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став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот 
за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 
136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК 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 (*) 

                                                 
* Со овој правилник  се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување 
на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX бр. 32004R0282); 
Регулативата на Комисијата бр. 2004/136 за процедури при проверка на производи од животинско потекло кои влегуваат во Заедницата 
од трети земји (CELEX бр. 32004R0136); Одлуката на Комисијата 97/794/ЕC од 12 ноември 1997 година во која се утврдени одредени 
детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/ЕЕЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети 
земји (CELEX бр. 31997D0794); Регулативата бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните при тран-
спорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/11/ЕЗ и на Регулативата бр. 1255/97(ЕЗ) (CELEX бр. 
32005R0001); Регулативата на Советот бр. 338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регу-
лирање на нивната трговија (CELEX бр. 31997R0338); Директивата бр. 91/496/ЕЕЗ на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување на-
чела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополне-
ние на Директивата 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ и 90/675/ЕЕЗ (CELEX бр. 31991L0496); Директивата на Советот 97/78/EC од 18 декември 
1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата 
од трети земји (CELEX бр. 31997L0078); Одлуката на Комисијата 2004/292/ЕЗ од 30 март 2004 година за воведување на системот Traces 
и изменување на Одлуката 92/486/ЕЕЗ (CELEX бр. 32004D292); Регулативата на Европскиот Парламент и на Советот бр. 2001/999/ЕЗ 
од 22 мај 2001 година за превенција, контрола и ерадикација на  одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии во Заедницата 
(CELEX бр. 32001R0999); Одлуката на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на ветеринарно-здравствени серти-
фикати за увоз на живи животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност со Од-
луките 79/542/ЕЕЗ, 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/196/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ, 95/328/ЕЗ, 96/333/ЕЗ, 96/540/ЕЗ, 200/572/ЕЗ, 2000/585/ЕЗ, 
2000/666/ЕЗ, 2002/613/ЕЗ, 2003/56/ЕЗ, 2003/779/ЕЗ, 2003/804/ЕЗ, 2003/858/ЕЗ, 2003/863/ЕЗ, 2003/881/ЕЗ, 2004/407/ЕЗ, 2004/438/ЕЗ, 
2004/595/ЕЗ, 2004/639/ЕЗ, 2006/168/ЕЗ (CELEX бр. 32007D240); Одлуката на Комисијата 94/360/ЕЗ од 20 мај 1994 година за намалува-
ње на интензитетот на физичките проверки на пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 
90/675/ЕЕЗ на Советот (CELEX бр. 31994D0360); Одлуката на Комисијата бр. 2004/438/ЕЗ од 29 април 2004 со која се утврдуваат бара-
њата за здравјето на животните и за јавното здрвство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички об-
работено млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (CELEX бр. 32004D0438); Регулативата за спроведу-
вањена Комисијата (ЕЗ) бр.  139/2013 од 7 јануари 2013 година со која се утврдуваат барањата за здравствена заштита за увоз на одре-
дени птици во унијата и условите за карантин за истите (CELEX бр. 32013R0139); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 2010/206/ЕЕЗ од 
12 март2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертифи-
кати за здравјето на животните и јавното здрвство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата на одредени живи 
животни и свежо месо од истите (CELEX бр. 32010R0206); Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2018/659 од 12 април 
2018 година за условите за влез во Унијата на живи еквиди и на семе, јајце клетки и ембриони од копитари (CELEX бр. 32018R0659); 
Одлуката на Комисијата бр. 92/260/ЕEЗ од 10 април 1992 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за 
привремен увоз на регистрирани коњи (CELEX бр. 31992D0260); Одлуката на Комисијата бр. 93/195/ЕEЗ од 2 февруари 1993 година со 
која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпревари и културни 
манифестации по извршен привремен извоз (CELEX бр. 31993D0195); Одлуката на Комисијата бр. 93/196/ЕEЗ од 5 февруари 1993 годи-
на со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на коњи за колење (CELEX бр. 31993D0196); Одлуката на 
Комисијата бр. 93/197/ЕEЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на регис-
трирани коњи и коњи за одгледување и производство (CELEX бр. 31993D0197); Директивата на Советот 2009/156/ЕЗ од 30 ноември 
2009 година за здравствениѕтте барања за животните кои се однесуваат на движење и увоз од трети земји на еквиди; Директивата на 
Советот 92/65/EEЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба на животните кои ја регулираат трговијата и 
увозот на животни, сперма, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните пропиша-
ни со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директивата 90/425/ЕЕЗ (CELEX бр. 31992L0065); Регулативата на Комисијата 
(ЕЗ) бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ 
Заедницата на месо од диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и 
барања за ветеринарно здравствена сертификација (CELEX бр. 32009R0119); Одлуката на Комисијата бр. 2007/777/ЕЗ од 29 Ноември 
2007 со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се пропишуваат барања за изготвување на сер-
тификати за увоз во Заедницата на одредени производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба 
од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/ЕЗ (CELEX бр. 32007D0777); Одлуката на Комисијата бр. 2000/572/ЕЗ од 8 септем-
ври 2000 година, за утврдување на условите за здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на меле-
но месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/EЗ (CELEX бр. 32000D0572); Одлуката на Комисијата бр. 
2008/592/ЕЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 2000/572/ЕЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и 
за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација  за увоз на подготовки од месо во Заедницата од трети земји (CELEX бр. 
32008D0592); Регулативата на Комисијата (EУ) бр. 605/2010 од 2 јули 2010 година со која се утврдуваат условите за здравствена зашти-
та на животните и заштита на јавноста и условите за ветеринарна сертификација  за Европската унија за сирово млеко и млечни произ-
води наменети за исхрана на луѓето (CELEX бр. 32010R00605); Директивата на Советот бр. 2004/68/ЕЗ од 26.4.2004 година со која се 
утврдуваат прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одредени живи копитари, измена на Директивите 90/426/ЕЕЗ и 92/65/ЕЕЗ и 
повлекување на Директивата 72/462/ЕЕЗ (CELEX бр. 32004L0068); Одлуката на Комисијата бр. 2006/766/ЕЗ од 6 ноември 2006 со која 
се изготвува листа натрети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и 
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ДЕЛ I 

Општи одредби 

 

Член 1 

Предмет на уредување 

 

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за увоз и транзит на пратка со 

живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло; листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит на пратки на живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло, како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, формата и содржината на известувањето 

за пристигнување на пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 

потекло на граничен премин; начинот на вршење на проверка и преглед при увоз и 

транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, 

формата и содржината на решението за резултатот од извршените проверки и прегледи и 

начинот на постапување со пратки со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло кои се одбиени, наменети за колење, преработка или уништување. 

                                                                                                                                                             
производи од риба (CELEX бр. 32006D0766); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплемен-
тира Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедница-
та на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (CELEX бр. 32008R1251); Oдлуката на 
Kомисијата бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно 
здравствена сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (CELEX бр. 32003D779); Директивата на Советот бр. 
1992/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената состојба на животните и јавното здрваство  кои ја регу-
лираат трговијата и увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни правила на За-
едницата од Анекс А (I) од Директивата 89/662/ЕЕЗ, и во однос на патогени од Директивата 90/425/ЕЕЗ (CELEX бр. 31992L0118); Регу-
лативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/759 од 28 април 2016 година за изготвување на листи на трети земји, делови од тре-
ти земји и територии од кои земјите-членки треба да го одобрат воведувањето во Унијата на одредени производи од животинско потек-
ло наменети за исхрана на луѓето, за утврдување на барањата за сертификација, за дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2074/2005 и за 
укинување на Одлуката 2003/812 / ЕЗ (CELEX бр. 32016R0756); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008  од 8 август 2008 за ут-
врдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живината и производи од 
живина низ Заедницата и барања изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (CELEX бр. 32008R0798); Директивата 
2009/158 / ЕЗ на Советот од 30 ноември 2009 година за условите за здравствена заштита на животните со кои се регулира трговијата во 
Заедницата и увозот на живина и јајца за ведење од трети земји (CELEX бр. 32009L0158); Директивата на Советот бр.  90/426/ЕЕЗ од 26 
Јуни 1990 за барања за здравствена состојба на животните во врска со увоз на копитари од трети земји (CELEX бр. 31990L0426);Oдлу-
ката на Kомисијата бр. 2008/698/ЕЗ од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка 
(CELEX бр. 32008D0698); Регулативата на Комисијата бр. 2007/318 за увоз на одредени видови птици и карантински услови за нив во 
Заедницата (CELEX бр. 32007R0318); Одлуката на Комисијата бр.  96/333/ЕЗ од 3 мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена 
сертификација за живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со посебни 
одлуки (CELEX бр. 31996D0333); Одлуката на Комисијата бр. 1999/120/ЕЗ од 27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа на 
објекти во трети земји од кои земјите членки одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти за човечка исхрана (CELEX 
бр. 31999D0120); Директивата на Советот бр. 90/539/EEЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои се регулира 
трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење (CELEX бр. 31990L0539); Регулативата на Комисијата (ЕК) 
бр. 2074/2005 од 5 декември 2005 година со која се пропишуваат мерките за имплементација на одредени производи од Регулативата 
(ЕК) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот и на организација на службените контроли од Регулативата (ЕК) 854/2004 на 
Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот, дерогациите од Регулати-
вата (ЕК) бр. 852/2004 на Европскиот парламент и на Советот и за дополнување на Регулативите (ЕК) бр. 853/2004 и бр. 854/2004 
(CELEX бр. 32005R2074); Одлуката за спроведување на Комисијата од 21 октомври 2013 година за утврдување на листата на територии 
и трети земји овластени за увоз на кучиња, мачки и ласици и моделот на здравствен сертификат за таков увоз (CELEX бр. 32013D0519); 
Одлуката на Комисијата од 11 јули 2001 година за изготвување на привремени листи на објекти од трети земји од кои земјите-членки 
одобруваат увоз на желатин наменет за исхрана на луѓето (CELEX бр. 32001D0556); Одлуката на Комисијата од 16 март 2011 година за 
одобрување на планови поднесени од трети земји во согласност со член 29 од Директивата 96/23 / ЕЗ на Советот (CELEX бр. 
32011D0163); Директивата 2006/88 / ЕЗ на Советот од 24 октомври 2006 година за барањата за здравствена заштитана на аквакултура и 
нивните производи и за спречување и контрола на одредени болести кај водните животни (CELEX бр. 32006L0088); Одлуката за спро-
ведување на Комисијата од 20 март 2014 година за укинување на листите на претпријатија од трети земји од кои земјите-членки дозво-
луваат увоз на одредени производи од животинско потекло, донесени врз основа на Одлуката 95/408 / ЕЗ на Советот (CELEX бр. 
32014D0160); Одлуката на Комисијата од 3 ноември 2008 година за утврдување на здравствени гаранции за превоз на еднокопитни жи-
вотни од една трета земја до друга во согласност со член 9 (1) (в) од Директивата 91/496 / ЕЕЗ на Советот (CELEX бр. 32008D0907); Од-
луката на Комисијата од 26 август 2010 година за увоз на семе, јајце клетки и ембриони од животни од еквиди во Унијата во врска со 
списоци на центри за собирање и чување на сперма и тимови за собирање и производство на ембриони и барања за сертификација 
(CELEX бр. 32010D0471); Одлуката на Комисијата од 2 јуни 1992 година за тестирање на живина за болеста Њукастел пред движењето, 
со примена на член 12 од Директивата 90/539 / ЕЕЗ на Советот (CELEX бр. 31992D0340) и Регулативата за спроведување на Комисијата 
(ЕУ) бр. 577/2013 од 28 јуни 2013 година за типографските документи за некомерцијално движење на кучиња, мачки и порозници, вос-
поставувањето на списоци на територии и трети земји и формата, распоредот и јазичните барања на декларациите со кои се потврдува 
усогласеноста со одредени услови предвидени во Регулативата (ЕУ) бр. 576/2013 на Европскиот парламент и на Советот (CELEX бр. 
32013R0577). 
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Член 2 
Дефиниции 

 
Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
1) „Конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови на дива флора и фауна 

(CITES)” е меѓународен договор со кој се уредува меѓународната трговија со загрозени 
видови на дива флора и фауна и не го загрозува нивниот опстанок;  

2) „Лице одговорно за натовар” e лице кое е одговорно за натовар на пратката со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско потекло на местото на натовар; 

3) „Трета земја” е секоја земја освен Република Северна Македонија; 
4) „Одобрена трета земја” е трета земја или дел од трета земја од која е одобрен увоз на 

живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло во Република Северна 
Македонија; 

5) „Егзотична болест” е болест која се појавува за прв пат или не е предходно 
регистрирана на територијата на Република Северна Македонија; 

6) „Копитари за колење” се копитари кои се транспортираат директно или преку пазар 
во одобрена кланица за колење;  

7) „Копитари за расплод или производство” се копитари кои не се опфатени со 
дефинициите за регистирани копитари и копитари за колење; 

8) „Трета земја слободна од болеста африканска чума кај коњите” е трета земја во која 
нема клинички, серолошки (кај невакцинираните копитари) или епидемиолошки докази на 
присуство на Африканска чума кај коњи на нејзина територија во последните две години и 
каде во последните 12 месеци не е вршена вакцинација против наведената болест; 

9) „Привремено внесување” е статус на регистрирано животно кое потекнува од трета 
земја кое е внесено во Република Северна Македонија за период помал од 90 дена; 

10)  „Категории на копитари” се регистрирани копитари, копитари за колење, копитари 
за расплод и производство или, регистрирани коњи; 

11) „Отпад од пандлување” е отпад од коските, “рскавиците, трахеата и главните 
бронхии, лимфните жлезди и нивното сврзното ткиво, маснотии и слузници кои се 
комплетно отстранети, а во случaј на месо од домашни говеда целиот мускул масетер, кој 
е расечен во согласно прописите од областа на ветеринарно јавно здравство; 

12) „Фарма за аквакултура” е одгледувалиште кое се наоѓа во крајбрежна зона или во 
внатрешноста, каде дополнување на залихите на вода се врши со вештачки систем за 
довод на вода со кој се обезбедува потполна инактивација на патогени во согласност со 
прописите од областа на ветеринарно јавно здравство; 

13)  „Мекотели” се водени организми кои припаѓаат на коленото Mollusca, класа 
Bivalvia и  Gastropoda; кои потекнуваат од фарма, и секој друг објект, собрани од 
природна средина или географски определена инсталација во која мекотелите се 
одгледуваат или се чуваат со цел да се пуштат во слободен промет;  

14) „Повторно насадување” е активност со која живите мекотели се пренесени во 
одобрени морски области или лагуни или одобрени области во естуари под надзор на 
надлежен орган за период кој е потребен да се отстрани нивната контаминација, со 
исклучок на транспортирање на мекотели во области погодни за понатамошно 
одгледување или товење односно одгледување на фарма за аквакултура; 

15) „Комерцијални примероци” е примерок кој нема економска вредност, земен во име 
на сопственикот или лице одговорно за објектот, кој е претставник за тој производ од 
животинско потекло произведен од тој објект, или претставува примерок на производ од 
животинско потекло за чие производство е наменето и кое заради последователно 
испитување, треба да има ознаки за вид на производ, негов состав и вид на живи животни 
од кои е добиен;  
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16) „Затворен објект за живи украсни водни животни” е продавница за домашни 
миленици, градини, езерца, комерцијални аквариуми и големопродажни објекти кои 
чуваат живи украсни водни животни: без директен контакт со природни води, или, кои се 
опремени со проточен систем кој го намалува ризикот за пренос на болести во природните 
води на прифатливо ниво; 

17) „Отворен објект за живи украсни водни животни” се сите објекти кои не се 
опфатени со дефиницијата за затворен објект за живи украсни животни; 

18) „Обновување на залихи” е пуштање на аквакултура во диви води; 
19) „Живина за расплод” е живина стара 72 часа и повеќе, наменета за несење на јајца 

за ведење; 
20) „Живина за производство” е живина стара 72 часа и повеќе, која се одгледува за 

производство на месо и/или јајца за исхрана на луѓе или обновување на популација на 
дивеч; 

21) „Јајца слободни од одредени патогени” се јајца за ведење кои потекнуваат од “јата 
живина кои се слободни од одредени патогени”, како што е наведено во Европската 
Фармакопеа, и кои се наменети единствено за дијагностички, истражувачки или 
фармацевтски потреби; 

22) „Месо” за потребите за увоз на живина и производи од живина, се делови кои се 
употребливи за исхрана на луѓето од следните животни: живина, која вклучува фармски 
одгледани птици, птици кои се фармски одгледани како домашни животни, без да се 
сметаат за такви, со исклучок на ноеви, диви птици кои се ловат за исхрана на луѓе и 
ноеви; 

23) „Зона” е јасно одреден дел од трета земја која содржи субпопулација со одреден 
здравствен статус во однос на одредени болести за кои се бара спроведување на надзор, 
контрола и мерки за биосигурност заради увоз според овој правилник; 

24) „Комплекс” е еден или повеќе објекти за живина во трета земја кои се под 
заеднички систем за управување со биосигурност, кои содржат субпопулација со одреден 
здравствен статус во однос на одредена болест или болести за кои се бара спроведување 
на надзор, контрола и мерки за биосигурност заради увоз според овој правилник; 

25) „Објект“ за потребите на Дел VIII од овој правилник, е зграда или дел од зграда кој 
се наоѓа на исто место и е наменет за една или повеќе од следните дејности: објект за 
родителски јата: објект во кој се произведуваат јајца за ведење за добивање на живина за 
расплод; објект за расплод: објект во кој се произведуваат јајца за ведење за добивање на 
живина за производство, објект за одгледување кој е или објект за одгледување на живина 
за расплод во кој се одгледува живина за расплод пред достигнување на полова зрелост 
или објект за одгледување на живина за производство во кој се одгледува живина за 
несење јајца пред пронесување, чување на друга живина за производство; 

26) „Инкубатор” е објект во кој се врши инкубација и ведење на пилиња и врши 
испорака на еднодневни пилиња; 

27) „Јато” е живина која е со ист здравствен статус и е чувана во ист објект или 
опкружување и сочинува единствена епидемиолошка целина во случај на живина која се 
чува во домаќинствата и ги вклучува сите птици кои го делат истиот воздушен простор; 

28) „Авијарна инфлуенца” е инфекција кај живината која е предизвикана од било кој 
инфлуенца A вирус: од подтиповите H5 или H7, со интравенозен индекс на патогеност 
(IVPI) кај шест недели старите пилиња поголем од 1,2 или кој предизвикува најмалку 75% 
смртност кај четири до осум недели старите пилиња кои се инфицирани интравенозно; 

29) „Високо патогена авијарна инлуенца” (HPAI) е инфекција кај живината 
предизвикана од: вируси на авијарна инфлуенца од подтиповите H5 или H7 со геномски 
низи шифрирани за повеќе основни амино киселини на местото на делба на молекулата на 
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хемаглутининот, слични на оние кои се забележани кај другите HPAI вируси, што укажува 
дека молекулата на хемаглутининот може да се подели од постоечките протеази на 
домаќинот; 

30) „Ниско патогена авијарна инфлуенца” (LPAI) е инфекција кај живината 
предизвикана од вируси на авијарна инфлуенца од подтиповите H5 или H7 со исклучок на 
оние кои предизвикуваат HPAI; 

31) „Њукастелска болест” е инфекција кај живината предизвикана од било кој сој на 
Paramyxovirus 1 со интрацеребрален индекс на патогеност (ICPI) кaј еднодневни пилиња 
поголем од 0,7, или, повеќе основни амино киселини се докажани во вирусот (или 
директно или со дедукција) на C-завршетокот на F2 протеинот и фенилаланинот на 
резидуата 117, кој е N-завршеток на F1 протеинот; терминот „повеќе основни амино 
киселини” се однесува на најмалку три аргинински или лизински резидуи помеѓу 
резидуите 113 и 116; неможноста да се докаже карактеристичниот редослед на резидуи на 
амино киселини како што е наведено во оваа точка изискува карактеризирање на 
изолираниот вирус со ICPI тест, резидуите на амино киселини се нумерирани од N-
завршетокот на секвенцата на амино киселината одземена од нуклеотидната секвенца од 
F0 генот, 113-116 одговара со резидуите -4 и -1 од местото на раздвојување;   

32) „Стратегија на диференцирање на заразени од вакцинирани живи животни (DIVA)” 
е стратегија на вакцинирање која овозможува да се направи разлика помеѓу 
вакцинирани/заразени и вакцинирани/незаразени живи животни со примена на 
дијгностички тест за откривање на антитела против теренски вирус и со употребата на 
невакцинирани контролни птици; 

33) „Одобрено тело, одобрен институт или одобрен центар” се трајни, географски 
ограничени објекти, одобрени во согласност со прописите од областа на ветеринарното 
здравство, каде еден или повеќе видови на живи животни се одледуваат или чуваат во 
природни услови од комерцијални или некомерцијани причини екскулузивно за една или 
повеќе од следните намени: покажување на живите животни и едукација, зачувување на 
видовите, основни или применети научни истражувања или одгледување на живи животни 
за такви истражувања. 

34) „Копитари и чапункари” се животни од редовите Artiodactyla, Perissodactyla и 
Proboscidae дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник; 

35) „Птици” се животни од класата Aves, освен:   
а) живина, мисирки, бисерка, патки, гуски, препелици, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(Ratitae) одгледувани или чувани во заробеништво за размножување, за производство на 
месо или јајца за исхрана на луѓе или за обновување на популацијата на дивеч (живина); 

б) птици кои се увезуваат за потребите на одобрените програми од надлежниот орган за 
зачувување на одредени видови на птици; 

в) домашни миленици наведени во придружба на сопственикот, 
г) птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти; 
д) птици наменети за тела, институти или центри одобрени од страна на Надлежниот 

орган; 
ѓ) гулаби-писмоносци внесени на територијата на Република Северна Македонија од 

соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека 
ќе се вратат во трета земја од каде се внесени; 

е) птици увезени од Андора, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Сан Марино, 
Швајцарија и од Ватикан. 

36) „Птици одгледувани во заробеништво” се птици кои не биле фатени во дивина, туку 
се родени и одгледувани во заробеништво од родители што се пареле или чиишто гамети 
се на поинаков начин пренесени во заробеништво; 
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37) „Целосно затворен ножен прстен” е прстен или алка во непрекинат круг, без прекин 
или спојка, врз кој не е вршено манипулирање, со големина што не може да се отстрани од 
птицата дури и кога ногата е целосно порасната а се поставува во првите денови по 
раѓањето на птицата и е комерцијално произведена за таа намена; 

38) „Одобрен објект за одгледување” е: 
а) објект кој се користи исклучително за одгледување птици на третата земја 

извозничка; и  
б) објект во кој е извршена инспекција и е одобрен од надлежниот орган на третата 

земја извозничка и кој е во согласност со условите дедени во член 174 на овој правилник и 
со содржината на Записникот за проверки за благосостојба на животните и средствата за 
превоз на животните даден во Прилогот 2 кој е составен дел на овој правилник; 

39) „Аквакултура” е одгледување или култивација на водни организми со примена на 
техники за зголемување на производството на овие организми надвор од природниот 
капацитет на животната средина и кога организмите остануваат сопственост на едно или 
повеќе физички или правни лица преку фазите на одгледување или култивација, до фазата 
на собирање или вклучувајќи ја и таа фаза;  

40) „Животни од аквакултура” се сите водни животни во сите животни фази, 
вклучувајќи јајца и семе/гамети, одгледувани на фарма или регион за одгледување 
мекотели, вклучувајќи ги и сите водни животни од дивината наменети за фарма или за 
регион за одгледување мекотели; 

41) „Мешовит производ” е храна за исхрана на луѓе, која содржи преработени 
производи од животинско потекло и производи од растително потекло, а ги вклучува 
преработувањето на примарните производи кои се интегрален дел од производството на 
крајниот производ;  

42) „Водни животни” се риби кои припаѓаат на супер-класата Agnatha и на класите 
Chondrichthyes и Osteichthyes, мекотели кои припаѓаат на Phylum Mollusca, черупкари кои 
припаѓаат на Subphylum Crustacea;  

43) „Производи од риба” се сите животни од морски или слатки води (со исклучок на 
живи бивалвни мекотели, живи иглокожи, живи туникати и живи морски гастроподи, како 
и сите цицачи, рептили и жаби) без оглед дали се диви или фармски одгледани и 
вклучително сите форми, делови и производи од такви животни кои се користат за 
исхрана на луѓето и 

44) „Голема група на живи животни“ се животни од сите видови, од кои официјалниот 
ветеринар при проверка и преглед на идентитетот или при клинички преглед на 
ветеринарно инспекциско место на граничен премин може да издвои најмалку по десет 
живи животни, односно најмалку по пет живи животни од сите живи животни во пратката, 
во зависност од нивната намена (одгледување, репродукција или колење). 

 
ДЕЛ II 

Начин и постапка за увоз и транзит на живи животни и начин и постапка на вршење 
на проверка и преглед при увоз и транзит на живи животни 

 
Член 3 

Превоз на живи животни наменети за увоз 
 
Во периодот по утовар во третата земја на потекло и пред пристигнување на граничен 

премин на увоз во Република Северна Македонија, пратките на живи животни не треба да 
бидат: 
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1) транспортирани заедно со живи животни кои:  
а) не се наменети за увоз во Република Северна Македонија или 
б) се со понизок здравствен статус; 
2) истоварени или пренесени по воздух, преместени во друг авион, или транспортирани 

по пат, по железница или се движени пеш преку трета земја, територијата или дел од неа 
што не е дозволена за увоз на засегнатите животни во Република Северна Македонија. 

 
Член 4 

Временски рок за периодот на транспорт на живи животни наменети за увоз 
 
(1) Пратките од живи животни ќе се увезат во Република Северна Македонија само 

доколку пратката пристигне на граничнен премин во рок од десет дена од денот на 
издавањето на соодветниот ветеринарно здравствен сертификат. 

(2) Во случај на транспорт по море, периодот од став (1) на овој член се продолжува со 
дополнителен период кој одговара на времетраењето на патувањето по море, што треба да 
биде наведено во изјавата потпишана од капетанот на бродот во согласност со Прилог 23 
дел 1 кој е составен дел на овој правилник, приложен во оригинална форма со 
ветеринарно здравствениот сертификат.  

 
Член 5 

Третирање со аеросол на пратки живи животни транспортирани по воздух 
 
(1) Кога пратките на живи животни, со исклучок на пратки на пчели, 
се транспортираат по воздух, сандукот или контејнерот во кој тие се транспортираат и 

околината треба да се третираат со аеросол со соодветен инсектицид. 
(2) Третирањето со аеросол од став (1) на овој член треба да се изврши непосредно пред 

да се затворат вратите на авионите по натоварот и по секое последователно отворање на 
врати во трета земја, додека авионот не стигне до крајната дестинација.  

(3) Капетанот на авионот потврдува дека е спроведено третирање со аеросол со 
потпишување на изјавата пополнета во согласност Прилог 23 дел 2 на овој правилник 
приложена во оригинална форма со ветеринарно здравствениот сертификат. 

 
Член 6 

Проверка и преглед при увоз и транзит 
 
(1) При увоз и транзит на пратки со живи животни се врши проверка и преглед на: 
1) документи,  
2) идентитет и 
3) физички преглед кој вклучува: 
а) клинички испитувања; 
б) лабораториски тестирања; 
в) евентуално испитување на официјални мостри за присуство на резидуи и 
г) преглед на благосостојба на живите животни. 
(2) Без оглед на царинската дестинација на животните, секоја пратка на животни е 

предмет на проверка на документи и проверка на идентитет од страна на официјален 
ветеринар на една од граничните инспекциски места кои се одобрени за тоа со цел да се 
верификува: 
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1) нивното потекло; 
2)  нивната последователна дестинација, особено во случај на транзит или во случајот 

на животни чија трговија не е усогласена со националното законодавство или кои се 
предмет на специфични барања од националното законодавство; 

3) дека деталите што се појавуваат на сертификатите или документите ги обезбедуваат 
потребните гаранции или, во случај на животни чија трговијата не е усогласена во 
националното законодавство, гаранциите што се бараат според важечките национални 
правила во различни случаи опфатени со овој правилник и 

4) дека не е дадена индикација за отфрлање на пратката преку постапката за 
пренесување на релевантни информации кога официјалниот ветеринар на гранично 
инспекциско место дозволува увоз или транзит на пратката. 

 
Глава I 

Начин и постапки на вршење на проверка  
и преглед на документи 

 
Член 7 

Фреквенција на проверка и преглед на документи 
 
Сите пратки со живи животни подлежат на проверка и преглед на документите од член 

10 на овој правилник без оглед на нивната крајна дестинација. 
 

Член 8 
Место и време на вршење на проверка и преглед на документи 

 
(1) Проверка и преглед на документите се врши кога официјалниот ветеринар на 

граничен премин ќе ги има сите оригинални  документи од член 10 на овој правилник.   
(2) Прелиминарна и информативна проверка и преглед на документите може да се 

врши за време на доставувањето на известувањето за пристигнување на пратката од член 9 
на овој правилник, особено ако се има за цел да се потврди подобноста на третата земја 
или нејзин дел од каде се врши увозот или транзитот на живите животни и валидноста на 
трговскиот оператор.  

(3) Проверката од ставот (2) на овој член не ја исклучува целосната проверка и преглед 
на документите од ставот (1) на овој член.  

 
Член 9 

Известување за пристигнување на пратката 
 
(1) Известување за пристигнување на пратката со живи животни до официјалниот 

ветеринар на граничен премин се доставува 24 часа пред очекуваното време за 
пристигнување на пратката на граничен премин. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин, може да одобри пократок рок за 
доставување на известувањето за пристигнување на пратката од утврдениот во став (1) на 
овој правилник.  

(3) За пратките со живи животни кои пристигнуваат на граничен премин на 
меѓународен аеродром, известувањето за пристигнување на пратката може да биде 
доставено најмалку два часа пред очекуваното време за пристигнување на пратката на 
граничен премин.  
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(4) Известувањето за пристигнување на пратката со живи животни ги содржи следните 
податоци: 

- испраќач/ извозник; 
- референтен број на известувањето; 
- примач; 
-  лице одговорно за пратката; 
- трета земја на потекло; 
- регион на потекло; 
- увозник; 
- место на дестинација; 
- пристигнување на граничен премин (предвиден датум); 
- ветеринарни документи; 
- вид на транспорт; 
-  вид на живо животно (раса); 
-  тарифна ознака; 
-  број на живи животни; 
- број на пакети; 
- живи животни наменети за; 
- број на пломба и број на контејнер; 
- за транспорт до; 
- за транзит до трета земја; 
- за увоз или влез; 
- транзит низ земјите; 
- средства за транспорт; 
- превозник; 
- план за движење; 
- декларација и  
- место и датум на декларирање. 
(5) Пополнување и доставување на известувањето за пристигнување на пратката со 

живи животни го врши лицето одговорно за пратката. 
(6) Известувањето за пристигнување на пратката со живи животни од став (4) на овој 

член треба: 
1) да биде целосно и правилно пополнето; 
2) во целост да се совпаѓа со информациите наведени во пропратната документација; 
3) да биде доставено во три или четири копии, во зависност од тоа дали пратката ќе 

биде прегледана од страна на царинската служба на самиот граничен премин или од 
страна на царинска служба на друга царинска испостава и 

4) да има оригинален печат и потпис од лицето одговорно за пратката на сите три или 
четири копии. 

(7) До целосна имплементација на информациониот систем за гранична ветеринарна 
инспекција, известувањето за пристигнување на пратката може да биде доставено со друг 
начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail и др.). 

(8) Врз основа на пропратните документи за пратката живи животни, сите податоци од 
известувањето за пристигнување на пратката живи животни треба да бидат потврдени од 
страна на официјалниот ветеринар на граничен премин. 

(9) Пополнувањето на празните полиња или исправката на неточните податоци од 
доставеното известување за пристигнување на пратката живи животни го врши лицето 
одговорно за пратката со своерачен потпис или пополнува и поднесува ново известување 
за пристигнување на пратката со живи животни. 
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Член 10 
Документи кои ја придружуваат пратката 

 
Сите пратки со живи животни треба да бидат придружени со следните документи: 
- ветеринарно-здравствен сертификат; 
- дозвола за увоз/решение со кое се потврдува дека не постојат ветеринарно-санитарни 

пречки за увоз/ транзит издадено до официјален ветеринар на граничен премин на влез во 
Република Северна Македонија; 

- план за движење; 
- одобрение за превозните средства – изјава од превозникот; 
- извозни царински документи – карго сметки и  
- при увоз на загрозени видови живи животни, дозвола во согласност со CITES 

Kонвенцијата и CITES сертификат. 
 

Член 11 
Ветеринарно-здравствен сертификат 

 
(1) Сите пратки живи животни треба да бидат придружени со оригинален ветеринарно-

здравствен сертификат издаден од страна на надлежниот орган од третата земја на 
потекло. 

(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат треба да: 
1) се состои од еден лист или од неколку поврзани листови, во А4 формат; 
2) има единствен референтен број;  
3) има оригинален потпис од овластеното лице за издавање на ветеринарно-

здравствениот сертификат, читливо наведено име и позиција напишано со големи букви и 
оригинален печат на надлежниот орган кој го издал во различна боја од отпечатениот 
текст на ветеринарно-здравствениот сертификат;  

4) има датум на издавање кој треба да се совпаѓа со датумот на натоварот на живите 
животни; 

5) е адресиран до еден примач; 
6) е целосно и коректно пополнет; 
7) нема понатамошни исправки, а доколку има истите да бидат заверени со потпис од 

овластеното лице кое го издало ветеринарно-здравствениот сертификат; 
8) непотполнетите делови или алтернативи кои не се применливи, правилно се 

прецртани и заверени со потпис од овластеното лице кое го издало ветеринарно-
здравствениот сертификат и 

9) се однесува на една пратка живи животни. 
(3) Ветеринарно-здравствениот сертификат треба да биде напишан на официјалниот 

јазик на третата земја на потекло на пратката со живи животни и на македонски јазик или 
превод на македонски јазик заверен од нотар, а во случај на транзит низ друга трета земја 
и на англиски јазик. 

(4) Доколку ветеринарно-здравствениот сертификат е превод на македонски јазик 
заверен од нотар или одвоена копија од сертификатот напишана на македонски јазик, 
официјалниот ветеринар на граничен премин треба да изврши вкрстена проверка за да 
потврди дека дадените податоци се совпаѓаат со податоците дадени во ветеринарно-
здравствениот сертификат напишан на официјалниот јазик на третата земја на потекло на 
пратката со живи животни. 

(5) Формата и содржината на образеците на ветеринарно-здравствените сертификати за 
увоз на одделни видови на живи животни се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој 
правилник.  
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Член 12 
Дозвола за увоз/транзит 

 
(1) При увоз, секоја пратка со живи животни треба да биде придружена со дозвола за 

увоз издадена од надлежниот орган. 
(2) Дозволата за увоз од став (1) на овој член ги содржи следниве податоци: 
1) трета земја од каде потекнува пратката со живи животни; 
2) испраќач на пратката со живи животни; 
3) примач на пратката со живи животни и ако е различно, местото на крајната 

дестинација; 
4) број и видови на увезените живи животни; 
5) граничен премин на влез и 
6) објект каде ќе се изврши карантинот. 
(3) При транзит, секоја пратка со живи животни треба да биде придружена со соодветен 

документ издаден од надлежниот орган од третата земја на крајна дестинација на пратката 
со живи животни со кој се дозволува увозот и/или со документ со кој се потврдува дека 
пратката со живи животни ќе биде увезена и нема да биде вратена во Република Северна 
Македонија. 

 
Член 13 

План за движење 
 
(1) Сите пратки со живи животни треба да бидат придружени со план за движење 

издаден од превозникот и истиот треба да е составен дел на ветеринарно-здравствениот 
сертификат. 

(2) Планот за движење го носи референтниот број од ветеринарно-здравствениот 
сертификат и истиот треба да биде заверен со потпис и печат од официјалниот ветеринар 
од местото на потекло на пратката. 

(3) Во зависност од крајната дестинација на превозот, планот за движење треба да 
содржи точно определени места за одмор или трансфер на живите животни кои ќе бидат 
потврдени од лицето одговорно за превозот. 

(4) Податоците за времето и местото на хранење и напојување на живите животни, 
треба да ги внесува лицето одговорно за превозот. 

(5) Планот за движење се доставува во два примерока кои по заверувањето од страна на 
официјалниот ветеринар на граничен премин се делат така што едниот примерок треба да 
ја придружува пратката со живи животни до крајната дестинација, а другиот примерок 
треба да остане на граничниот премин заедно со другите документи кои ја придружуваат 
пратката со живи животни. 

(6) При проверката на планот за движење официјалниот ветеринар на граничен премин, 
меѓу останатото треба да потврди: 

1) дека определените места за запирање и одмарање на живите животни се одобрени од 
Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) и 

2) дека податоците за местата предвидени за запирање и одмарање опишани во планот 
за движење се целосно и точно пополнети во соодветните места. 
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Член 14 
Одобрение за превозните средства – изјава  

од превозникот 
 
(1) Превозникот треба да биде регистриран и да има одобрение за превозните средства 

издадено од надлежниот орган на третата земја каде е седиштето на превозникот или да е 
одобрен во согласност со Правилникот за заштита и благосостојба на животните за време 
на превоз (*1).  

(2) На граничниот премин, превозникот или одговорното лице за превоз на живите 
животни треба да поднесe изјава со која се обврзува дека ќе ги почитува пропишаните 
услови за превоз на живи животни при превозот на истите низ територијата на Република 
Северна Македонија. 

(3) Формата и содржината на изјавата од ставот (3) од овој член се дадени во Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник.   

 
Член 15 

Извозни царински документи – Карго сметки 
 
(1) На барање на официјалниот ветеринар на граничен премин, лицето одговорно за 

пратката со живи животни доставува извозни царински документи и карго сметки. 
(2) На барање на официјалниот ветеринар на граничен премин, извозните царински 

документи и карго сметките може да бидат доставени и од царинските служби, како и од 
аеродромските или железничките служби. 

(3) Извозните царински документи и карго сметките се приложуваат со цел 
истовремено да се прегледаат и да се потврди пристигнувањето на пратките со живи 
животни на граничниот премин како и веродостојноста на податоците дадени во другите 
пропратни документи, особено за времето на натовар. 

 
Член 16 

CITES дозвола и CITES сертификат 
 
(1) При увоз на загрозените видови на живи животни опфатени со CITES Конвенцијата, 

пратката со живи животни треба да биде придружена со дозвола за увоз издадена од 
надлежниот орган на третата земја на крајна дестинација. 

(2) При увоз на загрозените видови на живи животни опфатени со CITES Конвенцијата 
пратката со живи животни треба да биде придружена со CITES сертификат издаден од 
надлежниот орган на третата земја на потекло. 

(3) Проверката на CITES сертификатот се врши истовремено со проверката на 
ветеринарно-здравствениот сретификат. 

(4) CITES сертификатот се издава во еден оригинал и три заверени копии, од кои:  
1) оригиналот го задржува официјалниот ветеринар на граничен премин и го доставува 

на надлежниот орган кој ја издал дозволата за увоз;  
2) една заверена копија се доставува до царинските служби; 
3) една заверена копија останува на официјалниот ветеринар на граничен премин и  
4) една заверена копија ја придружува пратката до крајната дестинација. 
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Глава II 
Начин и постапки на вршење на проверка  
и преглед на идентитет на живи животни 

 
Член 17 

Фреквенција на проверка и преглед на идентитет 
 

(1) Сите живи животни од пратката подлежат на проверка и преглед на идентитетот без 
оглед на нивната крајна дестинација. 

(2) Во случај кога пратката се состои од голема група на живи животни, проверката и 
прегледот на идентитетот се изведува на 10% од живите животни со вклучени најмалку 
десет живи животни репрезенти од сите живи животни во пратката.  

(3) Процентот од ставот (2) на овој член може да се зголеми доколку почетните 
прегледи даваат незадоволителни резултати или доколку постои сомнеж за 
неправилности. 

(4) Проверка и преглед на идентитет не се врши во случај на транзит на пратка со живи 
животни преку одобрен граничен премин на меѓународен аеродром, која не престојува 
подолго од 12 часа на истиот, доколку живите животни го продолжат патот со исто 
превозно средство и ако на местото на пристигнување има одобрен граничен премин. 

 
Член 18 

Место и време на вршење на проверка и преглед на идентитет 
 
(1) Проверка и преглед на идентитет на живи животни се врши кога живите животни се 

физички присутни на граничен премин, заедно со соодветните оригинални документи. 
(2) Проверка и преглед на идентитет на живи животни се врши по завршувањето на 

проверката на документите со задоволителни резултати. 
 

Член 19 
Начин на вршење на проверка и преглед на  

идентитет 
 
(1) Проверката и прегледот на идентитетот на живите животни може да биде: 
1) индивидуална, за видовите живи животни за кои е предвидено индивидуално 

обележување со цел да се потврди бројот, видот и индивидуалните ознаки на живите 
животни; 

2) групна, на репрезентативен број на пакети или контејнери - за видовите живи 
животни за кои не е предвидено индивидуално обележување и 

3) визуелна инспекција, на репрезентативен број на пакети - во случај кога е извршена 
проценка за бројот и видот на живите животни. 

(2) Проверка и преглед на превозното средство се врши со цел да се потврди 
регистерскиот број на превозното средство како и пломбата на него. 

 
Глава III 

Начин и постапки на вршење на физички преглед на живите животни 
 

Член 20 
Општи  принципи 

 
(1) Физичкиот преглед на живите животните се состои од: 
1) индивидуално клиничко испитување на живите животни со цел да се потврдат 

информациите добиени од ветеринарно-здравствениот сертификат или од останатите 
документи како и дали живите животни се клинички здрави;  
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2) во случаите од член 21 ставови (2) и (3) и член 23 став (2) на овој правилник и во 
согласност со правилата од истата процедура за одредени категории и видови на живи 
животни може да се направат отстапувања од принципот на индивидуалното клиничко 
испитување од точка 1) на овој став;  

3) лабораториски анализи предвидени со прописите од областа на ветеринарното 
здравство како и лабораториски анализи кои се сметаат за неопходни; 

4) евентуално испитување на официјални мостри за присуство на резидуи од 
ветеринарно-медицински препарати и контаминенти и 

5) преглед за благосостојба на живите животни со цел да се потврди усогласеноста со 
минималните барања за заштита на живите животни за време на превозот. 

(2) Лабораториските анализи од точките 3) и 4) од став (1) на овој член треба да бидат 
извршени во најкраток можен рок. 

 
Член 21 

Фреквенција на клинички преглед 
 
(1) Сите пратки со живи животни подлежат на клинички преглед без оглед на нивната 

крајна дестинација. 
(2) Во случај кога пратката се состои од голема група на живи животни и во зависност 

од категоријата на живите животни, клиничките прегледи може да се изведуваат на 
примероци според следнава поделба: 

1) 10% од живите животни со вклучени најмалку десет живи животни репрезенти од 
сите живи животни наменети за одгледување и репродукција и 

2) 5% од живите животни со вклучени најмалку пет живи животни репрезенти од сите 
живи животни наменети за колење и истото треба да се изврши веднаш. 

(3) Процентите наведени во став (2) точките 1) и 2) на овој член може да се зголемат до 
100%, ако почетните прегледи даваат незадоволителни резултати или ако постои сомнеж 
за неправилности. 

(4) Клиничкиот преглед на живите животни не се врши: 
1) при увоз, кога за тоа постои билатерален договор со соседните трети земји и 
2) при транзит, кога не постои сомневање за здравствената состојба и благосостојбата 

на живите животни  или други неправилности. 
 

Член 22 
Место и време на вршење на клинички преглед 

 
(1) Клинички преглед на живите животни се врши кога живите животни се физички 

присутни на граничен премин, заедно со соодветните оригинални документи. 
(2) Клинички преглед на живите животни се врши по завршувањето на проверката и 

прегледот на документите и идентитетот со задоволителни резултати. 
 

Член 23 
Начин на вршење на клинички преглед 

 
(1) Клинички преглед на живите животни може да биде: 
1) групен, со визуелен преглед на сите живи животни во пратката вклучувајќи ја 

проценката на  општиот здравствен статус и 
2) индивидуален, по случаен избор на живите животни при што се прегледува: 
a) можноста за слободно движење; 
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б) состојба на кожата, слузокожите, неправилности и др.; 
в) преглед на респираторниот и дигестивниот систем, доколку прегледот од подточките 

а) и б) од точката 2) од овој став е незадоволителен и 
г) палпација, доколку прегледот од подточките а), б) и в) од точката 2) од овој став е 

незадоволителен. 
(2) Индивидуален клинички преглед на живите животни не е потребен кај живите 

животни од видовите живина, птици, водни животни, сите живи риби, глодари, зајаци, 
пчели, инсекти, рептили, амфибии, други без’рбетници, крзнени животни, одредени 
животни за зоолошки градини и циркуси вклучително чапункари и копитари кои се 
сметаат за опасни.  

(3) Клиничкиот преглед на живи животни од ставот (2) на овој член се состои од 
инспекција на состојбата, однесувањето и здравствениот статус на групата живи животни. 

(4) Во случај кога постои сомнеж на специфичен ризик или ако има неправилности 
клиничкиот преглед на живите животни од ставот (2) на овој член се врши кај следниве 
видови/категории живи животни: 

1) живи риби, живи животни со оклоп, мекотели и живи животни наменети за научни и 
истражувачки центри; 

2) живи животни кои имаат потврден статус на слободни од специфично патогени 
микроорганизми; 

3) живи животни кои се превезувани во пломбирани контејнери под контролирани 
услови на средината и 

4) домашни миленици, освен копитари, кои се придружувани од нивните сопственици 
или лица одговорни за нив за време на нивниот превоз и не се наменети за продажба или 
трансфер на друго лице или ги придружуваат патниците за некомерцијални цели.  

 
Член 24 

Начин на вршење на преглед за благосостојба  
на живи животни 

 
(1) Прегледот за благосостојба на живите животни се врши со проверка на планот за 

движење на живите животни. 
(2) При прегледот од ставот (1) на овој член се проверува:  
1) должината и времетраењето на веќе поминатиот пат; 
2) потребите за хранење, напојување и одмарање на живите животни; 
3) должината и времетраењето на преостанатиот пат и 
4) предложените одмарања наведени во планот за  движење. 
(3) Резултатите од прегледот за благосостојба на живите животни се запишуваат во 

записникот на проверки за благосостојба на живите животни и средствата за превоз на 
живите животни. 

(4) Содржината на записникот на проверките за благосостојбата на живите животни и 
средствата за превоз на живите животни е дадена во Прилог 2 на овој правилник. 

 
Член 25 

Начин на вршење на проверка на превозното  
средство за живи животни 

 
(1) Проверката на превозното средство за живи животни се состои од: 
1) проверка на превозното средство (камиони или вагони) и 
2) проверка на документите.  
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(2) Резултатите од проверката на превозното средство за живите животни се 
запишуваат во записникот на проверки за благосостојба на живите животните и 
средствата за превоз на живите животни од членот 24 став (3) на овој правилник. 

 
Член 26 

Процедури и начини на земање примероци за  
лабораториски испитувања од живи животни 

 
(1) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања од живите 

животни се земаат по случаен избор, со цел да се потврдат здравствените гаранции дадени 
во ветеринарно-здравствениот сертификат. 

(2) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања со цел за 
откривање и следење на резидуи од ветеринарно-медицински препарати и контаминенти, 
се врши во согласност  со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедност 
на храната. 

(3) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања на заразни 
болести во случаи кога не постои сомнеж, се земаат од: 

1) најмалку 3% од пратките увезени во текот на еден месец, со исклучок на 
регистрирани коњи кои се пропратени со индивидуален ветеринарно здравствен 
сертификат со кој се потврдува усогласеноста со здравствените барања  и 

2) секоја пратка согласно точка 1) од овој став, најмалку 10% од живите животни кои се 
селектирани за земање на примероци, со вклучени минумум четири  живи животни 
репрезенти од сите живи животни. 

(4) Случајниот избор на пратки од кои се земаат примероци за изведување на соодветни 
лабораториски испитувања се прави така што се зема во предвид граничниот премин, 
видовите на живи животни и земјите на потекло на живите животни. 

(5) Листата на болести на кои се испитуваат земените примероци за изведување на 
соодветни лабораториски испитувања се врши во согласност со Годишната наредба за 
здравствена заштита на живите животни во Република Северна Македонија, земајќи ги 
посебно во предвид: 

1) повеќегодишните програми за сузбивање и искоренување на одредени болести; 
2) проценката на ризикот во однос на третата земја на потекло на живите животни; 
3) видовите на живи животни кои се увезуваат и 
4) епизоотиолошката состојба на третите земји низ кои транзитирала пратката. 
(6) Пратките со живите животни кои се предмет на лабораториски испитувања од 

ставот (1) на овој член и за кои не постои сомнеже дека претставуваат опасност по јавното 
здравје и здравјето на животните можат да се ослободат за слободно движење пред 
добивање на резултатите од извршените лабораториски испитувања. При тоа се зема во 
предвид дека проверките и прегледите на идентитетот, документите и физичкиот преглед 
дале задоволителни резултати. 

(7) Пратките со живи животни од кои се земаат примероци за изведување на соодветни 
целни лабораториски испитувања на одредени болести поради сомнеж или 
неправилности, се сместуваат во карантин согласно член 32 став (2) на овој правилник под 
официјален надзор до добивањето на негативни резултати од лабораториските 
испитувања.  
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Член 27 
Известување за резултатите од лабораториските анализи 

 
(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин при земање на примероци во 

согласност со одредбите утврдени со член 26 на овој правилник преку информациониот 
систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација, во 
пишана форма го известува официјалниот ветеринар од местото на крајната дестинација 
на пратката за земањето на примероци за лабораториски анализи, веднаш штом пратката 
ќе го напушти граничниот премин. 

(2) Резултатите од лабораториските тестови преку информациониот систем за гранична 
ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација во пишана форма се 
доставуваат до официјалниот ветеринар на граничен премин кој ги испратил примероците 
и официјалниот ветеринар од местото на крајната дестинација на пратката веднаш по 
добивањето на истите без оглед на исходот. 

(3) Официјалниот ветеринар на граничен премин, за позитивните резултати, без разлика 
дали се од случајно земени примероци или од примероци земени поради сомнеж, ја 
известува Агенцијата. 

 
Глава IV 

Резултати од извршените проверки и прегледи на увозот и транзитот на живите 
животни 

 
Член 28 

Записник и решение 
 
(1) По завршувањето на проверките и прегледите од Глава II и III на овој правилник 

официјалниот ветеринар на граничен премин составува записник и решение. 
(2) Записникот од став (1) на овој член ги содржи особено следниве податоци: 
- преглед на документи; 
- референтен број; 
- преглед на идентитет; 
- физички преглед; 
- лабораториски тестови; 
-  преглед на благосостојба и 
- влијание на превозот врз живите животни. 
(3) Решението од став (1) на овој член ги содржи особено следниве податоци: 
- прифатливо за транспорт; 
- прифатливо за транзит; 
- прифатливо за траен увоз; 
-  прифатливо за привремен влез; 
- причини за одбивање; 
- неприфатливо; 
- податоци за контролирана дестинација; 
-  повторно запечатување на пратката; 
- целосна идентификација на граничниот премин, надлежен орган и службен печат; 
- официјален ветеринар; 
- референца на царински документ; 
- податоци за повраток; 
- проследување и 
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- потпис и печат на официјален ветеринар. 
(4) Известувањето за пристигнување на пратката од член 9 на овој правилник, 

записникот и решението од став (1) на овој член се составен дел на влезниот ветеринарен 
документ за живи животни (во понатамошниот текст: ВВДЖ) даден во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(5) Официјалниот ветеринар на граничен премин, записникот и решението од став (1) 
на овој член ги составува со пополнување, потпишување и ставање на печат. 

(6) Сите податоци кои се однесуваат на пратката како што се прегледите, резултатите 
од нив и превземените постапки од членовите 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 на овој 
правилник, официјалниот ветеринар на граничен премин ги внесува во информациониот 
систем за гранична ветеринарна инспекција. 

 
Член 29 

Одобрување на влез или транзит 
 
(1) Во случај на задоволителен резултат од извршените проверки и прегледи, се 

одобрува увоз или транзит на пратката со живи животни. 
(2) При пополнувањето на записникот и решението од член 28 став (1) на овој 

правилник, треба јасно да се напише крајната дестинација на пратката. 
(3) Во зависност од крајната дестинација:  
1) пратките кои се увезуваат треба да се придружени до нивната крајна дестинација со 

заверена копија на ветеринарно-здравствениот сертификат или на пропратните документи, 
од страна на официјалниот ветеринар на граничен премин кој го одобрил увозот, при што 
оригиналите остануваат на граничниот премин на влез како дел од досието за пратката, 
или 

2) пратките кои транзитираат треба да се придружени до граничниот премин на излез 
на пратката со оригиналниот ветеринарно-здравствен сертификат или пропратните 
документи, при што нивни заверени копии од страна на официјалниот ветеринар на 
граничен премин кој го одобрил транзитот се задржуваат на граничниот премин на влез на 
пратката. 

(4) Во случај на делење на пратката со живи животни на повеќе делови, официјалниот 
ветеринар на граничен премин издава еднаков број на ВВДЖ и еден збирен ВВДЖ за 
целата пратка кој се задржува на граничниот премин на влез на пратката и истиот треба да 
е во согласност со ново издадените ВВДЖ.  

(5) При увоз, официјалниот ветеринар на граничен премин, преку информациониот 
систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со 
друг начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail и др.) го известува 
официјалниот ветеринар од крајната дестинација на пратката за пристигнувањето на 
пратката. 

(6) При транзит, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
влез преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова 
целосна имплементација со друг начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail 
и др.) го известува официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
излез за претстојната пратка. 

(7) При транзит, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
излез ги пополнува соодветните места на записникот и решението од член 28 став (1) на 
овој правилник и преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или 
до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација (телефон, факс, писмо 
или e-mail и др.) го известува официјалниот ветеринар на граничен премин на влез. 
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Член 30 
Одмор на живите животни 

 
(1) Во случај кога официјалниот ветеринар на граничен премин со прегледот за 

благосостојба на живите животни ќе утврди дека тие не се во состојба да го продолжат 
патувањето, донесува решение со кое се наредува задолжително запирање и одмор на 
живите животни во времетраење од 24 часа кое вклучува растовар на живите животни, 
хранење, напојување и ако е потребно, третирање на повредените живи животни. 

(2) Одморот на живите животни може да биде на: 
1) граничниот премин, доколку истиот е опремен со простории за одмор или  
2) одобрена просторија која е под надзор на Агенцијата и се наоѓа во близина на 

граничниот премин. 
 

Член 31 
Известување за одмор на увезени пратки и пратки кои транзитираат 

 
(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин преку информациониот систем за 

гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација во пишана 
форма со известување го известува официјалниот ветеринар надлежен за објект за одмор 
на живи животни, за потребен одмор на живите животни при превоз во објекти за одмор 
кои се предвидени во планот за движење или се наложени од официјалниот ветеринар на 
граничен премин. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин од официјалниот ветеринар надлежен 
за објектот за одмор на живите животни, кога смета за потребно бара потврда за 
извршениот одмор на живите животни, без оглед на тоа дали истото е извршено за време 
на веќе поминатиот или предстојниот дел на превозот. 

 
Член 32 

Сместување во карантин 
 
(1) Во случај кога од живите животни се земени примероци за изведување на соодветни 

целни лабораториски испитувања на одредени болести поради сомнеж или 
неправилности, живите животни се сместуваат во карантин до добивањето на резултатите 
од лабораториските испитувања. 

(2) Живите животни од ставот (1) на овој член, може да бидат сместени во карантин во: 
1) определена просторија на граничниот премин доколку истиот е опремен со 

простории за карантин; 
2) одгледувалиштето на крајната дестинација на пратката или 
3) одобрени карантински станици кои се под надзор на Агенцијата. 
(3) По исклучок од ставот (1) на овoј член живите птици, освен живина, треба да бидат 

сместени 30 дена во одобрен карантин кој е под надзор на Агенцијата пред да бидат 
ослободени. 

 
Член 33 

Одбивање–Враќање 
 
(1) Одбивање на увоз и враќање на пратката со живи животни се врши во случај кога: 
1) живите животни не ги исполнуваат условите пропишани со прописите од областа на 

ветеринарното здравство за увоз на живи животни; 
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2) живите животни се болни, постои сомнеж дека се инфицирани или боледуваат од 
заразни болести или од болести кои се ризични за јавното здравство и здравјето на живите 
животни;  

3) условите во третата земја на потекло на живите животни не се во согласност со 
прописите од областа на ветеринарното здравство во Република Северна Македонија; 

4) живите животни не се во состојба да го продолжат патувањето и 
5) ветеринарно-здравствениот сертификат или пропратните документи за живи 

животни не се во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство во 
Република Северна Македонија. 

(2) Во решението од член 28 став (1) на овој правилник се наведува причината за 
одбивањето-враќањето и се определува времето за враќање на пратката со живи животни.  

(3) Враќањето треба да се изврши во најкраток можен рок. 
(4) При враќањето, официјалниот ветеринар на граничен премин треба да ги поништи 

оригиналниот ветеринарно-здравствен сертификат или пропратните документи со ставање 
на печат на сите страни на документите. 

(5) Печатот од ставот (4) на овој член го содржи зборот „ЗАБРАНЕТ/REJECTED“ во 
правоаголна форма со димензии 4,5 cm х 1,5 cm и во црвена боја. 

(6) Надзорот над враќањето на пратката се врши од страна на царинската служба, 
аеродромските служби или службите на железницата. 

(7) За одбивањето и враќањето на пратката официјалниот ветеринар на граничен 
премин ги известува царинските служби, аеродромските служби или службите на 
железницата и Министерството за внатрешни работи, со доставување на решение или 
копија од ВВДЖ.  

(8) Официјалниот ветеринар на граничен премин, го известува надлежниот орган на 
земјата извозник и Агенцијата за одбиената пратка со живи животни, преку 
информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна 
имплементација во пишана форма.  

 
Член 34 

Известување при враќање на пратката 
 

(1) Доколку пратката со живи животни не е во согласност со царинските прописи за 
влез во Република Северна Македонија, царинските служби за враќањето на пратката со 
живи животни во пишана форма го известуваат официјалниот ветеринар на граничен 
премин. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин во случаи од став (1) на овој член 
постапува согласно член 33 на овој правилник.   

 
Член 35 

Колење на живите животни 
 
(1) Во случај кога враќањето на пратката со живи животни не е возможно, особено  

поради благосостојба на живите животни и кога не постои ризик за јавното здравство и 
здравјето на живите животни, официјалниот ветеринар на граничен премин со решение 
може да нареди колење на живите животни. 

(2) При пополнувањето на решението од член 28 став (1) на овој правилник 
официјалниот ветеринар на граничен премин го наведува објектот за колење во кој треба 
да се заколат живите животни како крајна дестинација на пратката. 
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(3) Превозот на живите животни до објектот за колење се врши под надзор на 
официјален ветеринар и на царинските служби како канализирана пратка. 

(4) Живите животни од ставот (1) на овој член треба да се заколат одделно од другите 
живи животни. 

(5) Добиеното месо од закланите живи животни, доколку со прегледот пред колење 
(анте мортем) и прегледот по колење (пост мортем) се утврди дека е исправно за исхрана 
на луѓе, може да се користи за исхрана на луѓе. 

(6) Официјалниот ветеринар на граничен премин, го известува официјалниот ветеринар 
надлежен за објектот за колење, за издаденото решение за колење на животните, преку 
информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна 
имплементација во пишана форма со доставување на решение за колење.  

(7) Официјалниот ветеринар надлежен за објектот за колење врши надзор на колењето 
на живите животни од ставот (1) на овој член. 

(8) Официјалниот ветеринар надлежен за објектот за колење, за  регуларноста на 
колењето издава потврда и копија од истата ја испраќа до официјалниот ветеринар на 
граничен премин кој го издал решението за колење и до Агенцијата. 

(9) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за причините, 
начините и извршеното колење на живите животни од став (1) на овој член. 

 
Член 36 

Преработка – Одобрување за употреба освен  
за исхрана на луѓе 

 
(1) Доколку со анте мортем прегледот од член 35 став (5) на овој правилник се утврди 

дека месото од живите животни не може да биде наменето за исхрана на луѓе, а земајќи ги 
во предвид и административните или комерцијалните причини, месото може да биде 
преработено за друга употреба освен за исхрана на луѓе. 

(2) При пополнувањето на решението од член 28 став (1) на овој правилник 
официјалниот ветеринар на граничен премин, покрај објектот за колење го наведува и 
објектот за преработка како крајна дестинација на пратката. 

(3) Превозот на живите животни до објектот за колење и до објектот за преработка се 
врши под надзор на официјален ветеринар и царинските служби како канализирана 
пратка. 

(4) Официјалниот ветеринар на граничен премин во случаи од став (1) на овој член ја 
определува намената на крајниот производ. 

(5) Официјалниот ветеринар на граничен премин, го известува официјалниот ветеринар 
надлежен за објектот за преработка, за издаденото решение за преработка на месото од 
закланите животни, преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција 
или до негова целосна имплементација во пишана форма со доставување на решение со 
кое се наредува преработка.  

(6) Надзорот над преработката од ставот (1) на овој член го врши официјалниот 
ветеринар надлежен за објектот за преработка. 

(7) Официјалнит ветеринар надлежен за објектот за преработка, за извршената 
преработка издава потврда и копија од истата испраќа до официјалниот ветеринар на 
граничен премин кој го издал решението за преработка и до Агенцијата. 

(8) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за причините, 
начините и резултатите од преработката. 
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Член 37 
Уништување 

 
(1) Во случај кога не постои можност за примена на постапките утврдени со одредбите 

од членовите 33, 35 и 36 на овој правилник или постои сериозен ризик за јавното 
здравство и здравјето на живите животни, официјалниот ветеринар на граничен премин 
донесува решение со кое наредува живите животни од пратката да се убијат на хуман 
начин, а нивните трупови да се уништат и копија од решението, доставува до: 

1) лицето одговорно за пратката; 
2) царинските служби на граничниот премин на влез на пратката  и 
3) официјалниот ветеринар кој врши надзор над уништувањето. 
(2) При пополнувањето на решението од член 28 став (1) официјалниот ветеринар на 

граничен премин го наведува објектот за уништување како крајна дестинација на 
пратката. 

(3) Превозот на живите животни до објектот за уништување се врши под надзор на 
официјален ветеринар и царинските служби како канализирана пратка. 

(4) Надзорот на уништувањето од ставот (1) на овој член се врши од страна на 
официјалниот ветеринар надлежен за објектот за уништување или од страна на лице од 
објектот за уништување назначено како одговорно за уништувањето. 

(5) Официјалниот ветеринар надлежен за објектот за уништување, за регуларноста на 
извршеното уништување издава потврда и копија од истата ја испраќа до официјалниот 
ветеринар на граничен премин и до Агенцијата. Доколку во објектот за уништување е 
назначено одговорно лицето за уништувањето, потврдата и копијата од истата за 
регуларноста на извршеното уништување ја издава истиот и ја испраќа до официјалнито 
ветеринар надлежен за обејктот за уништување,. 

(6) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за причините, 
начините и извршеното уништување. 

 
Член 38 

Известување при колење, преработка или  
уништување на пратката 

 
(1) Официјалниот ветеринар надлежен за објектот за колење, преработка или 

уништување на пратката со живи животни, за извршеното колење, преработка или 
уништување на пратката со живи животни од членовите 35, 36 и 37 на овој правилник во 
пишана форма го известува официјалниот ветеринар на граничен премин кој ја издал 
наредбата за колење, преработка или уништување. 

(2) Како доказ за извршеното уништување на пратката, може да се користат и сметките 
за истовар или за уништување издадени од лицето одговорно за објектот за уништување 
на пратката пропратени со писмо од официјалниот ветеринар на граничен премин кое ги 
содржи податоците од став (1) на овој член. 

(3) Потврдата или пропратното писмо треба целосно да ја опишуваат пратката со живи 
животни како и бројот на преработени или уништени живи животни. 

 
Член 39 

Проверка и преглед при излез на пратки кои  
транзитираат 

 
(1) При излез од Република Северна Македонија на пратки со живи животни кои 

транзитираат, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
излез врши проверка и преглед на документи и идентитет на пратката со живи животни. 
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(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на излез го 
пополнува и заверува записникот и решението од член 28 став (1) на овој правилник и за 
тоа го известува официјалниот ветеринар на граничен премин на влез преку 
информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна 
имплементација со друг начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail и др.). 

(3) Во случај најавените пратки да не се појават во одредениот временски рок на 
граничниот премин на излез, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот 
премин на излез заедно со царинските служби спроведува соодветна истрага. 

 
ДЕЛ III 

Евиденција за пратки со живи животни кои  
се увезуваат и транзитираат 

 
Член 40 

Општи одредби 
 

Официјалниот ветеринар на граничен премин при вршење на ветеринарните проверки и 
прегледи, води евиденција за пратки со живи животни кои се увезуваат и транзитираат. 

 
Член 41 

Податоци и документи за пратки со живи животни кои се увезуваат 
 
(1) Документацијата за секоја пратка со живи животни која се увезува, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) оригинален ветеринарно-здравствен сертификат; 
3) копија од целосно пополнет ВВДЖ; 
4) дозвола за увоз, каде што е потребно; 
5) оригинал од планот за движење; 
6) изјава од превозникот; 
7) записник за извршени проверки на благосостојба на живите животни и средствата за 

превоз на живите животните; 
8) CITES сертификат, каде што е потребно; 
9) копија од фактура или карго сметка; 
10) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар од крајната 

дестинација на пратката; 
11) копија од пропратно писмо доставено до лабораторијата со кое се испратени 

примероците за спроведување  на соодветни лабораториски испитувања, каде што е 
потребно; 

12) наод за добиените резултати од извршените лабораториски испитувања и 
13) копија од известувањето за добиените резултати од извршените лабораториски 

испитувања, испратена до официјалниот ветеринар од крајната дестинација на пратката. 
(2) Во случај на извоз на увезените пратки, извозните документи треба да бидат 

поврзани со соодветната пратка од увоз, при што е потребно да се чуваат одделно од 
другите документи.  

 
Член 42 

Податоци и документи за пратки со живи животни кои транзитираат 
 
Документацијата за секоја пратка со живи животни која транзитира се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 



Службен весник на РМ, бр. 72 од 5.4.2019 година  

2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат; 
3) копија од целосно пополнет ВВДЖ; 
4) оригинал од планот за движење; 
5) изјава од превозникот; 
6) записник за извршени проверки на благосостојба на живите животни и средствата за 

превоз на живите животни; 
7) дозвола за увоз од третата земја на крајната дестинација и/или од следната трета 

земја на транзит на пратката; 
8) CITES сертификат, каде што е потребно; 
9) копија од фактура или карго сметка; 
10) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар на граничен премин 

на граничниот премин на излез на пратката; 
11) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар надлежен за 

објектот за одмор на живите животни, каде што е потребно и 
12) потврда од член 39 став (2) на овој правилник со која се потврдува дека пратката е 

излезена од Република Северна Македонија.   
 

Член 43 
Податоци и документи за одбиени – вратени пратки со живи животни 

 
Документацијата за секоја одбиена – вратена пратка со живи животни, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат и пропратните документи; 
3) копија од целосно пополнет ВВДЖ; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
5) копија од известувањето испратено до царинските служби, аеродромските служби 

или службите на железницата;  
6) копија од известувањето испратена до надлежниот орган на земјата извозник и 

Агенцијата; 
7) наод за добиените резултати од извршените лабораториски испитувања, доколку се 

извршени истите и 
8) потврда од царинските служби за спроведеното враќање на пратката со живи 

животни.   
 

Член 44 
Податоци и документи за принудно заклани, преработени  или уништени пратки со 

живи животни 
 
Документацијата за секоја принудно заклана, преработена или уништена пратка со 

живи животни, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат и пропратните документи; 
3) копија од целосно пополнет ВВДЖ; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
5) копија од известувањето испратено до царинските служби, аеродромските служби 

или службите на железницата; 
6) копија од известувањето испратена до надлежниот орган на земјата извозник и 

Агенцијата; 
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7) наод за добиени резултати од извршените лабораториски испитувања, доколку се 
извршени истите; 

8) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар надлежен за објектот 
за колење, преработка или уништување на пратката; 

9) потврда од официјалниот ветеринар надлежен за објектот за колење, преработка или 
уништување на пратката за извршеното колење, преработка или уништување на пратката 
и 

10) сметките за истовар или за уништување издадени од лицето одговорно за објектот 
за уништување на пратката пропратени со писмо од официјалниот ветеринар на граничен 
премин од член 38 став (2) на овој правилник. 

  
ДЕЛ IV 

Начин и постапка за увоз и транзит на производи од животинско потекло и начин и 
постапки на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на производи 

од животинско потекло 
 

Член 45 
Општи одредби 

 
Начинот и постапката за вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 

производи од животинско потекло опфаќа проверка и преглед на документи, идентитет и 
физички преглед, како и резултати од извршените проверки и прегледи при увоз и транзит 
на производи од животинско потекло. 

 
Глава I 

Начин и постапки на вршење на проверка и преглед на документи на производи од 
животинско потекло 

 
Член 46 

Фреквенција на проверка и преглед на документи 
 
(1) Сите пратки со производи од животинско потекло подлежат на проверка на 

документи од член 49 на овој правилник без оглед на нивната крајна дестинација. 
(2) Пратките со производи од животинско потекло не подлежат на проверки од ставот 

(1) на овој член, без оглед на прегледите кои се вршат во случај на сомнеж, во случај кога: 
1) пратката преминува директно од еден во друг авион во период од најмалку 12 часа, а 

максимум 48 часа, при што официјалниот ветеринар на граничен премин треба да биде 
известен од страна на лицето одговорно за пратката; 

2) производите се наменети за специјални цели (примероци наменети за 
репрезентација, пратки за истражување/ експериментални цели, саеми итн.);  

3) се мали количини на производи за некомерцијални цели, испратени до физички лица 
и 

4) производите се натоварени во средства за превоз кои учествуваат во меѓународниот 
сообраќај и се наменети само за персоналот или за патниците, во период додека се надвор 
од територијата на Република Северна Македонија.   

 
Член 47 

Место и време на вршење на проверка и преглед  
на документи 

 
(1) Проверката и прегледот на документите се врши кога официјалниот ветеринар на 

граничен премин ќе ги има сите оригинални  документи од членот 49 на овој правилник. 
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(2) Прелиминарна и информативна проверка и преглед на документи може да се 
изврши за време на доставувањето на известувањето за пристигнување на пратката од 
член 48 став (1) на овој правилник, особено ако се има за цел да се потврди подобноста на 
третата земја или нејзин дел од каде се врши увозот или транзитот на производите од 
животинско потекло и валидноста на трговскиот оператор. 

(3) Проверката од ставот (2) на овој член не ја исклучува целосната проверка  на 
документите од ставот (1) на овој член.  

 
Член 48 

Известување за пристигнување на пратка 
 
(1) Известување за пристигнување на пратката до официјалниот ветеринар на граничен 

премин се доставува 24 часа пред очекуваното време за пристигнување на пратката на 
граничен премин. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин, може да одобри пократок рок за 
доставување на известувањето за пристигнување на пратката од утврдениот во став (1) на 
овој правилник. 

(3) За пратките кои пристигнуваат на граничен премин на меѓународен аеродром, 
известувањето за пристигнување на пратката може да биде доставено најмалку два часа 
пред очекуваното време за пристигнување на пратката на граничен премин. 

(4) Известувањето за пристигнување на пратката ги содржи следните податоци: 
- испраќач/ извозник; 
- референтен број на известувањето; 
- примач; 
- лице одговорно за натовар; 
-  увозник; 
- трета земја на потекло; 
- трета земја на испраќање; 
- адреса на испорака; 
- пристигнување на граничен премин (предвиден датум); 
- ветеринарни документи; 
- име на брод/лет; 
-  опис на стока, број и вид на пакување; 
- тарифна ознака; 
-  бруто маса (кг.); 
- нето маса (кг); 
- температура; 
- број на пломба и број на контејнер; 
- транспорт до; 
- за транзит до трета земја; 
- усогласено со прописите од областа на ветеринарно здравство;  
- за повторен увоз; 
- за внатрешен пазар; 
- за непотврдени пратки; 
- декларација и 
- место и датум на декларирање. 
(5) Пополнувањето и доставувањето на известувањето за пристигнување на пратката го 

врши лицето одговорно за пратката. 
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(6) Известувањето за пристигнување на пратката треба: 
- да биде целосно и правилно пополнето; 
- во целост да одговара со информациите наведени во придружната документација; 
- да биде доставено во три или четири копии, во зависност од тоа дали пратката ќе биде 

прегледана од страна на царинската служба на самиот граничен премин или од страна на 
царинска служба на друга царинска испостава и 

- да  има оригинален печат и потпис од лицето одговорно за пратката на сите три или 
четири копии. 

(7) До целосна имплементација на информациониот систем за гранична ветеринарна 
инспекција, известувањето за пристигнување на пратката може да биде доставено со друг 
начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail и др.). 

(8) Врз основа на пропратните документи за пратката, сите податоци од известувањето 
за пристигнување на пратката, треба да бидат потврдени од страна на официјалниот 
ветеринар на граничен премин. 

(9) Пополнувањето на празните полиња или исправката на неточните податоци  од 
доставеното известување за пристигнување на пратката го врши лицето одговорно за 
пратката со своерачен потпис или пополнува и поднесува ново известување за 
пристигнување на пратката. 

 
Член 49 

Документи кои ја следат пратката на производи од животинско потекло 
 
Сите пратки со производи од животинско потекло треба да бидат придружени со 

следните документи: 
- ветеринарно-здравствен сертификат; 
- потврда за јавно здравство; 
- декларација за Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (во понатамошниот 

текст: ТСЕ); 
- извозни царински документи – карго сметки и  
- дозвола за увоз/ транзит. 
 

Член 50 
Ветеринарно-здравствен сертификат 

  
(1) Сите пратки со производи од животинско потекло треба да бидат придружени со 

оригинален ветеринарно-здравствен сертификат издаден од надлежниот орган од третата 
земја на потекло. 

(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат треба да: 
1) се состои од еден лист или од неколку поврзани листови, во А4 формат; 
2) има единствен референтен број, во случаи кога сертификатот се состои од низа 

страници, секоја страница треба да е означена со единствениот референтен број;  
3) има оригинален потпис од овластеното лице одговорно за издавање на ветеринарно-

здравствениот сертификат, читливо наведено име и позиција напишано со големи букви и 
оригинален печат од надлежниот орган кој го издал во различна боја од отпечатениот 
текст на ветеринарно-здравствениот сертификат;  

4) има датум на издавање кој треба да е во согласност со датумот на натовар на 
производите од животинско потекло; 

5) е адресиран до еден примач; 
6) е целосно и коректно пополнет; 
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7) нема понатамошни исправки, а доколку има истите да бидат заверени со потпис од 
овластеното лице кое го издало ветеринарно-здравствениот сертификат; 

8) непотполнетите делови или алтернативи кои не се применливи, треба да бидат 
правилно прецртани и одобрени со потпис од овластеното лице кое го издало 
ветеринарно-здравствениот сертификат и 

9) се однесува на една пратка. 
(3) Ветеринарно-здравствениот сертификат треба да биде напишан на официјалниот 

јазик на третата земја на потекло на пратката и на македонски јазик или превод на 
македонски јазик заверен од нотар, а во случај на транзит низ друга трета земја и на 
англиски јазик. 

(4) Доколку ветеринарно-здравствениот сертификат е превод на македонски јазик 
заверен од нотар или на одвоена копија од сертификатот напишана на македонски јазик, 
официјалниот ветеринар на граничен премин треба да изврши проверка за да потврди  
дали  дадените информации се усогласени и одговараат со оние дадени во ветеринарно-
здравствениот сертификат напишан на официјалниот јазик на третата земја на потекло. 

(5) Формата и содржината на образеците на ветеринарно-здравствените сертификати за 
увоз на производи од животинско потекло се дадени во Прилог 7 на овој правилник. 

 
Член 51 

Потврда за јавно здравство 
 
(1) Месо, производи од месо и преработки од месо, од сите видови на живи животни 

покрај ветеринарно-здравствениот сертификат треба да бидат придружени и со потврда за 
јавно здравство која треба да обезбеди општа гаранција која се однесува на објектот за 
производство.  

(2) Потврдата за јавно здравство треба да е во согласност со одредбите од членот 48 на 
овој правилник. 

(3) Потврдата за јавно здравство треба да е издадена од истото овластено лице кое е 
одговорно за издавање на ветеринарно-здравствениот сертификат за истата пратка.  

 
Член 52 

Декларација за ТСЕ 
 
(1) Производи и преработки од говедско и овчо месо, треба да бидат придружени со 

одвоена декларација која ќе обезбеди посебна гаранција во врска со ТСЕ, во согласност со 
прописите од областа за ветеринарното здравство за трансмисивни спонгиоформни 
енцефалопатии. 

(2) Точната содржина на декларацијата зависи од третата земја од каде потекнува 
пратката и можниот ризик од ТСЕ во согласност со прописите од областа на 
ветеринарното здравство за трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии. 

(3) Декларацијата за ТСЕ треба да е издадена од страна на истото овластено лице кое е 
одговорно за издавање на ветеринарно-здравствениот сертификат за истата пратка.  

 
Член 53 

Извозни царински документи – Карго сметки 
 
(1) На барање на официјалниот ветеринар на граничен премин, лицето одговорно за 

пратката е должно да достави извозни царински документи и карго сметки. 
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(2) На барање на официјалниот ветеринар на граничен премин, извозните царински 
документи може да бидат доставени и од царинските служби, како и од аеродромските 
или железничките служби. 

(3) Извозните царински документи и карго сметките се приложуваат со цел напоредно 
да се прегледаат и да се потврди пристигнувањето на пратките на граничниот премин како 
и веродостојноста на податоците дадени во другите пропратни документи, особено за 
времето на натовар. 

  
Член 54 

Дозвола за увоз/транзит 
 
(1) При увоз на пратка наменета за репрезентација, истражувачки цели, саеми и 

изложби или во случај кога така е пропишано со прописите од областа на ветеринарно 
здравство, истата треба да биде придружена со дозвола за увоз издадена од Агенцијата. 

(2) Дозволата за увоз треба да ги содржи следните податоци: 
- трета земја од каде потекнува пратката; 
- испраќач на пратката; 
- примач на пратката и ако е различно, местото на крајната дестинација; 
- точен опис и количина на пратката; 
- намена на пратката; 
-  временски период на исправност; 
- граничен премин на влез и 
- посебни услови за уништување на пратката по нејзината употреба со методи кои ќе 

спречат секакви ризици по јавното здравје, здравјето на живите животни или животната 
средина.  

 
Глава II 

Начин и постапки на вршење на проверка и преглед на идентитет на производи од 
животинско потекло 

 
Член 55 

Фреквенција на проверка и преглед на идентитет 
 
(1) Сите пратки со производи од животинско потекло подлежат на проверка и преглед 

на идентитет без оглед на нивната крајна дестинација. 
(2) Пратките со производи од животинско потекло не подлежат на проверка и преглед 

од ставот (1) на овој член и без оглед на прегледите кои се вршат во случај на сомнеж, во 
случај кога: 

1) преминува директно од еден во друг авион во период од 12 часа, а најмногу во 
период од 48 часа, при што официјалниот ветеринар на граничен премин треба да биде 
известен од страна на лицето одговорно за пратката; 

2) се наменети за специјални цели (примероци наменети за репрезентација, пратки за 
истражување/ експериментални цели, саеми итн.);  

3) се мали количини за некомерцијални цели, испратени до физички лица и 
4) се натоварени на средства за превоз кои учествуваат во меѓународниот сообраќај и се 

наменети само за персоналот или за патниците, во период додека се надвор од 
територијата на Република Северна Македонија.   
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Член 56 
Место и време на вршење на проверка и преглед на идентитет 

 
(1) Проверка и преглед на идентитет се врши кога пратките со производи од 

животинско потекло се физички присутни на граничен премин, заедно со соодветните 
оригинални документи. 

(2) Проверката и прегледот на идентитетот се врши по завршување на проверката и 
прегледот на документите со задоволителни резултати. 

 
Член 57 

Начин на вршење на проверка и преглед на идентитет 
 
(1) Проверката и прегледот на идентитетот се состои од: 
1) проверка и преглед на печатот, официјалните ознаки и етикети, декларации, жигови 

и здравствени ознаки на производите од животинско потекло, со цел да се потврди третата 
земја на потекло и објектот за производство на производот; 

2) во случај на превоз во контејнери-проверка и преглед на контејнерот со цел да се 
потврди идентификационата ознака на контејнерот како и состојбата на пломбата на 
контејнерот и 

3) во случај на предпакувани производи - проверка и преглед на официјалните ознаки и 
етикети. 

(2) Проверка и преглед на превозното средство се врши со цел да се потврди 
регистерскиот број на превозното средство како и состојбата на пломбата на него. 

 
Глава III 

Начин и постапки на вршење на физички преглед на производи од животинско 
потекло 

 
Член 58 

Општи  принципи 
 
(1) Физичкиот преглед на производите од животинско потекло се состои од: 
1) проверка на хигиенските услови под кои е превезувана пратката со производи од 

животинско потекло; 
2) проверка на температурата под кои е превезувана пратката со производи од 

животинско потекло и температурата на самиот производ; 
3) органолептички преглед на производот од животинско потекло: мирис, боја, 

конзистентност и вкус;  
4) едноставни физички или хемиски испитувања како што се сечење, топење и готвење; 
5) лабораториски анализи во согласност со прописите од областа на ветеринарното 

јавно здравство како и лабораториски анализи кои се сметаат за неопходни и 
6) лабораториски анализи на резидуи од ветеринарно-медицински препарати и 

контаминенти.  
(2) Лабораториските анализи од точките 5) и 6) од ставот (1) на овој член треба да 

бидат извршени во најкраток можен рок. 
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Член 59 
Фрекфенција на физички прегледи 

 
(1) Сите пратки со производи од животинско потекло подлежат на физички преглед без 

оглед на нивната крајна дестинација. 
(2) Пратките со производи од животинско потекло не подлежат на проверка и преглед 

од ставот (1) на овој член, во случај кога: 
1) пратката со производи од животинско потекло преминува директно од еден во друг 

авион во период од 48 часа, при што официјалниот ветеринар на граничен премин треба 
да биде известен од страна на лицето одговорно за пратката; 

2) производите од животинско потекло се наменети за специјални цели (примероци 
наменети за репрезентација, пратки за истражување/ експериментални цели, саеми итн.); 

3) се мали количини на производи од животинско потекло за некомерцијални цели, 
испратени до физички лица;  

4) се натоварени на средства за превоз кои учествуваат во меѓународниот сообраќај и се 
наменети само за персоналот или за патниците, период додека се надвор од територијата 
на Република Северна Македонија; 

5) транзитираат; 
6) повторно се увезени (ре-увезени) во Република Северна Македонија; 
7) се наменети за складовите во слободните зони, слободните складови и царински 

складови и 
8) се работи за  перјан и крзнен неодран дивеч, со исклучок на проверка на неговата 

здравствена состојба и проверка за резидуи. 
 

Член 60 
Пратки кои подлежат на намалена фрекфенција на физички прегледи 

 
(1) По исклучок на член 59 став (1) на овој правилник, одделни производи и нус-

производи од животинско потекло кои се увезуваат во Република Северна Македонија 
подлежат на намалена фреквенција на физички прегледи од страна на официјален 
ветеринар на граничен премин.  

(2) Категориите на производи и нус-производи од животинско потекло од став (1) од 
овој член и фреквенцијата на физички прегледи се дадени во Прилог 5 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(3) Намалувањето на фреквенцијата на физичките прегледи се одредува врз основа на: 
1) добиените резултати од претходните проверки и прегледи на тие производи од 

животинско потекло; 
2) гаранциите понудени од страна на државата извозник за целата или за дел од 

нејзината територија, во однос на сообразноста со прописите од областа на ветеринарното 
здравство за условите за увоз на производи од животинско потекло и проверките на 
резидуи и определени супстанци во суровини, живи животни и производи од животинско 
потекло; 

3) здравствената состојба на живите животни во државата извозник; 
4) информациите за општата здравствена состојба на живите животни во државата 

извозник; 
5) мерките што ги применува државата извозник во однос на следењето и спречувањето 

на заболувањата кај живите животни; 
6) структурата, способноста, независноста и квалификациите на ветеринарната служба 

или на другите надлежни служби во државата извозник; 
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7) сообразноста со минималните стандарди утврдени со од областа на ветеринарното 
здравство за хигиената во производството на храна од животинско потекло;  

8) видот на производот од животинско потекло и неговиот потенцијален ризик по 
здравјето на луѓето и животните;  

9) сообразноста со прописите од областа на ветеринарното здравство за забраната за 
употреба на хормони, тиреостатици и β-агонисти во сточарството; 

10) сообразноста со прописите од областа на ветеринарното здравство за начинот на 
вршење на ветеринарно-санитарен преглед и контрола и начинот на водење на евиденција 
за резидуи и определени супстанци во суровини, живи животни и производи од 
животинско потекло; 

11) резултатите од инспекцијата на Европската Заедница, инспекцијата на Агенцијата 
или националната инспекција на државата извозник, спроведена во државата извозник;  

12) резултатот од спроведената проверка и преглед при увозот на соодветната пратка и  
13) анализата на присутниот ризик кој се должи на видот на производот од животинско 

потекло кој треба да биде увезен, состојбата во која се наоѓа и начинот на кој се превезува. 
(4) Доколку со извршените проверки и прегледи од член 46 став (1), член 55 став (1), 

член 59 став (1) на овој правилник и став (1) на овој член се утврди дека производите од 
животинско потекло не ги исполнуваат условите пропишани со прописите од областа на 
ветеринарното јавно здравство, официјалниот ветеринар на граничен премин на влез: 

1) задолжително врши физички преглед вклучувајќи го и земањето мостри за 
лабораториско испитување од следните десет пратки со производи од животинско потекло 
кои потекнуваат од истиот објект за кои е утврдено дека не ги исполнуваат условите 
пропишани со прописите од областа на ветеринарното здравство и 

2) производите од животинско потекло од точка 1) од овој став се задржуваат под 
надзор на официјален ветеринар на граничен премин и под надзор на царинските 
службеници се до добивањето на резултатите од извршените лабораториски испитувања и 
донесувањето на крајната одлука за пратката. 

 
Член 61 

Фреквенција на физички прегледи при појава на болест 
 
(1) Доколку, на територијата на државата извозник, се појави или се прошири болест 

која задолжително се пријавува, зооноза или некое друго заболување или друга појава или 
околност за кои постои веројатност дека ќе претставува сериозна закана за здравјето на 
луѓето или на животните или, пак, доколку тоа е оправдано од друга сериозна причина 
поврзана со здравјето на луѓето или на животните, особено земајќи ги предвид наодите од 
ветеринарните експерти од државата извозник или при проверките и прегледите извршени 
на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез во Република Северна 
Македонија, во зависност од сериозноста на ситуацијата и во согласност со прописите од 
областа на ветеринарното здравство: 

1) врз основа на фактичките наоди, се наложуваат дополнителни проверки и прегледи 
од страна на Агенцијата и 

2) ја зголемува зачестеноста на физичките прегледи, во зависност од резултатите на 
проверките и прегледите од точка 1) на овој став од страна на Агенцијата.  

(2) Во случајот предвиден во став (1) на овој член, Агенцијата во согласност со 
прописите од областа на ветеринарното здравство, може да преземе времени заштитни 
мерки за увоз и транзит на производите од животинско потекло во Република Северна 
Македонија. 
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Член 62 
Место и време на вршење на физички преглед 

 
(1) Физичкиот преглед на производите од животинско потекло се врши кога пратката е 

физички присутна на граничниот премин, заедно со оригиналните документи. 
(2) Физичкиот преглед на производите од животинско потекло се врши по 

завршувањето на проверката на документите и на идентитетот со задоволителни 
резултати. 

 
Член 63 

Начин на вршење на физички преглед 
 
(1) Физичкиот преглед на производите од животинско потекло може да биде: 
1) органолептички преглед: мирис, боја, конзистентност и вкус;  
2) едноставни физички или хемиски испитувања како што се сечење, топење и готвење, 

пришто прегледот на замрзнати или длабоко замрзнати производи од животинско потекло 
треба да се изведе по нивното одмрзнување; 

3) кога е применливо, проверка на состојбата на средствата за транспорт со цел 
идентификување на евентуален прекин на процесот на ладење; 

4) проверка на нето тежина на пратката, доколку е неопходно и вкупната тежина на 
целата пратка; 

5) преглед на пакувањето и сите ознаки (печати, жигови, етикети, декларации); 
6) кога е применливо, проверка на температурата под која е превезувана пратката и 

температурата на самиот производ; 
7) во случај на производи од животинско потекло во конзерви, по случаен избор се 

вршат проверки на состојбата на конзервите и се земаат примероци од нивната 
внатрешност; 

8) лабораториски анализи согласно прописите од областа на ветеринарното здравство 
како и лабораториски анализи кои се сметаат за неопходни и 

9) лабораториски анализи на резидуи од ветеринарно-медицински препарати и 
контаминенти. 

(2) Со прегледите од ставот (1) од точка 1) до точка 7) на овој член треба да бидат 
опфатени 1% од производите или пакетите со вклучени најмалку два и најмногу десет 
артикли/пакети во пратката. 

(3) Во случај на сомнеж, официјалниот ветеринар на граничен премин може да изврши 
дополнителни физички прегледи и лабораториски испитувања на производите од 
животинско потекло. 

(4) При вршење на физичкиот преглед средствата за транспорт треба да бидат целосно 
растоварени, освен во случај кога: 

1) натоварот бил направен на начин кој овозможува пристап до целата пратка;  
2) се откриени неправилности при проверка на примероците; 
3) претходната слична пратка има покажано такви неправилности и 
4) официјалниот ветеринар на граничен премин се сомнева на нерегуларности. 
(5) По завршувањето на физичкиот преглед, официјалниот ветеринар на граничен 

премин треба да го потврди извршениот преглед со затварање и запечатување на сите 
отворени пакети и со повторно пломбирање на целиот контејнер при што се запишува 
бројот на пломбата во пропратниот документ. 
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Член 64 
Процедури и начини на земање примероци за  

лабораториски испитувања 
 
(1) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања на производи од 

животинско потекло се земаат по случаен избор, со цел да се потврдат здравствените 
гаранции дадени во ветеринарно-здравствениот сертификат. 

(2) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања на производи од 
животинско потекло, со цел за откривање и следење на резидуи од ветеринарно-
медицински препарати и контаминенти се врши во согласност со прописите во Република 
Северна Македонија од областа на ветеринарното здравство. 

(3) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања на производи од 
животинско потекло во случај кога не постои сомнеж, се земаат:  

1) рамномерно од целиот асортиман на пратката, при што пратката може да биде и 
делумно истоварена и 

2) во случај на производи од животинско потекло во ринфузна состојба, најмалку пет 
примероци од различни делови на пратката. 

(4) Во случај кога не постои сомнеж за опасност по јавното здравје и здравјето на 
животните, производите од животинско потекло кои се предмет на лабораториски 
испитувања од ставот (1) на овој член можат да се ослободат за слободно движење пред 
добивање на резултатите од извршените лабораториски испитувања. При ова се зема во 
предвид дека проверките и прегледите на идентитетот, документите и физичкиот преглед 
дале задоволителни резултати. 

 
Член 65 

Процедури и начини на земање примероци за  
лабораториски испитувања кога постои сомнеж 

 
(1) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања на производи од 

животинско потекло кога постои сомнеж се земаат кога: 
1) постои сомнеж за неправилности, врз база на добиените резултати од претходно 

извршените прегледи и проверки на одредена пратка; 
2) претходните извршени лабораториски испитувања на истиот производ од истиот 

производител дале позитивни резултати; 
3) е пратена информација преку Системот за брзо алармирање за храна и храна за 

животни (понатаму во текстот: RASFF) за констатирани неправилности за одреден 
производ од одреден производител и 

4) одредени производи со потекло од одредени земји се предмет на безбедносни и 
заштитни мерки. 

(2) Примероци за изведување на соодветни лабораториски испитувања на производи од 
животинско потекло во случај кога постои сомнеж, се земаат:  

1) рамномерно од целиот асортиман на пратката, при што пратката може да биде и 
делумно истоварена; 

2) во случај на производи од животинско потекло во ринфузна состојба, најмалку пет 
примероци од различни делови на пратката. 

(3) Производите од животинско потекло кои се предмет на лабораториски испитувања 
од ставот (1) на овој член се задржуваат под надзор на официјалниот ветеринар на 
граничен премин и под надзор на царинските службеници се до добивањето на 
резултатите од извршените лабораториски испитувања и донесувањето на крајната одлука 
за пратката. 



Службен весник на РМ, бр. 72 од 5.4.2019 година  

(4) Производите од животинско потекло кои се предмет на лабораториски испитувања 
од ставот (1) на овој член може да се задржат: 

1) на граничниот премин или 
2) во одобрени објекти за одредени видови на производи во технолошки индустриски 

развојни зони, складови во слободни зони, слободни складови и царински складови. 
(5) Производите од животинско потекло кои се задржани во објектите од став (4) точка 

2) на овој член треба да се чуваат одвоено од производите кои се пуштаат во слободен 
промет. 

 
Член 66 

Известување за резултатите од лабораториските анализи 
 
(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин при земање на примероци согласно 

одредбите од член 65 на овој правилник, преку информациониот систем за гранична 
ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација во пишана форма го 
известува официјалниот ветеринар од местото на крајната дестинација на пратката за 
земањето на примероци за лабораториски анализи, веднаш штом пратката ќе го напушти 
граничниот премин. 

(2) Резултатите од лабораториските анализи преку информациониот систем за гранична 
ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација во пишана форма се 
доставуваат до официјалниот ветеринар на граничен премин кој ги испратил примероците 
и официјалниот ветеринар од местото на крајната дестинација на пратката, веднаш по  
добивањето на истите без оглед на исходот. 

(3) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за 
позитивните резултати без разлика дали примероци се земени по случаен избор или се 
примероци земени поради сомнеж. 

 
Глава IV 

Резултати од извршените проверки и прегледите 
на увозот и транзитот на производи од животинско потекло 

 
Член 67 

Записник и решение 
 
(1) По завршувањето на проверките и прегледите од Главите I, II и III од овој дел 

официјалниот ветеринар на граничен премин составува записник и изготвува решение. 
(2) Записникот од став (1) на овој член ги содржи следните податоци: 
- претходен влезен ветеринарен документ за производи (во понатамошниот текст: 

ВВДП); 
- референтен број; 
- преглед на документи; 
-  преглед на идентитет; 
- физички преглед и 
- лабораториски тестови. 
(3) Решението од став (1) на овој член ги содржи следните податоци: 
- прифатливо за транспорт; 
- прифатливо за транзит; 
- прифатливо за внатрешен пазар; 
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- прифатливо ако е канализирано; 
- прифатливо за специфични постапки за складирање; 
- неприфатливо; 
- причини за одбивање; 
-  податоци за контролирана дестинација; 
- повторно запечатување на пратката; 
- целосна идентификација на граничниот премин, надлежен орган и службен печат; 
- потпис и печат на официјален ветеринар; 
- излезен транзитен граничен премин; 
-  референца на царински документ и 
- ВВДП кои следат. 
(4) Известувањето за пристигнување на пратката од член 48 на овој правилник, 

записникот и решението од став (1) на овој член се составен дел на ВВДП даден во 
Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. 

(5) Официјалниот ветеринар на граничен премин, записникот и решението од став (1) 
на овој член ги составува со пополнување, потпишување и ставање на печат.  

(6) Сите податоци кои се однесуваат на пратката како што се прегледите, резултатите 
од нив и превземените постапки од членовите 69, 70, 71, 72 и 73 на овој правилник, 
официјалниот ветеринар на граничен премин ги внесува во информациониот систем за 
гранична ветеринарна инспекција. 

 
Член 68 

Одобрување на влез или транзит 
 
(1) Во случај на задоволителен резултат од извршените проверки и прегледи, се 

одобрува влез или транзит на пратката со производи од животинско потекло. 
(2) При пополнувањето на решението од член 67 став (1) на овој правилник треба јасно 

и читливо да се наведе крајната дестинација на пратката. 
(3) Во зависност од крајната дестинација:  
1) пратките кои се увезуваат треба да се придружени до нивната крајна дестинација со 

заверена копија на ветеринарно-здравствениот сертификат или на пропратните документи, 
од страна на официјалниот ветеринар на граничен премин кој го одобрил увозот, при што 
оригиналите остануваат на граничниот премин на влез како дел од досието за пратката и 

2) пратките кои транзитираат треба да се придружени до граничниот премин на излез 
на пратката со оригиналниот ветеринарно-здравствен сертификат или пропратните 
документи, при што нивни заверени копии од страна на официјалниот ветеринар на 
граничен премин кој го одобрил транзитот се задржуваат на граничниот премин на влез на 
пратката. 

(4) Во случај на делење на пратката на повеќе делови, официјалниот ветеринар на 
граничен премин издава еднаков број на ВВДП и еден збирен ВВДП за целата пратка кој 
се задржува на граничниот премин на влез на пратката и истиот треба да е во согласност 
со произлезените ВВДП.   

(5) При увоз, официјалниот ветеринар на граничен премин, преку информациониот 
систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со 
друг начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail и др.), го известува 
официјалниот ветеринар од крајната дестинација на пратката за пристигнувањето на 
пратката. 
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(6) При транзит, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
влез преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова 
целосна имплементација со друг начин на комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail 
и др.), го известува официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
излез за претстојната пратка. 

(7) При транзит, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на 
излез ги пополнува соодветните места од решението од член 67 став (1) на овој правилник 
и преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова 
целосна имплементација со друг начин на комуникација  (телефон, факс, писмо или e-mail 
и др) го известува официјалниот ветеринар на граничен премин на влез. 

 
Член 69 

Одбивање – Враќање 
 
(1) Одбивање на увоз и враќање на пратката се врши во случај кога: 
1) производите од животинско потекло не ги исполнуваат условите пропишани со 

прописите од областа на ветеринарното здравство; 
2) условите во третата земја на потекло на производите од животинско потекло не се во 

согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство и 
3) ветеринарно-здравствениот сертификат или пропратните документи на производите 

од животинско потекло не се во согласност со прописите од областа на ветеринарното 
здравство. 

(2) Во решението од член 67 став (1) на овој правилник се наведува причината за 
одбивањето-враќањето и се определува времето за враќање на пратката со производи од 
животинско потекло.  

(3) Враќањето треба да се изврши во најкраток можен рок и истиот не може да биде 
подолг од 60 дена. 

(4) При враќањето, официјалниот ветеринар на граничен премин треба да ги поништи 
оригиналниот ветеринарно-здравствен сертификат или пропратните документи со ставање 
на печат на сите страни на документите. 

(5) Печатот од ставот (4) на овој член го содржи зборот „ЗАБРАНЕТ/REJECTED“ во 
правоаголна форма со димензии 4,5 cm х 1,5 cm и во црвена боја. 

(6) Надзорот на враќањето на пратката се врши од страна на царинските служби, 
аеродромските служби или службите на железницата. 

(7) За одбивањето-враќањето на пратката официјалниот ветеринар на граничен премин 
ги известува царинските служби, аеродромските служби или службите на железницата, со 
доставување на решение или копија од ВВДП. 

(8) Официјалниот ветеринар на граничен премин, го известува надлежниот орган на 
земјата извозник и Агенцијата за одбиената пратка со производи од животинско потекло, 
преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна 
имплементација во пишана форма.  

(9) Во случај кога пратката е одбиена-вратена поради добиени позитивни резултати од 
микробиолошки/хемиски лабораториски тестови, се пополнува и испраќа известување 
преку RASFF системот.   
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Член 70 
Известување при враќање на пратката 

 
(1) Доколку пратката со производи од животинско потекло не е во согласност со 

царинските прописи за влез во Република Северна Македонија, царинските служби за 
враќањето на пратката со производи од животинско потекло во пишана форма го 
известуваат официјалниот ветеринар на граничен премин. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин во случаи од став (1) на овој член 
постапува согласно член 69 на овој правилник.   

 
Член 71 

Одобрување на повторен влез 
 
(1) Одобрување на повторен влез на пратки со производи од животинско потекло по 

потекло од Република Северна Македонија кои се одбиени од надлежен орган на трета 
земја, се врши во случај кога: 

1) официјалниот ветеринар од местото на потекло на пратката кој го издал првичниот 
ветеринарно-здравствен сертификат се сложил за враќање и примање на пратката и 

2) пратката се превезува директно до објектите од каде била првично извезена. 
(2) Може да се направи исклучок од ставот (1) на овој член во случај кога официјалниот 

ветеринар на граничен премин издал решение за уништување на пратките со производи од 
животинско потекло по потекло од Република Северна Македонија кои се одбиени од 
трети земји. 

(3) Во случај кога пратките од ставот (1) на овој член се превезуваат во незапечатени 
контејнери, треба да бидат придружени со: 

1) оригинален ветеринарно-здравствен сертификат или автентична копија од истиот 
издадена од официјалниот ветеринар од местото на потекло на пратката; 

2) документ во пишана форма за причините за одбивање на пратката, издаден од 
надлежниот орган на третата земја од која е одбиена пратката; 

3) писмена гаранција декa пратката била под надзор на надлежниот орган на третата 
земја од која е одбиена пратката издадена од надлежниот орган од местото на испраќање 
на пратката и 

4) писмена гаранција декa превозното средство и начинот за превоз ги задоволува 
условите за превоз издадена од надлежниот орган од местото на испраќање на пратката. 

(4) Во случај кога пратките од ставот (1) на овој член се превезуваат во запечатени 
контејнери, треба да бидат придружени со изјава во пишана форма дадена од лицето 
одговорно за превозот на пратката со која се потврдува дека со производите не било 
ракувано или биле растоварени. 

 
Член 72 

Преработка – Одобрување за употреба на производите од животинско потекло 
различно од она за кое биле првично наменети 

 
(1) Доколку со проверката и прегледот се утврди дека пратката не може да се употреби 

за првичната намена, официјалниот ветеринар на граничен премин со решение може да 
дозволи преработка и употреба на производите од животинско потекло различна од онаа 
за која првично биле наменети. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин решението од ставот (1) на овој член 
го издава врз основа на проценка на ризикот и во консултација со лицето одговорно за 
пратката. 
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(3) Во решението од ставот (1) на овој член официјалниот ветеринар на граничен 
премин го наведува објектот за преработка како крајна дестинација на пратката и начинот 
на преработка на производот од ставот (1) на овој член. 

(4) Превозот на производите од животинско потекло до објектот за преработка се врши 
под надзор на официјален ветеринар и царинските служби како канализирана пратка. 

(5) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за причините 
за издавањето на решението од ставот (1) на овој член, при што, ако е неопходно, може да 
одобри преработка и да го наведе начинот на преработка на производот. 

(6) Официјалниот ветеринар на граничен премин, го известува официјалниот ветеринар 
надлежен за објектот за преработка, за издаденото решение за преработка на производите 
од животинско потекло, преку информациониот систем за гранична ветеринарна 
инспекција или до негова целосна имплементација во пишана форма со доставување на 
решение за преработка.  

(7) Надзорот над преработката од ставот (1) на овој член го врши официјалниот 
ветеринар надлежен за објектот за преработка. 

(8) Официјалниот ветеринар надлежен за објектот за преработка за извршената 
преработка издава потврда и копија од истата ја испраќа до официјалниот ветеринар на 
граничен премин кој го издал решението за преработка од став (1) на овој член и до 
Агенцијата. 

(9) По извршената преработка од ставот (1) на овој член, официјалниот ветеринар на 
граничен премин ја известува Агенцијата за причините, начините и резултатите од 
преработката. 

 
Член 73 

Уништување 
 
(1) Во случаи кога не можат да се применат одредбите од членовите 69 и 72 на овој 

правилник или постои сериозен ризик за јавното здравство и здравјето на животните, 
официјалниот ветеринар на граничен премин, донесува решение со кое се наредува 
уништување на пратката со производи од животинско потекло и копија од решението, 
доставува до: 

1) лицето одговорно за пратката; 
2) царинската служба на граничниот премин на влез на пратката; 
3) надлежниот орган на третата земја на потекло на пратката и 
4) официјалниот ветеринар кој го врши надзорот на уништувањето. 
(2) При пополнувањето на решението од член 67 став (1) на овој правилник 

официјалниот ветеринар на граничен премин го наведува објектот за уништување како 
крајна дестинација на пратката. 

(3) Официјалниот ветеринар на граничен премин во решението од ставот (1) на овој 
член го наведува начинот на уништување на пратката со производи од животинско 
потекло . 

(4) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за причините 
за издавањето на решението од ставот (1) на овој член, при што, ако е неопходно, 
Агенцијата ја одобрува наредбата за уништување на производот. 

(5) Превозот на производите од животинско потекло до објектот за уништување се 
врши под надзор од страна на официјален ветеринар и царинските служби како 
канализирана пратка. 
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(6) Надзорот на уништувањето од ставот (1) на овој член се врши од страна на 
официјален ветеринар надлежен за објектот за уништување или од страна на лице од 
објектот за уништување назначено како одговорно за уништувањето.  

(7) Официјален ветеринар надлежен за објектот за уништување, за регуларноста на 
извршеното уништување издава потврда и копија од истата испраќа до официјалниот 
ветеринар на граничен премин кој ја издал наредбата за уништување и до Агенцијата. 

(8) Официјалниот ветеринар на граничен премин ја известува Агенцијата за причините, 
начините и извршеното уништување. 

 
Член 74 

Известување при преработка или уништување на пратката 
 

(1) Официјалниот ветеринар надлежен за објектот за преработка или уништување на 
пратката со производи од животинско потекло веднаш го известува во пишана форма 
официјалниот ветеринар на граничен премин за извршената преработка или уништување 
на пратката со производи од животинско потекло од членовите 72 и 73 на овој правилник. 

(2) Како доказ за извршеното уништувањето на пратката, може да се користат и 
сметките за истовар или за уништување издадени од лицето одговорно за објектот за 
уништување на пратката пропратени со писмо од официјалниот ветеринар на граничен 
премин кое ги содржи податоците од став (1) на овој член. 

(3) Потврдата или пропратното писмо треба целосно да ја опишува пратката со 
производи од животинско потекло како и количината на преработените или уништени 
производи од животинско потекло. 

 
Член 75 

Проверка и преглед при излез на пратките кои транзитираат 
 
(1) При излез од Република Северна Македонија на пратки со производи од животинско 

потекло кои транзитираат, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот 
премин на излез врши проверка и преглед на документи и идентитет на пратката со 
производи од животинско потекло. 

(2) Официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот премин на излез го 
пополнува и заверува записникот и решението од член 67 став (1) од овој правилник и за 
тоа го известува официјалниот ветеринар на граничен премин на влез преку 
информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна 
имплементација со друг начин на комуникација  (телефон, факс, писмо или e-mail и др.) 

(3) Во случај најавените пратки да не се појават во одредениот временски рок на 
граничниот премин на излез, официјалниот ветеринар на граничен премин на граничниот 
премин на излез заедно со царинските службеници спроведува соодветна истрага. 

 
ДЕЛ V 

Евиденција за пратки со производи од животинско потекло кои се увезуваат и 
транзитираат 

 
Член 76 

Општи одредби 
 
Официјалниот ветеринар на граничен премин при вршење на ветеринарните проверки и 

прегледи, води евиденција за пратки производи од животинско потекло кои се увезуваат и 
транзитираат. 
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Член 77 
Податоци и документи за увезени пратки 

 
(1) Документацијата за секоја увезена пратка, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) оригинален ветеринарно здравствен сертификат; 
3) копија од целосно пополнет ВВДП; 
4) дозвола за увоз, каде што е потребно; 
5)  декларација за ТСЕ; 
6) копија од фактура или карго сметка; 
7) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар од крајната 

дестинација на пратката; 
8) копија од пропратно писмо доставено до лабораторијата со кое се испратени 

примероците за изведување на соодветни лабораториски испитувања, каде што е 
потребно; 

9) копија од добиените резултати од извршените лабораториски испитувања и 
10) копија од известувањето за добиените резултати од извршените лабораториски 

испитувања, испратена до официјалниот ветеринар од крајната дестинација на пратката. 
(2) Во случај на извоз на увезените пратки извозните документи треба да бидат 

поврзани со соодветната пратка, при што е потребно да се чуваат одделно од другите 
документи.  

 
Член 78 

Податоци и документи за пратки кои транзитираат 
 
Документацијата за секоја пратка која транзитира, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно здравствен сертификат; 
3) копија од целосно пополнет ВВДП; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
5) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар на граничен премин 

на граничниот премин на излез на пратката и 
6) потврда од член 74 став (2) на овој правилник со која се потврдува дека пратката 

излегла од третата земја.   
 

Член 79 
Податоци и документи за одбиени – вратени пратки 

 
Документацијата за секоја одбиена – вратена пратка, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат и други документи; 
3) копија од целосно пополнет ВВДП; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
5) копија од известувањето испратено до царинските служби, аеродромските служби 

или службите на железницата;  
6) копија од известувањето испратено до Агенцијата; 
7) копија од добиени резултати од извршените лабораториски испитувања, доколку се 

извршени истите и 
8) потврда од царинските служби за спроведеното враќање на пратката.   
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Член 80 
Податоци и документи за преработени пратки 

 
Документацијата за секоја преработена пратка, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат и други документи; 
3) копија од целосно пополнет ВВДП; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
5) копија од известувањето испратено до царинските служби, аеродромските служби 

или службите на железницата; 
6) копија од известувањето испратена до Агенцијата; 
7) доколку е добиена, копија од одобрувањето од официјалниот ветеринар надлежен за 

објектот за преработка и  начинот на преработка на производот. 
8) копија од добиени резултати од извршените лабораториски испитувања, доколку се 

извршени истите; 
9) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар надлежен за објектот 

за преработка на пратката и 
10) потврда од официјалниот ветеринар надлежен за објектот за преработка на пратката 

за извршената преработка на пратката. 
 

Член 81 
Податоци и документи за уништени пратки 

 
Документацијата за секоја уништена пратка, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат и други документи; 
3) копија од целосно пополнет ВВДП; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
5) копија од известувањето испратено до царинските служби, аеродромските служби 

или службите на железницата; 
6) копија од известувањето испратена до Агенцијата; 
7) копија од добиени резултати од извршените лабораториски испитувања, доколку се 

извршени истите; 
8) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар надлежен за објектот 

за преработка или уништување на пратката; 
9) потврда од официјалниот ветеринар надлежен за објектот за  преработка или 

уништување на пратката за извршената преработка или уништување на пратката и 
10) доколку е применливо, сметките за истовар или за уништување издадени од лицето 

одговорно за објектот за уништување на пратката пропратени со писмо од официјалниот 
ветеринар на граничен премин од член 74 став (2) на овој правилник. 

 
Член 82 

Податоци и документи за канализирани пратки 
 
Документацијата за секоја канализирана пратка, се состои од: 
1) известување за пристигнување на пратка; 
2) копија од ветеринарно-здравствен сертификат и други документи; 
3) копија од целосно пополнет ВВДП; 
4) копија од фактура или карго сметка; 
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5) копија од известувањето испратено до царинските служби, аеродромските служби 
или службите на железницата; 

6) копија од известувањето испратена до Агенцијата; 
7) копија од добиени резултати од извршените лабораториски испитувања, доколку се 

извршени истите; 
8) копија од известувањето испратена до официјалниот ветеринар надлежен за објектот 

за преработка на пратката и 
9) потврда од официјалниот ветеринар надлежен за објектот за преработка на пратката 

за извршената преработка на пратката. 
Член 83 

Податоци и документи за уништен отпад од животинско потекло од средства за 
превоз кои учествуваат во меѓународниот сообраќај 

 
(1) Документацијата за уништен отпад од животинско потекло од средства за превоз 

кои учествуваат во меѓународен сообраќај, се состои од: 
1) копија од записник за уништување со опис, количина и временски период за кој бил 

собран отпадот, издаден од страна на официјалниот ветеринар на граничен премин и 
2) копии на товарните сметки или фактури издадени од компанијата/сервисот 

одговорен за собирање и уништување на отпадот. 
(2) Документацијата од ставот (1) точка 2) на овој член треба да содржи податоци за: 
1) описот и количината на уништениот отпад; 
2) временскиот период за кој уништениот отпад бил собран и 
3) датумот, начинот на уништување и податоци за одобрениот објект за уништување.  
 

ДЕЛ VI 
УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЧАПУНКАРИ, КОПИТАРИ, ПЧЕЛИ, БУМБАРИ И ДРУГИ 

ЖИВОТНИ 
 

Глава I 
Увоз и транзит на копитари и чапункари 

 
Член 84 

Увоз на копитари и чапункари 
 
Пратките на копитари и чапункари можат да се увезат во Република Северна 

Македонија доколку: 
1) доаѓаат од трети земји, територии или делови од нив наведени во Прилог 6 Дел 1 

колони 1, 2 и 3 кој е составен дел на овој правилник, за кој има модел ветеринарен 
сертификат што одговара на засегнатата пратка наведена во Прилог 6 Дел 1 колона 4 на 
овој правилник; 

2) се придружени со соодветен ветеринарен сертификат, подготвени во согласност со 
релевантниот модел ветеринарен сертификат утврден во Прилог 7 на овој правилник, 
земајќи го предвид специфични услови од Прилог 6 Дел 1 колона 6 на овој правилник, а 
кој го пополнува и потпишува од официјален ветеринар на третата земја извозник; 

3) тие се во согласност со барањата утврдени во ветеринарното здравство сертификат 
од точка 2) од овој член, вклучувајќи: 

(а) дополнителните гаранции утврдени во тој сертификат, согласно Прилог 6 Дел 1 
колона 5 на овој правилник; 
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(б) било какви дополнителни барања од ветеринарниот сертификат кои можат да бидат 
применети во согласност со прописите од областа на  ветеринарното законодавство кои се 
вклучени во сертификат. 

 
Член 85 

Одобрени трети земји за увоз и транзит 
 
(1) Увоз и транзит на копитари и чапункари во и низ територијата на Република 

Северна Македонија се врши само од одобрени трети земји кои се наоѓаат на Листата на 
трети земји за увоз во Република Северна Македонија дадена во Прилог 6 Дел 1 и 2 на 
овој правилник.  

(2) Ветеринарно-здравствените сертификати кои ја придружуваат пратката од одoбрени 
трети земји од став (1) на овој член како и формата на образецот се дадени во Прилог 7 
Дел 1 и 2 на овој правилник.  

(3) Во зависност од здравствениот статус на животните и гаранциите кои третата земја 
ги дава за животните наведени во Листата на одредени живи копитари и чапункари дадена 
во Прилог 8 на овој правилник може да се дозволи увоз на живи копитари и чапункари од 
целата територија или од дел од територија на трета земја. 

(4) При одобрувањето на трети земји за увоз и транзит, од став (1) од овој член, во 
предвид се зема и исполнувањето на соодветните меѓународни стандарди од страна на 
третата земја, како и:  

- начинот на кој третата земја истите ги применува;  
- принципите на регионализација на територија на таа трета земја и  
- условите за увоз кои се на сила во третата земја. 
(5) Увозот и транзитот од став (1) од овој член на овој правилник може да биде времено 

повлечен или укинат, во зависност од здравствената состојба на животните во таа трета 
земја. 

 
Член 86 

Постапка за изготвување на листа на одобрени  
трети земји 

 
При изготвување на Листата на одобрени трети земји од член 85 став (1) на овој 

правилник или нејзина измена се зема во предвид: 
1) здравствената состојба на животните во третата земја кои се предмет на овој 

правилник, присуството на егзотичните болести како и општата состојба на здравјето на 
населението и на животната средина во таа трета земја, која може да представува ризик по 
здравјето на луѓето и животната срединa во Република Северна Македонија; 

2) законодавството на третата земја со кое се регулира здравствената состојба и 
благосостојбата на животните; 

3) организираноста на надлежните органи и инспекциските служби на третата земја во 
областа на ветеринарното здравство за ефективно применување на законодавството, 
нивните надлежности, контролата на која подлежат и средствата кои им стојат на 
располагање, вклучувајќи го персоналот и капацитетот на лабораториите; 

4) гаранциите кои надлежниот орган на третата земја може да ги даде во однос на 
усогласеноста или еквивалентноста со соодветните услови за здравствена состојба на 
животните пропишани во Република Северна Македонија;  
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5) членството на третата земја во Светската организација за здравствена заштита на 
животните (во понатамошниот текст: OIE), редовноста и брзината на протокот на 
информации од страна на третата земја во однос на појавата на инфективни или заразни 
болести кај животните на нејзината територија, посебно за оние болести кои се наоѓаат на 
листата на OIE; 

6) гаранциите кои третата земја ги дава кон Република Северна Македонија за 
непосредно известување, и тоа: 

а) во рок од 24 часа од потврдувањето на појава на некоја од болестите наведени во 
Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник и секоја промена во примената на 
вакцинација за тие болести; 

б) во рок од седум дена, за секоја промена во прописите од областа на ветеринарно 
здравство на третата земја за здравствената состојба на животните, посебно во делот кој се 
однесува на увозот од други трети земји; 

в) во редовни тримесечни интервали, доколку Агенцијата не побара пократок 
временски рок, за здравствената состојба на животните на нејзината територија; 

7) искуствата од претходно увезените живи животни од таа трета земја и добиените 
резултати од извршените контроли при увоз од таа земја; 

8) резултатите од инспекцијата спроведена во таа трета земја, од страна на Агенцијата 
или Европската комисија, а посебно резултатите од: 

- извештаите на надлежниот орган на третата земја за извршените инспекции,  
- проценката на стручноста на надлежниот орган на таа трета земја или  
- извештаите од контролите спроведени од надлежната служба на Европската унија за 

спроведување на аудит и анализи на здравјето и храната (Health and Food Audits and 
Analysis) за таа трета земја и 

9) прописите за превенција и контрола на инфективни или заразни болести кај 
животните кои се на сила во третата земја, прописите за увоз од други трети земји и нивна 
имплементација. 

 
Член 87 

Увоз и транзит од одобрени трети земји 
 
(1) При увоз и транзит на живи животни од одобрени трети земји во и низ територијата 

на Република Северна Македонија, при анализа на посебните ризици во однос на 
здравствената состојба на животните се зема во предвид: 

1) видот на животните; 
2) полот и возраста на животните; 
3) намената на животните; 
4) мерките кои ќе се применат по нивниот увоз во Република Северна Македонија и 
5) посебните прописи кои се однесуваат на внатрешениот промет со живите животни. 
(2) Анализата на ризик во однос на здравствената состојба на живите животни од став 

(1) од овој член, се одредува врз основа на прописите од областа на ветеринарното 
здравство за болести на кои живите животни се приемчиви. 

(3) Во случај кога третата земја доставува официјални гаранции за здравствената 
состојба на живите животни, кои се еквивалентни на прописисте за здравствена заштита и 
одобрени од страна на Агенцијата,  анализата на ризикот во однос на здравствената 
состојба на животните може да се одреди врз основа на тие гаранции. 
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Член 88 
Гаранции од одобрени трети земји за увоз 

 
Увозот на живи животни наведени во Прилог 8 на овој правилник се врши само од 

одобрени трети земји кои можат да ги обезбедат следните гаранции: 
1) да доаѓаат од територија слободна од болести, во согласност со Прилог 9 на овој 

правилник, во која е забрането внесување на живи животни вакцинирани за една или 
повеќе од болестите наведени во Прилог 9 на овој правилник; 

2) да ги исполнуваат посебните барањата за здравствена состојба во согласност со 
одредбите од член  87 на овој правилник; 

3) пред натоварот за испраќање во Република Северна Македонија, да престојуваат на 
територијата на одобрената трета земја во период кој е утврден во согласност со 
одредбите од член  103 на овој правилник; 

4) пред да бидат испратени во Република Северна Македонија, да бидат прегледани од 
страна на официјален ветеринар од третата земја извозник кој ја утврдува нивната 
здравствена состојба и усогласеноста со условите за транспорт согласно прописите за 
заштита и благосостојба на живите животни, а особено во однос на напојување и исхрана 
на живите животни; 

5) да бидат придружени со ветеринарно-здравствен сертификат, согласно член 11 на 
овој правилник и 

6) пред влез на територијата на Република Северна Македонија, да бидат прегледани на 
ветеринарно инспекциско место на граничен премин во согласност со овој правилник. 

 
Член 89 

Исклучок во однос на гаранциите дадени  
од одобрена трета земја 

 
(1) Гаранциите од одобрена трета земја утврдени во членовите 87 и 88 на овој 

правилник, вклучувајќи го и ветеринарно-здравствениот сертификат за увоз или транзит 
на живи животни од трети земји одобрен согласно член 85 став (1) на овој правилник, не 
се применуваат, при што  може да побараат посебни гаранции вклучувајќи и образец на 
ветеринарно-здравствениот сертификат за увоз или транзит, во случај кога живите 
животни: 

1) се напасуваат или се наменети за влеча, за определено време, во близина на 
границата на Република Северна Македонија;  

2) се наменети за спортски настани, цикруси, претстави и изложби, но не се користат за 
комерцијални цели или промет во Република Северна Македонија; 

3) се наменети за зоолошки градини, забавни паркови, експериментални лаборатории, 
одобрени тела, одобрени институти или одобрени центри во Република Северна 
Македонија; 

4) исклучиво транзитираат, преку територијата на Република Северна Македонија низ 
ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез и излез, при што транзитот е 
одобрен и е под надзор на официјален ветеринар и царинските служби без запирање на 
територијата на Република Северна Македонија, освен за потребите за благосостојба на 
живите животни;  

5) го придружуваат нивниот сопственик како домашни миленици; 
6) припаѓаат на загрозени видови живи животни и 
7) истите се пријавени на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез 

по напуштањето на територијата на Република Северна Македонија: 
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а) во период од 30 дена во случај на точките 1), 2) и 5) од овој став, или 
б) транзитираат низ трета земја. 
(2) По исклучок од одредбите од член 88 точка 1) на овој правилник и во согласност со 

прописите од областа на ветеринарното здравство Агенцијата може да побара 
исполнување на дополнителни услови за увоз или транзит на живи животни од одобрени 
трети земји каде има присуство на некоја од болестите наведени во Прилог 9 на овој 
правилник и/или се врши вакцинација против тие болести.  

(3) Во случаи од став (2) на овој член, Агенцијата ги зема во предвид: 
1) меѓународните стандарди од областа на ветеринарното здравство; 
2) појавата на жариште или поголем број на епизоотиолошки поврзани жаришта на 

некоја од болестите наведени во Прилог 9 на овој правилник во географски ограничена 
област во одобрена трета земја или регион и 

3) појавата на жариште или жаришта на болести ефикасно е спроведена ерадикација на 
истите во најкраток временски период. 

Член 90 
Физичка проверка на живи копитари и чапункари на граничен премин 

 
(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин при увоз врши физичка проверка на 

живи копитари и чапункари кои треба да се истоварени на местото на гранична контрола 
во негово присуство. 

(2) Животните се предмет на инспекција во врска со нивното способност за патување и 
на клиничко испитување, кое може да вклучува и земање на примероци. Испитувањата и 
собирањето на примероци се врши во согласност со одредбите од членовите 20, 21 и 22 на 
овој правилник. 

(3) Примероците се испраќаат во лабораторија одобрена од Агенцијата за проверка на 
усогласеноста со барањата на ветеринарно-здарвствениот сертификат. 

(4) За секој земен примерк треба да бидат забележени следниве информации: 
1) референтен број на ветеринарно-здарвствениот сертификат и сериски број дадена од 

граничната инспекција на пратката, 
2) идентификациски број на животното, 
3) бараниот лабораториски тест, 
4) резултат на тестот и било какви последователни активности, 
5) целосна адреса на крајната дестинација на пратката. 
(5) Клиничкото испитување наведено во став (2) на овој член се состои од визуелен 

преглед на сите животни. Животните наменети за размножување или производство исто 
така треба да бидат подложени на клиничко испитување, како што е утврдено во 
членовите 20, 21 и 22 на овој правилник, на најмалку 10% од животните со најмалку десет 
животни, кои треба да бидат избрани за да бидат претставници на целата пратка. Каде 
пратката содржи помалку од десет животни, проверките треба да бидат извршени на секое 
животно во пратката.  

(6) Животните наменети за колење, се предмет на клинички испитување, како што е 
утврдено во членовите 20, 21 и 22 на овој правилник, најмалку 5% од животните со 
најмалку пет животни, кои треба да бидат избрани така што ќе бидат претставници на 
целата пратка. Каде што пратката содржи помалку од пет животни, проверките треба да 
бидат извршени на секое животно во пратката.  

(7) Бројот на животните од ставовите (5) и (6) на овој член треба да се зголеми и може 
да го достигне вкупниот број на засегнатите животни, ако првичните извршени проверки 
не се задоволителни.  

(8) Пратката со живи копитари чапункари се задржува на граничен премин до добивање 
на резултатите од лабораторијата за проверки во случаи на сомневање. 
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Член 91 
Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 

 
Ветеринарно-здравствениот сертификат потребен за увоз на живи животни, наведени 

во оваа Глава од овој правилникот, треба да биде изготвен во согласност со член 11 на 
овој правилник, при што не се исклучува можноста за употреба на електронски 
сертификат или некој друг договорен систем за сертификација. 

 
Член 92 

Увоз на копитари и чапункари  наменети 
за одобрено тело, институт или центар 

 
(1) По исклучок од член 84 на овој правилник, може да се одобри увоз на пратки на 

копитари и чапункари   од видовите наведени во Прилог 8 на овој правилник на 
територијата на Република Северна Македонија, кога тие пратки се наменети за одобрено 
тело, институт или центар, доколку: 

1) е извршена проценка на здравствените ризиците кои секое од животните од пратката 
може да го претставува за Република Северна Македонија; 

2) засегнатите пратки доаѓаат од трета земја, територија или дел од неа што е вклучена 
во една од списоците утврдени во: 

а) Прилог 6 Дел 1 и Прилог 6 Дел 4 на овој правилник, 
б) Прилог 6 Дел 2, Прилог 6 Дел 5, Прилог 6 Дел 6, Прилог 6 Дел 7 и Прилог 6 Дел 10 

на овој правилник,  
в) животните потекнуваат од тело, институт или центар во трета земја, територија или 

дел од неа, наведени во точка (а) од овој став, кои се вклучени во листата утврдена во 
согласност со член 5 на овој правилник; 

г) животните биле ставени во карантин во објект заштитен од вектори во просториите 
на телото, институтот или центарот од точка (в) од овој став за периодот што е пропишан 
во релевантните сертификати; 

 д) животните се пренесуваат директно во одобрено тело, институт или центар;  
(ѓ) животните се придружени со соодветен ветеринарен сертификат, подготвен во 

согласност со релевантниот модел на ветеринарен сертификат наведени во Прилозите 7 и 
8 на овој правилник; 

(е) животните се во согласност со барањата утврдени во моделот на ветеринарно 
здравствен сертификат наведени во алинеја (ѓ) од оваа точка. 

(2) Кога исклучителни околности не дозволуваат усогласување со точките (в) и (г) од 
став (1) на овој член, може да се одобри воведување на копитари и чапункари   од 
видовите наведени во табелите во Прилог 8 на овој правилник од други одгледувалишта 
кои не ги исполнуваат условите утврдени во тие точки, под услов да се исполнети 
барањата утврдени во алинеите (а), (б) и (д) до (е) од став (1) на овој член, како и доколку 
следните дополнителни услови се исполнети: 

1) претходно е доставено барање за дозвола од страна на сопственикот или физичко 
лице кое го застапува тој сопственик, кое е одобрено по извршена проценка на ризикот 
што укажа дека воведувањето на животните не претставуваат ризик за здравјето на 
животните во Република Северна Македонија и 

2) животните биле ставени под официјален надзор во карантин во третата земја, 
територија или дел од истата на потекло, за време потребно за да ги исполнат условите за 
здравствена заштита на животните утврдени во моделот на ветеринарен сертификат во 
став (1) точка 2) алинеја (ѓ) од овој член и тоа:  
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(а) на место одобрено од надлежниот орган на третата земја, територија или дел од 
истата на потекло на животните;  

(б) во согласност со постапките пропишани во дозволата кои треба да ги обезбедат 
најмалку истите гаранции како во точките (а), (б) и (д) до (е) од став (1) на овој член.  

Доколку животните се увезуваат во Република Северна Македонија во согласност со 
алинејата (а) од оваа точка, тие се ставаат во карантин во одобрено тело, институт или 
центар на дестинација за најмалку шест месеци од моментот на воведувањето во 
Република Северна Македонија, во текот на кој период се применуваат одредбите од член 
69 од Законот за ветеринарно здравство. 

 
Член 93 

Транзит на копитари и чапункари наменети за одобрено тело, институт или центар 
 
(1) Транзитот на копитарите и чапункарите наменети за одобрено тело, институт или 

центар на овој правилник преку територијата на Република Северна Македонија е 
дозволен само ако тоа е одобрено од страна на Агенцијата.   

(2) Транзитот на животните од став (1) на овој член може да се дозволи само доколку се 
во согласност со член 84 на овој правилник и врз основа на проценка на ризикот кој е 
направен во поглед на информациите доставени од земјата на нивна дестинација.  

 
Член 94 

Одобрени тела, институти или центри во трети земји, територии и нивни делови 
 
(1) По процена на усогласеноста со условите од став (2) на овој член, увозот на 

копитари и чапункари  од трети земји, територии и нивни делови може да се одобри од 
одобрено тело, институт или центар согласно член 92 став (1) на овој правилник. 

(2) Телото, институтот или центарот во третата земја, територија или нејзин дел треба 
да се: 

1) во согласност со барањата утврдени во Прилог 23 Дел 1 на овој правилник; 
2) одобрени од надлежен орган на третата земја, територија или дел од неа, каде што е 

лоцирано тоа тело, институт или центар и  
3) има обезбедено доволно гаранции од надлежниот орган на третата земја, територија 

или дел од неа дека се исполнети условите за одобрување на тела, институти или центри 
утврдени во Прилог 23 Дел 2 на овој правилник. 

 
Член 95 

Собирни центри за одредени пратки на копитари и чапункари 
 
(1) Пратките од копитари и чапункари кои имаат живи животни од повеќе од едно 

одгледувалиште, се увезуваат само доколку се собрани во собирни центри одобрени од 
надлежниот орган на третата земја, територија или дел од неа на потекло на животните во 
согласност со барањата за одобрување на собирни центри. 

(2) Пратките на копитари и чапункари увезени во согласност со членовите 3 и 6 од овој 
правилник, не потекнуваат од повеќе од едно одгледувалиште и не се собираат во собирни 
центри.  
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Член 96 
Протоколи за стандардизација на материјали и земање примероци и процедури за 

тестирање на копитари и чапункари 
 
Каде земањето примероци и тестирањето се бараат од ветеринарните сертификати од 

Прилог 6 Дел 1 колона 4 на овој правилник за туберкулоза, бруцелоза кај говедата, 
бруцелоза кај овците и козите, ензоотска бовина леукоза и болест на плав јазик, за увоз на 
пратки на копитари и чапункари, таквото земање примероци и тестирање се превезуваат 
надвор од или под контрола на надлежниот орган на третата земја на потекло во 
согласност со протоколите за стандардизација на материјалите и постапките за тестирање. 

 
Член 97 

Увоз на одредени пратки на копитари и чапункари 
 
(1) По увозот, пратките на копитари и чапункари, освен оние од член 3 на овој 

правилник, се пренесуваат во заштитени од вектори превозни средства без одлагање до 
одгледувалиштето на дестинација. Копитарите и чапункарите треба да останат на тоа 
одгледувалиште за период од најмалку 30 дена, освен ако не се испраќаат директно во 
кланица. 

(2) По увоз на пратките на копитари и чапункари наменети за итно колење се 
пренесуваат без одлагање во кланицата на дестинација каде што ќе бидат заклани во рок 
од пет работни дена од денот на пристигнувањето во кланицата. 

 
Член 98 

Транзитот низ трети земји на одредени пратки на копитари и чапункари 
 
Со цел да се дозволи пратките на копитарите и чапункарите да транзитираат низ трета 

земја, територија или дел од неа, која е наведена во табелата во Прилог 6 Дел 1 на овој 
правилник, но за која не постои соодветен модел на ветеринарно здравствен сертификат за 
пратките на засегнатите копитари  и чапункари наведени во колона 4 од таа табела, се 
применуваат следниве услови: 

1) за говеда за гоење: 
а) одгледувалиштата на крајна дестинација да се назначат претходно од Агенцијата; 
б) живите животни што ја составуваат пратката не се преселени од одгледувалиштетео 

на крајна дестинација, освен за итно колење; 
в) сите движења на живите животни во и надвор од одгледувалиштето на крајна 

дестинација се вршат под контрола на Агенцијата се додека животните кои ја сочинуваат 
пратката се чуваат на одгледувалиштето. 

2) за копитари и чапункари за итно колење, се применува член 97 став (2) на овој 
правилник. 

 
Член 99 

Постапување со пратки на копитари  и чапункари наменети за одобрени тела, 
институти или центри по увоз 

 
(1) По увоз, пратките на копитари и чапункари наменети за одобрени тела, институти 

или центри, се транспортираат без одлагање до одобреното тело, институт или центар на 
дестинација во транспортни средства што се заштитени од вектори и кои се конструирани 
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така што животните не може да избегаат, а изметот, урината, отпадоците, храна за 
животни, отпадоците или друг материјал не можат да истекуваат или да паднат од 
возилото или контејнерот за време на транспортот. 

(2) Животните се чуваат во карантин во објекти заштитени од вектори во просториите 
на одобреното тело, институт или центар најмалку 30 дена. По карантинскиот период од 
30 дена животните може да се пренесат во друго одобрено тело, институт или центар. 

(3) Животните внесени во одобрено тело, институт или центар може да се пренесат 
само во дестинација која не е одобрено тело, институт или центар доколку: 

1) поминало најмалку шест месеци од времето на увоз и 
2) животните што се чуваат во одобрено тело, институт или центар, ќе ги напуштат 

овие установи само ако се наменети за друго одобрено тело, институт или центар. Ако не 
се наменети за одобрено тело, институт или центар, животните треба само да заминат во 
согласност со барањата на Агенцијата за да се осигура дека нема ризик од евентуално 
ширење на болести. 

(4) По исклучок од став (3) на овој член, животните можат да го напуштат одобреното 
тело, институтот или центарот пред истекот на шестмесечниот период предвиден во тој 
став, само кога: 

1) животните се извезуваат во трета земја, територија или дел од неа и 
2) за целите на нивниот извоз како што е наведено во точка 1) од овој став животните 

се превезуваат со транспортни средства што се заштитени од вектори и конструирани така 
што животните не можат да избегаат, а изметот, урината, отпадоците, храната за животни, 
отпадоците или друг материјал не можат да истекуваат или да паднат од возилото или 
контејнерот за време на транспортот. 

 
Глава II 

Здравствена состојба за увоз на копитари од трети земји 
 

Член 100 
Увоз на копитари 

 
(1) Увозот на копитари се врши во согласност со одредбите од овој член и членовите 

101, 102, 103, 104 и 105 на овој правилник, при што копитарите треба да потекнуваат од 
трети земји или делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 2 колона 2 и 4 на овој 
правилник и се наменети за:  

1) привремен внес, доколку се регистрирани коњи, како што е наведено во Прилог 6 
Дел 2 колона 6 од овој правилник; 

2) повторен увоз по привремен извоз, доколку се регистрирани коњи за трка, натпревар 
или културен настан, согласно Прилог 6  Дел 2 колона 7 од овој правилник; 

3) увоз, доколку се регистрирани коњи, согласно Прилог 6 Дел 2 колона 8 од овој 
правилник; 

4) увоз, доколку се копитари наменети за колење, согласно Прилог 6 Дел 2 колона 9 од 
овој правилник; 

5) увоз, доколку се регистрирани копитари и копитари наменети за размножување и 
производство, согласно Прилог 6 Дел 2 колона 10 од овој правилник.  

(2) Увозот на копитари се врши доколку е исполнето следното: 
1) барања за здравствена заштита наведени во соодветниот образец на ветеринарно - 

здравствен сертификат согласно Прилог 7 Дел 2 на овој правилник во однос на 
категоријата на копитари, видот на увозот и санитарната група, согласноПрилог 6 Дел 2 
колона 5 на овој правилник, на која е назначена третата земја или дел од неа; 
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2) дополнителни гаранции или услови согласно Прилог 6  Дел 2 колона 15 од овој 
правилник;  

3) копитарите не треба да бидат натоварени во средства за транспорт заедно со други 
копитари кои не се наменети за увоз во Република Северна Македонија; 

4) копитарите не треба да бидат транспортирани во средства за транспорт заедно со 
копитари со понизок здравствен статус; 

5) за време на транспортот, копитарите не треба да бидат истоварени на територија на 
трета земја или дел од територија на трета земја која не е одобрена за увоз на копитари во 
Република Северна Македонија; 

6) за време на транспортот, копитарите не треба да минуваат по копнен пат низ 
територија или дел од територија на трета земја која не е одобрена за најмалку еден тип на 
увоз и најмалку една категорија на копитари; 

7) копитарите треба да пристигнат на ветеринарно инспекциско место на граничен 
премин на влез во Република Северна Македонија во рок од десет дена од денот на 
натоварот и треба да бидат придружени со ветеринарно-здравствен сертификат од третата 
земја извозничка и 

8) при транспорт на копитарите по морски пат, рокот од став (2) точка 7) од овој член 
може да се продолжи за период на времетраење на патувањето по море.  

 
Член 101 

Иизготвување на листа на трети земји 
 

(1) Листата на трети земји од кои е одобрен увозот на копитари во Република Северна 
Македонија е дадена во Прилог 6  Дел 2 на овој правилник. 

(2) Агенцијата при изготвување на листата од став (1) на овој член ја зема во предвид 
здравствената состојба на копитарите и гаранциите дадени од третата земја.  

(3) Во листата од став (1) на овој член се наведува дали увозот на копитарите се 
однесува на цела територија или само на дел од територијата на третата земја. 

(4) Изготвувањето на листата на трети земји од кои е одобрен увоз на копитари се врши 
врз основа на важечките меѓународни стандарди, како и начинот на кој третата земја ги 
применува истите, посебно во однос на принципите за регионализација на сопствената 
територија и  условите за здравствена заштита за увоз кои се пропишани за увоз од други 
трети земји. 

(5) При изготвување или измена на листата од став (1) од овој член се зема во предвид: 
1) здравствената состојба на копитарите, другите домашни и диви животни во третата 

земја извозничка, посебно состојбата со егзотични болести, општата здравствена состојба 
на животните и состојбата на животната средина на третата земја извозничка што би 
можело да представува ризик за здравјето на животните и животната средина во 
Република Северна Македонија; 

2) прописите на третата земја во однос на здравствената заштита и благосостојба на 
животните; 

3) организацијата на ветеринарната служба и инспекциските служби, нивните 
надлежности, надзорот кој над нив се спроведува, и средствата кои им стојат на 
располагање, вклучувајќи ги и лабораториските капацитети, за ефективна примена на 
националното законодавство на третата земја;  

4) гаранциите кои надлежниот орган на третата земја може да ги даде во однос на 
усогласеноста или еквивалентноста со прописите од областа на ветеринарното здравство 
за здравствена заштита на животните;  
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5) членството на третата земја во OIE, редовноста и брзината на протокот на 
информации од страна на третата земја во однос на појавата на инфективни или заразни 
болести кај копитарите на нејзината територија, посебно за оние болести кои се наоѓаат на 
листата на OIE и во Прилог 10 Дел 1 кој е составен дел на овој правилник; 

6) гаранциите кои третата земја ги дава на Република Северна Македонија за 
непосредно известување, и тоа: 

(а) во рок од 24 часа од потврдувањето на појава на некоја од болестите наведени во 
Прилог 10 Дел 1 на овој правилник и секоја промена во примената на вакцинација за тие 
болести; 

(б) во рок од седум дена, за секоја промена во националните прописи од областа на 
ветеринарното здравство на третата земја за здравствена состојба на копитарите, посебно 
во делот кој се однесува на увозот од трети земји и 

(в) во редовни тримесечни интервали, доколку Агенцијата не побара пократок 
временски рок, за здравствената состојба на копитарите на територијата на третата земја;  

7) искуствата од предходните увози на живи копитари од третата земја и резултатите од 
контролите извршени над тие пратки; 

8) резултатите од инспекцијата и/или увидот спроведен во таа трета земја, посебно 
резултатите од извештаите на надлежниот орган на третата земја за извршените контроли, 
или, проценката на компетентноста на надлежниот орган на таа трета земја, или, 
извешатите од контролите спроведени од надлежната служба на Европската Унија за 
спроведување на аудит и анализи на здравјето и храната (Health and Food Audits and 
Analysis) за таа трета земја и 

9) прописите за превенција и контрола на инфективни или заразани болести кај 
животните кои се на сила во третата земја и нивното спроведување, како и одредбите за 
увоз на копитари од други трети земји. 

 
Член 102 

Здравствена состојба на копитари наменети за увоз 
 
При увоз, копитарите треба да доаѓаат од трети земји кои се: 
1) слободни од болеста чума кај копитари; 
2) најмалку две години слободни од болеста венецуелски енцефаломиелитис кај 

копитари (во понатамошниот тескст: VEE) и 
3) најмалку шест месеци слободни од болестите дурина и малеус. 
 

Член 103 
Место на потекло 

 
(1) Копитарите, треба, пред да бидат натоварeни за увоз во Република Северна 

Македонија, да престојувале без прекин на територијата или дел од територијата на 
третата земјa, во период од најмалку шест месеци.  

(2) Копитарите треба да доаѓаат од огледувалиште кое е под постојан ветеринарен 
надзор на надлежните служби на третата земја. 

 
Член 104 

Дополнителни барања за увоз на копитари 
 
(1) Увоз на копитари од територија или дел на територија на трета земја која се наоѓа на 

листата изготвена во согласност со член 101 став (1) на овој правилник, може да се врши 
само ако копитарите, покрај барањата наведени во член 102 на овој правилник: 
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1) ги исполнуваат барањата за здравствена заштита, за соодветниот вид и категорија на 
копитари врз основа на прописите од областа на ветеринарното здравство и 

2) во случај кога во последните шест месеци третата земја не е слободна од везикуларен 
стоматитис или вирусен артеритис, треба да ги исполнат следните барања: 

(а) да доаѓаат од одгледувалиште кое најмалку во последните шест месеци е слободно 
од везикуларен стоматитис и да дадат негативна реакција на серолошкиот тест на 
везикуларен стоматитис пред да бидат испратени во Република Северна Македонија и 

(б) во случај на вирусен артеритис машките единки треба да дадат негативна реакција 
на серолошки тест или на тест на излолација на вирусот или на некој друг тест кој 
гарантира дека животните се слободни од вирусот. 

(2) Регионализацијата на Јужна Африка, во однос на привремено внесување и увоз на 
регистрирани коњи во Република Северна Македонија, ќе се применува во согласност со 
дополнителните барања од Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 105 

Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 
 
Ветеринарно-здравствениот сертификат потребен за увоз на живи животни, наведени 

во оваа Глава на овој правилник, треба да биде изготвен во согласност со член 11 на овој 
правилник, при што не се исклучува можноста за употреба на електронски сертификат или 
некој друг договорен систем за сертификација. 

 
Член 106 

Постапка со увезени копитари 
 
(1) По пристигнувањето на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез 

во Република Северна Македонија, копитарите наменети за колење треба да бидат 
пренесени директно во објект за колење или преку добиточен пазар, и во согласност со 
барањата зa здравствена состојба на животните, треба да бидат заклани во рок од најмногу 
три дена од влезот, освен ако при увозот не  е одреден пократок период од страна на 
Агенцијата. 

(2) Во зависност од здравствената состојба на животните, Агенцијата може да одреди 
објект за колење во кој копитарите треба да бидат испратени. 

 
Глава III 

Здравствена состојба за увоз од трети земји на други видови животни 
 

Член  107 
Увоз на други видови животни 

 
(1) Здравствената состојба при увоз на животни наведени во Прилог 12 кој е составен 

дел на овој правилник треба да биде во согласност со прописите од областа на 
ветеринарното здравство за здравствена состојба на животните за внатрешен промет. 

(2) Здравствената состојба при увоз на мачки, кучиња и ласици, треба да биде во 
согласност со Правилник за начинот и постапката за транзит, начинот и постапката на 
проверките и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на 
домашни миленици (*2). 
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(3) Со ветеринарно-здравствениот сертификат кој ги придружува животните од став (1) 
на овој член треба да се потврди дека овластен ветеринар од страна на надлежниот орган 
на третата земја извршил клинички преглед на животните 24 часа пред испраќањето, при 
што е утврдено дека животните се во добра здравствена состојба и се во можност да го 
издржат патувањето. 

(4) Увоз на пратки до одредени видови на птици се врши согласно член 173 на овој 
правилник. 

(5) Увоз на пратки со пчели и бумбари се врши согласно член 109 и 110 на овој 
правилник.  

(6) Увоз на мачки, кучиња и ласици се врши од територија или дел на територија на 
трета земја која се наоѓа на листата дадена во Прилог 6 Дел 11 на овој правилник или од 
трети земји утврдени во Прилог 6 Дел 4 на овој правилник при што пратките на живи 
животни треба да бидат придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен 
согласно образецот даден во Прилог 7 Дел 20 на овој правилник. 

(7) Образецот на ветеринарно-здравствениот сертификат кој ја придружува пратката со 
одредени видови преживари наведени во Прилог 12 на овој правилник е даден во Прилог 
7 Дел 20 на овој правилник. 

 
Член 108 

Изготвување на листа на трети земји 
 
(1) Увозот на животни наведени во Прилог 12 на овој правилник може да се врши, 

доколку животните: 
1) доаѓаат од трета земја која се наоѓа на листата изготвена согласно став (2) од овој 

член и е одобрена од страна на Агенцијата, 
2) се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат во согласност со прописите од 

областа на ветеринарното здравство, потпишан од овластен ветеринар од надлежниот 
орган на земјата извозничка со кој се потврдува дека животните ги исполнуваат условите 
или нудат еквивалентни гаранции наведени во став (2) на овој член и доаѓаат само од 
одобрени центри, тела, институти или собирни центри кои нудат такви гаранции. 

(2) Листата од став (1) точка 1) од овој член може да вклучи трети земји или делови од 
трети земји: 

1) од кои не е забранет увозот: 
а) како резултат на присуство на болести наведени во Прилог 10 Дел 2 на овој 

правилник или на некоја друга болест која е егзотична за Република Северна Македонија 
и 

б) согласно прописите од областа на ветеринарно здравство за здравствена заштита на 
животните; 

2) кои согласно прописите на земјата и организацијата на нивните ветеринарни и 
инспекциски служби, нивните надлежности и надзорот кој над нив се спроведува, се 
оценети како подобни да го гарантираат спроведувањето на нивните прописи;  

3) чија ветеринарна служба може да гарантира дека постои усогласеност со прописите 
од областа на ветеринарното здравство за внатрешен промет и здравствена заштита на 
животните. 

 
Член 109 

Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 
 
Ветеринарно-здравствениот сертификат потребен за увоз на живи животни, наведени 

во оваа Глава на овој правилник, треба да биде изготвен во согласност со член 8 на овој 
правилник, при што не се исклучува можноста за употреба на електронски сертификат или 
некој друг договорен систем за сертификација. 
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Глава IV 
Увоз на пчели и бумбари 

 
Член  110 

Увоз на пчели и бумбари 
 
(1) Увозот на пчели и бумбари (ред Hymenoptera, фамилија Apidae, видови Apis 

mellifera и Bombus spp.) се врши согласно членовите  107, 108 и 109  од овој правилник и 
доколку истите: 

1) доаѓаат од трети земји или територии кои се дадени во Прилог 6 Дел 3А од овој 
правилник и 

2) појавата/присуството на болестите/паразитите Американски гнилеж, мал молец 
Аethina tumida и Tropilaelaps крлежот (Tropilaelaps spp.) задолжително се пријавуваат во 
третата земја или нејзина територија. 

(2) По исклучок на став (1) точка 1), пратките со пчели може да се увезат во Република 
Северна Македонија од дел на трета земја или територија наведена во Прилог 6 Дел 3А од 
овој правилник која е: 

1) географски и епидемиолошки изолиран дел на трета земја, или  
2) територија на листата во Прилог 6 Дел 3 Б колона 3 од овој правилник. 
(3) Во случај на став (2) точка 2),  не се врши увоз на пчели од други делови на истата 

трета земја или територија кои не се наведени во Прилог 6 Дел 3 Б од овој правилник. 
(4) Увозот на пчели и бумбари од став (1) на овој член, се врши само доколку  
1) кошниците со матици (Apis mellifera и Bombus spp.) се ограничени на максимално 20 

пчели и една матица по кошница, или 
2) контејнерите со бумбари (Bombus spp.) се ограничени на максимално 200 возрасни 

бумбари една колонија од максимално 200 возрасни бумбари по контејнер и  
3) се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат, кој е во согласност со 

образецот  даден во Прилог 7 Дел 3 од овој правилник и се во согласност со гаранциите 
пропишани во истите обрасци на ветеринарно-здравствените сертификати. 

 
Член 111 

Постапка со увезени пчели и бумбари 
 
(1) Пратките со матици наведени во член 110 став (4) точка 1) од овој правилник се 

спроведуваат без одложување до одредената крајна дестинација, каде матиците се 
сместуваат под надзор на официјален ветеринар и се префрлаат во нови кошници пред да 
се воведат во локалните колонии. 

(2) Кошниците и другиот помошен материјал, кои ги придружуваат матиците од 
третата земја на потекло, се праќаат во лабораторија, определена од Агенцијата, за 
испитување за присуство на: 

1) малиот молец (Aethina tumida), негови јајца или ларви и  
2) знаци на присуство на Tropilaelaps крлежот.  
(3) По лабораториското испитување од став (2) на овој член, целиот материјал се 

уништува. 
(4) Пратките со бумбари од член 110 став (4) точка 2) од овој правилник се 

спроведуваат без одложување до одредената крајна дестинација, каде бумбарите 
остануваат во контејнерите со кои се внесени во Република Северна Македонија се до 
завршување на животниот век на колонијата. 
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(5) Контејнерите и другиот помошен материјал кои ги придружуваат матиците од 
третата земја на потекло, се уништуваат веднаш или по завршувањето на животниот век 
на колонијата. 

 
Глава V 

Увоз на аквакултура и украсни водни животни 
 

Член 112 
Увоз на аквакултура наменета за повторно насадување, рибници и објекти за 

украсни риби 
 
(1) Увоз на аквакултура наменета за фарми, области за повторно насадување, рибници 

и отворени објекти за украсни риби се врши од трети земји, територии, зони или 
комплекси наведени во Прилог 6 Дел 8 В од овој правилник. 

(2) Пратките на аквакултура наведени во став (1) на овој член треба да се: 
1) придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно член 11 од 

овој правилник, образецот даден во  Прилог 7 Дел 9.1 од овој правилник и упатството 
дадено во Прилог 7 Дел 9 од овој правилник и 

2) во согласност со барањата за здравствена заштита наведени во образецот на 
ветеринарно-здравствениот сертификат и упатството наведени во точка 1) од овој став. 

 
Член 113 

Увоз на украсни водни животни наменети за затворени објекти за украсни риби 
 
(1) Увоз на украсни риби од видовите приемчиви на една или повеќе од болестите 

наведени во Прилог 14 кој е составен дел на овој правилник наменети за затворени 
објекти за украсни риби се врши од трети земји, територии, зони или комплекси наведени 
во листата од Прилог 6 Дел 8 В од овој правилник. 

(2) Увоз на украсни риби кои не се приемчиви на некоја од болестите наведени во 
Прилог 14 од овој правилник, украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени 
објекти за украсни животни се врши само од трети земји и територии кои се членки на 
OIE,  

(3) Пратките на животни наведени во став (1) и (2) од овој член треба: 
1) да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно член 11 

на овој правилник, образецот даден во Прилог 7 Дел 9.2 од овој правилник и упатството 
дадено во Прилог 7 Дел 9 од овој правилник и   

2) да се во согласност со барањата за здравствена заштита наведени во образецот на 
ветеринарно-здравствениот сертификат и упаството наведени во став (3) точка 1) од овој 
член. 

 
Член 114 

Транспорт на аквакултура 
 
(1) При увоз, пратките на аквакултура треба да се превезуваат под услови кои нема да 

ја изменат нивната здравствена состојба. Аквакултурата не треба да се превезува во води 
или микро-контејнери со аквакултура со понизок здравствен статус или која не е наменета 
за увоз во Република Северна Македонија. 
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(2) За време на превозот, аквакултурата не треба да биде истоварена од микро-
контејнерите и водата во која се превезуваат не треба да биде променета на територија на 
трета земја која не е одобрена за увоз на аквакултура во Република Северна Македонија 
или која има понизок здравствен статус во споредба со местото на дестинација. 

(3) Кога превозот на аквакултурата се врши по морски пат, соодветниот ветеринарно-
здравствен сертификат се дополнува со образец за превоз на жива аквакултура по морски 
пат согласно образецот од Прилог 7 Дел 9.6 од овој правилник. 

 
Член 115 

Пуштање на аквакултура во вода во која се превезува аквакултура и производи од 
аквакултура 

 
(1) Увезената аквакултура треба да бидат манипулирани на начин со кој се избегнува 

контаминација на природните води во Република Северна Македонија. 
(2) Увезената аквакултура може да се пушта во природата само доколку не се загрозува 

здравствената состојба на водните животни на местото каде е пуштена аквакултурата и 
доколку се превземни соодветни мерки за намалување на ризикот од пуштањето. 

(3) Водата во која е превезувана аквакултура се остранува на начин со кој се избегнува 
контаминација на природните води во Република Северна Македонија. 

 
Член 116 

Пратки наменети за трети земји кои транзитираат или се времено складирани 
 
(1) Пратки на жива аквакултура, икра и неевисцерирана риба внесени на територијата 

на Република Северна Македонија, а наменети за трети земји, кои транзитираат или се 
времено складирани во Република Северна Македонија во согласност со прописите од 
областа на ветеринарното здравство, а не се наменети за увоз во Република Северна 
Македонија, треба да се во согласност со одредбите од членовите 124, 125, 126, 127, 128 и 
129 од овој правилник.  

(2) На ветеринарно-здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од став (1) од 
овој член треба да биде назначен текстот „за транзит низ Република Северна Македонија“. 
Пратките треба да бидат придружени и со ветеринарно-здравствен сертификат кој го бара 
третата земја на крајната дестинација.  

Во случај, кога пратката од став (1) од овој член, е наменета за исхрана на луѓе, треба 
да биде придружена со образец на ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилог 7 
Дел 9.7 на овој правилник и упатството од Прилог 7 Дел 9 од овој правилник. 

 
ДЕЛ VII 

УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО  
ПОТЕКЛО 

 
Глава I 

Увоз на сирово месо од копитари и чапункари 
 

Член 117 
Увоз на сирово месо 

 
(1) Увоз на сирово месо се врши само од трети земји или делови на трети земји кои се 

наведени во Прилог 6 Дел 4 колони 1, 2 и 3 од овој правилник, за кои во соодветната 
колона 4 е наведен образецот на ветеринарно-здравствен сертификат. 
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(2) Пратката на сирово месо  треба да е придружена со ветеринарно-здравствен 
сертификат за месо од соодветниот вид на животни изготвен според образецот даден во 
Прилог 7 Дел 4 на овој правилник, а во согласност со Прилог 6 Дел 4 колона 6 од овој 
правилник и да е пополнет и потпишан од страна на официјалниот ветеринар на третата 
земја извозник. 

(3) Пратката со сирово месо треба да е во согласност со барањата од здравствениот 
сертификат од став (2) на овој член, вклучувајќи ги и: 

1) дополнителните гаранции наведени од Прилог 6 Дел 4 колона 5 од овој правилник и 
2) било кои дополнителни барања од ветеринарно-здравствениот сертификат кои ќе се 

применуваат во согласност со прописите од областа на ветеринарното законодавство и 
кои се вклучени во сертификатот. 

(4) По исклучок на став (2) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со сирово месо, вклучително и механички обезкостено месо и 
мелено месо од животни од родовите Proboscidea и Artiodactyla, кои потекнуват од 
Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Северна Македонија, треба да е 
изготвена согласно образецот од Прилог 23 Дел А од овој правилник. 

 
Член 118 

Увезени  трупови со кожа од диви чапункари и отпад од тримување од говеда 
наменети за исхрана на луѓе 

 
По увозот,  трупови со кожа од диви чапункари наменети за исхрана на луѓе после 

нивната обработка, без одложување се проследуваат до преработувачкиот објект на крајна 
дестинација. 

 
Член 119 

Пратки наменети за трети земји кои транзитираат низ или се времено складирани во 
Република Северна Македонија 

 
Пратките со сирово месо наменети за исхрана на луѓе, вклучувајќи и мелено месо 

внесени на територијата на Република Северна Македонија а се наменети за трети земји 
кои транзитираат низ или се времено складирани во Република Северна Македонија во 
согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство, а не се наменети за увоз 
во Република Северна Македонија треба: 

1) да доаѓаат од територијата на трета земја или дел од територија на трета земја 
одобрена за увоз на сирово месо од тој вид животни наведена во Прилог 6  Дел 4 на овој 
правилник за кои постои модел ветеринарен сертификат кој одговара на засегнатата 
пратка од  Прилог 6  Дел 4 колона 4 од овој правилник; 

2) да се во согласност со посебните барања за здравствената состојба за засегнатата 
пратка, како што е пропишано во соодветниот образец на ветеринaрно-здравствениот 
сертификат од точка 1) на овојчлен;  

3) да се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат, изготвен во согласност со 
образецот на ветеринарно-здравствениот сертификат од Прилог 7 Дел 4 од овој правилник 
и треба да е целосно пополнет и потпишан од официјален ветеринар на третата земја 
извозничка и 

4) да се потврди, дека се прифатливи да транзитираат или бидат времено складирани 
(каде што е соодветно) со влезниот ветеринарен документ наведен во Прилог 4 од овој 
правилник издаден од страна на официјалниот ветеринар од ветеринарното инспекциско 
место на граничен премин на влез на пратката.  
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Член 120 
Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 

 
Ветеринарно-здравствениот сертификат за увоз на сирово месо од оваа глава, треба да 

биде изготвен согласно член 48 на овој правилник при што не се исклучува можноста за 
употреба на електронски ветеринарно - здравствен сертификат или други системи за 
сертификација. 

 
Глава II 

Увоз на месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани зајаци 
 

Член 121 
Увоз на месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани зајаци 
 
(1) Увоз на месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани зајаци се 

врши само од трети земји кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог 6 Дел 5 од овој 
правилник. 

(2) Може да се врши увоз на: 
1) месо од диви зајаци кое не содржи изнутрици, освен диви зајаци кои не се одрани 

или не им се остранети внатрешните органи; 
2) месо од диви копнени цицачи кои не содржат изнутрици, освен месо од диви 

чапункари, копитари и зајаци и 
3) месо од одгледувани зајаци. 
 

Член 122 
Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 

 
(1) Ветеринарно-здравствен сертификат потребен за увоз на сирово месо од диви 

зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани зајаци, треба да биде изготвен 
согласно член 48, при што не се исклучува можноста за употреба на електронски 
ветеринарно-здравстен сертификат или други системи за сертификација. 

(2) Пратките со месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани 
зајаци  наменети за исхрана на луѓе внесени на територијата на Република Северна 
Македонија а наменети за трети земји кои транзитираат низ или се времено складирани во 
Република Северна Македонија во согласност со прописите од областа на ветеринарното 
здравство, а не се наменети за увоз во Република Северна Македонија треба да се 
придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно член 50, односно 
Прилог 7 Дел 5 на овој правилник, потпишан од официјален ветеринар од надлежната 
ветеринарна служба на третата земја извозничка. 

(3) Пратките со месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани 
зајаци треба да ги исполнуваат дополителните гаранции од Прилог 6 Дел 5 колони 4, 6 и 8 
на овој правилник при што ветеринарно здравствениот сертификат е изготвен и потпишан 
од официјален ветеринар од надлежната ветеринарна служба на третата земја извозничка 
за соодветната пратка. 

(4) По исклучок на став (2) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со сирово месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и 
одгледувани зајаци, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во 
Република Северна Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог 
23 Дел А на овој правилник. 
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Глава III 
Увоз на одредени производи од месо, обработени желудници, мочни меури и црева 

наменети за исхрана на луѓе 
 

Член 123 
Видови на животни од кои се врши увоз на одредени производи од месо и обработени 

желудници, мочни меури и црева, добиени од месо или производи од месо  
Увоз на пратки на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева, 

добиени од месо или производи од месо може да се врши исклучиво од следните видови 
на животни:  

1) живина, вклучувајќи и кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, потполошки, 
гулаби, фазани и еребици одгледувани или чувани во заточеништво за размножување, 
производство на месо или јајца за исхрана на луѓе или за дополнување на залихи на 
одгледуван дивеч;  

2) домашни животни од следните видови: говеда, вклучувајки и Bubalus bubalis и Bison 
bison, свињи, овци, кози и копитари; 

3) зајаци и куникули, и одгледуван дивеч и 
4) дивеч. 
 

Член 124 
Здравствена состојба на животните во однос на место на потекло и третман на 

производите од месо и обработени желудници, мочни меури и црева 
 
Увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева се врши 

доколку истите: 
1) се во согласност со барањата за производи од месо и обработени желудници, мочни 

меури и црева дадени во Прилог 13 кој е составен дел од овој правилник.  
2) потекнуваат од следните трети земји или нивни делови: 
a) во случај на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева кои 

не се термички третирани согласно став (1) точка 2) од Прилог 13 од овој правилник, од 
трети земји кои се наведени во Прилог 6 Дел 6 Б од овој правилник и делови на тие трети 
земји кои се наведени во Прилог 6 Дел 6 А од овој правилник и 

б) во случај на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева кои 
се термички третирани согласно став (2) точка 1) поточка а) од Прилог 13 од овој 
правилник, од трети земји кои се наведени во Прилог 6 Дел 6 Б и дел 6 В од овој 
правилник и делови на тие трети земји кои се наведени во Прилог 6 Дел 6 А од овој 
правилник.  

в) Доаѓаат од објекти кои се наоѓаат на листата на одобрени објекти согласно член 177 
од овој правилник. 

 
Член 125 

Барања за ветеринарно јавно здравство за сирово месо кое се користи во 
производство на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и 

црева и ветеринарно-здравствен сертификат 
 
(1) Увоз на пратки со производи од месо и обработени желудници, мочни меури и 

црева се врши доколку: 
1) се добиени од сирово месо кое е во согласност со прописите во Република Северна 

Македонија од областа на ветеринарното јавно здравство и 
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2) се во согласност со барањата за ветеринарно здравство и ветеринарно јавно 
здравство пропишани во образецот на ветеринарно-здравствен сертификат од Прилог 7 
Дел 6.1 од овој правилник. 

(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат од став (1) точка 2) на овој член треба да е 
целосно пополнет и потпишан од страна на официјален ветеринар на третата земја 
извозничка. 

(3) По исклучок на став (1) точка 2) на овој член, првата страна од ветеринарно-
здравствениот сертификат за пратките со производи од месо и обработени желудници, 
мочни меури и црева, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во 
Република Северна Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог 
23 Дел А од овој правилник. 

 
Член 126 

Пратки наменети за трети земји кои транзитираат или се времено складирани 
 
Пратките со месо и обработени желудници, мочни меури и црева внесени на 

територијата на Република Северна Македонија а наменети за трети земји кои 
транзитираат низ или се времено складирани во Република Северна Македонија во 
согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство, а не се наменети за увоз 
во Република Северна Македонија треба: 

1) да доаѓаат од трета земја или дел на трета земја наведени во Прилог 6 Дел 6 од овој 
правилник и да биле подложени на специфичен третман за увоз на производи од месо и 
обработени желудници, мочни меури и црева од одделните видови согласно со Прилог 6 
Дел 6 од овој правилник; 

2) да ги исполнуваат условите за здравствена состојба на животните за одделните 
видови наведени во образецот на ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилог 7 
Дел 6.1 од овој правилник; 

3) да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно образец 
даден во Прилог 7 Дел 6.2 од овој правилник, целосно пополнет и потпишан од 
официјален ветеринар од трета земја извозничка; 

4) да се потврди, дека се подобни да транзитираат или времено складираат (како што е 
соодветно) со ветеринарен влезен документ даден во Прилог 4 од овој правилник, од 
страна на официјален ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин 
на влез на пратките.  

 
Глава IV 

Увоз на подготовки од месо, здравствена заштита и издавање на ветеринарно-
здравствен сертификат за увоз 

 
Член 127 

Увоз на подготовки од месо 
 
Увоз на подготовки од месо се врши доколку: 
1) доаѓаат од трета земја или дел на трета земја дадени во Прилог 6 Дел 4 на овој 

правилник за увоз на месо од наведените видови, Прилог 6 Дел 10 на овој правилник за 
увоз на месо од живина и во Прилог 6 Дел 5 на овој правилник за увоз на месо од зајаци и 
одгледуван дивеч; 

2) се произведени во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство за 
безбедност на храната и материјалите кои доаѓаат во контакт со храната согласно 
ветеринарно-здравствениот сертификат даден во Прилог 7 Дел 7 на овој правилник; 
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3) доаѓаат од објекти кои имаат воведено програма заснована на начелата за анализа на 
опасности и критични контролни точки (во понатамошниот текст: НАССР) во согласност 
со прописите од областа на ветеринарното јавно здравство и 

4) се разладени на внатрешна температура која не е повисока од 4°C или се длабоко 
замрзнати во објектот или објектите за производство од каде потекнуваат на внатрешна 
температура која не е повисока од –18°C; и 

5) по исклучок на точка 1) од овој став, првата страна од ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со подготовки од месо, кои потекнуват од Кралството Холандија и 
се наменети за увоз во Република Северна Македонија, треба да е изготвена согласно 
образецот даден во Прилог 23 Дел 1 на овој правилник. 

 
Член 128 

Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 
 
Ветеринарно-здравствениот сертификат за увоз на подготовки од месо во Република 

Северна Македонија, треба да биде изготвен согласно член 50 од овој правилник, при што 
не се исклучува можноста за употреба на електронски ветеринарно-здравстен сертификат 
или други системи за сертификација. 

   
Член 129 

Пратки наменети за трети земји кои транзитираат или се времено складирани 
 
Пратките со подготовки од месо внесени на територијата на Република Северна 

Македонија наменети за трети земји кои транзитираат низ или се времено складирани во 
Република Северна Македонија во согласност со прописите од областа на ветеринарното 
здравство, треба: 

1) да доаѓаат од трета земја или дел на трета земја дадени во Прилог 6 Дел 4 на овој 
правилник за увоз на месо од наведените видови, Прилог 6 Дел 10 на овој правилник за 
увоз на месо од живина и во Прилог 6 Дел 5 на овој правилник за увоз на месо од зајаци и 
одгледуван дивеч; 

2) да ги исполнуваат посебните услови за здравствена состојба на животните за 
одредени видови наведени во еден од обрасците на ветеринарно-здравствен сертификат 
дадени во Прилог 7 Дел 4 на овој правилник за увоз на месо од наведените видови 
животни, Прилог 7 Дел 18 на овој правилник за увоз на месо од живина и во Прилог 7 Дел 
5 на овој правилник за увоз на месо од зајаци и одгледуван дивеч; 

3) да се придружени со ветеринарно-здравствен сетификат изготвен согласно образецот 
даден во Прилог 7 Дел 7.2 на овој правилник, целосно пополнет и потпишан од 
официјален ветеринар од третата земја извозничка и 

4) да се потврди, дека се подобни да транзитираат или времено складираат (како што е 
соодветно) со ветеринарен влезен документ дадени во Прилог 4 на овој правилник, од 
страна на официјален ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин 
на влез на пратката. 
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Глава V 
Увоз на сирово млеко и производи од млеко  

за исхрана на луѓе 
 

Член 130 
Увоз на производи од млеко, сирово млеко и производи од сирово млеко 

 
(1) Увоз на млеко и производи од млеко се врши согласно ставовите (3), (4) и (5) од овој 

член и членовите 131 и 133 на овој правилник. 
(2) Транзит низ и времено складирање во Република Северна Македонија на пратки со 

млеко и производи од млеко се врши согласно членовите 132 и 133 на овој правилник. 
(3) Увоз на пратки со сирово млеко и производи од млеко се врши само од трети земји 

или нивни делови дадени во Прилог 6 Дел 7 колона А на овој правилник. 
(4) Увоз на пратки со производи од млеко добиени од сирово млеко од крави, овци,  

кози и биволи  се врши само од трети земји или нивни делови, каде не постои ризик од 
болеста лигавка и шап, дадени во Прилог 6 Дел 7 колона В на овој правилник и каде 
производите од млеко биле подложени или пак се произведени од сирово млеко кое било 
подложено на третман на пастеризација која вклучува единечен третман на загревање: 

1) најмалку еднаков на тој постигнат со процесот на пастеризација на температура од 
најмалку 72°C во времетраење од 15 секунди; 

2) каде што е применливо, доволен да обезбеди негативна реакција на тестот на алкална 
фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање.  

(5) Увоз на пратки со производи од млеко добиени од сирово млеко од крави, овци,  
кози, биволи и од камили од видот Camelus dromedarius, каде постои ризик од болеста 
лигавка и шап, се врши само од трети земји или нивни делови дадени во Прилог 6 Дел 7 
колона С на овој правилник и каде производите од млеко биле подложени или пак се 
произведени од сирово млеко кое било подложено на третман на загревање кој вклучува: 

1) третман на стерилизација, со кој се постигнува F0 вредност еднаква или поголема од 
три; 

2) третман со ултра висока температура (UHT), на температура не пониска од 135оС во 
комбинација со прикладно времетраење;  

3) третман на краткотрајна пастеризација (HTST), на висока температура од 72 °C во 
времетраење од најмалку 15 секунди, применет двократно на млеко со рН еднаква или над 
7,0, со кој се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен 
веднаш после процесот на загревање, или третман со еднаков ефект на краткотрајна 
пастеризација на висока температура, со кој се постигнува, каде што е применливо, 
негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на 
загревање; 

4) НТЅТ третман на млеко со рН под 7,0 или 
5) HTST третман комбиниран со друг физички третман: 
- кој ја намалува pH вредноста под 6 во времетраење од еден час, или  
- дополнително загревање на температура од 72°C или повисока, комбинирано со 

дехидрација. 
(6) Увоз на пратки со производи од млеко добиени од сирово млеко од животни 

различни од видовите од став (5) на овој член, каде постои ризик од болеста лигавка и 
шап, се врши само од трети земји или нивни делови кои се дадени во Прилог 6 Дел 7 
колона С на овој правилник и производите од млеко биле подложени или се произведени 
од сирово млеко кое претходно било подложено на третман на загревање кој вклучува: 
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1) третман на стерилизација, со кој се постигнува F0 вредност еднаква или поголема од 
три или 
UHT третман со температура не пониска од 135оС во комбинација со прикладно 
времетраење. 

 
Член 131 

Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 
 
(1) Пратките одобрени за увоз согласно член 130 ставовите (3), (4), (5) и (6) на овој 

правилник треба да бидат придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен 
согласно образецот даден во Прилог 7 Дел 8 на овој правилник. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со млеко и производи од млеко кои потекнуват од Кралството 
Холандија и се наменети за увоз во Република Северна Македонија, треба да е изготвенa 
согласно образецот даден во Прилог 23 Дел 2 од овој правилник. 

 
Член 132 

Пратки наменети за трети земји кои транзитираат низ или се времено складирани во 
Република Северна Македонија 

 
Внес на пратки со млеко и производи од млеко на територијата на Република Северна 

Македонија кои не се наменети за увоз, но се наменети за трети земји, или преку 
непосреден транзит или по складирање во Република Северна Македонија, се одобрува 
доколку пратките: 

1) доаѓаат од трета земја или делови од трета земја одобрена за внес во Република 
Северна Македонија на пратки со сирово млеко или производи од млеко и ги исполнуваат 
условите за третман на загревање, за такви пратки, согласно член 130 ставoвите (3), (4), (5) 
и (6) на овој правилник; 

2) ги исполнуваат условите за здравствена состојба на животните за увоз во Република 
Северна Македонија на пратките од сирово млеко и производи од млеко дадени во Дел II.1 
од образецот  на ветеринарно-здравствениот сертификат изготвен согласно Прилог 7 Дел 
8 на овој правилник;  

3) се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно член 50 и 
Прилог 7 Дел 8 на овој правилник, целосно пополнет и потпишан од официјален 
ветеринар од трета земја извозничка; 

4) ги исполнуваат условите пропишани во образецот на ветеринарно-здравствен 
сертификат даден во Прилог 7 Дел 8 на овој правилник; и 

5) се потврди, дека се подобни да транзитираат или времено да се складираат со 
ветеринарен влезен документ даден во Прилог 4 на овој правилник, од страна на 
официјален ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез на 
пратката. 

 
Член 133 

Пратки од земји каде има појава на жаришта  
на болеста лигавка и шап 

 
Пратките со производи од млеко одобрени за увоз и транзит во Република Северна 

Македонија  согласно член 130 ставовите (3), (4), (5) и (6) или член 132 на овој правилник 
од трети земји или делови од трети земји каде има појава на жаришта на болеста лигавка и 
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шап во последните 12 месеци или каде што е вршена вакцинација против болеста лигавка 
и шап во последните 12 месеци, пред да бидат внесени на територијата на Република 
Северна Македонија треба да бидат подложени на еден од третманите дадени во член 130 
ставови (5) и (6) на овој правилник. 

 
Глава VI 

Увоз на аквакултура и производи од аквакултура 
 

Член 134 
Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, иглокожи, 

туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, иглокожи, 

туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, се врши само од земји кои се наоѓаат на 
листата дадена во Прилог 6 Дел 8А на овој правилник. 

(2) Пратките со живи бивалвни мекотели, иглокожи, туникати и морски гастроподи за 
исхрана на луѓе, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат согласно 
образецот даден во Прилог 7 Дел 9.4 на овој правилник. 

(3) Пратките со разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, иглокожи, 
туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, треба да се придружени со 
ветеринарно-здравствен сертификат согласно образецот даден во Прилог 7 Дел 9.3 на овој 
правилник. 

(4) Одредбите од став (1) од овој член нема да се применуваат за m.adductor од 
pectinidae освен за животни од аквакултура, на кои им се комплетно отстранети 
внатрешните органи и гонади. 

 
Член 135 

Увоз на производи од риба за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на производи од риба за исхрана на луѓе, освен живи, разладени, замрзанти 

или преработени бивалвни мекотели, иглокожи, туникати и морски гастроподи за исхрана 
на луѓе, ќе се врши од земји кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог 6 Дел 8Б на овој 
правилник. 

(2) Пратките со производи од риба од став (1) на овој член, треба да се придружени со 
ветеринарно-здравствен сертификат согласно обрасците дадени во Прилог 7 Дел 9.3 и 9.5 
на овој правилник. 

 
Член 136 

Увоз на аквакултура и производи од аквакултура наменети за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на аквакултура и производи од аквакултура наменети за исхрана на луѓе се 

врши од одобрени трети земји, територии, зони или комплекси согласно член 177 на овој 
правилник. 

(2) Пратките и производите од став (1) на овој член треба: 
1) да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно еден од  

обрасците за соодветниот вид даден во Прилог 7 Дел 9.3, 9.4 и 9.5 на овој правилник и 
2) да се во согласност со барањата за здравствена заштита наведени во образецот на 

ветеринарно-здравствениот сертификат и упатствата наведени во точка 1) од овој став. 
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(3) Во случаите кога аквакултурата е наменета за области за повторно насадување или 
за повторно потопување во водите на Република Северна Македoнија,  се применуваат 
одредбите од член 112 на овој правилник. 

 
Член 137 

Транспорт на аквакултура 
 

(1) При увоз, пратките на аквакултура треба да се превезуваат под услови кои нема да 
ја изменат нивната здравствена состојба. Аквакултурата не трба да биде превезувана во 
води или микро-контејнери со аквакултура со понизок здравствен статус или која не е 
наменета за увоз во Република Северна Македонија. 

(2) За време на превозот, аквакултурата не треба да биде истоварена од микро-
контејнерите и водата во која се превезуваат не треба да биде променета на територија на 
трета земја која не е одобрена за увоз на аквакултура во Република Северна Македонија 
или која има понизок здравствен статус во споредба со местото на дестинација. 

(3) Кога превозот на аквакултурата се врши по морски пат, соодветниот ветеринарно-
здравствен сертификат се дополнува со образец за превоз на жива аквакултура по морски 
пат согласно образецот наведен во Прилог 7 Дел 9.6 на овој правилник. 

 
Член 138 

Пуштање на аквакултура и производи од аквакултура и вода во која се превезува 
аквакултура и производи од аквакултура 

 
(4) Увезената аквакултура и производи од аквакултура наменети за исхрана на луѓе 

треба да бидат манипулирани на начин со кој се избегнува контаминација на природните 
води во Република Северна Македонија. 

(5) Водата во која се превезувани производите од аквакултура се остранува на начин со 
кој се избегнува контаминација на природните води во Република Северна Македонија. 

 
Член 139 

Пратки наменети за трети земји кои транзитираат или се времено складирани 
 
(3) Пратки на жива аквакултура, икра и неевисцерирана риба внесени на територијата 

на Република Северна Македонија, а наменети за трети земји, кои транзитираат или се 
времено складирани во Република Северна Македонија во согласност со прописите од 
областа на ветеринарното здравство, а не се наменети за увоз во Република Северна 
Македонија, треба да се во согласност со одредбите од членовите 136, 137 и 138 на овој 
правилник.  

(4) На ветеринарно-здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од став (1) од 
овој член треба да биде назначен текстот „за транзит низ Република Северна Македонија“. 
Пратките треба да бидат придружени и со ветеринарно-здравствен сертификат кој го бара 
третата земја на крајната дестинација.  

(5) Во случај, кога пратката од став (1) од овој член, е наменета за исхрана на луѓе, 
треба да биде придружена со образец на ветеринарно-здравствен сертификат даден во 
Прилог 7 дел 9.7 на овој правилник и упатството дадено во Прилог 7 Дел 9 на овој 
правилник. 
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Глава VII 
Увоз на колаген и суровина за производство на колаген, желатин и суровина за 

производство на желатин, жабји батаци, полжави и мед и производи од 
апикултура и други производи 

 
Оддел I 

Увоз на колаген и суровина за производство на колаген, желатин и суровина за 
производство на желатин, жабји батаци, полжави и мед и производи од 

апикултура 
 

Член 140 
Увоз на колаген и сиров материјал за производство на колаген за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на колаген и сиров материјал за производство на колаген наменет за исхрана 

на луѓе се врши во одобрени објекти согласно член 165 на овој правилник. 
(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките од став (1) на овој член треба да 

е изготвен согласно член 48 на овој правилник и образецот даден во Прилог 7 Дел 10.1 на 
овој правилник за увоз на колаген и Прилог 7 дел 10.2 на овој правилник за увоз на 
суровина за производство на колаген. 

(3) По исклучок на ставот (2) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со колаген и сиров материјал за производство на колаген наменет 
за исхрана на луѓе, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во 
Република Северна Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог 
23 Дел А на овој правилник. 

 
Член 141 

Увоз на желатин и сиров материјал за производство на желатин за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на желатин и сиров материјал за производство на желатин наменет за исхрана 

на луѓе се врши од одобрени објекти согласно член 165 на овој правилник и од трети земји 
и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 9Ѓ на овој правилник. 

(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките од став (1) на овој член треба 
да е изготвен согласно член 48 на овој правилник и образецот даден во Прилог 7 Дел 10.2 
на овој правилник за увоз на желатин и Прилог 7 дел 10.3 на овој правилник за увоз на 
суровина за производство на желатин. 

 
Член 142 

Увоз на жабји батаци за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на жaбји батаци за исхрана на луѓе се врши во одобрени објекти согласно член 

165 на овој правилник. 
 (2) Ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките од став (1) на овој член треба 

да е изготвен согласно член 48 на овој правилник и образецот даден во Прилог 7 Дел 12 на 
овој правилник. 

 
Член 143 

Увоз на полжави наменети за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на полжави наменети за исхрана на луѓе се врши во одобрени објекти согласно 

член 165 на овој правилник. 
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 (2) Ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките од став (1) на овој член треба 
да е изготвен согласно член 48 на овој правилник и образецот даден во Прилог 7 Дел 13 на 
овој правилник. 

 
Член 144 

Увоз на мед и производи од апикултура наменети за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на мед и производи од апикултура наменети за исхрана на луѓе се врши во 

одобрени објекти согласно член 177 на овој правилник. 
(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките од став (1) на овој член треба да 

е изготвен согласно член 48 на овој правилник и образецот даден во Прилог 7 Дел 14 на 
овој правилник. 

 
Оддел II 

Увоз на други производи 
 

Отсек I 
Општи барања за увоз на други производи 

 
Член 145 

Увоз на други производи 
 
(1) Увезените пратки на други производи наведени во овој оддел треба да се во 

согласност со прописите од областа на ветеринарно здравство за внатрешен промет со 
други производи од животинско потекло. 

(2) Увозот на други производи се врши само доколку: 
1) е во согласност со членовите 139, 142, 143, 144 и 145 на овој правилник, производите 

доаѓаат од трета земја или дел од трета земја од која е одобрен увоз на други производи 
согласно член 138 на овој правилник и 

2) е во согласност со членовите 139, 142, 143, 144 и 145 на овој правилник, производите 
треба да доаѓаат од објекти кои се наоѓаат на листата на одобрени објекти за увоз на други 
производи согласно член 165 на овој правилник. 

(3) Во случаите од членовите 139, 142, 143, 144 и 145 на овој правилник и став (1) на 
овој член, производите треба да бидат придружени со ветеринарно-здравствен сертификат 
целосно пополнет и потпишан од официјален ветеринар. 

 
Член 146 

Увоз на комерцијални примероци 
 
(1) Производи од животинско потекло од членовите 140, 141, 142, 143, 144 и 145 на овој 

правилник во форма на комерцијални примероци подлежат на предходно одобрување за 
увоз издадена од страна на Агенцијата. 

(2) Одобрувањето од став (1) од овој член треба да ја придружува пратката и да содржи 
целосни податоци за посебните барања под кои пратката може да биде увезена, 
вклучувајќи ги и исклучоците пропишани во прописите од областа на здравствена заштита 
на животните. 
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Член 147 
Листа на земји од кои е одобрен увоз на одредени други производи 

 
Увоз на други производи наменети за исхрана на луѓе се врши од земји и делови на 

трети земји дадени во Прилог 6 Дел 9 на овој правилник. 
 

Отсек II 
Посебени барања за увоз на други производи 

 
Член 148 

Увоз на животински црева наменети за исхрана  
на луѓе 

 
Пратката на животински црева при увоз од трета земја треба да биде придружена со 

ветеринарно-здравствен сертификат од член 149 на овој правилник, издаден и потпишан 
од официјалниот ветеринар од земјата извозничка, со кој се потврдува дека:  

1) цревата доаѓаат од објекти одобрени од надлежниот орган на третата земја; 
2) цревата се исчистени, истругани и потоа или посолени или дезинфицирани по пат на 

хлорирање (или како замена на солењето и дезинфекцијата, се исушени после стругањето) 
и 

3) после третманот наведен во точка 2) од овој став, превземени се ефективни чекори да 
се спречи контаминација на цревата. 

 
Член 149 

Издавање на ветеринарно-здравствен сертификат за увоз за црева 
 
(1) При увоз пратките со животински црева од трети земји треба да бидат пропратени 

со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно образецот даден во Прилог 7 
Дел 15.1 на овој правилник. 

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со животински црева, кои потекнуват од Кралството Холандија и 
се наменети за увоз во Република Северна Македонија, треба да е изготвена согласно 
образецот даден во Прилог 23 Дел А на овој правилник. 

 
Член 150 

Пратки со животински црева наменети за трети земји кои транзитираат или се 
времено складирани 

 
Пратките со животински црева наменети за исхрана на луѓе внесени на територијата на 

Република Северна Македонија а наменети за трети земји кои транзитираат низ или се 
времено складирани во Република Северна Македонија во согласност со прописите од 
областа на ветеринарното здравство, а не се наменети за увоз во Република Северна 
Македонија треба: 

1) да ги исполнуваат посебните услови за здравствена состојба на животните наведени 
во образецот на ветеринарно-здравствениот сертификат даден во Прилог 7 Дел 15.2 на 
овој правилник; 

2) да се придружени со ветеринарно-здравствен сетификат изготвен согласно член 48 и 
образецот даден во Прилог 7 Дел 15.2 на овој правилник, целосно пополнет и потпишан 
од страна на официјален ветеринар од ветеринарната служба на трета земја извозничка и 
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3) да се потврди, дека се подобни да транзитираат или времено складираат (како што е 
соодветно) со ветеринарен влезен документ даден во Прилог 4 на овој правилник, од 
страна на официјален ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин 
на влез на пратките. 

 
Член 151 

Увоз на коски и производи од коски (со исклучок на коскено брашно), рогови и 
производи од рогови (со исклучок на брашно од рогови) и копита и чапунки и 
производи од копита и чапунки (со исклучок на брашно од копита и чапунки) 

наменети за исхрана на луѓе 
   
(1) Пратките на коски и производи од коски (со исклучок на коскено брашно), рогови и 

производи од рогови (со исклучок на брашно од рогови) и копита и чапунки и производи 
од копита и чапунки (со исклучок на брашно од копита и чапунки) при увоз треба да се во 
согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство. 

(2) Пратките од став (1) на овој член треба да доаѓаат од одобрени трети земји или 
делови на трети земји наведени во табелите дадена во Прилог 6 Дел 4, 9 и 10 на овој 
правилник за соодвениот вид на животни и да бидат придружени со ветеринарно-
здравствениот сертификат за соодветниот вид на животни.  

  
Член 152 

Увоз на преработени протеини од животинско  
потекло наменети за исхрана на луѓе 

 
(1) Независно од заштитните мерки донесени поради болеста на бовина спонгиоформна 

енцефалопатија (понатаму во текстот: BSE) или на заштитните мерки во однос на исхрана 
на преживари со протеини  добиени од преживари,  може да се дозволи увоз на 
преработени протеини од животинско потекло докoлку: 

1) Пратките се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат од овој правилник, 
потпишан од официјален ветеринар од земјата на потекло со кој се потврдува дека: 

а) производите се во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство; 
б) се превземени сите мерки да се избегне контаминација на производите после 

нивниот третман; 
в) земени се примероци за контрола на Salmonella непосредно пред пратката да ја 

напушти третата земја на потекло и 
г) резултатите од испитувањата од подточка в) од оваа точка се негативни; 
2) После задоволителната проверка на ветеринарно-здравствениот сертификат наведен 

во став (1) точка 1) од овој член, официјалниот ветеринар на ветеринарното инспекциско 
место на граничен премин на влез на пратката задолжително зема примероци независно од 
став (2) на овој член: 

a) од секоја пријавена пратка кога пратките пристигнуваат рефус и 
б) по случаен избор кога пратките на производи се спакувани во објектот на 

производство.  
3) За да бидат ставени во промет на територијата на Република Северна Македонија 

пратката на преработени протеини од животинско потекло, треба да се потврди дека 
резултатите од земените примероци согласно став (1) точка 1) подточка в) од овој член, се 
негативни, ако е потребно и после повторната преработка. 
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(2) Доколку има потреба може да се спроведе земање на примероци по случен избор на 
пратки кои пристигнуваат рефус а потекнуваат од трети земји од кое последните шест 
испитувања се со негативен резултат. Кога едно од овие испитувања е со позитивен 
резултат, надлежниот орган на земјата на потекло треба да биде известен за да може да 
превземе соодветни мерки за санирање на состојбата. Доколку се јават и други позитивни 
резултати од истиот извор, треба да се вршат понатамошни испитувања на сите пратки од 
ист извор се додека не се направат шест последователни испитувања со негативен 
резултат.  

(3) За резултатите од направените испитување на примероците земени од пратките при 
увоз треба да се води евиденција.  

(4) Кога пратките се позитивни на Salmonella, истите треба да: 
1) бидат повторно извезени од Република Северна Македонија; 
2) бидат искористени како нус-производ, согласно прописите на Република Северна 

Македонија од областа на ветеринарно здравство, за цели различни од производство на 
храна за животни. Во таков случај, пратката може да го напушти објектот за складирање 
само под услов да не биде ставена во добиточната храна и 

3) бидат повторно преработени во одобрен објект согласно прописите од областа на 
ветеринарно здравство или друг  објект одобрен за деконтаминација. Изнесувањето на 
преработените протеини од објектот за складирање треба да е под контрола и со дозвола 
на Агенцијата при што пратката нема да биде ослободена додека на биде третирана и 
испитана на Salmonella согласно прописите од областа на ветеринарно здравство при што 
се добиени негативни резултати. 

(5) Пратките од став (1) на овој член треба да доаѓаат од одобрени трети земји или 
делови на трети земји наведени во табелите дадена во Прилог 6 Дел 4, 5, 8 Б, 9 и 10 од 
овој правилини, за соодвениот вид на животни и да бидат придружени со ветеринарно-
здравствениот сертификат даден во Прилог 7 Дел 16 на овој правилник. 

 
Член 153 

Увоз на свежа крв и производи од крв од чапункари, копитари и живина со исклучок 
на серум од копитари 

 
(1) Не може да се врши увоз на свежа крв од домашни копитари и чапункари наменета 

за исхрана на луѓе. 
(2) Увоз на свежа крв од домашна живина наменета за исхрана на луѓе се врши само од 

трети земји или делови на трети земји кои се наведени во табелата дадена во Прилог 6 Дел 
10 на овој правилник. 

(3) Пратката на свежа крв од домашна живина наменета за исхрана на луѓе треба да е 
придружена со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен според образецот даден во 
Прилог 7 Дел 18 на овој правилник, а во согласност со Прилог 6 Дел 10 колона 6 на овој 
правилник и доколку е потребно во согласност со колона 5 од истата табела и треба да ги 
исполнува дополнителните гаранции наведени во ветеринарно-здравствениот сертификат. 

(4) Увоз на свежа крв од одгледуван дивеч наменета за исхрана на луѓе се врши само од 
трети земји или делови на трети земји кои се наведени во табелата дадена во Прилог 6 Дел 
9 А, Б и В на овој правилник.  

(5) Пратката на свежа крв од одгледуван дивеч наменета за исхрана на луѓе треба да е 
придружена со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен според образецот даден во 
Прилог 7 Дел 4, 5 и 18 на овој правилник за соодветниот вид на животни,  
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(6) Увоз на производи од крв за исхрана на луѓе, се врши согласно прописите од 
областа на ветеринарно здравство за увоз на производи од месо од копитари и чапункари 
и одредбите на овој правилник за увоз на производи од месо од копитари и чапункари, 
независно од одредбите за преработени протеини од животинско потекло добиени од крв 
наведени во член 144 на овој правилник.  

 
Член 154 

Увоз на сало и топени масти наменети за исхрана на луѓе 
 
(1) Увоз на сало и топена маст се врши само од трети земји кои се наоѓаат на листата 

дадена во Прилог 6 Дел 4 на овој правилник и од кои е дозволен увоз на сирово месо од 
соодветните видови на животни. 

(2) Во случај на појава на жариште на заразна болест, во последните 12 месеци пред да 
се изврши извоз од некоја од третите земји наведени во став (1) од овој член, секоја пратка 
на сало и топена маст треба да биде придружена со ветеринарно-здравствен сертификат со 
кој се потврдува дека: 

1) салото и топените масти биле подложени на еден од следните термички третмани на 
преработка: 

а) на температура од најмалу 70oC за времетраење од 30 минути или 
б) на температура од најмалу 90oC за времетраење од 15 минути или 
в) на температура од најмалу 80oC во непрекинат систем на преработка. 
2) кога салото или топените масти се во пакувања, треба да бидат спакувани во нови 

контејнери при што треба да бидат превземени сите мерки на претпазливост за да се 
избегне контаминација и 

3) во случај кога се врши превоз на сало и топени масти во рефус, цевките, пумпите и 
транспортните контејнери, резервоари или камиони цистерни употребени при превозот на 
производите од објектот на производство директно на брод или во пристанишни 
резервоари или директно до објектите, се контролират за да се утврди дали се чисти пред 
нивната употреба. 

(3) Образецот на ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките од став (1) на овој 
член е даден во Прилог 7 Дел 17 на овој правилник.  

 
Член 155 

Увоз на месо од зајаци и месо од одгледуван дивеч наменето за исхрана на луѓе 
 
Увоз на месо од зајаци и месо од одгледуван дивеч се врши само доколку: 
1) Доаѓаат од  трети земји кои за: 
1) одгледуван дивеч за крзно, се наоѓаат на листата на трети земји од кои е дозволен 

увоз на сирово месо за соодветните видови наведени во табелата дадена во Прилог 6 Дел 9 
Б од овој правилиник,  

2) одгледуван пернат дивеч, се ноѓаат на листата на трети земји од кои е дозволен увоз 
 на сирово месо од живина и наведени во табелата дадена во Прилог 6 Дел 9 В од 
овој правилиник и  

3) месо од зајаци, се наоѓаат на листата на трети земји од кои е дозволен увоз на месо за 
соодветниот вид наведени во табелата дадена во Прилог 6 Дел 9 А од овој правилиник. 

2) Се во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство; 
3) Доаѓаат од објекти кои даваат гаранции наведени во точка 2) на овој член и се 

одобрени согласно прописите од областа на ветеринарно здравство. 
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4) Секоја пратка на месо е придружена со ветеринарно-здравствен сертификат даден во 
Прилог 7 на овој правилник за соодветниот вид на животни .  

 
Член 156 

Увоз на рафиниран хондроитин сулфат, хијалуронска киселина, други 
хидролизирани производи од ‘рскавица, хитосан, глукозамин, сириште, желатин 

од риба  и аминокиселини 
 
(1) Пратките на рафиниран хондроитин сулфат, хијалуронска киселина, други 

хидролизирани производи од ‘рскавица, хитосан, глукозамин, сириште, желатин од риба  
и аминокиселини наменети за исхрана на луѓето при увоз треба да се во согласност со 
прописите од областа на ветеринарно јавно здравство. 

(2) Пратките од став (1) на овој член треба да доаѓаат од одобрени трети земји или 
делови на трети земји наведени во табелата од Прилог 6 Дел 9 од овој правилник и да 
бидат придружени со ветеринарно-здравствениот сертификат од Прилог 7 Дел 11 од овој 
правилник. 

 
ДЕЛ VIII 

УВОЗ НА ЖИВИНА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА 
Глава I 

Увоз и транзит на живина и производи од живина 
 

Член 157 
Листа на трети земји, територии, зони или комплекси на потекло од кои е дозволен 

увоз и транзит на живина и производи од живина во и низ Република 
Северна Македонија 

 
(1) Увоз и транзит на живина и производи од живина во и низ Република Северна 

Македонија се врши од трети земји, територии, зони или комплекси кои се наведени во 
колоните 1 и 3 од табелата дадена во Прилог 6 Дел 10 на овој правилник . 

(2) При изготвувањето на листа на трети земји од став (1) од овој член треба да се земе 
во предвид: 

1) здравствената состојба на живината, другите  домашни и диви животни во таа трета 
земја, состојбата со егзотични болести, здравствената состојба на живината и другите 
домашни и диви животни во околните земји; 

2) редовноста и брзината на пренесување на информации од страна на третата земја 
извозничка за појавата на заразни болести кај животните на нивната територија дадени на 
листата на OIE; 

3) прописите кои се на сила во таа држава за превенција и контрола на болести кај 
животните; 

4) структурата на ветеринарната служба и нивната надлежност; 
5) мерките кои ги превземаат за превенција и контрола на заразни болести кај 

животните; 
6) гаранциите кои ги дава третата земја во однос на  усогласеноста со одредбите од Дел 

VIII на овој правилник и 
7) усогласеноста на прописи на трети земји со прописите од областа на ветеринарно 

здравство за присуството на хормони и резидуи. 
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Член 158 
Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз  

на живина и производи од живина 
 
(1) Живина и производи од живина кои се увезуваат во Република Северна Македонија 

треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат, изготвен согласно член 8 
или член 48 и образецот наведен во Прилог 6 Дел 10 колона 4на овој правилник, пополнет 
во согласност со упатствата и образецот на ветеринарно-здравствен сертификат даден во 
Прилог 7 Дел 18 на овој правилник, при што не се исклучува можноста за употреба на 
електронски ветеринарно-здравстен сертификат или други системи за сертификација. 

(2) Ако живината и еднодневните пилиња за увоз се превезуваат со брод, дури и на 
само дел од патот, тогаш ветеринарно-здравствениот сертификат треба да е надополнет и 
со Изјава од капетанот на бродот, што е дадена во Прилог 7 Дел 18.16 на овој правилник. 

(3) Живина, јајца за ведење и еднодневни пилиња кои транзитираат низ Република 
Северна Македонија треба да се придружени со: 

1) ветеринарно-здравствен сертификат за транзит како што е наведено во став (1) на 
овој член на кој е назначено „за транзит низ Република Северна Македонија„, и 

2) сертификат за увоз наменет за третата земја на дестинација. 
(4) Јајца слободни од одредени патогени, месо, мелено месо и механички одвоено месо 

од живина, ноеви и диви птици, јајца и производи од јајца кои транзитираат низ или се 
складираат во Република Северна Македонија треба да се придружени со ветеринарно-
здравствен сертификат кој е пополнет во согласност со образецот на ветеринарно-
здравствениот сертификат и условите кои се приложени во Прилог 7 Дел 18 образец на 
ветеринарен сертификат „T/S“ на овој правилник.  

(5) Ветеринарно-здравствените сертификати од Прилог 7 Дел 18 за живина и јајца за 
ведење се со валидност од пет дена од денот на издавањето. 

(6) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, првата страна од ветеринарно-
здравствениот сертификат за пратките со месо и производи од месо од живина, кои 
потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Северна 
Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог 23 Дел А на овој 
правилник. 

(7) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со мелено месо и механички одвоено месо од живина, кои 
потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Северна 
Македонија, треба да е изготвен согласно образецот „NL/POU-MI/MSM“ кој е даден во 
Прилог 7 Дел 18 на овој правилник. 

(8) По исклучок на став (1) од овој член, ветеринарно-здравствениот сертификат за 
пратките со производи од јајца, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за 
увоз во Република Северна Македонија, треба да е изготвен согласно образецот „NL/EP“ 
кој е даден во Прилог 7 Дел 14 на овој правилник.  

 
Член 159 

Увоз и транзит  на живина и производи од живина 
 
(1) Увоз и транзит на живина и производи од живина во и низ Република Северна 

Македонија се врши согласно со членовите 160 и 161 на овој правилник. 
(2) Пратките наведени во став (1) од овој член може да се увезуваат од трети земји, 

територии, зони или комплекси кои се одобрени за увоз доколку: 
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1) ги исполнуваат дополнителните гаранции, наведени во Прилог 6 Дел 10 колона 5 на 
овој правилник; 

2) ги исполнуваат посебните услови дадени Прилог 6 Дел 10 во колона 6 на овој 
правилник, и каде што е потребно,  крајните датуми дадени во Прилог 6 Дел 10 колона 6 А 
на овој правилник и почетните датуми дадени во Прилог 6 Дел 10  колона 6 B на овој 
правилник; 

3) ги исполнуваат дополнителните гаранции за здравствена заштита на животните 
согласно ветеринарно-здравствениот сертификат и 

4) се применуваат рестриктивни мерки согласно одобрените програми за контрола на 
Salmonella, само кога е назначено во Прилог 6 Дел 10 колона 9 на овој правилник. 

(3) Одредбата од став (1) на овој член не се применува во случај на единечна пратка со 
помалку од 20 единки живина, освен за ноеви, јајца за ведење од ноеви или еднодневни 
пилиња од ноеви.  

(4) Пратките од став (3) на овој член може да се увезуваат од трети земји, територии, 
зони или комплекси кои се одобрени за увоз доколку: 

1) третата земја, територија, зона или комплекс се наведени во Прилог 6 Дел 10 
колоните 1 и 3 на овој правилник каде во колоната 4 од таа табела е назначен образецот на 
ветеринарно-здравствениот сертификат кој треба да ја придружува  соодветната пратка; 

2) не се под забрана за увоз поради здравствени причини и 
3) условите за увоз вклучуваат и изолација или карантин после увозот. 
 

Член 160 
Процедури за преглед, земање на примероци  

и испитување 
 
Во случај кога согласно ветеринарно-здравствениот сертификат, за увоз на живина и 

производи од живина во Република Северна Македонија, се бара физичко-клинички 
преглед, земање на примероци и испитување на авијарна инфлуенца, Mycoplasma, 
Њукастелска болест, Salmonella и други патогени организми кои се од важност за 
здравјето на животните или за јавното здравство, истите може да се увезат во Република 
Северна Македонија само ако претходно се извршени наведените прегледи, земања на 
примероци и испитувања, од страна на надлежен орган на третата земја извозничка 
согласно Прилог 15 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Глава II 

Здравствена состојба на живината во трети земји, територии, зони или комплекси на 
потекло во однос на Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест 

 
Член 161 

Пријавување на болести 
 
Увоз на живина и производи од живина во Република Северна Македонија од трети 

земји, територии, зони или комплекси може да се врши само доколку третата земја: 
1) ја информира Агенцијата во рок од 24 часа за појава на жариште на HPAI или 

Њукастелска болест; 
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2) доставува вирусни изолати од примарното жариште на болестите од точка 1) од овој 
член, во најкраток рок, до референтната лабораторија за Авијарна инфлуенца и 
Њукастелска болест. Вирусни изолати, не се потребни за увоз на јајца, производи од јајца 
и јајца слободни од одредени патогени од трети земји, територии, зони или комплекси од 
кои е дозволен увозот на таквите пратки во Република Северна Македонија и 

3) редовно доставува инфрмација до Агенцијата за промена на состојбата со болеста. 
 

Член 162 
Трети земји, територии, зони или комплекси  

слободни од Авијарна инфлуенца 
 
(1) Третата земја, територија, зона или комплекс од кој се врши увоз на пратки во 

Република Северна Македонија се смета за слободна од Авијарна инфлуенца доколку: 
1) Авијарна инфлуенца не е присутна во третата земја, територија, зона или комплекс 

во период од 12 месеци пред издавањето на ветеринарно-здравствениот сертификат од 
страна на официјалниот ветеринар и 

2) се спроведува програма за надзор на авијарна инфлуенца, во согласност со член 153 
на овој правилник, за време на период од најмалку шест месеци пред издавањето на 
ветеринарно-здравствениот сертификат наведена во точка 1) од овој став каде што се бара 
во сертификатот. 

(2) При појава на Авијарна инфлуенца во трета земја, територија, зона или комплекс 
слободен од Авијарна инфлуенца, согласно став (1) на овој член, таа трета земја, 
територија, зона и комплекс повторно ќе се смета за слободен од болеста доколку: 

1) во случај на HPAI,  е применета методата на stamping out за контрола на болеста; 
2) во случај на LPAI, или е применета методата на stamping out или живината е заклана 

за контрола на болеста; 
3) извршено е чистење и дезинфекција на предходно инфицираните објекти и 
4) извршен е надзор на болеста Авијарна инфлуенца согласно Прилог 16 Дел 2 кој е 

составен дел на овој правилник, во период од три месеци по извршеното чистење и 
деизнфекција наведена во точка 3) на овој став при што се добиени негативни резултати. 

 
Член 163 

HPAI слободни земји, територии, зони и комплекси 
 
(1) Третата земја, територија, зона или комплекс од каде се врши увоз на пратки во 

Република Северна Македонија ќе се смета за слободна од HPAI кога таа болест не била 
присутна во третата земја, територија, зона или комплекс во период од најмалку 12 месеци 
пред издавањето на ветеринарно здравствениот сертификат од страна на официјалниот 
ветеринар. 

(2) При појава на жариште на HPAI во трета земја, територија, зона или комплекс 
слободен од болести согласно став (1), таа трета змеја, територија, зона или комплекс 
повторно ќе се смета за слободна од HPAI, доколку: 

1) е применета методата на stamping out за контрола на болеста, вклучувајки и 
соодветно чистење и дезинфекција на предходно инфицираните објекти и 

2) извршен е надзор на болеста авијарна инфлуенца согласно Прилог 16  Дел 2 на овој 
правилник во период од три месеци после завршувањето на stamping out методата, 
чистење и дезинфекција наведени во точка 1) од овој став. 
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Член 164 
Програма за надзор на Авијарна инфлуенца 

 
Во случаи кога согласно ветеринарно-здравствениот сертификат е утврдено дека е 

потребна Програма за надзор на Авијарна инфлуенца, увоз на пратката од трети земји, 
територии, зони или комплекси се врши доколку: 

1) третата земја, територија, зона или комплекс имаат спроведена програма за надзор на 
Авијарна инлфлуенца најмалку шест месеци пред извозот, согласно  табелата од Прилог 6 
Дел 10 колона 7 на овој правилник, при што Програмата ги исполнува условите: 

а) дадени во Прилог 16 Дел 1 на овој правилник или 
б) дадени во Кодот за здравствена заштита на копнени животни (Terrestrial Animal 

Health Code) на OIE и 
2) третата земја навремено ги пријавува промените направени во Програмата за надзор 

на Авијарна инфлуенца на Агенцијата. 
 

Член 165 
Вакцинација против Авијарна инфлуенца при увоз 

 
Кога во трети земји, територија, зони или комплекси се спроведува вакцинација против 

Авијарна инфлуенца, живината или друг производ добиен од вакцинирана живина може 
да се увезе во Република Северна Македонија само доколку: 

1) третата земја спроведува вакцинација против Авијарна инфлуенца согласно Планот 
за вакцинација даден во Прилог 6 Дел 10 колона 8 на овој правилник, и доколку тој план е 
во согласност и ги исполнува условите дадени во Прилог 17 кој е составен дел на овој 
правилник и 

2) третата земја навремено ги пријавува промените направени во Планот за вакцинација 
против Авијарна инфлуенца до Агенцијата. 

 
Член 166 

Трети земји, територии, зони и комплекс слободни од Њукастелска болест 
 
(1) Трета земја, територија, зона или комплекс од каде се врши увоз на пратки живина и 

производи од живина во Република Северна Македонија се смета за слободна од 
Њукастелската болест доколку: 

1) не е регистрирана појава на Њукастелска болест кај живината од трета земја, 
територија, зона или комплекс во период од најмалку 12 месеци пред издавањето на 
ветеринарно- здравствениот сертификат од страна на официјаниот ветеринар и 

2) не е извршена вакцинација против Њукастелска болест со вакцини кои не се во 
согласност со критериумите за одобрени вакцини за Њукастелска болест дадени во 
Прилог 18 кој е составен дел на овој правилник, во периодот наведен во точка 1) на овој 
став. 

(2) При појава на Њукастелска болест во трета земја, територија, зона или комплекс 
слободни од оваа болест како што е наведено во став (1) од овој член, таа трета земја, 
територија, зона или комплекс ќе се смета за слободна доколку: 

1) за контрола на болеста се применува stamping out метода; 
2) извршено е чистење и дезинфекција на сите објекти каде се појавила инфекцијата; 
3) во период од најмалку три месеци после завршувањето на методата на stamping out и 

спроведеното чистење и дензинфекција од точките 1) и 2) од овој став: 
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а) надлежниот орган на третата земја може да докаже отсуство на болеста Њукастел во 
третата земја, територија, зона или комплекс со примена на интензивни испитувања и 
лабораториски тестирања во врска со појавата на болеста и 

б) не е извршена вакцинација против Њукастелска болест со вакцини кои не се во 
согласност со условите за одобрени вакцини за Њукастелска болест дадени во Прилог 18 
на овој правилник. 

 
Член 167 

Исклучоци во употребата на вакцините против  
болеста Њукастел 

 
(1) За пратките на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња и назначено патоген-

слободни јајца,  со исклучок од член 166 став (1) точка 2) и став (2) точка 3) подточка б) 
на овој правилник, од трета земја, територија, зона или комплекс ќе се сметаат за 
слободни од болеста Њукастел доколку се исполнети следните барања: 

1) во третата земја, територија, зона или комплекс е  дозволена употреба на вакцина кои 
ги исполнуваат општите услови дадени во Прилог 18 Дел 1 на овој правилник, но не и 
посебните барања дадени во Прилог 18 Дел 2 на овој правилник и 

2) исполнети се дополнителните барања  дадени во Прилог 19 Дел 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(2) За пратките со месо, мелено месо и механички одвоено месо од живина, вклучувајќи 
ноеви и диви птици, јајца и производи од јајца, со исклучок на член 155 став (1) точка 2) и 
став (2) точка 3) потточка  б) на овој правилник, од трета земја, територија, зона или 
комплекс од која е одобрен увоз на живина или месо од живина, ќе се сметаат за слободни 
од болеста Њукастел кога се исполнети дополнителните барања дадени во Прилог 19 Дел 
2 на овој правилник. 

 
Глава III 

Посебни барања за увоз на живина, јајца за ведење и еднодневни пилиња 
 

Член 168 
Увоз на живина, јајца за ведење и еднодневни  

пилиња 
 
(1) Покрај барањата пропишани во Дел VIII Глава I и II на овој правилник, при увоз на 

живина, јајца за ведење и еднодневни пилиња ќе се применуваат и: 
1) барањата наведени во Прилог 20 кој е составен дел на овој правилник за живина за 

размножувањe и производство со исклучок на ноеви, јајца за ведење и еднодневни пилиња 
со исклучок на ноеви и 

2) барањата наведени во Прилог 21 Дел 1, 2, 3 и 4 кој е составен дел на на овој 
правилник, за ноеви за размножување и производство, јајца за ведење и ендодневни 
пилиња од ноеви. 

(2) Одредбата од став (1) на овој член не се применува во случај на единечна пратка со 
помалку од 20 единки живина, освен за ноеви, јајца за ведење од ноеви или еднодневни 
пилиња од ноеви.  



Службен весник на РМ, бр. 72 од 5.4.2019 година  

Член 169 
Увоз на јајца слободни од одредени патогени 

 
Покрај барањата пропишани во членовите 157, 158, 159 и 160 на овој правилик, увоз на 

јајца слободни од одредени патогени во Република Северна Македонија ќе се врши 
доколку: 

1) бидат означени со печат кој го носи ISO кодот за соодветната трета земја на потекло 
и бројот на одобрение на објектот на потекло; 

2) секој пакет со јајца слободни од одредени патогени содржи јајца од иста трета земја 
на потекло, објект и испраќач, и треба да ги носи следните податоци: 

а) на секое јајце информациите согласно точка 1) од овој член; 
б) јасно видлива ознака дека пратката е составена од назначено патоген-слободни јајца 

и 
в) името на испраќачот или назив на фирмата и адреси и 
3) увезените јајца слободни од одредени патогени треба да бидат превезени директно 

до крајната дестинација откако е утврдено дека пратката е во согласност со овој член. 
 

Член 170 
Превоз на живина и еднодневни пилиња 

 
Увезената живина и еднодневни пилиња не треба: 
1) да се натоварени на средства за транспорт кои пренесуваат друга живина или 

еднодневни пилиња со понизок здравствен статус и 
2) за време на транспортот кон Република Северна Македонија, да поминуваат или да 

бидат истоварени во трета земја, територија, зона или комплекс од кои увозот на живина 
или еднодневни пилиња не е одобрен. 

 
Член 171 

Увоз на месо од ноеви 
 
Увоз на месо добиено од ноеви може да се врши ако се подложени на мерките на 

заштита во однос на Кримеан-Конгоанска хеморагична треска пропишани во Прилог 21 
Дел 6 на овој правилник. 

 
ДЕЛ IX 

Увоз на одредени видови на птици 
 

Член 172 
Увоз на одредени видови на птици 

 
Увозот на ордедени видови на птици се врши од одобрени објекти за одгледување, 

доколку: 
1) птиците се одгледувани во заробеништво; 
2) птиците потекнуваат од трети земји или делови од трети земји наведени во Прилог 6 

Дел 11 кој е составен дел на овој правилник.  
3) птиците доаѓаат од објекти за одгледување одобрени согласно член 163 на овој 

правилник.  
4) седум до 14  дена пред увозот, врз птиците е извршен лабораториско испитување за 

присуство на вирусот на Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест при што се добиени 
негативни резултати; 
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5) не се вакцинирани против Авијарна инфлуенца; 
6) се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилог 7 Дел 19 

 на овој правилник, изготвен во согласност со член 8 на овој правилник, при што не 
се исклучува можноста за употреба на електронски сертификат или некој друг одговорен 
систем за сертифиација. 

7) птиците се обележани со индивидуален идентификационен број со помош на 
целосно затворен ножен прстен кој е единствено означен или со микрочип, во согласност 
со прописите за заштита на диви видови на животни и растенија и трговија со нив.  

8) индивидуалниот идентификационен број на ножниот прстен или микрочипот од 
точка 7) од овој став треба да ги содржи следниве информации: 

9) ISO кодот на третата земја извозник која го врши обележувањето и 
10) единствен сериски број;  
11) индивидуалниот идентификационен број од од точка 8) од овој член треба да биде 

наведен во ветеринарно-здравствениот сертификат од точка 6) од овој став; 
12) птиците се транспортираат во нови контејнери кои се идивидуално означени на 

надворешната страна со идентификационен број кој одговара со идентификациониот број 
наведен во ветеринарно-здравствениот сертификат од точка 6) од овој член. 

 
Член 173 

Одобрени објекти за одгледување на птици 
 
Објект за одгледување на птици од кој е дозволен увоз треба да: 
1) е одобрен од страна на надлежниот орган на трета земја извозник во согласност со 

условите наведени во Прилог 22 кој  е составен дел на овој правилник, 
2) да се наоѓа на Листата од член 157 на овој правилник. 

 
ДЕЛ X 

УВОЗ И ТРАНЗИТ НА МЕШОВИТИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 174 
Увоз на мешовити производи 

 
(1) Увоз на пратки со мешовити производи кои содржат преработени производи од 

месо, производи од млеко во половина или повеќе од нивната супстанција, производи од 
млеко кои не се стабилни на собна температура во било кои количества и преработени 
производи од риба или јајца во половина или повеќе од нивната супстанција се врши 
доколку: 

1) доаѓаат од трета земја одобрена за увоз во Република Северна Македонија на 
производи од животинско потекло кои се содржани во тие мешовити производи; 

2) производите од животинско потекло кои се користат за производство на тие 
мешовити производи потекнуваат од објекти одобрени за увоз во Република Северна 
Македонија и 

3) се придружени со здравствен сертификат, согласно образецот CP-I од Прилог 7 Дел 
21 на овој правилник и ги исполнуваат барањата утврдени во тој сертификат.  

(2) Увоз на пратки со мешовити производи кои во половина или повеќе од нивната 
супстанција содржат други производи од животинско потекло освен оние од став (1) на 
овој член, се врши доколку: 
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1) доаѓаат од трета земја или дел на трета земја одобрена за увоз во Република Северна 
Македонија на производи од животинско потекло кои се содржат во тие мешовити 
производи и  

2) се придружени со соодветен ветеринарно-здравствен сертификат за производот од 
животинско потекло кој е составен дел од мешовитиот производ. 

 
Член 175 

Транзит и складирање на одредени мешовити  
производи 

 
Транзит на пратки со мешовити производи кои содржат преработени производи од 

месо, или кои содржат преработени производи од млеко и кои не се наменети за увоз туку 
се наменети за трета земја преку директен транзит или по складирање во Република 
Северна Македонија, се врши доколку:  

1) доаѓаат од трети земји или делови од трети земји одобрени за увоз во Република 
Северна Македонија на производи од животинско потекло кои се содржани во тие 
мешовити производи и се во согласност со соодветните барања за третман на тие 
производи; 

2) се придружени со здравствен сертификат, согласно образецот CP-T/S од Прилог 7 
Дел 21 на овој правилник и ги исполнуваат условите пропишани во тој сертификат и 

3) со записникот и решението (ВВДП) од член 67 на овој правилник, потпишан од 
официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Северна Македонија, 
се потврди дека пратката е прифатлива за транзит, вклучувајќи и складирање, каде што е 
соодветно.  

 
ДЕЛ ХI 

Одобрени објекти за увоз 
 

Член 176 
Увоз на производи и нус-производи од животинско потекло 

 
Увоз на производи и нус-производи од животинско потекло во Република Северна 

Македонија е дозволен од објекти кои се наоѓаат на веб страната на Агенцијата, 
www.fva.gov.mk.  

 
ДЕЛ XII 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 177 
Отпочнување на примена 

 
(1) Одредбите од членовите 39 и 75 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат 

по влез на Република Северна Македонија во Европската унија. 
(2) Сите обрасци на здравствени сертификати за транзит и складирање (Т-S) од Прилог 

7 на овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат со пристапувањето на Република 
Северна Македонија во Европската унија. 



Службен весник на РМ, бр. 72 од 5.4.2019 година  

Член 178 
Одложен престанок на важење 

 
Одредбите на член 2 точка 1), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 

26), 27), 28), 29), 30), 31), 32) и 33) , член 6 став (1), (4), (5), (6), (7), (8) и (9), член 10 став 
(2), (3), (4), (5) и (6), членовите 11, 12, 13, 23 став (1), (2), (3), (4) и (6), член 25 став (1), (2), 
(3), (4), и (5), член 26 став (3), член 29 став (3), член 44 став (1), член 46 став (1), (5) и (7), 
член 48 став (1) и (2), членовите  49, 50, 51, 62 став (1), (2) и (4), член  63 став (1) и (3), 
членовите 64, 65, 66 став (1), (2), (3) и (4), членовите 88, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 и 162 престануваат да важат со 
пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.  

 
Член 179 

Престанок на важење 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 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 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11, 
66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 33/12, 45/12, 65/12, 86/12, 127/12, 5/13, 102/13, 
124/14, 33/15, 63/15 и 165/15). 

 
Член 180 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 
година.  

 
Бр. 02-1123/1 Агенција за храна 

21 март 2019 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
__________________ 
 
(*1) Правилникот за заштита и благосостојба на животните за време на превоз е усогласен 
со Регулативата на Советот (ЕЗ) број 1/2005 од 22 декември 2004 година за заштита на 
животните за време на превоз и поврзани операции (CELEX број 32001R0001); 
(*2) Правилникот за начинот и постапката за транзит, начинот и постапката на проверките 
и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на домашни миленици 
е усогкласен со со Регулативата (ЕЗ) бр. 576/2013 на Европскиот Парламент и на Советот 
на  12 ју ни 2013  
година за некомерцијал но движење на домашни миленици и ја поништува Регулативата 
(ЕЗ) бр. 998/2003 (CELEX бр. 32013R0576) и Регулативата на Комисијата за спроведување 
(ЕУ) бр. 577/2013 на 28 ју ни 2013 за моделот на документи за идентификација за 
некомерцијално движење на кучиња, мачки и феретки, воспоставувањето на листа на 
територии и трети земји и форматот, изгледот и ја зичните барања на декларациите со кои 
се потврдува усогласеноста со некои услови обезбедени во Регулативата (ЕУ) бр. 576/2013 
на Европскиот парламент и на Советот (CELEX бр. 32013R0577). 
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