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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ 
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА 
ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ОДРЕДЕНИ ТРЕТИ ЗЕМЈИ И ДЕЛОВИ 

ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ (*)

Член 1
Со ова решение се преземаат безбедносни мерки при увоз и транзит заради заштита од 

внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од Русија и 
Белорусија. 

Член 2
Определени поими употребени во ова решение го има следното значење:
1) “Возило за транспорт“ е возило кое што се користело за транспорт на живи животни 

или за транспорт на храна за животни до одгледувалиштата; и
2) „Одговорно лице на возило за транспорт” е операторот или возачот на возилото за 

транспорт од алинеја 1 на овој член.

Член 3
(1) Возилото за транспорт од земјите од член 1 на ова решение, во случај кога пред 

влезот во Република Македонија било растоварано, пред неговиот натовар и влез во 
Република Македонија теба да биде исчитено и дезинфицирано.

(2) Чистењето и дезинфекцијата од став (1) на овој член се однесува на делот од 
возилото за чување на животните, приколката на возилото, натоварната рампа, опремата 
која била во контакт со животните, кабината на возачот и неговата заштитната облека и 
обувки кои се користеле при растовар на живите животни или храната за исхрана на 
животни.

(3) Одговорното лице на возилото за транспорт доставува писмена изјава за спроведено  
чистење и дезинфекција од став (1) на овој член. 

(4) Формата и содржината изјавата од став (3) на овој член е дадена во Прилог 1 кој е 
составен дел на ова решение. 

Член 4
(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Македонија 

врши визуелен преглед на возилото за транспорт од Русија и Белорусија со цел да утврди 
дали истите се задоволително исчистени и дезинфицирани.

(2) Доколку прегледот од став (1) на овој член покаже дека чистењето и дезинфекцијата 
не е задоволително, официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република 
Македонија наредува дополнително чистење и  дезинфекција на возилата за транспорт.

 Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација бр, 
2013/426/ЕУ од 5 август 2013 година за мерките за превенција од внесување во Унијата на вирусот на Афри-
канска свинска чума од одредени трети земји или делови од територии на трети земји во кои присуството на 
таа болест е потврдено и со која се повлекува Одлуката 2011/78/ЕУ, CELEX бр. 32013D0426
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(3) Дополнителното чистење и дезинфекција од став (2) на овој член се врши на 
соодветно определено место за таа намена од страна на Агенцијата за храна и 
ветеринарство и колку што е можно поблиску до граничниот премин на влез во Република 
Македонија.

(4) Доколку не постои соодветно определено место за чистење и дезинфекција во 
близина на граничниот премин на влез во Република Македонија или постои ризик со 
неисчистеното возило за транспорт да се внесе вирусот на африканска свинска чума во 
Република Македонија, официјалниот ветеринар го забранува влезот на возилото за 
транспорт.

(5) За извршениот преглед со задоволителен резултат се издава сертификат чија копија 
се доставува и на  одговорното лице за транспорт на возилото. 

(6) Формата и содржината на сертификатот од став (5) на овој член е дадена во Прилог 
2 кој е составен дел на ова решение. 

Член 5
Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија“.

Бр. 02-3380/5 Агенција за хана и ветеринарство, 
15 ноември 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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