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20140561758
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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 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
Во Решението 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 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 161/13), во член 2 во точката 1) зборовите “или за транспорт на храна за
животни“ се бришат.
Член 2
Во член 3 во ставот (2) зборовите “или храната за исхрана на животни“ се бришат.
Член 3
Членот 4 се менува и гласи:
“(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 ги презема следните мерки:
1) наредува соодветно чистење и дезинфекција на возилата за транспорт 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;
2) 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:
- го забранува влезот на возилото за транспорт или
- наредува на службите одобрени за вршење на дезинфекција, дезинсекција и
дератизација на самото место да извршат првична дезинфекција на возилото за транспорт
кое не е задоволително исчистено и дезинфицирано, пред да се спроведат мерките од
точката 1) на овој став во рок од 48 часа од пристигнување на возилото на граничниот
премин на влез.
(*) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација бр.
2014/84/ЕУ од 12 февруари 2014 година за изменување на Одлуката за Имплементација бр. 2013/426/ЕУ за
мерките за превенција од внесување во Унијата на вирусот на Африканска 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. 32014D0084
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(3) За извршениот преглед со задоволителен резултат се издава сертификат чија копија
се доставува и на одговорното лице за транспорт на возилото.
(4) Формата и содржината на сертификатот од став (3) на овој член се дадени во Прилог
2 кој е составен дел на ова решение.“
Член 4
По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:
“ 4-а
Официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Македонија може
на било кое возило, вклучително и возилото кое транспортира храна за животни, за кое не
е исклучен значителен ризик за внесување на болеста африканска свинска чума на
територијата на Република Македонија, да наложи на самото место вршење на првична
дезинфекција на тркалата или било кој друг дел од возилото кој се смета за неопходен за
намалување на ризикот. “
Член 5
Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 02-1817/2
24 март 2014 година
Скопје

Директор
на Агенцијата за храна
и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.
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