
Службен весник на РМ, бр. 153 од 4.09.2015 година 

1 од 25

20151534417

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Во согласност со член 88 став (10) и член 92 став (5) 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 

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 (*)

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат 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. 

Член 2

Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:
1) “некомерцијално движење” е било кое движење, вклучително и увоз, извоз и 

транзит, кое нема за цел продавање или пренос на сопствеништво на домашен миленик;
2) “домашен миленик” е животно од одреден вид наведен во Прилог I кој е составен дел 

на овој правилник, кое го придружува сопственикот или овластеното лице за време на 
некомерцијалното движење и кое останува за време на таквото некомерцијално движење 
под одговорност на сопственикот или овластеното лице;

 3) “сопственик” е физичко лице наведено како сопственик во документ за 
идентификација;

4) “овластено лице” е било кое физичко лице кое има овластување во пишана форма од 
сопственикот да спроведува некомерцијално движење на домашно милениче во име на 
сопственикот;

5) “надлежен орган” е царински службеник или официјален ветеринар;
6) “место за влез на патници” значи било кое место одредено од страна на Владата на 

Република Македонија за вршење на контролите утврдени во член 12 став (1) од овој 
правилник.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 576/2013 на Европскиот Парламент и на Советот на 12 јуни 2013 
година за некомерцијално движење на домашни миленици и ја поништува Регулатива (ЕЗ) бр. 998/2003 (CELEX бр. 32013R0576) и Регу-
лативата на Комисијата за спроведување (ЕУ) бр. 577/2013 на 28 јуни 2013 за моделот на документи за идентификација за некомерцијал-
но движење на кучиња, мачки и феретки, воспоставувањето на листа на територии и трети земји и форматот, изгледот и јазичните бара-
ња 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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Член 3

Максимален број на домашни миленици

(1) Максималниот број на домашни миленици за видовите наведени во Прилог I дел А 
од овој правилник кои може да го придружуваат сопственикот или овластеното лице за 
време на некомерцијално движење е пет. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член максималниот број на домашни миленици од 
став (1) на овој член може да се надмине доколку:

1) некомерцијалното движење е со цел учество во натпревари, изложби, спортски 
настани или тренинг за такви настани;

2) сопственикот или овластеното лице поднесе писмен доказ дека домашните миленици 
се регистрирани да присуствуваат на настан наведен во точка 1) од овој став или се 
регистрирани во здружение кое организира таков настан и  

3) домашните миленици се постари од шест месеци.
(3) Надлежниот орган може да преземе проверки на лице место со цел да се провери 

веродостојноста на информациите дадени согласно став (2) точка 2) на овој член.
(4) Доколку максималниот број на домашни миленици од став (1) на овој член е 

надминат и барањата од став (2) на овој член не се исполнети, за домашните миленици 
треба да бидат исполнети ветеринарно здравствените барања утврдени во Законот за 
ветеринарно здравство, за соодветните видови, и овие животни подлежат на ветеринарни 
проверки утврдени во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листи 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 проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакулура 
и производи од животинско потекло(*1).

(5) Со цел да се спречи комерцијално движење на домашни миленици од видовите од 
Прилог I дел Б од овој правилник, кое се претставува како некомерцијално движење,  
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: 
Агенцијата), согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство, може да го утврди 
максималниот број на домашни миленици од видовите наведени во Прилог I дел Б од овој 
правилник кои може да го придружуваат сопственикот или овластеното лице за време на 
некомерцијално движење. 

Член 4

Барања кои се применуваат за некомерцијално движење на домашни миленици од 
видовите од Прилог I дел А

(1) Домашните миленици од видовите од Прилог I дел А од овој правилник за да се 
внесат во Република Македонија треба:

1) да се означени со вметнување на микрочип во согласност со Правилникот за 
идентификација и регистрација на домашни миленици, или со јасно читлива тетоважа 
ставена пред 3-ти јули, 2011-та година;

2) да имаат примено вакцина против беснило во согласност со спецификациите 
наведени во Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни 
и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на 
беснилото; 
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3) да бидат подложени на тест за беснило со титрација на антитела во согласност со 
спецификациите наведени во Правилникот за начинот и постапката за пријава на појава на 
беснило кај домашни и диви животни и мерките за спречување и искоренување на 
беснилото;

4) да ги исполнуваат сите превентивни здравствени мерки за болести или инфекции, 
различни од беснило.

5) да се придружени од документ за идентификација (пасош за земјите од Прилог II дел 
А кој е составен дел на овој правилник и ветеринарно здравствен сертификат од член 10 
од овој правилник за земјите од Прилог II дел Б од овој правилник) пополнет и издаден во 
согласност со член 10 или 11 од овој правилник и

6) да бидат внесени во Република Македонија преку место за влез на патници. 
(2) По исклучок од став (1) точка 6) од овој член регистрирани воени кучиња и кучиња 

за потрага и спасување може да влезат преку место на влез различно од место за влез за 
патници доколку:

а) сопственикот или овластеното лице претходно доставил барање за издавање на 
дозвола и Агенцијата има дадено таква дозвола и

б) кучињата се подложени на проверки во согласност со член 12 став (2) од овој 
правилник на место одредено за таа цел од страна на надлежниот орган.

Член 5

Отстапување од барањата за вакцинација против беснило за млади домашни 
миленици од Прилог I дел А

(1) По исклучок од член 4 став (1) точка 2) на овој правилник, надлежниот орган може 
да дозволи некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог I дел А од овој 
правилник, од одредени земји, доколку:

1) не се постари од 12 недели и немаат примено вакцина против беснило или
2) се на возраст помеѓу 12 и 16 недели и имаат примено вакцина против беснило, но се’ 

уште не ги исполнуваат барањата за валидност.
(2) Надлежниот орган може да дозволи некомерцијално движење на домашни 

миленици од Прилог I дел А од овој правилник од став (1) на овој член доколку:
1) сопственикот или овластеното лице обезбеди потпишана изјава, која е дадена во 

Прилог IV дел 1 кој е составен дел на овој правилник, дека од раѓање па сe’ до моментот 
на некомерцијалното движење домашните миленици немале контакт со диви животни од 
видови кои се приемчиви на беснило или

2) домашните миленици се придружени од мајката, од која тие се’ уште зависат, и 
документ за идентификација кој ја придружува мајката од кој може да се утврди дека пред 
нивното раѓање мајката примила вакцина против беснило која е во согласност со барањата 
за валидност.

Член 6

Отстапување од барањата за вршење тест за титрација со антитела за домашни 
миленици од Прилог I дел А

По исклучок од член 4 став (1) точка 3) на овој правилник надлежниот орган може да 
дозволи некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог I дел А од овој 
правилник, кои не се подложени на тест за беснило со титрација на антитела доколку 
животното:
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1) се движи директно од земја наведена во Прилог II дел А или дел Б од овој 
правилник;

2) претходно престојувало единствено во земја наведена во Прилог II дел А или дел Б 
од овој правилник или

3) после транзит низ земја која не е наведена во Прилог II дел А или дел Б од овој 
правилник, доколку сопственикот или овластеното лице обезбеди потпишана изјава, која е 
дадена во Прилог IV дел 2 од овој правилник, дека за време на транзитот домашните 
миленици немале никаков контакт со животни од видот кој е приемчив на беснило и 
остануваат обезбедени во превозно средство или во периметарот на меѓународниот 
аеродром.

Член 7
Територии и трети земји од кои се врши некомерцијално движење на домашни 

миленици

(1) Листата на територии и трети земји од кои се врши  некомерцијално движење на 
домашни миленици од Прилог I Дел А од овој правилник, е дадена во Правилникот за 
начинот и постапката за увоз и транзит, листи 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 проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакулура и производи од животинско потекло. 

(2) За да се впише во Листата на територии и трети земји од кои се врши  
некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог I Дел А од овој правилник 
треба да:  

1) се демонстрира дека се применуваат правила, чија содржина и ефект се исти како 
наведените во член 4, 5, 6, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник или

2) ги исполнуваат следните барања:
1) надлежните органи задолжително се известуваат за случаи на беснило; 
2) воведен е ефикасен систем за надзор на беснило кој фукционира најмалку две години 

пред поднесувањето на барањето, чиј минимален услов е  присуство на тековна програма 
за рано откривање за да се осигура истрага и пријавување на животни кај кои постои 
сомневање дека се заразени со беснило; 

3) структурата и организацијата на ветеринарните  служби  и службите за контрола и 
овластувањата на таквите служби, надзорот на кој се подложени и средствата кои им се на 
располагање, вклучително и капацитетот на персоналот и лабораторијата се доволни за да: 

а) ефективно се примени и да се спроведе националното законодавство за 
некомерцијално движење на домашни миленици и 

б) се гарантира валидноста на документот за идентификација во формат даден во член 
11 од овој правилник и издаден во согласност со член 12 од овој правилник; 

4) воведени се правила за спречување и контрола на беснило и спроведени се 
ефективно за да се минимизира ризикот од инфицирање на домашни миленици, 
влучително и правила за увоз на домашни миленици од други земји или територии, и таму 
каде што е соодветно за: 

а) контрола на популациите на кучиња и мачки скитници; 
б) вакцинација на домашни миленици против беснило, особено каде што е утврдено 

присуство на беснило кај лилјаци-вампири и 
в) контрола и искоренување на беснило кај диви животни и
5) на сила се правилата за лиценцирање и маркетинг на вакцини против беснило.
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Член 8

Барања кои се применуваат за некомерцијално движење на домашни миленици од 
видот наведен во Прилог I дел Б

 
Некомерцијално движење на домашни миленици од видовите од Прилог I дел Б од овој 

правилник од трета земја или територија на трета земја се врши во согласност со 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листи 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 проверка и 
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло, и доколку:

1) се означени и опишани според барањата одредени во Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листи 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 проверка и преглед при увоз и транзит на 
пратка со живи животни, аквакулура и производи од животинско потекло,

2) ги исполнуваат сите превентивни здравствени мерки за болести или зарази, различни 
од беснило,

3) се придружени од документ за идентификација во форма на здравствен сертификат 
за животни прописно пополнет и издаден во согласност со член 14 став (2) на овој 
правилник и

4) влегуваат во Република Македонија преку гранично инспекциско место.

Член 9

Листа на територии и трети земји

Директорот на Агенцијата, согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство, 
може да воспостави листа на трети земји и територии од нив кои имаат демонстрирано 
дека за домашни миленици од видовите наведени во Прилог I дел Б од овој правилник, 
важат правилата чија содржина и ефект се исти со наведените во член 8, 9, 12, 13, 14 и 15 
од овој правилник.

Член  10

Ветеринарно - здравствен сертификат за некомерцијален движење во Република 
Македонија на кучиња, мачки и феретки

(1) Ветеринарно - здравствениот сертификат за некомерцијално движење во Република 
Македонија од член 4 став (1) точка 5) на овој правилник треба да биде: 

1) изготвен во согласност со моделот наведен во Прилог III Дел 1 кој е составен дела на 
овој правилник;

2) пополнет и издаден во согласност со објаснувањата наведени во Прилог III Дел 2 од 
овој правилник и

3) надополнет со писмена изјава наведена во член 11 став (3) од овој правилник, која се 
изготвува во согласност со моделот наведен во Прилог III Дел 3 Оддел А од овој 
правилник и која ги исполнува дополнителните барања наведени во Прилог III Дел 3 
Оддел Б од овој правилник.
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(2) Ветеринарно - здравствениот сертификат од став (1) на овој член ги содржи 
следните информации:

1) местото на транспондерот или тетоважата и датумот на примена или датумот на 
читање на транспондерот или тетоважата, како и алфанумеричкиот код кој е прикажан на 
транспондерот или тетоважата; 

2) видот, расата, датумот на раѓање како што се наведени од страна на сопственикот, 
полот и бојата на домашното милениче; 

3) единствениот референтен број на сертификат; 
4) името и информациите за контакт на сопственикот или овластеното лице; 
5) името, информациите за контакт и потписот на официјалниот или овластен 

ветеринар кој го издава документот за идентификација; 
6) детални податоци од вакцинцијата против беснило; 
7) датумот на земање примерок од крв за тестот за беснило со титрација на антитела;
8) исполнување на сите превентивни здравствени мерки за болести или инфекции, 

различни од беснило; 
9) името и потписот на претставникот на надлежниот орган кој го дава одобрувањето; 
10) името, потписот и информациите за контакт на претставникот на надлежниот орган 

кој ги извршува  проверките наведени во член 12 од Правилникот за барањата за 
некомерцијално движење на домашни миленици и датумот на овие проверки и

11) други релевантни информации во врска со здравствениот статус на домашниот 
миленик.

(3) Писмена декларација потпишана од страна на сопственикот или овластеното лице 
која потврдува дека движењето на домашните миленици во Република Македонија е 
некомерцијално движење, е дел од документот за идентификација од член 4 точка 5) од 
овој правилник.

(4) Документот за идентификација од член 4 точка 5) од овој правилник го издава 
официјалниот ветеринар од трета земја на потекло врз основа на придружната 
документација, или од страна на овластен ветеринар и последователно одобрен од страна 
на надлежниот орган од третата земја на потекло, откако ветеринарот кој го врши 
издавањето:

1) потврди дека домашното милениче е обележано во согласност со член 4 од овој 
правилник и  

2) соодветно ги пополни релевантните полиња на ветеринарно – здравствениот 
сертификат со информации од став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој член, и со 
тоа се заверува исполнувањето на барањата наведени во член 4 став (1) точка 1) на овој 
правилник, и доколку е применливо барањето од член 4 став (1) точки 2), 3) и 4) на овој 
правилник.

Член 11

Отстапување за некомерцијално движење на 
домашни миленици во Република Македонија 

По исклучок од барањата утврдени во членовите 4 и 8 од овој правилник, во 
исклучителни ситуации може да се дозволи некомерцијално движење на домашни 
миленици, доколку:

1) сопственикот има поднесено претходно барање за издавање на дозвола и надлежниот 
орган има дадено таква дозвола и
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2) домашните миленици се изолирани под службен надзор за периодот потребен за да 
ги исполнат тие услови кој не надминува шест месеци, и тоа:

(а) на место одобрено од страна на надлежен орган и
(б) во согласност со условите воспоставени во дозволата.

Член 12

Проверки на документацијата и идентитетот кои се вршат во однос на 
некомерцијалното движење на домашни миленици во Република Македонија

(1) Со цел да се провери усогласеноста со барањата утврдени во членовите 4, 5 и 6 од 
овој правилник, надлежниот орган врши проверки на документацијата и идентитетот на 
домашни миленици на местото за влез на патници за нивно некомерцијално движење во 
Република Македонија. 

(2) Сопственикот или овластеното лице, за време на влезот во Република Македонија 
стапува во контакт со надлежниот орган присутен на местото на влез со цел да се извршат 
проверките наведени во став (1) став на овој член и:

1) го приложува документот за идентификација на домашниот миленик кој се бара во 
согласност со овој правилник што би демонстрирало усогласеност со барањата за такво 
движење и 

2) овозможи да се изврши проверка на домашното милениче.

Член 13

Постапки на надлежниот орган при транзит и увоз

Надлежниот орган кој ги извршува проверките од член 12 од овој правилник треба: 
1) целосно да е запознаен со барањата утврдени во членовите 4, 5 и 6 од овој правилник 

и службените лица кои се претставници на надлежниот орган се соодветно обучени за 
нивна примена; 

2) да води евиденција за целокупниот број на проверки кои се извршени и на случаите 
на неусогласеност откриени за време на тие проверки и 

3) да ги забележува проверките кои се извршени во релевантното поле во документот за 
идентификација таму каде што таквата документација е потребна за потребите на 
некомерцијално движење на миленици кои транзитираат. 

Член 14

Активности кои се преземаат во случај на неусогласености откриени за време на 
проверките наведени во членовите 12 и 13

(1) Доколку проверките наведени во член 12 од овој правилник откриваат дека 
домашното милениче не ги исполнува барањата утврдени во членовите 4, 5 или 6 од овој 
правилник, официјален ветеринар или царинскиот службеник по консултација со 
официјален ветеринар и таму каде што е потребно со сопственикот или овластеното лице, 
одлучува да: 

1) се врати домашното милениче во својата земја или територијата на потекло; 
2) се изолира домашното милениче под службената контрола за периодот потребен тоа 

да ги исполни условите утврдени во членовите 4, 5 или 6 од овој правилник или 
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3) како крајна мерка кога неговото враќање не е возможно или кога неговата изолација 
не е практична, да се безболно да се успие животното во согласност со Законот за заштита 
и благосостојба на животните.

(2) Кога надлежниот орган нема да даде дозвола за некомерцијално движење на 
домашни миленици, домашните миленици треба да бидат изолирани под официјален 
надзор до: 

1) нивното враќање во земјата или територијата од каде е испратено или 
2) донесувањето на било која друга административна одлука во врска со тие домашни 

миленици. 

Член 15

Активности за информирање

(1) Агенцијата и обезбедува на јавноста јасни и лесно достапни информации во врска со 
барањата за здравјето на животните применливи за некомерцијалното движење на 
домашни миленици и правилата за проверки за усогласеност за такво движење, утврдени 
во овој правилник.

(2) Информациите од став (1) на овој член особено треба да го вклучат следното: 
1) квалификациите потребни за лица кои ја извршуваат имплантацијата на 

транспондерот како што е наведено во Правилникот за идентификација и регистрација на 
домашни миленици; 

2) дозволата за отстапување од условот за вакцинација против беснило за млади 
домашни миленици од видовите кои припаѓаат на Прилог I дел А од овој правилник како 
што е предвидено во член 5 од овој правилник; 

3) условите кои се применуваат за некомерцијално движење на домашни миленици во 
Република Македонија, кои не се во согласност со членовите 4 или 8 од овој правилник;

4) листа на места за влез на патници, вклучително и надлежниот орган назначен да ги 
извршува проверките предвидени во член 13 од овој правилник; 

5) условите кои се применуваат за некомерцијално движење во Република Македонија 
на домашни миленици од видовите кои припаѓаат во Прилог I дел Б од овој правилник, 
утврдени во член 8 од овој правилник; 

6) информации за вакцини против беснило кои надлежниот орган на Република 
Македонија ги одобрил за ставање во промет и особено за соодветниот протокол за 
вакцинација.

(3) Агенцијата на својата интернет страна ги објавува информациите од ставот (1) на 
овој член.

Член 16

Престанок на важење

Со денот на влегувањето  во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот 
за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки 
и преглед на пратки домашни миленици кои не се наменети за трговија или за пренос на 
други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и 
содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат и формата и содржината на 
пасошот  („Службен весник на Република Македонија” број 102/08).
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Член 17

Влегување во сила

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

Бр. 02-2330/3 Директор на Агенција
25 август 2015 година за храна и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.
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