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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, 123/12, 
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ 
ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ, КОЖИ И ПОДКОЖЈА  КАКО И ОДРЕДЕНИ НУСПРОИЗВОДИ ОД 
ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА(*)

Член 1
Заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin 

disease) во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република 
Хрватска се забранува увоз и транзит на: 

1) говеда и диви преживари кои потекнуваат од областите наведени во Прилогот кој е 
составен дел на ова решение;

2) семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои потекнуваат од 
областите наведени во Прилогот на ова решение;

3) колострум, млеко и производи од млеко од говеда и диви преживари наменети за 
исхрана на животни кои доаѓаат од области наведени во Прилогот на ова решение;

4) непреработени нус-производи од говеда и диви преживари различни од оние кои се 
наведени во точка 5) од овој член од областите наведени во Прилогот на ова решение и

5) непреработени кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени 
кожи и поткожја кои не се наменети за исхрана на луѓето, а кои се добиени од говеда и 
диви преживари од областите наведени во Прилогот на ова решение.

Член 2
Поимите употребени во ова решение го имаат следното значење:
1) “говедо“ е животно од видовите Bos taurus, Bos indicus, Bison bison и Bubalus bubalis; 
2) “диви преживари“ се диви преживари кои се држат во заробеништво и припаѓаат на 

видови кои се вклучени во пренесување на болест на чвореста кожа согласно најновите 
достапни научни податоци; 

3) “инфективна зона“ е дел од територијата на земјата која е наведена во Прилогот - 
Дел 2 од ова решение која ја вклучува областа во која е потврдено присуството на болеста 
на чвореста кожа, во која се воспоставени зони под заштита и надзор и каде што 
вакцинацијата против болест на чвореста кожа се спроведува по одобрена на програма за 
вакцинација и

4) “слободна зона со вакцинација“ е дел од територијата на земјата која е наведена во 
Прилогот - Дел 1 од на ова решение која ги вклучува областите надвор од инфективната 
зона со болест на чвореста кожа каде што се спроведува вакцинација против болест на 
чвореста кожа по одобрена на програма за вакцинација.

(*) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 од 15 
ноември 2016 во однос на контролните мерки за здравствена заштита на животните во однос на болест на 
чвореста кожа во одредени земји членки на Европската Унија (CELEX бр. 32016D2008)
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Член 3
(1) По исклучок од член 1 точка 1) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит 

на говеда и диви преживари од одгледувалишта кои се наоѓаат во областите наведени во 
Прилогот - Дел 1 на ова решение, доколку животните ги исполнуваат условите утврдени 
во една од групите од точките 1), 2) и 3) на овој став, и тоа: 

1) прва група:
- животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред 

датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое животните од приемчивите 
видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот 
на испраќање; 

- животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на 
натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа; 

- животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно 
членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство(*1);  

- надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против 
болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за 
датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација  и

- постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова 
решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на 
земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека 
животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во 
друга земја;

2) втора група: 
- животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку три месеци пред 

датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите 
видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот 
на испраќање; 

- животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на 
натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа; 

- животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно 
членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство(*1);  

- животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред 
датумот на испраќање, на одгледувалиште каде во радиус од најмалку 20 km нема 
потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на 
испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа 
бил предмет на убивање и уништување на приемчивите животни на засегнатите 
одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во Прилогот - Дел 1 на ова решение во 
земја каде животните во областите наведени во Прилогот - Дел 1 се вакцинирани или 
ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со програма за вакцинација 
најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет 
назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;  

- надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против 
болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за 
датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација и

- постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова 
решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на 
земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека 
животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во 
друга земја или

3) трета група:
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- пред датумот на испраќање, животните ги исполнуваат соодветните гаранции за 
здравствена заштита на животните кои се утврдени врз основа на позитивен исход од 
проценка на ризик на мерките за ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од 
надлежниот орган на земјата на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на 
транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство; 

- животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред 
датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое животните од приемчивите 
видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот 
на испраќање; 

- животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на 
натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа; 

- животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно 
членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство(*1);  

- животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред 
датумот на испраќање, на одгледувалиште каде во радиус од најмалку 20 km нема 
потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на 
испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа 
бил предмет на убивање и уништување на приемчивите животни на засегнатите 
одгледувалишта; 

- постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова 
решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на 
земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека 
животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во 
друга земја;  

- надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против 
болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за 
датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација  и

- земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и 
Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и 
одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и 
ветеринарство од алинеја 1 на оваа точка. 

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари ги исполнуваат условите од став (1) на 
овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Прилогот 7 од 
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(*2), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

“ ................................ (животни) во согласност со член 3 став (1) точки 1), 2) или 3) од 
Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и 
ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја  како и одредени нуспроизводи 
од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република 
Грција и Република Хрватска“.

Член 4
(1) По исклучок од член 1 точка 1) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит 

на говеда и диви преживари од одгледувалишта кои се наоѓаат во областите наведени во 
Прилогот - Дел 2 на ова решение, доколку животните ги исполнуваат следните услови:
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1) пред датумот на испраќање, животните ги исполнуваат соодветните гаранции за 
здравствена заштита на животните кои се утврдени врз основа на позитивен исход од 
проценка на ризик на мерките за ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од 
надлежниот орган на земјата на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на 
транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство; 

2) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред 
датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое животните од приемчивите видови 
биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на 
испраќање; 

3) животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на 
натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа; 

4) животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно 
членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство(*1);  

5) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред 
датумот на испраќање, на одгледувалиште каде во радиус од најмалку 20 km нема 
потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на 
испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа 
бил предмет на убивање и уништување на приемчивите животни на засегнатите 
одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во Прилогот - Дел 2 на ова решение во 
земја каде животните во областите наведени во Прилогот - Дел 2 се вакцинирани или 
ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со програма за вакцинација 
најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет 
назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;  

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против 
болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за 
датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација;

7) постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова 
решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на 
земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека 
животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во 
друга земја и

8) земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и 
Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и 
одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и 
ветеринарство од точка 1) на овој став. 

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари ги исполнуваат условите од став (1) на 
овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Прилогот 7 од 
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(*2), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

“ ................................ (животни) во согласност со член 4 став (1) од Решението за 
забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од 
говеда и диви преживари, кожи и подкожја  како и одредени нуспроизводи од говеда и 
диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и 
Република Хрватска“.



Службен весник на РМ, бр. 216 од 15.12.2016 година

5 од 9

Член 5
(1) По исклучок од член 1 точка 2) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит 

на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари од собирни центри за семе 
или други објекти кои се наоѓаат во областите наведени во Прилогот - Дел 1 на ова 
решение, доколку животните-донатори и семето, јајце клетките и ембрионите ги 
исполнуваат следните услови: 

1) животните-донатори биле:
- вакцинирани и ревакцинирани против болест на чвореста кожа во согласност со 

упатствата на производителот на вакцината, при што првата вакцинација е аплицирана 
најмалку 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите или 

- предмет на серолошко тестирање со цел да се откријат антитела на вирус на болест на 
чвореста кожа на денот на собирање и најмалку 28 дена по периодот на собирање на 
семето или денот на собирање ембриони и јајце клетки, со добиени негативни резултати;

2) во период од 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и 
ембрионите, животните-донатори биле чувани во центар за вештачко осеменување или 
друг соодветен објект при што во радиус од најмалку 20 km немало потврдено жариште на 
болест на чвореста кожа во последните три месеци пред датумот на собирање на семето, 
јајце клетките и ембрионите и претходно секоја потврдена појава на инфекција со болест 
на чвореста кожа била проследена со убивање и уништување на приемчивите животни од 
засегнатите одгледувалишта; 

3) животните-донатори се клинички прегледани 28 дена пред датумот на собирање, 
како и за време на целиот период на собирање и при тоа не покажале клинички знаци за 
присуство на болест на чвореста кожа; 

4) животните-донатори биле предмет на детекција на агенс на болест на чвореста кожа 
со метода на полимераза верижна реакција (во натамошниот текст: PCR метода) 
спроведена на примероци од крв земени на почетокот и најмалку на секои 14 дена за 
време на периодот на собирање на семето или на денот на собирање на ембрионите и јајце 
клетките, со добиени негативни резултати; 

5) семето било предмет на детекција на агенси на болест на чвореста кожа со PCR 
метода и при тоа биле добиени негативни резултати; 

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против 
болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за 
датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација;

7) пред датумот на испраќање на семето, јајце клетките и ембрионите, животните-
донатори ги исполнуваат соодветните гаранции за здравствена заштита на животните кои 
се утврдени врз основа на позитивен исход од проценка на ризик на мерките за ширење на 
болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата на потекло и 
одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и од Агенцијата за храна и 
ветеринарство и

8) земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и 
Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и 
одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и 
ветеринарство од точка 7) на овој став. 

(2) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат условите од став 
(1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во 
Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце 
клетки, листа на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката(*3), 
треба да се додаде следната дополнителна реченица:
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“ ................................ (семе, јајце клетки и/или ембриони, означи го соодветното) во 
согласност со член 5 став (1) од Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви 
преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја  
како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од 
Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска“.

Член 6
По исклучок од член 1 точка 5) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит на 

кожи и поткожја од говеда и диви преживари од областите наведени во Прилогот на ова 
решение, доколку надлежниот орган на земјата извозник потврди дека кожите и 
подкожјата:

1) се нетретирани сурови кожи и подкожја наменети за исхрана на луѓе или 
нетретирани кожи и поткожја кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на 
забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот 
за ветеринарно здравство(*1),  

2) биле подложени на еден од следните третмани:
- суво солење или влажно солење во период од најмалку 14 дена пред испраќање;
- солење во период од најмалку седум дена со морска сол со додавање на 2% на 

натриум карбонат;
- сушење во период од најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C;
- процес на конзервација различен од штавење; 
- третман со база за да се постигне pH>12 во средиштето, по што следи солење за 

најмалку 7 дена;
- сушени во период од најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C; 
- третман со кислина при што pH помало од  5 се одржува најмалку 1 час во  

средиштето или
- третман со база со pH>12 во период од најмалку 8 часа. 
3) биле предмет на мерки на претпазливост со цел да се избегне реконтаминација со 

патогени агенси по завршување на третманот;
4) пред датумот на испраќање кожите и поткожјата, ги исполнуваат сите други 

соодветни гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на 
позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста 
кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на потекло и одобрени од 
надлежните органи на земјите на транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство; 

5) потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на забрана за контрола на болест 
на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство(*1),  

6) постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова 
решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на 
земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека 
кожите и подкожјата кои се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се 
испраќаат во друга земја, пред да бидат третирани во согласност со член 6 став (1) точка 
2) од ова решение и

7) земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и 
Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и 
одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и 
ветеринарство од точка 1) на овој член. 
 

Член 7
(1) Надлежниот орган на земјата на потекло треба да обезбеди дека пред секој 

транспорт, возилата кои биле во контакт со животни од приемчивите видови од областите 
наведени во Прилогот - Дел 2 на ова решение и кои ја напуштаат таа област, операторот 
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или возачот поседуваат доказ дека од последниот контакт со таквите животни возилото 
било исчистено и дезинфицирано на начин кој обезбедува инактивација на вирусот на 
болест на чвореста кожа и третманот се вршел со одобрени инсектициди кои се ефикасни 
против векторите на болеста на чвореста кожа.

(2) Надлежниот орган од став (1) на овој член треба да ги одреди информациите кои 
треба да ги достави операторот или возачот на превозното средство, како што е утврдено 
во став (1) од овој член, со цел да докаже дека е извршено чистење, дезинфекција и 
дезинсекција.

Член 8
Надлежниот орган на земјата на потекло треба да обезбеди дека процедурата за 

канализирање на пратки за транспорт на говеда и диви преживари, кожи и поткожја од 
членовите 3, 4 и 6 од ова решение е во согласност со следните барања:  

1) секое возило кое се користи за транспорт на говеда и диви преживари, и кожи и 
поткожја било: 

- индивидуално регистрирано од страна на надлежниот орган на земјата на испраќање 
или за транспорт на живи животни или за кожи и поткожја за употреба за процедура за 
канализирање на пратки; и

- запечатени од страна на официјален ветеринар по натоварот за испраќање; единствено 
службеник од надлежниот орган на местото на дестинација може да ја скрши пломбата и 
да ја замени со нова; секоја натовар или замена на пломба треба да биде пријавено до 
надлежниот орган на местото на дестинација.

2) транспортот се одвива: 
- под официјален надзор; 
- директно, без застанување, освен периодот за одмор кој е пропишан во Законот за 

благосостојба на животните, кој се одвива на контролен пункт. Кога период за одмор со 
времетраење од еден ден или повеќе е предвиден на контролен пункт за време на 
движењето низ област наведена во Прилогот - Дел 2 на ова решение, животните се 
заштитени од напади на вектори и

- патувањето се одвива по рута која е одобрена од страна на надлежен орган на местото 
на потекло; 

3) пратката се состои единствено од говеда и диви преживари, кожи и поткожја со ист 
здравствен статус; 

4) во случај на транзит, официјалниот ветеринар на граничен премин на излез треба на 
официјалниот ветеринар на граничен премин на влез да му го потврди излезот на пратката 
од Македонија; 

5) по истоварот на говеда и диви преживари, и кожи и поткожја, возилото и секоја 
друга опрема која била користена за време на транспортот треба да се исчистат, 
дезинфицираат и третираат со одобрени инсектициди кои се ефикасни против вектори на 
болеста на чвореста кожа и овие активности треба да се одвиваат во затворен простор на 
местото на дестинација и под надзор на официјален ветеринар; 

6) пред првата испорака од областите наведени во Прилогот на ова решение, за кои се 
спроведува постапката за канализирање, надлежниот орган на местото на потекло треба да 
се осигура дека се воспоставени потребните аранжмани со соодветните надлежни органи, 
со цел да се обезбеди план за итни мерки, синџирот на команди и целосна соработка на 
службите во случај на несреќи за време на транспортот, големи дефекти на возилото или 
било какви измамнички активности на операторот или на возачот и возачот или 
операторот на камион или други возило е должен веднаш да го извести надлежниот орган 
за секоја несреќа или дефект на возилото и 

7) во случај на транспорт на непреработени кожи и поткожја возилата треба да бидат 
целосно непропустливи од сите страни вклучително и вратите.
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Член 9
Со денот на влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат  Решението за 

забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, 
говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и 
месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од 
говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 85/16, 113/16 и 134/16) и Решението за забрана на 
увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и 
преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи 
од говеда во Република Македонија од Република Грција („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 163/15, 14/16, 129/16, 134/16 и 140/16).

Член 10
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 5617/1 Директор на Агенцијата
12 декември 2016 година за храна и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.
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