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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (3), член 84 став (3), член 85 став (4), член 86 
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.113/2007), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 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 ПОТЕКЛO (∗) 

 
Член 1 

Во 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. 
53/2010, 86/2010 и 144/2010), во членот 2 по точката 39) се додаваат четири нови точки 40, 
41, 42 и 43 кои гласат:  

„40) „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;  

41) „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; 

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; и 
                            
(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2010/955/ЕУ од 22 
октомври 2010 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 798/2008 во однос на употребата на вакцини 
против Њукастелска болест (32010R0955); Одлука на Комисијата бр. 2010/725/ЕУ од 26 ноември 2010 
година за изменување на Анекс I на Одлуката бр. 2006/766/ЕК за земјата Чиле во листатa на трети земји, 
одобрени за увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати 
и морски гастроподи за исхрана на луѓе (32010D0725); Одлука на Комисијата бр. 2010/776/ЕУ од 15 декември 
2010 година за изменување на Одлуката бр. 2004/211/ЕК за промена во однос на Бразил, Кувајт и Сирија во 
листата на трети земји и делови од трети земји од кои внесот на живи еквиди и нивно семе, јајце клетки и 
ембриони е одобрен во Европската Унија (32010D0776); Регулатива на Комисијата бр. 1143/2010/ЕУ од 7 
декември 2010 година за изменување на Регулативата (ЕК) бр. 1251/2008 за периодот на примена на 
привремените одредби за одредени украсни водни животни наменети за затворени објекти за украсни водни 
животни (32010R1143). 
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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.” 

 
Член 2 

Членот 115 се менува и гласи: 
 

„Член 115 
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 VI Дел 4 од овој 

правилник за увоз на месо од наведените видови, Прилог VI Дел 10 од овој правилник за 
увоз на месо од живина и во Прилог VI Дел 5 од овој правилник за увоз на месо од зајаци 
и одгледуван дивеч; 

2) се произведени во согласност со прописите во Република Македонија од областа на 
ветеринарното здравство за безбедност на храната и материјалите кои доаѓаат во контакт 
со храната како што е наведено во ветеринарно-здравствениот сертификат даден во 
Прилог VII Дел 7.1 од овој правилник; 

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 во Република Македонија од областа на ветеринарното јавно здравство; и 

4) се длабоко замрзнати во објектот или објектите за производство од каде потекнуваат 
на внатрешна температура која не е повисока од –18°C.” 

 
Член 3 

Членот 122 се менува и гласи: 
 

„Член 122 
Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, 

туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе 
(1) Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, 

ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, се врши само од земји кои 
се наоѓаат на листата дадена во Прилог VI Дел 8А од овој правилник. 

(2) Пратките со живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи 
за исхрана на луѓе, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат 
согласно образецот даден во Прилог VII Дел 9.4 од овој правилник. 

(3) Пратките со разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, 
ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, треба да се придружени со 
ветеринарно-здравствен сертификат согласно образецот даден во Прилог VII Дел 9.3 од 
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 4 

Членот 123 се менува и гласи: 
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„Член 123 
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, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за 
исхрана на луѓе, ќе се врши од земји кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог VI Дел 
8Б од 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 VII Дел 9.3 и 
Дел 9.5 од овој правилник.” 

 
Член 5 

Во членот 124 став (2) во точка 1) бројот „9.8” се заменува со бројот „9”. 
 

Член 6 
Во членот 125 став (3) во точка 1) бројот „9.8” се заменува со бројот „9”. 
 

Член 7 
Во членот 129 во став (3) бројот „9.8” се заменува со бројот „9”. 
 

Член 8 
Во член 131 ставот (1) се менува и гласи:  
„Увоз на желатин и сиров материјал за производство на желатин наменет за исхрана на 

луѓе се врши од одобрени објекти согласно член 164 од овој правилник и од трети земји и 
делови од трети земји наведени во Прилог VI Дел 9Ѓ од овој правилник.” 

 
Член 9 

Во членот 148 по став (4) се додава нов став (5) кој гласи:  
„Ветеринарно-здравствените сертификати од Прилог VII Дел 18 за живина и јајца за 

ведење се со валидност од пет дена од денот на издавањето.” 
 

Член 10 
Во членот 165-а по став (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„По исклучок од член 165 став (2) од овој правилник, сите обрасци на ветеринарно-

здравствени сертификати за транзит и складирање (Т-S) од Прилог VII на овој правилник, 
ќе отпочнат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во 
Европската Унија.” 

 
Член 11 

(1) Во Прилогот VI Дел 2 се заменува со нов Дел 2, кој е даден во прилог и е составен дел 
на овој правилник. 

(2) Во Прилогот VI Деловите 8А, 8Б и 8В се заменуваат со нови Делови 8А, 8Б и 8В кои 
се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник. 

(3) Во Прилогот VI Дел 10 се заменува со нов Дел 10, кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 12 

(1) Во Прилогот VII Дел 9.2, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за 
украсни водни животни наменети за затворени украсни објекти, се заменува со нов 
образец, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
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(2) Во Прилогот VII Дел 9.5, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за 
производи од бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи наменети за 
исхрана на луѓе, се заменува со нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за 
производи од риба од Соединетите Американски Држави, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

(3) Во Прилогот VII Дел 18 образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POU” се 
заменува со нов образец „POU” кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

(4) Во Прилогот VII Дел 18 образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POU-
MI/MSM” се заменува со нов образец „POU-MI/MSM” кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Прилогот XVIII се заменува со нов Прилог XVIII кој е даден во прилог и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 14 

Прилогот XIX се заменува со нов Прилог XIX кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 15 

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

 
   Бр. 11-365/1 

7 февруари 2011 година                                                                             Министер, 
      Скопје                                                                                             Љупчо Димовски, с.р. 
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