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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), 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.113/07 и 24/11), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 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 потеклo („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/10, 
86/10, 144/10, 27/11, 66/11, 72/11, 84/11 и 95/11), членот 148 се менува и гласи: 

„(1) Живина и производи од живина кои се увезуваат во Република Македонија треба 
да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат, изготвен согласно член 8 или 
член 48 и образецот наведен во колона 4 од табелата дадена во Прилог VI Дел 10 од овој 
правилник, пополнет во согласност со упатствата и образецот на ветеринарно-здравствен 
сертификат даден во Прилог VII Дел 18 од овој правилник, при што не се исклучува 
можноста за употреба на електронски ветеринарно-здравстен сертификат или други 
системи за сертификација. 

(2) Ако живината и еднодневните пилиња за увоз се превезуваат со брод, дури и на 
само дел од патот, тогаш ветеринарно-здравствениот сертификат трба да е надополнет и 
со Изјава од капетанот на бродот, што е дадена во Прилог VII Дел 18.16 од овој 
правилник. 

(3) Живина, јајца за ведење и еднодневни пилиња кои транзитираат низ Република 
Македонија треба да се придружени со: 

1) ветеринарно-здравствен сертификат за транзит како што е наведено во став (1) на 
овој член на кој е назначено „за транзит низ Република Македонија“, и 

2) сертификат за увоз наменет за третата земја на дестинација. 
(4) Назначено патоген-слободни јајца, месо, мелено месо и механички одвоено месо од 

живина, ноеви и диви птици, јајца и производи од јајца кои транзитираат низ или се 
складираат во Република Македонија треба да се придружени со ветеринарно-здравствен 
сертификат кој е пополнет во согласност со образецот на ветеринарно-здравствениот 
сертификат и условите кои се приложени во Прилог VII Дел 18 образец на ветеринарен 
сертификат ‘T/S’ од овој правилник.  



Службен весник на РМ, бр. 114 од 26.8.2011 година 

2 од 5 

(5) Ветеринарно-здравствените сертификати од Прилог VII Дел 18 за живина и јајца за 
ведење се со валидност од пет дена од денот на издавањето. 

(6) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, првата страна од ветеринарно-
здравствениот сертификат за пратките со месо и производи од месо од живина, кои 
потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Македонија, 
треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А од овој правилник. 

(7) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, ветеринарно-здравствениот 
сертификат за пратките со мелено месо и механички одвоено месо од живина, кои 
потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Македонија, 
треба да е изготвен согласно образецот ‘NL/POU-MI/MSM’ кој е даден во Прилог VII Дел 
18 од овој правилник”. 

 
Член 2 

Во Прилогот VII Дел 18, по образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за јајца 
‘EP’, се додава нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за мелено месо и 
механички одвоено месо од живина, кое потекнува од Кралството Холандија и е наменето 
за увоз во Република Македонија ‘NL/POU-MI/MSM’, кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 19-2369/5 

18 август 2011 година                                                                                        Директор, 
      Скопје                                                                                              Дејан Рунтевски, с.р. 
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