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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, 24/11 и 
136/11), 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 

(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. 53/10, 
86/10, 144/10, 27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11 и 114/11), во Прилогот VI Дел 2, Листата на 
трети земји од кои се врши увоз на копитари, се заменува со нова Листа, дадена во Прилог 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Во Дел 4, Листата на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од 
родовите Proboscidea и Artiodactyla, се заменува со нова Листа, дадена во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

(1) Во Прилогот VII Дел 1, образецот на ветеринaрно-здравствен сертификат за 
домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и нивни вкрстени раси) наменети 
за приплод и/или производство по увозот од земји членки на Европската Унија, се 
заменува со нов образец, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

(2) Во Дел 8, обрасците на ветеринарно-здравствени сертификати за млеко и 
производи од млеко, се заменуваат со нови обрасци, кои се дадени во Прилог и се 
составен дел на овој правилник. 
                            

(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комисијата од 18 август 2011 година за измена на 
Прилог I од Одлуката бр. 2004/211/ЕК во однос на Бахраин и Либан во листата на трети земји и нивни 
делови од кои е одобрен внес во Унијата на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од видот еквиди  
(32011D0512);  Регулатива на Комисијата бр. 801/2011/ЕК од 9 август 2011 година за изменување на 
Регулативата бр. 206/2010/ЕУ за листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во 
Европската Унија на одделни видови животни и свежо месо и условите за ветеринарна сертификација 
(32011R0801); Регулатива на Комисијата бр. 914/2011/ЕУ од 13 септември 2011 година за изменување на 
Регулативата бр. 605/2010/ЕУ за здравствените и ветеринарните услови за внес во Европската Унија на 
свежо млеко и производи од мелко наменети за исхрана на луѓе (32011R0914).  
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Член 3 
(1) Обрасците на ветеринарно-здравствени сертификати за млеко и производи од млеко 

од член 2 став (2) на овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2012 
година. 

(2) Пратките со млеко и производи од млеко, пропратени со ветеринарно-здравствени 
сертификати од Прилог VII Дел 8 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 („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11 и 114/11), 
може да се внесуваат во Република Македонија до 1 март 2011 година. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да се применува 
Правилникот за видовите пратки на производи од животинско потекло за кои не е 
потребно решение за ветеринарско санитарните услови што тие пратки мораат да ги 
исполнуваат при увоз или транзит („Службени лист на СФРЈ” бр. 72/91). 

 
Член 5 

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

 
        Бр. 19-2369/8 
24 ноември 2011 година                                                                      Директор, 
            Скопје                                                             Дејан Рунтевски, с.р. 
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