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 (����): ВВДП се 

пополнува со голем и печат ни букви. О нам у каде ш т о пост ои м ожност  да се избриш е 

поле или не е релевант но, јасно прецрт ајт е го целот о нум ерирано поле.Изразувањ е на  

позит ивно м ислењ е за дадена опција, се означува со ш т иклирањ е или со знакот  Х. 

О вој Вет еринарниот  влезен докум ент  (ВВДП) т реба да се пополнува за сит е прат ки од 

ж ивот инско пот екло предвидени за прист игнувањ е на  граничен прем ин-вет еринарно 

инспекциско м ест о, независно дали се прат ки кои ги задоволуваат  барањ ат а согласно 

прописит е од област а на вет еринарнот о здравст во и се нам енет и за слободен пром ет , 

прат ки кои ќе подлежат  на канализирањ е или прат ки кои не ги задоволуваат  условит е 

за увоз во Република М акедонија и се нам енет и за прет овар, т ранзит  или нивно 

пласирањ е во слободни зони, слободни складиш т а или царински скалдиш т а или за 

снабдувачи на бродови.  Н асочувањ ет о се однесува на прат ки кои се приф ат ени под 

условит е ут врдени во со прописит е од област а на вет еринарнот о здравст во (член 8 на 

Директ иват а 97/78/ЕЗ), но кои ост ануваат  под вет еринарна конт рола се до доспевањ е 

до назначенат а крајна дест инација, најчест о за дополнит елна пост апка.  

Во согласност  со прописит е од област а на вет еринарнот о здравст во, извест увањ ет о 

за прист игнувањ е на прат кат а (поплнет  Дел 1 од ВВД) до оф ицијалниот  вет еринар на 

граничен прем ин, се дост авува 24 часа пред очекуванот о врем е за прист игнувањ ет о на 

прат кат а на граничниот  прем ин/т ерит оријат а на Република М акедонија. 

 ISO  ознакит е, каде ш т о се бараат , ја означуваат  ст андарднат а м еѓународна ознака од 

две букви за секоја зем ја. 

Дел 1 

О вој дел т реба да го пополнува увозникот  (изјавит елот ) или лице одговорно за 

прат кат а. О бјаснувањ е за начинот  на пополнувањ е, забелеш кит е се прикажани веднаш  

наспрот и бројот  на односнот о поле.  
 
Поле 1. 

 
И спраќач/И звозник: Назначете ја трговската организација која ја 

испраќа пратката (во третата земја).  
  
Поле 2. 

 

Ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин.  Ве молиме пополнете 

доколку оваа информација не е претходно испечатена на документот.  

Референтниот број на ВВД е единствениот референтен број даден од страна на 

граничната ветеринарна инспекција која го издава ВВД (доделен од софтверот 

ЕХИ М -Traces-like) (се повторува во поле 25). И мето/бројот на единица е 

единствен за ветеринарното инспекциско м есто на граничен премин, согласно 

Одлуката за определувањ е на гранични ветеринарни инспекциски м еста на 

граничен премин (Служ бен весни на Република М акедонија број 59/2010).  

  



Поле 3. 

 

Примач: Назначете ја адресата на личноста или трговската организација дадена 

во ветеринарно-здравствениот сертификат од третата земја. Сите овие 

податоци се задолж ителни. Ако оваа информација недостасува во 

ветеринарно-здравствениот сертификат, мож е да се искористи примачот во 

трговските документи кои ја придруж уваат пратката. 

  
Поле 4. 

 

Лице одговорно за пратката (исто така и агент/ш педитер или изјавителот): Ова 

е лице кое согласно член 84 од Законот за ветеринарно здравство (“Служ бен 

весник на РМ  113/07“), е одговорно за пратката кога се прилож ува до 

ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин и кој ги прави сите 

неопходни изјави до надлеж ниот орган во име на увозникот:  назначете го 

името и адресата. 
  
Поле 5. 

 

Увозник: Увозникот мож е да биде оддалечен од конкретното ветеринарно 

инспекциско место на граничен премин: назначете го името и адресата. Ако 

увозникот и личноста одговорна за товарот се една иста личност, наведете 

‘види поле 4’. 

  
Поле 6. 

 

Земја на потекло: Ова се однесува на земјата каде крајниот производ бил 

произведен, изработен или спакуван.  

  
Поле 7. 

 

Земја на испраќањ е на пратката: Ова се однесува на земјата од каде пратката 

била натоварена на средствата за краен транспорт за патувањ ето до Република 

М акедонија.  

  
Поле 8. 

 

Внесете ја адресата на достава во Република М акедонија.  Ова се однесува и на 

усогласените (поле 19) и на неусогласените (поле 22) производи.  

  
Поле 9. 

 

Наведете го предвидениот датум  на кој пратките се очекуваат да пристигнат на 

ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин.  

 

Согласно член 84 од Законот за ветеринарно здравство (“Служ бен весник на РМ  

113/07“), увозниците или нивните претставници се долж ни да го известат 

официјалниот ветеринар на граничен премин каде ќе пристигне пратката, 24 

часа пред очекуванот о врем е за прист игнувањ ет о на прат кат а. 

  
Поле 10. 

 

Ветеринарен документ: Датум  на издавањ е:  Датумот на кој ветеринарно-

здравствениот сертификат е потпиш ан од страна на официјалниот ветеринар 

или надлеж ниот орган. Број:  Наведете го единствениот официјален број на 

ветеринарно-здравствениот сертификат. Производите од одобрена или 

регистрирана институција или објект, назначете го името и бројот на 

одобрувањ е/регистрација каде ш то е соодветно.  За ембриони, јајца или семе 

за веш тачко осеменувањ е, наведете го идентификацискиот број на одобрениот 

собирен центар.  

  



Поле 11. 

 

Наведете целосни податоци за средствата за транспорт при пристигањ е: за 

бројот на летот и авионскиот товарен лист, за пловни средства името на бродот 

и бројот на бродскиот товарен лист, за патни возила бројот на регистарските 

таблички со бројот на приколката, доколку е соодветно, за ж елезничкиот 

транспорт идентитетот на возот и бројот на вагонот.  

  
Поле 12. 

 

Опис на стоката: Назначете го видот на ж ивотното (од кое потекнува 

производот), постапките под кои подлеж еле производите и бројот и видот на 

пакувањ а од кои се состои пратката, на пример,  50 кутии од 2 кг. или бројот на 

контејнери. Ш тиклирајте ја соодветната транспортна температура.  

  
Поле 13. 

 

Тарифна ознака –CN  код:  Наведете ги најмалку првите четири броја од 

односната ознака од Комбинираната Номенклатура (CN  код) утврдена врз 

основа на нејзината последната измена. Овие ознаки ( кои се објавени во 

Одлука 2002/349/ЕЗ), исто така се еднакви на називите на Хармонизираниот 

систем -H S.  

 

Единствено, во случај на риба и  производи од риба, кога има еден 

ветеринарно-здравствен  сертификат со една пратка која содрж и производи со 

повеќе од една тарифна ознака, дополнителните ознаки мож е да се нотираат 

во ВВД за производи  како ш то е погодно.  

  
Поле 14. 

 
Бруто теж ина: Ц елокупна теж ина во килограм и. Ова е дефинирано како 

вкупната м аса на производите со непосредните контејнери и нивното 

пакувањ е, но без транспортните контејнери и другата транспортна опрема.  

  
Поле 15. 

 
Нето теж ина:  Теж ината на сам иот производ без пакувањ ето во килограм и .  

Ова е дефинирано како м асата на самите производи без непосредните 

контејнери или било какво пакувањ е.   

Употребувајте единици  каде теж ина е несоодветно, на пример, 100 низи семе 

за веш тачко осеменувањ е од X м л. или 3 биолош ки низи/ем бриони.  

  
Поле 16. 

 

Наведете ги сите броеви за идентификација на пломбите и контејнерите како 

ш то е соодветно.  

  
Поле 17. 

 

За пренос до:  

Ова поле пополнете го во случај кога една пратка не се увезува на ова 

ветеринарно инспекциско м есто на граничен прем ин, туку патува 

понатам у во друг брод или авион, независно дали граничниот премин на 

Република М акедонија ќе го искористи како втор или следен граничен премин 

или до трета земја на дестинација.  

Референтен број  на ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин – 

видете поле 2.  

  



Поле 18. 

 

Транзит:  

Ова поле пополнете го за пратки кои не соодветствуваат со барањ ата за увоз во 

Република М акедонија и се наменети за/во трета земја со движ ењ е низ 

Република М акедонија со патен или ж елезнички транспорт.  

И злезен граничен премин: И ме на ветеринарно инспекциско м есто на граничен 

премин од каде производите ја напуш таат Република М акедонија.  

 Референтен број  на ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин – 

видете поле 2. 

  
Поле 19. 

 

Усогласени производи:  Сите производи кои ќе бидат наменети за слободен 

промет во внатреш ниот пазар, вклучувајќи ги и оние кои се прифатливи но ќе 

подлеж ат на ‘постапка за канализирањ е’ и оние кои по добивањ е на 

ветеринарно одобрувањ е како прифатливи за слободен промет, мож е да бидат 

складирани под царинска контрола, и подоцна да добијат царинско 

одобрувањ е од царинската служ ба од која граничната ветеринарна инспекција 

географ ски зависи или од царинската служ ба на друга локација.  

 

Неусогласени производи: П роизводите кои не ги задоволуваат барањ ата нa 

Република М акедонија и се наменети за слободна зона, слободни складови, 

царински складови, снабдувачи на бродови или транзит во трета земја. 

  
Поле 20. 

 

Повторен увоз се однесува на пратки со потекло од Република М акедонија кои 

не биле прифатени или не им  бил одобрен влез во трета земја и кои се враќаат 

во институцијата од која потекнуваат во Република М акедонија.  

  
Поле 21. 

 

Внатреш ен пазар: Се однесува на пратки кои се наменети за дистрибуција на 

пазарот во Република М акедонија. Ш тиклирајте ја категоријата за која се 

претставува пратката.  И сто така, се однесува и на оние пратки кои по 

добивањ е на ветеринарно одобрувањ е како прифатливи за слободен промет, 

мож е да бидат складирани под царинска контрола, и подоцна да добијат 

царинско одобрувањ е, или од царинската служ ба кон која географ ски 

гравитира граничната ветеринарна инспекција или од царинската служ ба на 

друга локација. 

  
Поле 22. 

 

Пополнете го ова поле за сите неусогласени производи во случај кога пратката 

ќе биде доставена и складирана под ветеринарна контрола во слободна 

зона, слободен царински склад или снабдувач на бродови. 

ЗАБЕЛЕШ КА: полињ ата 18 и 22 се однесуваат само на ветеринарни постапки. 

  
Поле 23. 

 

Потпис:  Со ова потписникот се обврзува да прифати и пратки во транзит на кои 

не им  е дозволен влез од страна на трета земја.  

 

 

 

 



Дел 2  

Овој дел го пополнува само официјалниот ветеринар или назначениот агент (како ш то е 

дефинирано во Одлуката 93/352/ЕЕЗ). 

За полињ ата од 38 до 41 не употребувајте црна боја при пополнувањ ето. 

���� 24. 
 

Претходен ВВД: Ако постои претходно издаден ВВД, назначете го серискиот 

број на оваа потврда.  

  
Поле 25. 

 

Се однесува на единствениот референтен број даден на ветеринарно 

инспекциско м есто на граничен премин на кое се издава потврдата, види поле 

2. 

  
Поле 26. 

 
Проверка на документација. Да се пополни за сите пратки.  

  
Поле 27. 

 

Ш тиклирајте ‘проверка на пломбата’ во случај на неотворени контејнери, 

пломбата се проверува само во согласност со член 55 став(1) точка 1,2,3 од 

Правилникот(*), (односно еквивалентниот член 4(4)(а)(i) од Директивата 

97/78/ЕЗ). 

  
Поле 28. 

 

Ф изички проверки:  

Редуцирана проверка се однесува на постапката утврдена во Правилникот(*) 

односно еквивалентната Одлука 94/360/ЕЕЗ на Комисијата при ш то пратката не 

е одбрана за ф изичка проверка, но се см ета за доволно само проверка на 

документите и на идентитетот на пратката.  

‘Друго’ се однесува на: постапка за повторен увоз, канализирани пратки, 

претовар, транзит или постапките од соодветните прописи од областа на 

ветеринарното здравство односно еквивалентниот член 12 и 13. Овие 

дестинации мож е да произлезат од другите полињ а. 

  
Поле 29. 

 

Пополнете ја категоријата на супстанција или патоген за кои е спроведена 

постапка за испитувањ е.  

‘По случаен избор’ означува земањ е мостри во случај пратката да не е 

задрж ана во очекувањ е на резултат, каде надлеж ниот орган од м естото на 

крајна дестинација мора да биде известен преку информациониот систем  за 

гранична ветеринарна инспекција или во пиш ана форма (согласност со член 

64 став (1),(2),(3) од Правилникот(*), односно еквивалентниот член 8 од 

Директивата 97/78/ЕС).  ‘Под сомнение’ вклучува случаи каде пратката е 

задрж ана во очекувањ е на поволен резултат, или била тестирана поради 

претходно објавувањ е со систем  за брзо алармирањ е за храна и хранива 

(RASFF) или поради заш титна м ерка.  

  
Поле 30. 

 

Пополнете ги соодветните полињ а за прифатливо за пренос.  Пополнете во 

случај кога една пратка не се увезува на ова гранично инспекциско м есто, туку 

патува понатаму во друг брод или авион, независно дали за увоз во (ЕУ на 

второ или наредно гранично инспекциско м есто во Заедницата/Европски 

Економски Договор) или до трета земја на дестинација. Видете (Правилникот(*) 



односно еквивалентниот член 9 на Директивата 97/78/ЕЗ и Одлуката 

2000/25/ЕЗ1 на Комисијата). Единствен број на ветеринарно инспекциско м есто 

на граничен премин – види поле 2. 

  
Поле 31. 

 

Транзит: Пополнете во случај кога е прифатливо да се испратат пратки кои не 

соодветствуваат со барањ ата на ЕУ до трета земја со движ ењ е низ односната 

ЕУ/ЕЕП земја со патен, ж елезнички или воден транспорт. Ова мора да се 

изврш и под ветеринарна контрола во согласност со барањ ата од (член 66 од 

Правилникот(*), односно еквивалентниот член 11 на Директивата 97/78/ЕЗ и 

Одлуката 2000/208/ЕЗ).  

  
Поле 32. 

 

Ова поле се користи за сите одобрени пратки за слободен промет во рамките 

на единствениот пазар. (И сто така, треба да се користи за пратки кои ги 

задоволуваат барањ ата на Р.М акедонија, но поради ф инансиски причини 

немаат добиено непосредно царинско одобрувањ е на граничното 

инспекциско м есто, туку се складирани под царинска контрола во царински 

складиш та или подоцна ќе бидат одобрени од царина и/или на географ ски 

посебна дестинација.) 

  
Полињ а 33 и 

34. 

 

Се користи во случаи кога пратките не мож ат да бидат прифатени за пуш тањ е 

во слободен промет според ветеринарните м ерки, односно се см етаат за 

високо ризични и под ветеринарна и царинска контрола се праќаат до една од 

контролираните дестинации предвидени во Законот за ветеринарно 

здравство (Служ бен Весник на РМ  бр.113/07) односно еквивалентната 

Директива 97/78/ЕЗ.  Прифаќањ е за слободни зони, слободни скалдиш та и 

царински скалдиш та мож е да се гарантира само доколку се исполнат барањ ата 

утврдени во член 95 од Законот за ветеринарно здравство  (Служ бен Весник 

на РМ  бр.113/07), односно еквивалентниот член 12(4) на Директивата 97/78/ЕЗ. 

  
Поле 33. 

 

Се користи во случај пратките да се прифатат но мора да бидат канализирани 

кон посебна дестинација утврдена во член 69, 70 и  71 од П равилникот(*) 

односно еквивалентните член 8 или 15 од Директивата 97/78/ЕЗ.  

  
Поле 34. 

 

Се користи за сите неусогласени пратки наменети да се пренесат или 

складираат во складиш та одобрени во согласност со член 12(4) или во субјекти 

овластени врз основа на (член 95 од Законот за ветеринарно здраство односно 

еквивалантниот  член 13 на Директивата 97/78/ЕЗ).  

  
Поле 35. 

 

Јасно назначете одбиен увоз, за да се изврш и последователниот процес. 

Наведете го датумот за заврш увањ е на предлож ената активност.  Адресата на 

било кој објект за  трансформација  на пратката треба да се внесе во поле 37.  

По одбивањ е или одлука за трансформација, датумот за дополнителна 

активност се означува во ‘ регистар за означувањ е на дополнителни 

активности’.  

  
Поле 36. 

 

Причини за одбивањ е: Соодветно за додавањ е релевантни информации. 

Ш тиклирајте го соодветното поле.  Точката 7 е за недоволна хигиена, а не се 
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опфаќа со точките 8 или 9, вклучувајќи неправилности во однос на контрола 

на температурата, трулењ е или валкани производи.  

  
Поле 37. 

 

Наведете го бројот на одобрувањ е и адреса (или име на брод и пристаниш те) 

за сите дестинации каде се бара дополнителна ветеринарна контрола на 

пратката, т.е. за полињ ата 33: канализирана пратка; 34:  за посебна постапка на 

складирањ е; 35: Трансформација или униш тувањ е.  

  
Поле 38. 

 

Употребете го ова поле во случај кога оригиналната пломба на пратката е 

униш тена при отворањ е на контејнерот.  Треба да се чува единствена листа на 

сите пломби ш то биле употребени за оваа цел.  

  
Поле 39. 

 

Ова поле е за официјален печат на ветеринарно инспекциско м есто на 

граничен премин или на надлеж ниот орган. 

  
Поле 40. 

 

Потпис на официјален ветеринар на граничен премин, или во случај на 

пристаниш та кои се занимаваат само со риби, на назначениот официјален 

агент како ш то е утврдено во прописите од областа на ветеринарното 

здравство односно еквивалентната Одлука 93/352/ЕЗ.  

  
Поле 41. 

 

Ова поле се употребува од страна на ветеринарно инспекциско м есто на 

граничен премин  на излез од Република М акедонија кога пратките се праќаат 

во транзит преку Република М акедонија и се проверуваат надвор, како ш то е 

утврдено во член 66 од П равилникот(*) односно еквивалантната  Одлука 

2000/208/ЕЗ).  

Во отсуство на транзит, ова поле мож е алтернативно да се употреби за 

дополнителни коментари како ш то е соодветно во однос на, на пример: не-

отстранувањ е на ’рбетниот столб или за платените такси.  

  
Поле 42. 

 

Го користат царинските служ би за да додадат односни информации (на 

пример, за бројот на царинската Т1 или Т5 потврда) во случај кога 

пратките одредено врем е остануваат по царинска контрола.  Овие 

информации вообичаено се додаваат откако официјалниот ветеринар на 

граничен премин ќе го стави својот потпис.  

  
Поле 43. 

 

Се користи кога оригиналниот ВВДП мора да остане на одредена локација и 

м ора да се издадат дополнителни ‘ќерки’ ВВДП .  

 (*)Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содрж ината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи ш то ја придруж уваат пратката 

со ж иви ж ивотни, аквакултура и производи од ж ивотинско потекло, како и 

начинот и постапката на врш ењ е на проверка и преглед при увоз и транзит на 

пратка со ж иви ж ивотни, аквакултура и производи од ж ивотинско потекло 

(„Служ бен весник на Република М акедонија” бр. 53/2010, 86/2010, 144/2010 ) со 

последни измени. 

 
 


