
Инструкции за пополнување на Ветеринарен Влезен Документ за живи животни  

Општи забелешки при пополнувањ е на Ветеринарниот влезен докум ент за ж иви 

ж ивотни (ВВДЖ ): Ветеринарниот влезен докум ент се пополнува со голем и печатни 

букви. Изразувањ е на  позитивно м ислењ е за дадена опција, се означува со штиклирањ е 

или со знакот Х.  

Ветеринарниот влезен докум ент (ВВДЖ ) треба да се пополнува оделно за секоја пратка 

живи ж ивотни предвидена за пристигнувањ е на  граничен прем ин-ветеринарно 

инспекциско м есто, независно дали е пратка која ги задоволуваат барањ ата согласно 

прописите од ветеринарното здравство и е нам енеаи за слободен пром ет, или како 

пратка што треба да се достави до контролирана дестинација или пратка за 

претовар или транзит. 

“ISO  ознаките“, ја означуваат стандардната м еѓународна ознака од две букви за секоја 

зем ја.                                                                      Дел 1 

Овој дел м ора да биде пополнет од страна на увозникот или лицето одговорно за 

пратката. Во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство, 

известувањ ето за пристигнувањ е на пратката (поплнет Дел 1 од ВВД) до оф ицијалниот 

ветеринар на граничен прем ин, се доставува 24 часа пред очекуваното врем е за 

пристигнувањ ето на пратката на граничниот прем ин/територијата на Република 

М акедонија. За оваа цел м ора да се пополнат полињ ата 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16 и едно од 

полињ ата 18, 19 и 20.  

Поле 1. 

 

И спраќач/И звозник: Н азначете го називот на трговската организација која ја 

испраќа пратката (во третата земја). 

  

П оле 2. 

 

Ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин.  Ве м олиме 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 27). И м ето/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). 

  

П оле 3. 

 

П римач: Н азначете ја адресата на личноста или трговската организација дадена 

во ветеринарно-здравствениот сертификат од третата земја. Сите овие 

податоци се задолж ителни.  

 

  



Поле 4. 

 

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

е лице кое 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. 

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

113/07“), ова лице е долж но да го извести официјалниот ветеринар на граничен 

премин за времето во кое се очекува пристигнувањ е на пратката .  Ако лицето 

одговорна за пратката и примачот се една иста личност, наведете ‘види поле 3’.  

  

П оле 5. 

 

Земја на потекло: Ја означува земјата во која ж ивотното го поминало 

потребниот период (три м есеци во случај на добиток, свињ и, овци, кози, коњ и 

наменети за колењ е; за чувањ е или заведувањ е на коњ и; ш ест м есеци во случај 

на одгледувањ е или чувањ е на добиток и свињ и; овци и кози за одгледувањ е, 

чувањ е или гоењ е). 

 

За повторно влегувањ е на коњ и, ‘земја на потекло’ значи земјата во која 

последно биле испратени.  

  

П оле 6. 

 

Регион во кој ж ивотните го поминале истиот период како ш то е одредено за 

земјата: Ова е барањ е само за оние земји кои се поделени на региони и увозот 

е дозволен  само од еден или повеќе делови од засегнатата земја.  

Регионалните ознаки се дадени во соодветните прописи од областа на 

ветеринарното здравство. 

  

П оле 7. 

 

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’. 

  

П оле 8. 

 

М есто на испорака:  м есто до кое се носат ж ивотните за краен истовар (т.е. не 

броејќи ги попатните станици) и чувањ е во согласност со актуелните мерки.  

Н азначете го името, земјата, адресата и пош тенскиот број. Ако м естото на 

испорака е исто како и локацијата на примачот, кај името и адресата назначете 

‘види поле 3’. 

  

П оле 9. 

 

Н аведете го датумот и времето на кој пратките се очекуваат да пристигнат на 

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 пристигнат ж ивотните 24 часа пред 

очекуванот о врем е за прист игнувањ ет о на прат кат а, наведувајќи го 

бројот, природата и очекуваното време на пристигнувањ е на ж ивотните.  

  



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:  Н аведете го единствениот официјален број на 

ветеринарно-здравствениот сертификат. П рилож ени документ(и): ова главно се 

однесува на одредени видови коњ и (пасош  за коњ ), зоотехнички документи 

или CITES дозволи.  

  

П оле 11. 

 

Д ајте податоци за транспортните средства при пристигнувањ е: 

 

Н ачинот на транспорт (воздуш ен, воден, ж елезнички, патен). 

 

И дентификација на транспортни средства: за воздуш ен транспорт, бројот на 

летот; за воден транспорт името на бродот, за ж елезнички транспорт бројот на 

возот и вагонот и за патен транспорт, регистарскиот број на патно возило и 

бројот на приколка, во случај да е користена.  

 

Упатувањ е на трговски документ: бројот на авионскиот товарен лист, бројот на 

товарниот лист или трговскиот број на возот или патното возило. 

  

П оле 12. 

 

Видови: наведете ги видовите на ж ивотни со наведувањ е на опш тиот назив и 

раса, каде ш то е погодно.  За диви ж ивотни (особено оние наменети за 

зоолош ки градини, изложби или истраж увачки институти) наведете го 

научниот назив.  

  

П оле 13. 

 

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

односната ознака од Комбинираната Н оменклатура (CN  код) утврдена врз 

основа на нејзината последната измена. 

  

П оле 14. 

 

Број на ж ивотни: бројот или теж ината во килограми како ш то е наведена во 

ветеринарно-здравствениот сертификат или другите документи.   

  

П оле 15. 

 

Број на пакувањ а: наведете го бројот на кутии, сандаци или боксови во кои се 

транспортираат ж ивотните.  

  

П оле 16. 

 

Ж ивотни наменети за: како ш то е назначено во ветеринарно-здравствениот 

сертификат во согласност со утврдените м ерки. 

 

‘О добрено тело врз основа на прописите од областа на ветеринарното 

здравство односно еквивалентната Директива 92/65/ЕЕЗ’ значи официјално 

одобрено тело, институт или центар.  ‘Карантин’ согласно прописите од 

областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 

2000/666/ЕЗ се однесува за птици и Директивата 92/65/ЕЗ за птици, м ачки и 

кучињ а).  ‘П ренос ’ се однесува на м екотели. ‘Друго’ е за цели кои не се 

наведени на друго м есто во оваа класификација. 

  

П оле 17. 

 

Н аведете ги сите броеви за идентификација на пломбите и контејнерите како 

ш то е соодветно. 

  



Поле 18. 

 

За пренос до:  

 

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

ветеринарно инспекциско место на граничен премин, туку ж ивотните го 

продолж уваат патувањ ето  по воден или воздуш ен пат на истиот брод или 

авион до друго ветеринарно инспекциско м есто на граничен премин кое 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. 

 

Ова поле, исто така, м ож е да се употреби во случај ж ивотните да пристигнат во 

Република М акедонија од трета земја на нивниот пат до друга трета земја 

натоварени на ист авион или пловен објект.  

  

П оле 19. 

 

За транзит: ова подразбира транзит преку Република М акедонија на ж ивотни 

од трета земја и наменети за друга трета земја во согласност со прописите од 

областа на ветеринарното здравство.  Н аведете ја ISO  ознаката на третата земја 

која е цел на испорака.  

 

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

премин од каде ж ивотните ја напуш таат Република М акедонија. 

  

П оле 20. 

 

За увоз или влез (привремено прифаќањ е). 

 

П овторен влез се однесува само на заведени коњ и за трки, натпревари или 

културни настани по привремен извоз согласно националните прописи од 

областа на ветеринарното здравство  односно еквивалентната Одлука 

93/195/ЕЕЗ .   

 

П ривремено приф аќање се однесува само на заведени коњ и, за м аксимален 

период од 90 дена. Н аведете го ветеринарното инспекциско м есто на граничен 

премин при излез и датумот на излез.  

  

П оле 21. 

 

Транзитни земји-членки:  Дополнителни информации: наведете го името(-њ ата) 

на земја/-ите- без оглед на дестинацијата: увоз во или транзит до трета земја. 

  

П оле 22. 

 

Транспортни средства: наведете го начинот на транспорт кој ќе се употреби 

откако пратката ќе помине низ ветеринарното инспекциско м есто на граничен 

премин и наведете ги деталите. 

 

‘Друго’ значи видови транспорт кои не се опфатени од страна на прописите од 

областа на ветеринарното здравство во однос на благосостојба на ж ивотни за 

време транспорт односно еквивалентната Директива 91/628/ЕЕЗ. 

  

П оле 23. 

 

П ревозник: во согласност со прописите за благосостојба на ж ивотните, 

наведете го бројот на одобрувањ е на превозникот, а во случај на воздуш ен 

транспорт, ве молиме обезбедете дека компанијата е член на IATA .  



  

П оле 24. 

 

П лан за движ ењ е: наведете дали со ж ивотните е прилож ен планот за движ ењ е 

на пратката со согласност со прописите за благосостојба на ж ивотните за време 

транспорт односно еквивалентната Директивата 91/628/ЕЕЗ.  

  

П оле 25. 

 

П отпис: 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 м ора да биде пополнет сам о од страна на оф ицијалниот ветеринар на граничен 

прем ин. 

Поле 26. 

 
П роверка на документација. Да се пополни за сите пратки. Ова, исто така, 

вклучува и проверка на придрж увањ е до дополнителни гаранции (кои ќе 

бидат наведени), во однос на видови кои не се наведени во П равилникот(*), 

односно еквивалентниот Анекс А  на Директивата 90/425/ЕЕЗ, ова вклучува 

придрж увањ е до национални барањ а без оглед на крајната дестинација.  

П отребната документација за оваа проверка ја доставува увозникот или  

претставникот на увозникот.  Н е придржување до барањ ето за дополнителна 

гаранција значи дека пратката е незадоволителна.  

  

П оле 27. 

 

Се однесува на единствениот референтен број даден на ветеринарно 

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

2. 

  

П оле 28. 

 

П роверка на идентитет: споредете со оригиналните сертификати и документи.  

 

О тстапување: ш тиклирајте го полето каде ж ивотните се пренесуваат од 

едно гранично инспекциско место на друго и нема да подлеж ат на 

проверка на идентитетот врз основа на П равилникот(*) односно 

еквивалентниот член 4(3) на Директивата 91/496/ЕЕЗ.  

  

П оле 29. 

 

Ф изички преглед: ова се однесува на резултатите од изврш ените клинички 

испитувањ а, смртност и болест во пратката. 

О тстапување: ш тиклирајте го полето каде ж ивотните се пренесуваатод едно 

граничното инспекциско м есто на друго и нема да подлеж ат на физички 

преглед врз основа на П равилникот(*) односно еквивалентниот член 4(3) на 

Директивата 91/496/ЕЕЗ. О ва поле мора да се употреби за ж ивотни на кои не 

се врш и физички преглед а се увезени на ветеринарно инспекциско м есто на 

граничен премин, кога за тоа постои билатерален договор со соседните трети 

земји и при транзит, кога не постои сомневањ е за здравствената состојба и 

благосостојбата на ж ивите ж ивотни  или други неправилности согласно член 

18 став (4) од П равилникот(*). 

  



Поле 30. 

 

Лабораториски тестирањ а: 

 

Тестирани за: Пополнете ја категоријата на супстанција или патоген за кои е 

спроведена постапка за испитувањ е. 

 

‘П о случаен избор’ означува процентуално м есечно земањ е мостри 

пропиш ано во П равилникот(*), односно еквивалентната Одлука 97/794/ЕЗ. 

‘Врз основа на сомнеж  ’ ги опфаќа случаите на ж ивотни за кои постои сомнеж  

дека се заболени или покаж уваат знаци на болест или се тестирани врз основа 

на клаузулата за безбедност која е во сила.  

 

’Во очекувањ е’: ш тиклирајте ако ж ивотните не се испорачани поради 

очекувањ е на резултати.  

  

П оле 31. 

 

П роверка на благосостојба: опиш ете ги транспортните услови и статусот на 

благосостојба на ж ивотните при пристигнувањ ето. 

 

О тстапување: ш тиклирајте го ова поле во случај ж ивотните да се пренесуваат  

од едно гранично инспекциско м есто на друго и не треба да подлеж ат на 

проверка на благосостојбата. 

  

П оле 32. 

 

Влијание на транспортот врз ж ивотните: наведете колку ж ивотни угинале, 

колку од нив се непогодни за транспорт и колку ж енки се породиле или 

спонтано абортирале при транспортот. Во случај на пратки со голем  број на 

ж ивотни (еднодневни пилињ а, риби, м екотели итн.) дајте го предвидениот 

број на угинати или непогодни за транспорт ж ивотни, како ш то е одредено.  

  

П оле 33. 

 

П рифатливо за пренос: пополнете каде е погодно за да се назначи 

прифатливоста за пренос како ш то е дефинирано во поле 18.  

  

П оле 34. 

 

П рифатливо за постапка за транзит: пополнете со наведувањ е на транзитните 

трети земји во согласност со планот за движ ењ е, каде ш то е одредено. 

  

П оле 35. 

 

П рифатливо за внатреш ен пазар: пополнете како ш то е соодветно ако 

ж ивотните се пратени до контролирана дестинација (кланица, официјално 

одобрено тело или карантин како ш то е дефинирано во поле 16) овластена за 

увоз под посебни услови.  

  

П оле 36. 

 

П рифатливо за привремено прифаќањ е: ова поле се однесува само на 

регистрирани коњ и.  Тие се овластени да останат на територијата на 

Република М акедонија само до датумот наведен во поле 20, ш то не мож е да 

надмине 90 дена.   

  

П оле 37. 

 

П ричини за одбивањ е: пополнете како ш то е соодветно за да додадете 

релевантни информации. Ш тиклирајте го соодветното поле. 

 

‘Отсуство на/невалидна потврда’ се однесува на увозни дозволи или 

документи за транзит на барањ е од страна на трети земји или земји-членки.  



  

П оле 38. 

 

Н е е прифатливо: употребете го ова поле за пратки кои не ги исполнуваат 

барањ ата на Република М акедонија или кои се сомнителни. 

 

Во случај на одбивањ е на увоз, назначете ја  јасно постапката ш то треба да се 

следи. ‘За колењ е’ значи дека м есото од ж ивотните м ож е да се употреби за 

исхрана на луѓето ако помине на проверка.  ‘Еутаназија’ значи униш тувањ е или 

погубувањ е на ж ивотните и нивното м есо не смее да биде дозволено за 

исхрана на луѓето. 

  

П оле 39. 

 

П одатоци за контролирани дестинации: Н аведете го бројот на одобрувањ е и 

адреса, вклучувајќи  го и пош тенскиот број, за сите дестинации каде се бара 

дополнителен ветеринарен прегелед. Ова се однесува на полињ ата 35, 36 и 38.  

За поле 36 наведете ја само адресата на првата институција.  За деликатни тела 

ш то мора да останат анонимни, дајте го само бројот кој им  е доделен, но не и 

адреса.  

  

П оле 40. 

 

П овторно запечатена пратка: 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. 

  

П оле 41. Официјален печат на ветеринарно инспекциско место на граничен премин или 

на надлеж ниот орган. 

  

П оле 42. П отпис на официјален ветеринар на граничен премин.  

  

П оле 43. 

 

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

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

одредено време остануваат по царинска контрола. Овие информации 

вообичаено се додаваат откако ветеринарот ќе го стави својот потпис. 

Дел 3 

Контрола: Овој дел м ора да биде пополнет од страна на оф ицијалниот ветеринар 

одговорен за повторно испраќањ е или надзор на контролирана дестинација (гранично 

инспекциско м есто, одобрено тело, подрачна организациона  единица) 

Поле 44. 

 

П одатоци за повторно испраќањ е: влезното гранично инспекциско м есто 

м ора да го назначи начинот на употребен транспорт, неговата идентификација 

и земјата и датумот на повторно испраќањ е веднаш  по добивањ ето на овие 

информации. 

  

П оле 45. 

 

Следењ е: овој дел и односните делови на документот, исто така, се 

пополнуваат во случај на претовар или увоз на ж ивотни од видови кои не се 

наведени во П равилникот(*), односно еквивалентниот Анекс  А  на Директивата 

90/425/ЕЕЗ, врз кои не бил изврш ен физички преглед на влезното гранично 

инспекциско м есто. Овој дел треба да биде пополнет од страна на излезното 



гранично инспекциско место во случај на ж ивотни во транзит од една трета 

земја во друга и од страна на надлеж ната подрачна организациона единица во 

случај очекуваните ж ивотни да не пристигнат или ако постои несогласувањ е 

во документацијата на пратката во однос на квантитет и квалитет.  

  

П оле 46. Види поле 42.  

 (*)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. 

 

 


