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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 и член 88 став 1 од Законот за 
ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), 
директорот на Управата за ветеринарство донесува 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ 

ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ 
ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ,  СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 
ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, 

СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 
 
I. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест 

Лигавка и шап, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку 
територијата на Република Македонија на пратки со:  

1. живи домашни и диви чапункари; и 
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и 

диви чапункари, кои не потекнуваат од земјите наведени во Прилог 1 кој е составен дел на 
ова решение.  

II. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест 
Лигавка и шап, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку 
територијата на Република Македонија на пратки со:  

1. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и диви чапункари; и 
2. производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари, кои не 

потекнуваат од земјите наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.  
III. Забраната за увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на 

Република Македонија на пратките од точка I потточка 1 останува на сила за земјите 
наведени во Прилог 1 кој е составен дел ова на решение доколку пратките поминувале низ 
некои од земјите кои не се наведени во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение. 

IV. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на 
Република Македонија од точка II потточка 2 од ова решение не се однесува на следниве 
пратки: 

- млеко, млеко во прав и млечни производи за човечка исхрана кои претходно се високо 
пастеризирани, термички обработени на температура од 720С повеќе од 15 секунди или 
подложени на некој друг еквивалентен третман; 

- млеко за исхрана на животните кое е двојно пастеризирано, третирано така што е 
постигната pH вредност пониска од 6 во траење од 1 час; 

- пратки во херметички затворени контејнери кај кои со преработката е постигната 
вредност од Fo3 или повеќе, односно стерилни контејнери; 

- производи кај кои во текот на преработката е постигната температура во средината на 
производот од најмалку 700С во период не пократок од 30 минути; 

- лој, желатин и слични производи кои се термички обработени со температура од 
најмалку 700С во период не пократок од 30 минути; 

- волна, четина и други влакна по потекло од чапункари за индустриска употреба кои се 
индустриски испрани, третирани со формалдехид во херметички затворени контејнери во 
траење од најмалку 24 часа или третирани на некој друг начин што би осигурало дека 
вирусот на Лигавка и шап е уништен;  
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- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во морска сол со додаток на 2% 
карбонатна сода или третирани на некој друг начин како што е пропишано со стандардите 
на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ);  

- трофеи од диви животни кои се провриени во врела вода на начин со кој ќе се осигура 
дека се отсранети сите материи освен коските, роговите, чапунките, канџите, копитата или 
забите; 

- производи кај кои се постигнати следните услови: активност на водата од 0,93 или 
помалку, pH вредност од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месеци и тежина 
од најмалку 5,5 килограми; 

- сува или полусува храна за домашни миленици третирани на начин што би осигурало 
дека вирусот на Лигавка и шап е уништен.   

V. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на 
Република Македонија од точка II потточки 1 и 2 од ова решение не се однесува на 
пратките кои потекнуваат од земјите наведени во точка 2 и 4 од Прилог 3 кој е составен 
дел на ова решение и од териториите на земјите наведени во точка 1 и 3 од Прилог 3 кој е 
составен дел на ова решение за наведените видови животни и под наведените специјални 
гаранции и услови.  

VI. На пратките со свежо обезкостено месо и матурирано месо од говеда, кои 
потекнуваат од земјите и териториите наведени под точка 3. Бразил, BR-1 од Прилог 3 од 
ова решение, кои се добиени од животни кои се заклани во период од 31 јануари 2008 
година до 1 декември 2008 година, ќе им биде дозволен увоз во Република Македонија до 
30 јуни 2009 година. 

VII. Сите производи од чапункари кои се предмет на забрана со ова решение што 
граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се 
одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.   

VIII. Со влегување во сила на ова решение, престанува да важи Решението за забрана 
на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија 
на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од 
домашни и диви чапункари   („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008, 
140/2008, 149/2008 и 8/2009). 

IX. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 11-3069/1  
6 март 2009 година                                      Директор, 

   Скопје                                         Дејан Рунтевски, с.р. 
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Прилог 1 
 

- Австрија;   - Полска; 
- Белгија;   - Португалија; 
- Босна и Херцеговина; - Романија; 
- Бугарија;  - Србија; 
- Велика Британија; - Соединети Американски Држави; 
- Германија;  - Словачка; 
- Грција;  - Словенија; 
- Данска;  - Унгарија; 
- Естонија;  - Финска; 
- Ирска;  - Франција; 
- Италија;  - Хрватска; 
- Исланд;  - Холандија; 
- Канада;  - Црна Гора; 
- Кипар;  - Чешка; 
- Латвија;  - Чиле; 
- Литванија;  - Швајцарија; 
- Луксембург;  - Шведска; 
- Малта;  - Шпанија. 
- Норвешка;  
- Нов Зеланд;      

 
 

Прилог  2 
 

- Австралија;   - Полска; 
- Австрија;   - Португалија; 
- Белгија;  - Романија; 
- Босна и Херцеговина; - Соединети Американски Држави; 
- Бугарија;  - Србија; 
- Велика Британија;  - Словачка; 
- Германија;  - Словенија; 
- Грција;  - Унгарија; 
- Данска;  - Финска; 
- Естонија;  - Франција; 
- Италија;  - Хрватска; 
- Исланд;  - Холандија; 
- Ирска;  - Црна Гора; 
- Канада;  - Чешка; 
- Кипар;  - Чиле; 
- Косово;  - Швајцарија; 
- Латвија;  - Шведска; 
- Литванија;  - Шпанија. 
- Луксембург;  
- Малта;  
- Норвешка;  
- Нов Зеланд;     
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