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Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИ-
ЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, 
МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈО-
ДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВА-
ЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ 
ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КИНА, РЕПУБЛИКА КОРЕА, ВИЕТНАМ, ЈАПАН,  ТАЈВАН, ТАЈ-

ЛАНД, КАМБОЏА, ХОНГ КОНГ, ЛАОС, ПАКИСТАН И ИНДОНЕЗИЈА 
 
1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај 

живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот во Република Ма-
кедонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на следните пратки: 

- живи птици; 
- еднодневни пилиња; 
- јајца за насад; 
- семе за вештачко осеменување од живина; 
- месо од живина; 
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба, 

кои потекнуваат од следните земји: Кина, Република Кореа, Виетнам, Јапан, Тајван, Тај-
ланд, Камбоџа, Хонг Конг, Лаос, Пакистан и Индонезија. 

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се тре-
тирани на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај 
живината. 

3. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на 
Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

4. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во 
Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до 
влегувањето во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од 
земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, или кои се веќе на 
пат. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
 Бр. 11-2631/1 

12 март 2004 година                        Министер, 
   Скопје                    Славко Петров, с.р. 

 


