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 водостопанство донесува
НАРЕДБА
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, МЕСО ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, ПРОИЗВОДИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО ОД
ПЕРНАТА ДИВЕЧ, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, КОНЗУМНИ ЈАЈЦА, ХРАНА ЗА МИЛЕНИЧИЊА ВО СУРОВА СОСТОЈБА И НЕПРЕРАБОТЕНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА КОЈ СОДРЖАТ ДЕЛОВИ ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, КОНЗУМНИ ЈАЈЦА, НАПРЕРАБОТЕНИ ТРОФЕИ ОД БИЛО КОИ ПТИЦИ,НЕПРЕРАБОТЕНИ ПЕРДУВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ, ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА
АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП ОД ХРВАТСКА
1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Авијарната инфлуенца или Птичји грип, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на:
- живи домашни и диви птици;
- месо од перната дивеч;
- производи или преработки од месо од перната дивеч;
- јајца за насад;
- храна за миленичиња во сурова состојба и непреработени компоненти за добиточна
храна кој содржат делови од перната дивеч;
- конзумни јајца;
- непраработени трофеи од било кои птици;
- непреработени пердуви и нивни делови;
кои потекнуваат од Хрватска.
2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на месото и приозводите од месо
од живина кои се заклани пред 1 август 2005 година.
3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои подлежат на следните специфични третмани и тоа:
а) третирање на производите од месо во херметички затворени контејнери со вредност
за соодветна деструкција на спори од 3 или повеќе;
б) температура од минимум 800С за време на обработката во сите делови од производите од месо :
- Активност на водата со вредност помалку од 0.93,
- Ph понизок од 6,
в) со третманот да се постигне температура од најмалку од 650С со времетраење неопходно за да се постигне пастеризациона вредност еднаква на 40.
Преработените пердуви и нивни делови треба да се третирани на начин кој ќе го осугури уништувањето на вирусот на Авијарната инфлуенца или Птичји Грип.
4. Условите утврдени во точка 3 од оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународно ветеринарно - здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.
5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на
Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.
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6. 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
влегување во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратки кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.
7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-11750/1
27 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Садула Дураку, с.р.
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