Службен весник на РМ, бр. 126 од 22.09.2010 година

20101262536
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно
здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), директорот на
Управата за ветеринарство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЕКВИДИ, СЕМЕ,
ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ЕКВИДИ, КРВНИ ПРОИЗВОДИ ДОБИЕНИ ОД
ЕКВИДИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА БОЛЕСТА ИНФЕКТИВНА
АНЕМИЈА КАЈ КОЊИ ОД РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА
1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на болеста инфективна
анемија кај коњи (понатаму во текстот ИАК), се забранува увоз на следниве пратки по
потекло од Република Романија:
1.1. еквиди од целата територија на Република Романија;
1.2. семе од еквиди;
1.3. јајце клетки и ембриони од еквиди; и
1.4. крвни производи добиени од еквиди.
2. Забраната од точка 1 потточка 1.1 на ова решение не се однесува на еквиди од
одгледувалишта вон Република Романија кои:
2.1. транзитираат низ Република Романија по главните патишта и автопати; или
2.2. се транспортираат низ Република Романија директно и без прекини на нивниот пат
кон кланица за директно колење и се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат
кој најмалку потврдува дека:
а) пред испорака пратките биле прегледани и не покажале клинички знаци на болест,
б) не се наменети за колење согласно национална програма за искоренување на заразни
или инфективни болести,
в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од заразно или инфективно заболување
во последните 15 дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сертификат, и
г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет на забрана заради здравствени
причини предизвикани од ИАК, каде:
- дел од животните присутни на одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК биле
заклани и забраната за болеста траела најмалку до датумот на кој инфицираните животни
биле заклани, а останатите животни имале негативна реакција на Когинсов тест спроведен
на мостри крв земени два пати во временско растојание од три месеци, или
- сите животни присутни на одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК биле
заклани или убиени и забраната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој по
уништувањето на животните, дезинфекцијата на просториите била успешно спроведена.
3. По исклучок од точка 1 потточка 1.1 на ова решение, може да се дозволи увоз на
пратка со еквиди доколку:
3.1. целата пратка со еквиди била:
- изолирана под службен надзор на одгледувалиште одобрено од надлежниот орган
како слободно од инфективна анемија кај коњи (одобрено одгледувалиште), и
- чувана на минимално растојание од 200 метри од било кои други еквиди со понизок
здравствен статус, во период од најмалку 90 дена пред датумот на испорака;
3.2. сите еквиди кои се дел од пратката биле предмет на тестирање со агар гел
имунодифузија (АГИД тестирање) за откривање на ИАК со добиени негативни резултати
на мостри крв земени два пати во временско растојание од 90 дена, при што втората
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мостра е земена во период од 10 дена пред датумот на испорака на пратката од одобреното
одгледувалиште; АГИД тестот ги исполнува критериумите пропишани во соодветното
поглавје на Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини кај копнени животни 2009
(Прирачник) на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ);
3.3. превозникот води евиденција за направените договори со цел да потврди дека
еквидите кои се дел од пратката се испратени од одобреното одгледувалиште директно до
местото на дестинација без да минат низ сточен пазар или собирен центар;
3.4. во случај на пратка со регистрирани еквиди или еквиди за одгледување и приплод,
сите останати еквиди присутни на одобреното одгледувалиште за време на периодот на
изолација пропишан во потточка 3.1 алинеја 1 од оваа точка, биле предмет на АГИД
тестирање со добиени негативни резултати од земените мостри крв, пред тие да се
преместат од одгледувалиштето за време на периодот на изолација или во период од 10
дена пред датумот на испорака на пратката од одобреното одгледувалиште;
3.5. сите еквиди кои се дел од пратката се обележани преку вградување на електронски
транспондер и се идентификувани со документ за индивидуална идентификација на
еквиди или пасош, кои го потврдуваат:
- испишаниот број кога се чита вградениот електронски транспондер, и
- АГИД тестирањето согласно потточките 3.2 и 3.4 од оваа точка и нивните резултати;
3.6. е добиен задоволителен резултат од проверките на патниот дневник согласно член
36 став (1) точка 1) потточка а) и точка 4) од Законот за заштита и благосостојба на
животните;
3.7. еквидите кои се дел од пратката се пропратени со целосно потполнет ветеринарноздравствен сертификат:
3.7.1. во кој е наведено местото на дестинација и следните зборови: „еквиди
испорачани во согласност со Решение за забрана на увоз во Република Македонија на
еквиди, семе, јајце клетки и ембриони од еквиди, крвни производи добиени од еквиди
заради спречување на внесување на болеста инфективна анемија кај коњи од Република
Романија односно еквивалентната Одлука на Комисијата бр. 2010/346/ЕУ”; и
3.7.2. кој во однос на ИАК, најмалку потврдува дека еквидите:
а) пред испорака биле прегледани и не покажале клинички знаци на болест,
б) не се наменети за колење согласно национална програма за искоренување на заразни
или инфективни болести,
в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од заразно или инфективно заболување
во последните 15 дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сертификат, и
г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет на забрана заради здравствени
причини предизвикани од ИАК, каде:
- дел од животните присутни на одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК биле
заклани и забраната за болеста траела најмалку до датумот на кој инфицираните животни
биле заклани, а останатите животни имале негативна реакција на Когинсов тест спроведен
на мостри крв земени два пати во временско растојание од три месеци, или
- сите животни присутни на одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК биле
заклани или убиени и забраната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој по
уништувањето на животните, дезинфекцијата на просториите била успешно спроведена.
4. По исклучок на точка 1 потточка 1.2 од ова решение, се потврдува дека во текот на
период од 90 дена по датумот на пристигнување на еквидите наведени во точка 3 потточка
3.2 од ова решение на одгледувалиштето на дестинација наведено во точка 11 потточка б)
од ова решение, еквидите можат да бидат испорачани од тоа одгледувалиште до друга
трета земја само доколку:
4.1. подлегнале на АГИД тестирање со негативни резултати на мостра крв земена во
текот на 10 дена пред датумот на испорака, и
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4.2. се пропратени со соодветно пополнет ветеринарно-здравствен сертификат кој
најмалку потврдува дека еквидите:
а) пред испорака биле прегледани и не покажале клинички знаци на болест,
б) не се наменети за колење согласно национална програма за искоренување на заразни
или инфективни болести,
в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од заразно или инфективно заболување
во последните 15 дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сертификат, и
г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет на забрана заради здравствени
причини поради ИАК, каде:
- дел од животните на одгледувалиштето од видот приемчив на ИАК биле заклани и
забраната за таа болест траела најмалку, до датумот на кој, инфицираните животни биле
заклани, а останатите животни имале негативна реакција на Когинсов тест спроведен на
мостри крв земени во два наврата во растојание од три месеци, или
- сите животни во одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК, биле заклани или
убиени и забраната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој, по уништувањето на
животните, дезинфекцијата на просториите била успешно завршена.
5. По исклучок од точка 1 потточка 1.2 на ова решение, може да се дозволи увоз на
замрзнато семе од еквиди кои ги исполнуваат посебните услови за увоз на замрзнато семе
од еквиди.
6. По исклучок од точка 1 потточка 1.3 на ова решение, може да се увезуваат замрзнати
ембриони од кобили-донори кои биле предмет на АГИД тестирање со добиени негативни
резултати на мостри крв земени во временско растојание од 90 дена, при што втората
мостра е земена 30 и 45 дена по датумот на собирање на ембрионите.
7. По исклучок од точка 1 потточка 1.4 на ова решение, може да увезе серум од еквиди
кои ги исполнуваат условите за увоз на серум од еквиди согласно Прилог 13 од
Правилникот за формата и содржината на ветеринарно-санитарните сертификати за нуспроизводи од животинско потекло кои се увезуваат или транзитираат во или низ
Република Македонија.
8. Пратките со замрзнато семе од точка 5 и ембриони од точка 6 на ова решение, треба
да се придружени со соодветен пропишан ветеринарно-здравствен сертификат,
надополнет со следните зборови напишани најмалку на македонско кирилично писмо:
„еквиди испорачани согласно Решение за забрана на увоз во Република Македонија на
еквиди, семе, јајце клетки и ембриони од еквиди, крвни производи добиени од еквиди
заради спречување на внесување на болеста инфективна анемија кај коњи од Република
Романија односно еквивалентната Одлука на Комисијата бр. 2010/346/ЕУ”.
9. По исклучок на точка 3 потточка 3.2 од ова решение, првото АГИД тестирање на
мостри крв земени најмалку 90 дена пред испораката, не се спроведува доколку:
9.1. надлежниот орган на Република Македонија одобри таков исклучок, за секое
животно кое e соодветно обележано на начин кој укажува дека е наменето за колење, при
што во ветеринарно-здравствениот сертификат се споменува тој исклучок и најмалку се
потврдува дека еквидите:
а) пред испорака биле прегледани и не покажале клинички знаци на болест,
б) не се наменети за колење согласно национална програма за искоренување на заразни
или инфективни болести,
в) не биле во контакт со еквиди кои боледуваат од заразно или инфективно заболување
во последните 15 дена пред издавање на ветеринарно-здравствениот сертификат, и
г) не доаѓаат од одгледувалиште кое било предмет на забрана заради здравствени
причини предизвикани од ИАК, каде:
- дел од животните присутни на одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК биле
заклани и забраната за болеста траела најмалку до датумот на кој инфицираните животни
биле заклани, а останатите животни имале негативна реакција на Когинсов тест спроведен
на мостри крв земени два пати во временско растојание од три месеци, или
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- сите животни присутни на одгледувалиштето, од видот приемчив на ИАК биле
заклани или убиени и забраната траела 30 дена, почнувајќи од денот на кој по
уништувањето на животните, дезинфекцијата на просториите била успешно спроведена,
или
9.2. еквидите кои се наменети за директен транспорт до кланица, биле собрани на
одобрено одгледувалиште од одгледувалишта прогласени како слободни од ИАК,
согласно ИАК контролната програма на Република Романија.
10. По исклучок на точка 3 потточки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.6 од ова решение, може да се
одобри увоз на пратки со регистрирани коњи за учество на натпревари организирани од
страна на Светската федерација на коњи (СФК) или на поважни меѓународни трки со
коњи, доколку:
10.1. коњите биле предмет на АГИД тестирање, со добиени негативни резултати
согласно критериумите од Прирачникот наведен во точка 3 потточка 3.2 од ова решение, на
мостра крв земена во период од 10 дена пред датумот на испорака од одобреното
одгледувалиште, и
10.2. сите еквиди од одобреното одгледувалиште и во дијаметар од 200 метри околу
истото биле предмет на АГИД тестирање, со добиени негативни резултати на мостра крв
земена меѓу 90-от и 180-от ден пред датумот на предвиденото движење, и
10.3. се исполнети условите од точка 3 потточки 3.5 и 3.7 на ова решение.
11. Увозникот на пратката наведена во точка 3 потточка 3.2 од ова решение треба 36
часа пред пристигнувањето на пратката, да го извести надлежниот орган на местото на
дестинација во Република Македонија, при што еквидите, по нивното пристигнување на
местото нa дестинација, се:
а) колат за не подолго од 72 часа од времето на пристигнување во кланицата за која е
претходно известен надлежниот орган преку информациониот систем за гранична
ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација преку друг начин на
комуникација (телефон, факс, писмо или e-mail и др.) при што 10% од пратките кои
пристигнуваат во кланицата согласно ова решение треба да подлежат на АГИД тестирање
по пристигнување, или
б) изолирани под официјален ветеринарен надзор на одгледувалиштето на дестинација
наведено во ветеринарно-здравствениот сертификат од точка 3 потточка 3.7 на ова
решение, најмалку 30 дена и во растојание од најмалку 200 метри одалеченост од други
еквиди или под услови заштитени од вектори, и подлежат на АГИД тестирање со
негативни резултати спроведени на мостра крв земена не порано од 28-от ден по датумот
на започнување на периодот на изолација.
12. Во случај на добиен позитивен резултат од било кој од спроведените АГИД тестови
од точка 3 потточки 3.2 и 3.4 и точка 10 потточка 10.1 од ова решение, целото одобрено
одгледувалиште се става под забрана за движење, при што не сите животни на
одгледувалиштето од видот приемчив на ИАК, се колат и забраната за таа болест трае
најмалку до датумот на кој инфицираните животни се колат, а останатите животни имаат
негативна реакција на Когинсов тест спроведен на мостри крв земени два пати во
временско растојание од три месеци.
13. Надлежниот орган на Република Романија треба да потврди дека:
13.1. надлежниот орган на Република Македонија е известен за името и географската
локација на одобрените одгледувалишта и име и професионален капацитет на
официјалниот ветеринар надлежен за одобреното одгледувалиште и за потпишување на
ветеринарно-здравствениот сертификат наведен во точка 3 потточка 3.7 од ова решение и
во точка 8 од ова решение;
13.2. официјалната лабораторија која ги спроведува АГИД тестовите наведени во точка
3 потточка 3.2 и 3.4 и точка 10 од ова решение:
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a) е определена од надлежниот орган за спроведување на анализи на мострите земени за
време на службените контроли,
б) работи, е оценета и акредитирана во согласност со Европските стандарди:
- EN ISO/IEC 17025 за „Општи барања за компетентност на лабораториите за тестирање
и калибрација” и
- EN ISO/IEC 17011 за „Општи барања за тела за акредитација на тела кои спроведуваат
проценка на усогласеност”,
в) акредитацијата и оценката на лабораториите за тестирање наведена во потточка 13.2
б) од оваа точка може да се однесуваат на индивидуални тестови или групи на тестови;
г) до 31 декември 2010 година и потоа секоја година, е предмет на годишни тестови на
спремност и обученост (proficiency test) за болести кај еквиди освен Африканска чума кај
коњи, во соработка со референтната лабораторија на Европската Унија; и
13.3.
двојни мостри крв се складираат во официјалната лабораторија наведена во
потточка 13.2 од оваа точка за секое АГИД тестирање спроведено во последните 10 дена
од датумот на испорака на еквиди согласно точка 3 потточка 3.2 и 3.4 и точка 10 од ова
решение, за период од најмалку 90 дена, освен доколу:
- смртта на тоа животно била нотифицирана согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство, или
- добиено е известување за негативен резултат на АГИД тестирање наведено во точка
11 потточка б) од ова решение, пред да измине 90-дневниот период;
14. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 11-2981-3
10 септември 2010 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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