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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (3), член 84 став (3), член 85 став (4), член 86 
став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот 
за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр.113/2007), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

  
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И 

ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е 
ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ,  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-

ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА 
ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И 

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ 

НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И  ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*) 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење 
на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 
53/2010), во член 165 став (2) зборовите: „1 јули”  се зaменуваат со зборовите: „1 
ноември”. 

 
 

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комисијата од 30 април 2010 
година бр.2010/266/ЕУ за амандманирање на Одлуките 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 
93/197/ЕЕЗ и 2004/211/ЕЗ за увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина и за 
усвојување на деноминации за одредени трети земји (32010D0266); Одлука на Комисијата 
бр. 2010/333/ЕУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање на Одлуката 2004/211/ЕЗ за 
додавање на Бахраин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови од кои внес во 
Европската Унија на живи еквиди и сме, јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е 
дозволен (32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 2010 година бр. 332/2010/ЕУ 
за амандманирање на Прилог 1 на Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ за додавање на Израел во 
листата на трети земји, територии, зони или делови (32010R0332); Регулатива на 
Комисијата бр. 346/2010/ЕЗ од 15 април 2010 година за амандманирање на Регулативата 
(ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет и услови за увоз на пратки со животни од 
аквакултура во Земјите членки или нивни делови со национални мерки одобрени со 
Одлуката 2010/221/ЕУ (32010R0346); Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/ЕУ од 5 март 
2010 година за амандманирање на Анекс 1 од Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ за утврдување 
на листа на трети земји, територии, зони или делови од кои живина и производи од живина 
можат да се увезат во и транзитираат низ Заедницата и услови за ветеринарно здравствени 
сертификати за истите (32010R0215)Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката 
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со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Регулатива (ЕЗ) 
бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за 
декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети 
земји (32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата од 22 јануари 2004 
година за утврдување на постапки за ветеринарни прегледи на граничните ветеринерни 
инспекции на Заедницата на производи увезени од трети земји (32004R0136); Одлука на 
Комисијата од 18 декември 1999 година бр. 2000/25/ЕЗ за воспоставување на детални 
правила за примена член 9 од Директива на Советот Бр. 97/78/ЕЗ за транспорт до 
гранични инспекциско место на производи каде пратките се наменети евентуален увоз во 
Европската Заедница и за амандманирање на Одлука на Комисијата Бр. 93/14/ЕЕЗ 
(32000D0025); Одлука на Комисијата 97/794/ЕЗ од 12 ноември 1997 година во која се 
утврдени одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/ЕЕЗ за 
ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (31997D0794); 
Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните 
при транспорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/11/ЕЗ 
и на Регулативата бр. 1255/97(ЕЗ)(32005R0001); Регулатива на Советот бр. 338/97 од 9 
декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регулирање на 
нивната трговија (31997R0338); Директива бр. 91/496/ЕЕЗ на Советот од 15 јули 1991 
година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните 
прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополнение на 
Директивата 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ и 90/675/ЕЕЗ (31991L0496); Директива на Советот 
97/78/EC од 18 декември 1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на 
ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји 
(31997L0078); Одлука на Комисијата 2004/292/ЕЗ од 30 март 2004 година за воведување 
на системот Traces и изменување на Одлуката 92/486/ЕЕЗ (32004D292); Регулатива на 
Европскиот Парламент и на Советтот бр. 2001/999/ЕЗ од 22 мај 2001 година за превенција, 
контрола и ерадикација на  одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии во 
Заедницата (32001R0999); Одлука на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за 
формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи животни, семе, 
ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност 
со Одлуките 79/542/ЕЕЗ, 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/196/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ, 95/328/ЕЗ, 
96/333/ЕЗ, 96/540/ЕЗ, 200/572/ЕЗ, 2000/585/ЕЗ, 2000/666/ЕЗ, 2002/613/ЕЗ, 2003/56/ЕЗ, 
2003/779/ЕЗ, 2003/804/ЕЗ, 2003/858/ЕЗ, 2003/863/ЕЗ, 2003/881/ЕЗ, 2004/407/ЕЗ, 
2004/438/ЕЗ, 2004/595/ЕЗ, 2004/639/ЕЗ, 2006/168/ЕЗ (32007D240); Одлука на Комисијата 
94/360/ЕЗ од 20 мај 1994 година за намалување на интензитетот на физичките проверки на 
пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 
90/675/ЕЕЗ на Советот (31994D0360); Регулатива на Комисијата бр. 318/2007/ЕЗ од 23 
март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици 
во Заедницата и услови за карантин за истите (32007R0318); Директива на Советот бр. 
2004/68/ЕЗ од 26.4.2004 година со која се утврдуваат прописите за увоз и транзит низ 
Заедницата на одредени живи копитари, измена на Директивите 90/426/ЕЕЗ и 92/65/ЕЕЗ и 
повлекување на Директивата 72/462/ЕЕЗ (32004L0068); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 
2010/206/ЕЕЗ од 12 март2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од 
трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за здравјето на 
животните и јавното здрвство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во 
Заедницата на одредени живи животни и свежо месо од истите (32010R0206); Одлука на 
Комисијата бр.  2004/211/ЕЗ од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети земји 
или делови од територијата на трети земји од кои е дозволен увоз на живи копитари и 
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сперма, јајце клетки и ембриони од копитари во Заедницата, и измена на Одлуките 
93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЗ (32004D0211); Одлука на Комисијата бр. 92/260/ЕEЗ од 10 април 
1992 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за привремен 
увоз на регистрирани коњи (31992D0260); Одлука на Комисијата бр. 93/195/ЕEЗ од 2 
февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за 
повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпревари и културни манифестации по 
извршен привремен извоз (31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 93/196/ЕEЗ од 5 
февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за 
увоз на коњи за колење (31993D0196); Одлука на Комисијата бр. 93/197/ЕEЗ од 5 
февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за 
увоз на регистрирани коњи и коњи за одгледување и производство (31993D0197); 
Директива на Советот бр.  90/426/ЕЕЗ од 26 Јуни 1990 за барања за здравствена состојба 
на животните во врска со увоз на копитари од трети земји (31990L0426); Директива на 
Советот 92/65/EEЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба 
на животните кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јајце клетки и 
ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните 
пропишани со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директивата 90/425/ЕЕЗ 
(31992L0065); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се 
пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ 
Заедницата на месо од диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени диви 
сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за ветеринарно здравствена 
сертификација (32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/ЕЗ од 29 Ноември 2007 
со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се 
пропишуваат барања за изготвување на сертификати за увоз во Заедницата на одредени 
производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба 
од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/ЕЗ (32007D0777); Одлука на 
Комисијата Бр. 2000/572/ЕЗ од 8 септември 2000 година, за утврдување на условите за 
здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на мелено 
месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/EЗ (32000D0572); 
Одлука на Комисијата Бр. 2008/592/ЕЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 
2000/572/ЕЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното 
здравство и ветеринарно здравствена сертификација  за увоз на подготовки од месо во 
Заедницата од трети земји (32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/ЕЗ од 29 
април 2004 со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здрвство 
и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички обработено 
млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (32004D0438); 
Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/ЕЗ од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа 
натрети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, 
туникати, морски гастроподи и производи од риба (32006D0766); Регулатива на 
Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплементира Директивата 
на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во 
продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување 
на листа на вектори преносители (32008R1251); Одлука на Комисијата Бр.  96/333/ЕЗ од 3 
мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена сертификација за живи бивалвни 
мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со 
посебни одлуки (31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/ЕЗ од 27 јануари 1999 со 
која се изготвува привремена листа на објекти во трети земји од кои Земјите Членки 
одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти за човечка исхрана 
(31999D0120); Oдлука на Kомисијата Бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се 
пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно здравствена 
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сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (32003D779); Директива на 
Советот Бр. 92/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената 
состојба на животните и јавното здрваство  кои ја регулираат трговијата и увозот на 
производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни 
правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директива 89/662/ЕЕЗ, и во однос на патогени од 
Директивата 90/425/ЕЕЗ (31992L0118); Oдлука на Kомисијата Бр. 2003/812/ЕЗ од 17 
ноември 2003 со која се утврдува листа на трети земји од кои Државите Членки одобруваат 
увоз на одредени производи за човечка исхрана кои се предмет на Директивата на Советот 
92/118/ЕЕЗ (32003D0812); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008  од 8 август 2008 за 
утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено 
увоз или транзит на живината и производи од живина низ Заедницата и барања 
изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (32008R0798); Директива на 
Советот Бр. 90/539/EEЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои 
се регулира трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење 
(31990L0539); Oдлука на Kомисијата Бр. 2008/698/ЕЗ од 8 август 2008 за привремен влез и 
увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка (32008D0698). 

 
Член 2 

(1) Во Прилогот VI дел 2, дел 4 и дел 10 се заменуваат со нов дел 2, дел 4 и дел 10 кои 
се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник. 

(2) Во Прилог VI дел 9Е зборовите: „Трети земји и делови од трети земји означени со X 
во колоната за мед” се бришат.  

 
Член 3 

(1) Во Прилогот VII дел 9 - Упатство, дел 9.1 и дел 9.2 се заменуваат со нов дел 9 - 
Упатство, дел 9.1 и дел 9.2 кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник. 

(2) Во Прилог VII дел 18 образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за јајца за 
ведење од живина со исклучок на ноеви „HEP”, се заменува со нов образец на 
ветеринарно-здравствен сертификат за јајца за ведење од живина со исклучок на ноеви 
„HEP” кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 11-736/2  

21 јуни 2010 година                                                                               Министер, 
          Скопје                                                                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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9 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

10 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

11 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

12 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

13 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

14 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

15 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

16 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

17 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

18 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

19 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

20 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

21 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

22 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

23 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

24 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

25 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

26 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

27 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

28 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

29 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

30 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

31 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

32 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

33 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

34 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

35 од 48 

 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

36 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

37 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

38 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

39 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

40 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

41 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

42 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

43 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

44 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

45 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

46 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

47 од 48 



Службен весник на РМ, бр. 86 од 1.07.2010 година 

48 од 48 

 


