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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1024. 
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.61/2004, бр. 
96/2004 и бр.67/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ  ПО ОПШТИНИ ЗА 2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-
пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2008 година. 
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Член 2 
Вкупните средства на приходите од данокот на до-

дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините и градот Скопје во Република 
Македонија се распределуваат во износ од 97%. 

Средствата во износ од 3% од вкупните средства на 
приходите од данокот на додадена вредност наплатени 
во претходната фискална година, ќе се користат за фи-
нансирање на општини во кои реализираните приходи 
во основниот буџет на општината во 2006 година се 
пониски од 25% од просечно планираните приходи во 
основниот буџет по општини на ниво на Република 
Македонија во 2006 година.     

Член 3 
Средствата од член 2 став 2 на оваа уредба се рас-

пределуваат линеарно за општините кои ги исполнува-
ат условите од член 2 став 2 од оваа уредба со решение 
на министерот за финансии.  
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BNMi
BNMsk

EFsoPi
Psk

EFsoBZi
BZsk

EFsoDi ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 13,027,06,0

BNMi
BNMn

EFnPi
Pn

EFnBZi
BZn

EFnDi ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 13,027,06,0

Средства од член 2 став 2 на оваа уредба се распре-
делуваат двапати годишно и тоа на 31 март и 30 сеп-
тември во тековната фискална година.  

  
Член 4 

Средствата на приходите од данокот на додадена 
вредност за општините и градот Скопје во Република 
Македонија, утврдени во член 2 став 1 од оваа уредба, 
за општините во Република Македонија се распределу-
ваат во износ од 88%, а за градот Скопје и општините 
во градот Скопје се распределуваат во износ од 12%.  

 
Член 5 

Износот на средствата наменет за распределба на 
општините во Република Македонија се распределува 
според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ката-
стар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 
        , каде 
 

Di - претставува дотација која се распределува на од-
делна општина; 
EFn - претставува вкупен износ на средства од прихо-
дите од данокот на додадена вредност, наплатени во 
претходната фискална година, кои се распределуваат 
по општини;  
BZn - претставува број на жители во Република Маке-
донија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 
BZi - претставува број на жители во одделната општина 
за која се врши распределба на дотацијата, согласно со 
податоците од последниот извршен попис на население 
објавени од Државниот завод за статистика; 
Pn - претставува површина на територијата на Репуб-
лика Македонија без градот Скопје, согласно со утвр-
дените граници на општините од органот надлежен за 
работите за премер и катастар; 
Pi - претставува површина на подрачјето на одделната 
општина за која се врши распределба на дотацијата, 
согласно со утврдените граници на општината од орга-
нот надлежен за работите за премер и катастар; 
BNMn - претставува број на населени места во Репуб-
лика Македонија без градот Скопје, согласно со член 
11 од Законот за територијалната организација на ло-
калната самоуправа во Република Македонија;  
BNMi - претставува број на населени места во одделна-
та општина за која се врши распределба на дотацијата, 
согласно со член 11 од Законот за територијалната ор-
ганизација на локалната самоуправа во Република Ма-
кедонија.  

Член 6 
Износот на средства наменет за распределба на гра-

дот Скопје и на општините на градот Скопје од член 4 
од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60. 

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 
наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  

  
Распределбата на средствата од став 2 на овој член 

на општините во градот Скопје се врши според форму-
лата: 

  
        , каде 

 
 

Di - претставува дотација која се распределува на оп-
штината во градот Скопје; 
EFso - претставува вкупен износ на средства од прихо-
дите од данокот на додадена вредност кои се наменети 
за општините во градот Скопје;    
BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка; 
BZi - претставува број на жители на општината во гра-
дот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка. 
Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 
Pi - претставува површина на подрачјето на одделната 
општина во градот Скопје за која се врши распределба 
на дотацијата, согласно со утврдените граници на оп-
штината од органот надлежен за работите за премер и 
катастар; 
BNMsk - претставува број на населени места во градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија;  
BNMi - претставува број на населени места во одделна-
та општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за 
територијалната организација на локалната самоуправа 
во Република Македонија.  

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".   

 
      Бр.19-3878/1                       Претседател  на Владата  
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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1025. 
Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05) и 
член 27 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 26/07 
и 30/07), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.06.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИ-
ТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2008 година, се утвр-

дуваат:  
- зголемување на вработеноста и подобрување на 

животниот стандард на граѓаните на Република Маке-
донија; 

- добивање на полноправно членство на Република 
Македонија во НАТО; 

- продолжување со активностите за започнување на 
преговорите за членство на Република Македонија во 
ЕУ; 

Приоритетите наведени во став 1 на овој член има-
ат подеднакво значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1, став 1 од оваа одлука се утврдуваат следните прио-
ритетни цели: 

1. Подобрување на деловната клима и зголемување 
на домашните и странски директни инвестиции: 

- воспоставување на политика на рамномерен реги-
онален развој; 

- зголемување на глобалната конкурентност преку 
развој на иноваторството и претприемништвото и ши-
рока употреба на информатичко-комуникациските тех-
нологии; 

- продолжување на активната политика за вработу-
вање; 

- зголемување на нивото на јавни инвестиции во 
функција на зголемување и диверзификација на при-
ватните инвестиции; 

- поттикнување на претприемништвото и создавање 
на конкурентност кај малите и средни претпријатија; 

- зголемување на енергетската ефикасност, изнаоѓа-
ње на алтернативни извори на енергија и изградба на 
нови енергетски објекти; 

- рурален развој и развој на земјоделството; 
- подобрување на квалитетот на услугите, зголемува-

ње на транспарентноста и ефикасноста на здравството; 
- продолжување на реформите во образовниот про-

цес; 
- промоција на културниот идентитет во функција 

на препознатливост на Република Македонија во меѓу-
народни рамки и заштита на културното наследство; 

- зголемување на туристичките капацитети и подо-
брување на квалитетот на услугите. 

2. Јакнење на правната држава и владеење на правото: 
- борба против корупцијата и организираниот кри-

минал; 
- развој на демократијата; 
- усогласување на националното законодавство со 

правото на Европската  унија; 
- подигнување на квалитетот на меѓуетничките од-

носи; 
- заокружување на реформите и зголемување на 

ефикасноста на судската власт; 
- вклучување на граѓанскиот сектор во креирањето 

на политиките на Владата; 
- подобрување на условите на граѓаните за квалите-

тен и здрав живот преку вложување во учењето и усо-
вршувањето, здравјето и културата; 

- доследно почитување на човековите права. 

3. Зајакнување на административните капацитети на 
државната управа и единиците на локалната самоуправа: 

- јакнење на капацитетите во единиците на локалната 
самоуправа за успешно извршување на пренесените над-
лежности и обезбедување на финансиска стабилност; 

- соодветна и правична застапеност на припадници-
те на заедниците во јавната администрација (вклучувај-
ќи го и судството) и јавните претпријатија; 

- зајакнување на администрацијата за користење на 
пред пристапниот инструмент на Европската унија. 

 
Член 3 

Средствата потребни за финансирање на страте-
шките приоритети од член 1 на оваа одлука ќе се пред-
видат во Фискалната стратегија за периодот 2008-2010 
година.  

Член 4 
Во рамките на буџетскиот процес за 2008 година, ми-

нистерствата и другите органи на државната управа ги де-
финираат целите и програмите за остварување на страте-
шките приоритети од член 1 на оваа одлука, а средствата 
за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните из-
носи на расходи за секој буџетски корисник одделно, 
утврдени со буџетскиот циркулар за 2008 година. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 19-2290/1                Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1026. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и 
член 40 од Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.06.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КРАТКОТРАЕН ЗАКУП ЗЕМ-
ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА „ПРОЕКТОТ 

50 ФУДБАЛСКИ ИГРАЛИШТА“  
Член 1 

Се дава под краткотраен закуп градежно земјиште, 
сопственост на Република Македонија, за потребите на 
општините во Република Македонија, за реализација 
на „Проектот 50 фудбалски игралишта“.  

Член 2 
Правото на краткотраен закуп на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука, се дава по пат на непо-
средна спогодба, без надоместок, за реализација на 
„Проектот 50 фудбалски игралишта“. 

 
Член 3 

Правото на краткотраен закуп ќе се стекне со склу-
чување на договор за краткотраен закуп, со општината 
опфатена со „Проектот 50 фудбалски игралишта“.  

Член 4 
Договорот за краткотраен закуп ќе претставува основ 

за запишување на правото на краткотраен закуп во јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
     Бр. 19-3669/1                Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1027. 
Врз основа на член 61, став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 
84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.06.2007 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр. 
02-7650/5 од 5.06.2007 година, донесен од Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 5.06.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-1465/1                Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1028. 
Врз основа на член 52, став 2 од Законот за животна 

средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05 и 
24/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.06.2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЛИСТА НА СУБЈЕКТИ КОИ 
ПОСЕДУВААТ  ИЛИ  ЗА  КОИ  СЕ  ПОСЕДУВААТ 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
Член 1 

Сo оваа одлука се објавува Листа на субјекти кои 
поседуваат или за кои се поседуваат информации за 
животната средина. 

Член 2 
Субјекти кои поседуваат или за кои се поседуваат 

информации за животната средина како и видот на ин-
формациите за животна средина кои ги поседуваат се-
кој од субјектите се дадени во Листата, која е составен 
дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
    Бр. 19-3659/1                     Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 

     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 ЛИСТА НА СУБЈЕКТИ КОИ ПОСЕДУВААТ ИЛИ ЗА КОИ СЕ ПОСЕДУВААТ ИНФОРМАЦИИ  

КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
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1029. 
Врз основа на член 11-а од Законот за културата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 
49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 
1. Со ова решение на Владо Јаневски истакнат и ме-

ѓународно афирмиран и признат македонски естраден 
уметник му се доделува титула амбасадор на културата 
на Република Македонија во Република Хрватска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 19-3791/1                Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1030. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за ветери-
нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/98), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ОСО-
БЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ 

 ЖИВОТНИТЕ 
 

1. Цел 
 
Цел на оваа програма за сузбивање и искоренување 

на особено опасни заразни болести (во понатамошниот 
текст: програма) е утврдување на општите мерки и 
активности кои се применуваат во борбата против Осо-
бено опасни заразни болести кај животните од член 12, 
точка а), подточка А) од Законот за ветеринарното 
здравство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/98), и се однесуваат на подготвеноста и капаците-
тот на Управата за ветеринарство (во понатамошниот 
текст: Управата) за справување со вонредни ситуации во 
рамките на своите надлежности, човечки и материјални 
ресурси, административни и технички процедури.  

 
2. Надлежности – административна поставеност – 

ланец на наредби 
 
2.1. Преглед на надлежности и административна 

поставеност 
Директорот на Управата (во понатамошниот текст: 

директорот) веднаш го информира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство (во понатамошни-
от текст: министерот) по добиената потврда за појава на 
заразна болест, која е предмет на оваа програма. 

Министерот му ги става на располагање неопходни-
те ресурси и ја делегира оперативната надлежност за 
превземање на итни мерки и активности на директорот  
кои вклучуваат, но не се ограничени на: 

- мобилизација и ангажирање на ветеринарен и по-
мошен персонал; 

- мобилизација и искористување на материјални и 
финансиски ресурси; 

- задавање посебни задачи на ветеринарните друш-
тва, физички и правни лица и лаборатории; 

- соодветна координација помеѓу Управата и други-
те надлежни органи (Министерство за внатрешни рабо-
ти, Единици за цивилна заштита, Министерство за од-
брана, Министерство за здравство, Министерство за 
животна средина и просторно планирање итн.); 

- одредување и спроведување на соодветни мерки 
за контрола/искоренување на болести; 

- воспоставување на заштитни и зони под надзор и 
одредување соодветни мерки за контрола на болеста 
кои се применуваат во нив; 

На барање од директорот, министерот ги координира 
и бара помош од други министерства и други органи и 
институции вклучени во примената на мерките за кон-
трола на болести, заштита и ублажување на кризите. 

Кога ситуацијата може да предизвика сериозни пос-
ледици по здравјето на животните, здравјето на луѓето 
или по животната средина, или кога расположливите 
ресурси не се доволни, министерот ја информира Вла-
дата на Република Македонија.  

Врз основа на Законот за управување со кризи 
(„Службен весник на Република Македоија“ бр. 
29/2005), Владата на Република Македонија,Управу-
вачкиот Комитет, Групата за проценување и Дирекци-
јата за управување со кризи  се вклучат во справување-
то со болеста на национално и локално ниво.  

 
2.2. Ланец на наредби и проток на информации 
Министерот е одговорен за спроведување на оваа 

програма.  
Директорот има целосна административна и тех-

ничка одговорност за подготвеноста и управувањето со 
кризни ситуации во случај на појава на особено опасна 
заразна болест и е одговорен  да осигура дека Управата 
е подготвена во секој момент – во однос на организа-
ција, ресурси и нивото на обука да се справи брзо и 
ефикасно со кризната ситуација.  

За ефикасна имплементација на оваа програма и ко-
ординација на акциите кои произлегуваат од неа неоп-
ходно е утврдување на план за пренос на обработени и 
документирани информации. Во зависност од посебни-
те околности, помеѓу мрежата на повеќе органи и ин-
ституции кои се вклучени во имплементацијата на оваа 
програма неопходно е  постоење на краток и јасен ла-
нец на наредби.  

Директорот согласно точка 2.1 од оваа програма, е 
овластен и одговорен за организирање и спроведување 
на пропишаните мерки.  

Директорот има примарна улога во протокот на ин-
формации во рамките на институцијата и пошироко, 
остварува дирекна непосредна врска со Националната 
референтна лабораторија (во понатамошниот текст: 
НРЛ) и експертската група (во понатамошниот текст: 
ЕГ), поднесува извештаи и ги проследува информации-
те до министерот. 

Министерот ги проследува информациите до Вла-
дата на Република Македонија и други институции во 
државата кои дирекно или индирекно се засегнати од 
појавата на заразна болест која е предмет на оваа про-
грама.  

На предлог од директорот, министерот формира 
Национален центар за контрола на болести (во поната-
мошниот текст: НЦКБ), Локални центар(и) за контрола  
на болест (во понатамошниот текст: ЛЦКБ) кои функ-
ционираат во рамките на Управата и се во постојана 
меѓусебна координација со ветеринарните инспектори.  

НЦКБ има примарно советодавна и координативна 
улога, остварува дирекна врска со ЕГ и НРЛ. ЛЦКБ ја 
координира работата на ветеринарните друштва кои 
работат по договор и работата на другите правни и фи-
зички лица ангажирани да работат на терен во региони-
те каде се превземаат активности за справување со по-
јавата на заразна болест за која е потребно превземање 
на итни мерки.        

Ветеринарните друштва, врз основа на наредби од 
ветеринарниот инспектор ги спроведуваат пропишани-
те мерки на теренот.  

Документирањето на информациите е организирано 
врз основа на формулари кои ги дефинира Управата, а 
чија содржина зависи од инфективната болест која се 
појавила во Република Македонија. 

Ланецот на наредби, е организиран така што секој 
поединец е потполно свесен  и обучен за неговата/неј-
зината улога, обезбедувајќи при итни ситуации соодве-
тен одговор во најкраток можен рок. 
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3. Ресурси  
3.1. Човечки ресурси 
Заради примена на мерките од оваа програма, на 

располагање е ветеринарен и помошен персонал со раз-
личен статус кој по потреба може да се мобилизира од 
страна на Управата. Списоците со тој персонал, разде-
лен во категории, на локално ниво го изготвува ЛЦКБ, 
а ги одобрува НЦКБ.  

 
3.1.1 Ветеринарен персонал 
Ветеринарниот персонал кој што е директно или 

индиректно  во надлежност на Управата, игра важна 
улога во борбата против заразните болести кај живот-
ните.  Ветеринарниот персонал има неограничен при-
стап до секој дел од просториите во кои е објавена по-
јава на заразна болест и може да ги примени сите мер-
ки пропишани од надлежниот орган со цел контрола и 
искоренување на болеста.   

Во однос на статусот и бројот, ветеринарниот пер-
сонал е поделен на следниот начин: 

a) Ветеринарен персонал вработен во Управата:  
- персонал од Управата; 
- ветеринарни инспектори во подрачни единици на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство (во понатамошниот текст: МЗШВ);  

б) Ветеринарен персонал кој не е вработен во Упра-
вата: 

- доктори по ветеринарна медицина вработени во 
ветеринарните друштва под договор со МЗШВ; 

- доктори по ветеринарна медицина вработени во 
ветеринарни друштва кои се регистрирани во Републи-
ка Македонија. 

Детални листи на ветеринарниот персонал кој е вра-
ботен во Управата во смисла на лични податоци и ин-
формации за контакт, како и листи на ветеринарен пер-
сонал вработен во ветеринарните друштва и сите правни 
и физички лица кои се ангажираат по потреба по основа 
на договор за спроведување на активностите пропишани 
со оваа програма ги изготвува и ажурира НЦКБ. 

 
3.1.2 Технички и административен персонал 
Покрај техничкиот и административен персонал кој 

е веќе вработен во Управата, на централно и локално 
ниво, за мобилизација на дополнителен помошен пер-
сонал во случај на појава на заразна болест треба да се 
извршат следните подготовки:   

- Управата целосно го искористи својот админи-
стративен персонал за подршка на НЦКБ при искоре-
нување на болеста; 

- Техничкиот персонал кој е веќе вработен на ло-
кално ниво и обучен за постапките во заразените одг-
ледувалишта/подрачја и спроведување на контроли на 
движењето привремено назначен во инфицираните и 
ограничени подрачја; 

- Директорот бара од министерот да обезбеди до-
полнителен административен персонал од МЗШВ да 
работи на итни должности; 

 
3.1.3 Друг персонал 
Во посебни случаи или како последна можност, во 

борбата за искоренување на болести може да се пови-
каат и:     

- Пензиониран ветеринарен персонал, 
- Студенти од Факултетот за ветеринарна медицина, 
- Студенти од Земјоделскиот факултет, 
- Правни и физички лица кои се ангажираат по до-

говор и кои ги спроведуваат мерките за контрола, суз-
бивање и ерадикација на болеста која е предмет на оваа 
програма. 

Ангажираноста на другиот персонал во активности-
те предвидени за спроведување и реализирање на оваа 
програма го одредува Управата.  

3.2. Финансирање и организација 
3.2.1 Начин на финансирање  
Редовните тековни трошоци на Управата се покрие-

ни од Буџетот на Република Македонија во рамките на 
годишниот буџет на МЗШВ.  

Овие трошоци вклучуваат плати и надоместоци на др-
жавните службеници, надомест за ветеринарните друштва  
кои работат по основа на склучен договор со МЗШВ, за 
лабораториите кои работат по договор вклучувајќи ја и 
НРЛ, секојдневни трошоци за јавни служби и услуги, тро-
шоци за набавка на материјали за еднократна употреба и 
опрема за вршење рутински активности итн. 

Одредени трошоци за примена на оваа програма ре-
довно се предвидуваат и се на располагање преку Про-
грамата за здравствена заштита на животните. Овие 
трошоци делумно ги покриваат : 

- одржувањето на стручноста во НЦКБ, 
- курсевите за обука и кампањите за запознавање на 

јавноста, 
- иницијалните трошоци во случај на сомнеж и по-

јава на заразна болест. 
Во случај на појава на заразна болест која е предмет 

на оваа програма и заради успешно спроведување на 
пропишаните мерки, се обезбедат дополнителни средс-
тва. Овие средства бидат ставени на располагање за со-
одветните намени, а се обезбедат со:   

- ревидирање на трошоците и ре-алокација на ре-
сурсите во МЗШВ,    

- дополнителни средства од Буџетот на Република 
Македонија кои се стават на располагање со одлука на 
Владата на Република Македонија.         

 
3.2.2. Средства потребни за борба против боле-

сти кај животните кои се предмет на оваа програма 
Трошоци кои се поврзани со борбата против боле-

стите и се покриваат од Буџетот на Република Македо-
нија вклучуваат: 

- дополнителни персонални трошоци (прекувреме-
на работа, хонорари, патни и дневни трошоци), 

- набавка на основни средства, 
- набавка на потрошни матерјали и опрема, 
- превоз и убивање на животни и безштетно отстра-

нување на животинските  мрши, 
- дезинфекција и уништување на контаминирани 

материјали, животински производи и добиточна храна, 
- чистење и дезинфекција на простории, средства, 

возила и опрема. 
- мерки за благосостојба на животните, 
- надоместок за стоката која е убиена за контрола 

на болести или поради благосостојбата на животните,   
- акции за итни вакцинации, 
- собирање, пакување и испраќање на примероци, 
- реагенси за дијагностичко тестирање. 
 
3.2.3 Оправданост и процедури за компензација 
Надоместокот за претрпената штета при сузбивање-

то на заразни болести се исплатува согласно одредбите 
од Законот за ветеринарното здравство.  

 
3.3. Материјални ресурси – Инфраструктура – 

Опрема 
Управата има соодветна опрема и инфраструктура 

на располагање, на централно и локално ниво, која не е 
исклучиво наменета за итни ситуации, но може да се 
смета на неа во случај на појава на заразна болест. Та-
квата инфраструктура вклучува:  

- соодветни канцелариски простории опремени со 
маси, бироа, столици и директни телефонски линии, 
факс машини, компјутери со интернет пристап и еле-
ктронска пошта, принтери, потрошен канцелариски ма-
теријал, листи на информации по однос на персонал, 
објекти, мапи итн., 

- информативен софтверски систем и бази на подато-
ци (NEIS, LABIS, база на податоци за идентификација и 
регистрација, база на податоци за граничните премин), 
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- Службени возила. 
Управата, МЗШВ и Владата на Република Македо-

нија треба да осигураат дека ветеринарната служба, 
НЦКБ како и ЛЦКБ ги имаат сите потребни средства, 
јасна управувачка структура и ефективно раководење, 
вклучувајќи персонал, објекти и опрема, за спроведува-
ње на ефикасна акција за искоренување на болеста, ка-
ко и да се осигура брза имплементација на мерките по-
врзани со епидемиолошките испитувања, заштита на 
околината, третирање на мрши од заразените одгледу-
валишта, службен надзор на зоните, надзор на болеста, 
благосостојба и итно колење, чистење, дезинфекција и 
други санитарни мерки, итна вакцинација.  

Потребата од дополнителна опрема за потребите на 
НЦКБ и ЛЦКБ во случај на појава на болест треба да 
биде континуирано следена и зависи директно од бро-
јот на ангажирани лица. Одлука за набавување на иста-
та донесува директорот. 

Функционалноста на опремата треба да биде следе-
на и секое нефункционирање да биде пријавено за брзо 
сервисирање и поправка.  

Неопходната опремата која ја нема  во залиха се обез-
бедува од други субјекти врз основа на претходно склуче-
ни договори со тие субјекти од страна на Управата.  

НЦКБ и секој ЛЦКБ треба да поседуваат основни 
залихи на средства и потрошен материјал и опрема кои 
би се користеле во случај на појава на заразна болест 
според список на опрема изготвен  од НЦКБ и ЛЦКБ. 

НРЛ треба постојано да биде снабдена со соодветни 
реагенси за дијагноза на особено опасните болести, од 
соодветен тип и во доволни количини. Обемот и коли-
чината на дијагностичките тестови кои се потребни се 
определува со програмите на соодветната болест.   

Управата обезбеди простор за комуникација со јав-
ните медиуми, весник за водење записи во хронолошки 
редослед на сите настани поврзани со појава на болеста 
и кој овозможи поврзување и координирање на различ-
ни активности. 

 
4. Национален центар за контрола на болести 

(НЦКБ) 
 
4.1. Обврски 
НЦКБ е одговорен да одржува високо ниво на под-

готвеност, во отсуство на болест и да ја координира и 
насочува националната стратегија во случај на појава 
на болест на национално ниво. Директорот треба да 
обезбеди активирање на целосно екипиран и функцио-
нален НЦКБ веднаш по потврдувањето и не подоцна 
од 24 часа по потврдувањето на болеста која е предмет 
на оваа програма.   

4.2. Локација – Лица за контакт 
НЦКБ е лоциран во канцелариите на Управата, со 

цел да осигура непречена комуникација со министерот, 
Владата на Република Македонија, ЛЦКБ и другите 
инволвирани субјекти.  

  
4.3. Организација и состав  
Крајната одговорност за донесување на одлуките ја 

има директорот кој воедно раководи со НЦКБ.  
Персоналот во НЦКБ треба да овозможи ефективен 

процес на управување. 
Ветеринарниот и административниот персонал, од 

кој се состои НЦКБ, биде обучен за својата улога во 
управување со контролата и искоренување на болести. 
Тој се состои од најмалку двајца доктори по ветеринар-
на медицина и четири административни работници и 
биде дополнуван по потреба. Во зависност од заразната 
болест, по потреба се организира  24 часовна смена на 
должности. 

НЦКБ го сочинуваат: 
- раководител на НЦКБ – директор на Управата,  
- заменик и координатор - одговорен на Одделение-

то за здравствена заштита на животните, 
- член – претставник од НРЛ, 
- два (2) ветеринарни инспектори,  

- еден (1) експерт по компјутерска информатика, 
- два (2) административен или технички персонал.  
Должностите на координаторот опфаќаат, особено 

во отсуство на болест, одржување на листи на записи 
за: вработените, матерјали и опрема, одржување на по-
стојана спремност за борба против заразни болести кои 
се предмет на оваа програма преку редовни курсеви за 
обука, одржување на капацитетот за дијагноза и борба 
против болести и спроведување на акции за подигање 
на јавната свест. НЦКБ се поврзува со ЕГ и НРЛ и ако 
се смета за потребно, бара дополнителен експертски 
совет од Факултетот за ветеринарна медицина или јав-
ниот и/или приватниот сектор.  

Хронолошки записи, во форма на регистар, се чува-
ат за сите настани поврзани со појава на заразна болест 
и сите акции преземени како одговор на нив. 

 
4.4. Должности и одговорности 
Должностите и одговорностите на НЦКБ се : 
- одржување спремност и подготвеност за справува-

ње со болестите кои се предмет на оваа програма во ус-
лови кога истите не се присутни на територијата на Ре-
публика Македонија;  

- формулирање и насочување на националната стра-
тегија во случај на појава на болест и одредување на 
неопходни мерки за контрола и сузбивање на болест; 

- раководење и следење на работата на ЛЦКБ;  
- изготвување на спецификации (чек листи) на ос-

новни средства и потрошен материјал кој е на распола-
гање на НЦКБ и ЛЦКБ; 

- изготвување и давање насоки за спроведување на 
планот за вакцинација; 

- ангажирање на персонал и други ресурси; 
- комуникација и координација со НРЛ; 
- комуникација и координација со ЕГ; 
- комуникација со Европската Комисија, меѓуна-

родните организации и Ветеринарните служби на со-
седните држави, трговските партнери, како и другите 
национални органи и ветеринарни, земјоделски и тр-
говски организации и тела; 

- комуникација со медиумите, одржување на заед-
нички дневен гласник за сите настани поврзани со по-
јава на болеста; 

- предлагање финансиски програми за спроведува-
ње на  мерките од оваа програма;  

- организирање обуки и номинирање на учесници; 
- организирање кампањи за подигнување на свеста 

кај јавноста; 
- донесува упатства за контролата на граничните 

инспекциски премини и аеродроми; 
- донесување на упатство за реализирање на мерки-

те за контрола и сузбивање на болест која е предмет на 
оваа програма; 

- комуникација со надлежните органи за обезбеду-
вање на ефикасно вршење на мерките за контрола и 
сузбивање на болест; 

- комуникација со метеролошки служби, служби за 
здравствена заштита на луѓето и служби за животна 
средина.  

Владата на Република Македонија, преку МЗШВ, 
обезбедува дека НЦКБ ги поседува сите неопходни 
средства, вклучувајќи персонал, простории и опрема за 
ефикасна борба за искоренување на болести.  

 
5. Локален центар за контрола на болести (лцкб) 

 
5.1. Обврски 
Улогата на ЛЦКБ е да одржува одредено ниво на 

постојана подготвеност и спремност, во отсуство на 
болест и да ги организира, координира и спроведува на 
терен сите соодветни контролни и заштитни мерки во 
случај на појава на болест на регионално и локално ни-
во. Директорот треба да обезбеди активирање на це-
лосно екипиран и функционален ЛЦКБ непосредно по 
потврдувањето, но не подоцна од 24 часа од потврдува-
њето на болеста која е предмет на оваа програма.  
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5.2. Локација (и) – Лица за контакт 
Заради спроведување на мерките од оваа програма на 

регионално и локално ниво, државата е поделена на реги-
они составени од епидемиолошки единици.  Географски-
те граници на регионите зафаќаат најмалку 2.000 km2 и се 
определени врз основа на административни и географски 
критериуми. Други критериуми кои се земат во предвид 
при одредувањето на регионите вклучуваат: број и видови 
на животни, број и типови на одгледувалишта за животни, 
приемчиви видови на диви животни, густина на објекти за 
животни, индустриска развиеност на сточарството, хума-
на популација, пристапност, број на денови за очекувана 
работа, помошен персонал на располагање, географски 
прилики, топографија итн. 

НЦКБ  обезбедува мапа на регионалната поделе-
ност и епидемиолошките единици. 

Во случај на појава на инфективна болест која е 
предмет на оваа програма, ЛЦКБ се активира во соод-
ветниот регион, кој ги содржи зафатените епидемиоло-
шки единици и под негова надлежност треба да биде 
целиот регион. Кога е зафатен повеќе од еден регион, 
или кога границите на воспоставените заштитни зони и 
зони под надзор се протегаат надвор од границите на 
еден регион, ЛЦКБ бидат активирани и  функционира-
ат во сите зафатени и заразени региони. ЛЦКБ во зафа-
тените региони бидат во постојана меѓусебна комуни-
кација и го координираат спроведувањето на активно-
стите во заедничката заштитна или зона под надзор. 

ЛЦКБ, се сместени во канцелариите на ветеринар-
ните инспектори.   

Точното место и податоци за контакт со ЛЦКБ ги 
изготвува и објавува НЦКБ во зависност од локацијата 
и од болест која е предмет на оваа програма. 

 
5.3. Организација и состав  
Персоналот на ЛЦКБ се состои од најмалку двајца 

ветеринарни инспектори, технички персонал за подр-
шка на теренските активности и две до три лица анга-
жирани за административна работа, кои бидат соодвет-
но обучени за контрола на болести и спроведување на 
мерките од оваа програма.  Персоналот може да биде 
дополнет по потреба и по потреба биде обезбедена два-
есет и четири часовна работа. Одговорниот на ЛЦКБ е 
директно одговорен пред НЦКБ. Ангажираните во 
ЛЦКБ чуваат записи и резимеа за информирање на од-
говорниот на ЛЦКБ. 

ЛЦКБ, по претходно одобрување од НЦКБ, може 
да организира ad-hoc локални ЕГ кои се состојат од до-
ктори по ветеринарна медицина по договор во регио-
нот, кои имаат искуство во спроведување на мерките за 
контрола и сузбивање на болести. Персоналот за тех-
ничка подршка треба да биде обучен за спроведување 
на постапките за контрола и ерадикација на болестите 
кои се предмет на оваа програма.  

Во однос на персоналот, опремата и начинот на 
управување, а со цел контрола и ефикасно сузбивање и 
искоренување на заразните болести кои се предмет на 
оваа програма, ЛЦКБ обезбеди брза имплементација на 
правните поединости во однос на епидемиолошките 
испитувања, службениот надзор и спроведувањето на 
контролните мерки во заштитните зони, зоните под 
надзор, перспективно и ретроспективно следење и бла-
госостојба на животните,  

ЛЦКБ достави податоци до Управата/НЦКБ за 
одредување на границата на заштитните зони и зоните 
под надзор, и предлага посебни мерки што треба да би-
дат превземени во самите зони. 

ЛЦКБ е должна да доставува писмени извештаи до 
НЦКБ најмалку еднаш дневно, за прогресот на мерките 
во контролата и искоренувањето на заразната болест во 
регионот за кој тој ЛЦКБ е надлежен.  

ЛЦКБ подготвува и ажурира список на локални и 
регионални организации, правни и физички лица кои 
треба да се контактирани во случај на појава на болест, 
и која најмалку ги вклучува: 

- полицијата; 
- царината; 

- кооперантите во производството на млеко и мле-
карите; 

- другите официјални служби кои ги посетуваат 
фармите 

- пазарите на добиток и лица поврзани со продава-
њето добиток; 

- собирните центри за добиток; 
- приватните ветеринари; 
- локалните ветеринарни асоцијации; 
- превозниците на месо и добиток; 
- фирми кои имаат склучено некакви договори со 

фармите кои би имале влијание на ширење на болеста; 
- добавувачите на добиточна храна ; 
- ловечките и рибарските организации;  
- хиподромите; 
- институциите за контрола на штетници; 
- кланиците и објектите за преработка на месо; 
- здруженијата на фармери. 
Поради важноста од најстриктно придржување кон 

хигиенските процедури, ЛЦКБ  обезбедува тушеви и соб-
лекувални за персоналот кој ги посетил местата кои најве-
ројатно не се инфицирани, одделно од оние за персоналот 
кој ги посетил сомнителните или инфицирани места. 
Опремата која е користена при тие активностите треба  да 
биде деконтаминирана соодветно во различни простории 
во зависност од местата каде истата е користена. ЛЦКБ 
треба да обезбеди спроведување на сите предвидени мер-
ки за дезинфекција и деконтаминација. 

По потреба се обезбедуваат места/простории во вид 
на мобилни санитарни единици во инфицираните одгле-
дувалишта, во кои целата дезинфекција и деконтамина-
ција против болеста се спроведува со минимален ризик. 

ЛЦКБ треба да обезбеди простории за чување и 
складирање на дополнителна опрема и потрошен мате-
ријал кој е неопходен за првите неколку денови од ак-
цијата за контрола и искоренување на болести и во 
периодот кога болеста не е појавена.  

ЛЦКБ преку преддоговори склучени помеѓу Управата 
и други правни и физички лица  има пристап до целата 
неопходна опрема и по потреба потрошен материјал. 

 
5.4. Општи должности и одговорности   
Ветеринарниот инспектор кој раководи со ЛЦКБ 

треба да има искуство и познавања за управувањето со 
програмите за контрола и искоренување на болести, мо-
ра да има познавања за засегнатите локални индустрии, 
способност за анализа на комплексни проблеми и разви-
вање и примена на практични решенија. Одговорниот 
инспектор во ЛЦКБ е одговорен за сите ангажирани во 
ЛЦКБ, директно е одговорен пред НЦКБ, и одржува вр-
ски на локално и регионално ниво со други субјекти. 

Под одговорност на раководниот ветеринарен инс-
пектор, ЛЦКБ ги исполнува следните должности: 

- развој на детална програма на активности за кон-
трола, надзор и искоренување на болести на подрачјето 
под негова надлежност и предлагање на истата на 
НЦКБ на одобрување;  

- примена  и управување со одобрените активности 
во зафатените подрачја, вклучувајќи анализа на задачи-
те, поставување приоритети и проценка и алокација на 
ресурсите; 

- организација и спроведување на епидемиолошки-
те испитувања и преземање на соодветни мерки во за-
висност од добиените наоди; 

- организација и спроведување на собирањето и ис-
праќањето на примероци до НРЛ за дијагностички или 
надзорни цели и преземање на соодветни последова-
телни мерки во зависност од добиените наоди; 

- следење на напредокот на камапањата и доколку е 
потребно предлагање промени; 

- одржување на врски со службите за итно дејству-
вање, индустријата, медиумите, и другите владини ми-
нистерства, на локално и регионално ниво; 
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- осигурување дека сите соодветни лица и институ-
ции се консултирани за ситуацијата и дека се спроведе-
ни сите итни мерки; 

- одржување на свеста и будноста на фармерите и 
обезбедување на нивна информираност и соработка во 
спроведувањето на мерките кои се применуваат за кон-
трола и сузбивање на болести;   

- чување на документирани записи за сите активно-
сти и поднесување на извештаи до НЦКБ во соодветна 
форма.   

 
5.5. Посебни должности и постапки 
При вршењето на своите должности, ЛЦКБ посве-

тува особено внимание на следните должности и по-
стапки:   

 
5.5.1 Испитување на сомнителни случаи 
Кога постои сомнителен случај на инфективна бо-

лест кај животните, ветеринарниот инспектор придру-
жен од лице кое е искусно во областа на здравствена 
заштита на животните, се спроведува испитување на 
сомнителниот случај, преземајќи ги сите потребни мер-
ки на претпазливост за да се избегне понатамошно ши-
рење на болеста. Испитувањето вклучува детално кли-
ничко испитување, епидемиолошко испитување и со-
бирање на соодветни примероци за испраќање во НРЛ 
за потврдување или отфрлање на сомнението. Актив-
ностите се спроведуваат врз основа на посебните насо-
ки пропишани во формуларите направени за таа цел од 
страна на Управата. Доколку е потребно, истрагата 
вклучува проценка на влијанието на дивите животни во 
развојот на епидемиолошката состојба. Одговорниот 
инспектор на ЛЦКБ во консултација со НЦКБ треба да 
одреди кои одгледувалишта се инфицирани врз основа 
на резултатите од лабораториските тестови и/или дру-
ги епидемиолошки и клинички докази. 

5.5.2 Вакцинација на животни 
Доколку вакцинација е избрана како начин за кон-

трола на болеста, ЛЦКБ треба да организира и импле-
ментира програма за вакцинација во означените зони и 
да го надгледува нејзиното спроведување.  

 
5.5.3 Надзор 
ЛЦКБ мора да осигура строго придржување кон 

мерките за контрола и сузбивање определени од НЦКБ 
и за таа цел организира и спроведе посети на сите одг-
ледувалишта на добиток во заштитните зони и во зони-
те под надзор кои се сметаат дека се во ризик, вклучу-
вајќи ги оние назначени од ЕГ. Посебно важна улога на 
ЛЦКБ е да осигура ефикасно спроведување на поставе-
ните ограничувања на движењето на животните на и од 
одгледувалиштата. ЛЦКБ работи во соработка со служ-
бата за внатрешни работи и другите одговорни органи 
на објавувањето на инфицираните одгледувалишта и 
спроведувањето на други контролни и заштитни мерки. 
Персоналот што го спроведува надзорот, без разлика 
дали припаѓа на службата за внатрешни работи, АРМ 
или е технички или административен персонал на 
ЛЦКБ, одговара пред одговорниот инспектор на ЛЦКБ.  

 
5.5.4  Имплементација на мерки за заштита и 

контрола на болести 
Одговорниот инспектор во ЛЦКБ треба да обезбеди 

дека сите членови на ЛЦКБ се запознаени со соодветни-
те стратегии за контрола на болестите во контекст на по-
себните локални и епидемиолошки околности, и ги 
превзема сите потребни мерки за следење на ситуацијата 
на теренот во однос на ширењето на болеста. За таа цел, 
врз основа на специфичните и детални упатства од 
НЦКБ, ЛЦКБ ги превзема следните активности: 

- активностите во зоната под надзор, кои имаат за 
цел ефикасно спроведување на применуваните заштит-
ни мерки како и следење на можното ширење на боле-
ста, преку испитување на клинички или епидемиоло-
шки сомнителните случаи или преку прегледи на слу-
чајно избрани единки–клинички и/или лабораториски–
од сомнителната популација,  

- активностите во заштитната зона, кои имаат за цел 
осигурување на брзо и ефикасно спроведување на про-
пишаните контролни мерки на инфицираните одгледу-
валишта, откривање на нови случаи на болест со по-
мош на редовно клиничко испитување и/или лаборато-
риски тестови, спроведување на епидемиолошки испи-
тувања, одредување на здравствениот статус на живот-
ните кои се во ризик и советување на фармерите за 
претпазливост и заштита со цел да се намали ризикот 
од пренесување на болеста. 

 
5.5.5  Проценување на вредноста на закланите 

или убиените животни и уништените производи од 
животинско потекло 

При процена на вредноста на закланите или убиени 
животни и уништените производи од животинско по-
текло при спроведувањето на мерките за сузбивање и 
искоренување на болести кои се предмет на оваа про-
грама заради надоместок на штета, ЛЦКБ постапува по 
инструкции од НЦКБ, врз основа на одредбите кои се 
пропишани во Законот за ветеринарното здравство и 
прописите донесени врз основа на него.  

 
5.5.6  Движење и превоз на животни и производи 

од животинско потекло 
ЛЦКБ треба да обезбеди дека движењето или пре-

возот на животни, производи и нус производи помеѓу 
одгледувалишта, саеми, пазари, и други форми на на-
бавување се спроведува врз основа на оваа програма 
соодветно на болеста. 

ЛЦКБ го организира превозот на животните, живо-
тинските производи и мршите од угинати, убиени или 
заклани животни од одгледувалиштата до местото на 
нивно нештетно отстранување со соодветни превозни 
средства и под службен надзор со цел да се избегне 
ширењето на инфекцијата. Деталните упатстава за 
транспортот на живи животни, производи, суровини, 
нус производи и отпадоци од  животинско потекло се 
пропишуваат дополнително од страна на НЦКБ во за-
висност болеста која е предмет на оваа програма врз 
основа на одредбите кои се пропишани во Законот за 
ветеринарното здравство и прописите донесени врз ос-
нова на него.  

 
5.5.7 Отстранување на животни и производи од 

животинско потекло  
ЛЦКБ треба да го организира убивањето и нештетно 

отстранување на инфицираните животни веднаш и не по-
доцна од роковите пропишани со програмата соодветно на 
болеста. За нештетно отстранување на животните и произ-
водите од животинско потекло персоналот од ЛЦКБ мора 
да има познавања за локалната индустрија и практично 
искуство за методите за нештетно отстранување на живо-
тински мрши и други контаминирани материјали. Нештет-
ното отстранување на животните, производите од животин-
ско потекло и добиточната храна се спроведува под служ-
бен надзор од ветеринарен инспектор. Деталните упатства 
и процедурите за нештетно отстранување на животните и 
животински производи се пропишуваат дополнително од 
страна на НЦКБ во зависност од инфективната болест  која 
е предмет на програмата соодветно на болеста и врз основа 
на прописите од областа на ветеринарството.   

 
5.5.8  Убивање/колење на животни  
ЛЦКБ е одговорен за убивање на животни со хума-

ни методи и од страна на професионално обучени лица. 
Животните треба да бидат убиени на лице место и по-
тоа транспортирани до местото за нештетно отстрану-
вање. Деталните упатства и процедурите за убивање на 
животни се пропишани дополнително од страна на 
НЦКБ во зависност од инфективната болест  која се 
појавила во државата и врз основа на прописите од об-
ласта на ветеринарството. 

Доколку е дозволено, колењето на животни се спро-
ведува во кланици под службен надзор. Ваквото коле-
ње се врши во отсуство на други животни или трупови 
во просториите, и надвор од другите тековни активно-
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сти на кланицата. По колењето просториите, објектите 
и опремата во кланиците треба да бидат целосно исчи-
стени и дeзинфицирани. 

  
5.5.9 Чистење, дезинфекција, дезинсекција, дера-

тизација, деконтаминација и дезодорација (во пона-
тамошниот текст: ДДДДД) 

ЛЦКБ го организира и надгледува чистењето и 
ДДДДД и контролата во одгледувалиштата, вклучувај-
ќи ги контаминираните простории, опремата, материја-
лите и возилата. За таа цел персоналот од ЛЦКБ треба 
да има соодветно познавање за постапките за чистење 
и ДДДДД. Деталните упатства и процедури за чистење 
и ДДДДД се пропишани од страна на НЦКБ во завис-
ност од инфективната болест  која е предмет на соод-
ветната програма и врз основа на прописите од областа 
на ветеринарството.  

 
5.5.10   Повлекување на ограничувањата 
По исполнувањето на мерките за надзор, добивање-

то на негативни резултати и кога зависно од болеста ќе 
помине одреден период од спроведувањето на мерките 
за контрола на болеста, ЛЦКБ му предложува на НЦКБ 
повлекување на сите ограничувања. По повлекувањето 
на ограничувањата ЛЦКБ го надгледува повторното 
населување на одгледувалиштата.  

 
5.5.11  Набавка на материјали за нештетно от-

странување 
Со цел навремено, непречено и нештетно одстрану-

вање на животните, ЛЦКБ постојано води евиденција за 
локалните изведувачи и набавувачи на опрема и машини 
за нештетно одстранување на животните. Управата 
склучува пред договори со некои од овие изведувачи. 

Секој ЛЦКБ треба да обезбеди соодветно место за 
складирање на материјали и опрема, кои се под одго-
ворност на еден од неговите членови. 

 
6. Експертска група 

 
Согласно оваа програма, директорот ја формира ЕГ 

во зависност од болеста која е предмет на оваа програ-
ма,  која треба да му биде во функција на НЦКБ, а по 
потреба и на  располагање на ЛЦКБ.  

 
6.1. Функции 
ЕГ треба да биде перманентно оперативна група со 

следните функции:  
- во отсуство на болест, реализација на упатствата 

од НЦКБ во однос на одржувањето на високо ниво на 
подготвеност,  

- во случај на појава на болест, обезбедување на 
експертски совети и упатства за подршка на национал-
ната стратегија за контрола на болести на национално 
ниво, и особено, организирање и спроведување на епи-
демиолошки и други испитувања на теренот. 

Во случај на активно жариште, EГ постапува како 
мобилна група за брзи интервенции на локално и реги-
онално ниво и обезбедува иницијална експертска по-
мош за  соодветно функционирање на ЛЦКБ.      

Директорот треба да обезбеди функционирање на 
EГ веднаш, но не подоцна од 24 часа по потврдувањето 
на болеста која е предмет на соодветната програма.  

 
6.2. Локација – Контакт детали 
За време на периодите на отсуство на болест EГ не-

ма да се состанува во посебни простории, но нејзините 
членови продожуваат да ги исполнуваат своите рутин-
ски должности на своите работни места. Во овие пери-
оди EГ може да се контактира преку Одделението за 
здравствена заштита на животните во Управата. 

За време на периоди на активни жаришта на болест, 
EГ е активно вклучена во спроведување на своите 
функции. Во тој случај EГ може да се контактира со 
посредство на НЦКБ.   

6.3. Организација и состав 
EГ го известува НЦКБ односно во периодите на 

отсуство на болест, директорот, преку Одделението за 
здравствена заштита на животните и делува советодав-
но за технички и научни прашања што се однесуваат на 
имплементацијата на планот на итни мерки.  

Експертската Група ја сочинуваат :  
- епидемиолози;  
- лабораториски експерти; 
- дијагностичари; 
- други експерти (биолози, орнитолози и други). 
Бројот и стручниот профил  на членовите на ЕГ мо-

жат да бидат проширени доколку во време на појава на 
жаришта на болест ситуацијата тоа го налага. Членови-
те се избраат според нивната стручност и искуство за 
клиничките, епидемиолошките аспекти на инфективни-
те болести и искуството на методите за контрола на 
искоренувањето на овие болести. Членовите на ЕГ тре-
ба континуирано да го надградуваат своето знаење. 

Директорот ги обезбедува сите потребни ресурси за 
непречено функционирање на ЕГ.  

 
6.4. Должности и одговорности на ЕГ 
6.4.1. Во отсуство на болест  
а) Експертиза и помош на Управата во планирањето 

на итните мерки во случај на појава на болест; 
б) Советување на директорот за начините за кон-

трола, сузбивање и искоренување на различни болести 
и обезбедување на експертска подршка во спроведува-
њето на овие активности; 

в) Давање совети и помош во развојот на соодвет-
ните програми и анализа на различни сценарија за раз-
вој на епидемии; 

г) Развивање на модели за собирање и анализа на 
епидемиолошки податоци; 

д) Врз основа на најновите научни сознанија, подр-
шка во процесот на донесување одлуки; 

ѓ) Учество во развојот и имплементација на систе-
ми за проценка на ризици; 

е) Обучување на вработените за клиничките знаци, 
епидемиологијата и начинот за контрола на болестите; 

ж) Обучување на ветеринарниот персонал за спро-
ведување на епидемиолошки испитувања; 

з) Подршка во изведувањето на симулирани вежби 
за ветеринарниот, техничкиот и административниот 
персонал; 

ѕ) Учество во спроведување на кампањи за подига-
ње на свеста кај јавноста и нејзино информирање со 
цел фармерите, ветеринарите и потрошувачите да би-
дат запознаени со целите и модалитетите на програма-
та со што се осигурува нивна поддршка и непречено 
спроведување на истата. 

 
6.4.2.  Во случај на сомнеж за појава на болест 
a) Проценка на клиничката слика и епидемиоло-

шката ситуација; 
б)  Давање на совети во поглед на земање примеро-

ци, потребни анализи за дијагностицирање на болести 
и предлагање на дополнителни мерки. 

 
6.4.3.  Во случај на потврдување на појава на бо-

лест 
a) При првичното појавување на болест, проценка и 

анализа на податоците од епидемиолошкото испитува-
ње со цел одредување на изворот на инфекција, веро-
јатниот датум на инфекција и можноста за евентуално-
то ширење на болеста; 

б) Проценка во однос на одгледувалиштата за кои 
постои најголем ризик за ширење на болеста и предла-
гање на мерки за спречување на ширењето на болеста; 

в) Советување во однос на мерките пропишани со 
соодветната програма; 

г)  Водење на епидемиолошки истражувања; 
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д) Поткрепување на епидемиолошките податоци со 
географски, метеоролошки и други потребни релевант-
ни информации; 

ѓ) Анализа на епидемиолошките податоци и врше-
ње на проценка на ризици во редовни интервали; 

е) Постојано следење на можноста за користење на 
итна вакцинација како контролна мерка и давање на 
мислења на оваа тема за НЦКБ; 

ж) Давање на совети на НЦКБ и ЛЦКБ. 
 

7. Обука на персоналот, подигање на јавната свест 
и запознавање на јавноста 

 
7.1. Обука на персоналот во службата 
Управата треба да обезбеди редовна обука на пер-

соналот кој може да биде ангажиран во борбата со бо-
лестите кој се предмет на оваа програма.  

При планирање и спроведување на обуката, Упра-
вата треба да биде помогната од Факултетот за Ветери-
нарна Медицина и Ветеринарната Комора.  

Програмата се изведува преку семинари, предавања 
и брошури во кои задолжително ги обработуваат нај-
малку следните теми: 

- етиологија; 
- епизоотиологија; 
- патогенеза; 
- клиничка слика; 
- пато-анатомски наод; 
- дијагноза и диференцијална дијагноза;  
- контролни мерки и превентива; 
- надзор над болестите;  
- постапки во сомнителните и инфицирани одгледу-

валишта;  
- организациона поставеност при спроведување на 

мерките за борба против болестите кои се предмет на 
оваа програма (НЦКБ, ЛЦКБ, ЕГ);  

- епидемиолошки испитувања; 
- процедури во заштитните зони и зоните под надзор; 
- следење и надзор; 
- благосостојба на животните; 
- водење евиденција;  
- начини на комуникација и известување; 
- процедури  за пријавување, објавување и одјавување. 
Во обуката се вклучени: 
- ветеринарните инспектори; 
- членовите на експертската група(и) членовите на 

НЦКБ и ЛЦКБ. 
Покрај оваа обука, ветеринарните инспектори се 

обучуваат и за процедурите за контрола на болести кои 
задолжително се пријавуваат и за епидемиологија.  

Останатиот персонал треба да помине низ соодвет-
на обука која се организира од ЕГ и Управата.  

Покрај горе споменатите обуки се организираат си-
мултани канцелариски и теренски вежби на секои две 
години, во што е можно пореални услови. Изведување-
то на овие вежби треба да биде во согласност со меѓу-
народните искуства и стандарди. 

По извршувањето на симултаните вежби се проце-
нува нивната ефективност и се подготвува извештај. 
Искуствата од симултаните вежби се искористат за по-
добрување и дополнување на оваа и другите соодветни 
програми и следните обуки. 

Доколку е возможно, обуката и симултаните вежби 
може да се изведуваат со заеднички програми со сосед-
ните држави. 

 
7.2. Подигање на јавната свест 
Со оглед на тоа дека одгледувачите на животни се 

важна алка во откривањето и навременото пријавување 
на сомнеж на болеста, неопходно е тие да бидат запоз-
наети со клиничките знаци на болестите. 

Курсеви и материјали за обнова на знаењето обез-
бедуваат за докторите по ветеринарна медицина, агро-
номите од сточарска насока и за оние кои би можеле да 
имаат контакт со приемчивите животни. Содржината 
на овие курсеви е слична со онаа што е пропишана во 
точка 7.1. од оваа програма. 

Во овие обуки треба да бидат вклучени фармерите, 
продавачите на добиток, вработените во кланици, вете-
ринарните техничари, возачите на возила за превоз на 
животни и лицата кои ги посетуваат одгледувалиштата 
и имаат редовен контакт со приемчивите животни по 
други основи. Овие обуки треба да го нагласуваат ри-
зикот од болеста, начинот на нејзина појава и ширење, 
клиничките симптоми на болеста, потребата од брзо 
пријавување при сомневање за присуство на болеста, 
условите за компензација за животните и евентуалните 
штети од појава на болестите.  

 
7.3. Запознавање на јавноста со болеста  
Кога е потврдена заразна болест во земјата, се обез-

бедува редовно информирање за напредокот на мерки-
те за контрола и искоренување, преку локалните и на-
ционалните медиуми.  

Покриеноста на медиумите има значајно влијание 
врз тоа како јавноста ќе гледа на напредокот  во борба-
та против болестите. Ова повратно влијае на нивото на 
подршката од јавноста за чекорите што се преземаат за 
нејзино брзо привршување. Информациите се доставу-
ваат до медиумите на неколку начини: 

- брифинзи со новинари; 
- редовно информирање на медиумите (иницијално 

еднаш дневно); 
- одговори на поединични барања; 
- интервјуа; 
- доставување на статии на барање на медиумите. 
Употребата на стручни термини треба да  биде све-

дена на минимум. 
Сите информации треба да бидат редовно и навре-

мено доставувани до медиумите.  
За комуникација со јавноста се ангажира искусен 

портпарол. Како дополнителен начин за известување 
може да има и известувања од терен. 

 
7.3.1  Медиумска кампања на национално ниво 
Усни информации 
Медиумската кампања се координира од НЦКБ во 

вид на дневни пресови на национално ниво од Мини-
стерот и други овластени службеници со цел  да: 

- се обезбеди постојано известување за ситуацијата 
на болеста; 

- се обезбедат детали за последните мерки на прет-
пазливост и контрола; 

- се потенцираат моменталните проблеми. 
Заради избегнување на неконтролиран пристап до 

заразените подрачја со што можноста за ширење на бо-
леста се зголемува, теренските посети треба да  бидат 
организирани под контролирани услови. 

Пишани информации 
Покрај усните информации, заради поцелосно ин-

формирање на домашните и меѓународните медиуми, 
редовно  се дистрибуираат и печатени информации.  

 
7.3.2  Интернет 
Управата треба да обезбеди интернет страница која 

постојано ќе биде проширувана и дополнувана со пос-
ледните информации за развојот на состојбата на боле-
ста, хронологија на настаните, и други информации за 
јавноста. Интернет страниците  содржат препораки за 
биосигурносни мерки за патници и увозници/извозни-
ци. Едно лице се назначува за одржување на страница-
та и следење на информациите кои се објавуваат на 
други интернет страници.  

 
7.3.3 Јавни огласи 
Заради запознавање на јавноста, до јавните медиу-

ми се дистрибуираат јавни огласи со едноставни и ди-
ректни пораки. 

 
7.3.4 Медиумски кампањи на локално ниво 
Едно лице од ЛЦКБ се назначува да дава информа-

ции за јавноста на локално ниво во консултација со 
НЦКБ.  
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Заради одржување на дирекна комуникација со одг-
ледувачите кои се загрозени од спроведувањето на 
мерките за контрола и искоренување на болестите се 
одржуваат локални состаноци. На медиумите може да 
им биде дозволено да присуствуваат на овие состано-
ци. Одговорниот инспектор во ЛЦКБ треба навремено 
да  воспостави контакт со локалните медиуми за нивно 
информирање.  

Членовите на ЛЦКБ треба да се запознаени дека ин-
формациите претставуваат класифицирани информации 
определени со степен на тајност согласно закон и не 
смее да се даваат без претходно одобрение од НЦКБ. 

 
8. Влегување во сила 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.19-3685/1                        Претседател на Владата 

26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
 

1031. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за ветери-

нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/98), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА  
АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА 

 
I. ПОГЛАВЈЕ: ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Цел 

 
Основна цел на Програмата за сузбивање и искоре-

нување на Авијарната инфлуенца (во понатамошниот 
текст: програма) е заштита на здравјето на животните и 
здравјето на луѓето од болеста Авијарна инфлуенца (во 
понатамошниот текст: АИ) и обезбедување основни 
предуслови за непречена трговија и евентуално извоз 
на живина и производи од живина. 

 
2. Дефиниции  

Одделни изрази употребени во оваа програма го 
имаат следното значење:  

a) “Авијарна инфлуенца” е инфекција кај живината 
или други птици предизвикана од било кој вирус А на 
инфлуенца:  

- на подтиповите H5 или H7 или  
- со венски индекс на патогеност кај шест неделни 

пилиња поголем од 1.2. 
б) “Високо патогена Авијарна инфлуенца (во пона-

тамошниот текст: ВПАИ)” е инфекција кај живината 
или други птици предизвикана од:  

- вируси на АИ од подтиповите H5 и H7 со геномска се-
квенца кодифицирана за многукратни основни амино кисе-
лини на местото на врзување на хемаглутининска молекула 
слична со таа кај другите вируси на ВПАИ, со тоа што мо-
лекулата на хемаглутинин може да биде врзана со убикват-
на протеаза од домаќинот или 

- вируси на АИ со венски индекс на патогеност кај 
шест неделни пилиња поголем од 1.2. 

в)  “Ниско патогена Авијарна инфлуенца (во пона-
тамошниот текст: НПАИ)” е инфекција кај живината 
или други птици предизвикана од вируси на АИ од под 
типовите H5 и H7 кој не влегува во дефинициите под 
потточка б) од оваа точка.  

г) “Жариште” е одгледувалиште каде АИ е потврде-
на од страна на Управата за ветеринарство (во поната-
мошниот текст: Управата). 

II. ПОГЛАВЈЕ: МЕРКИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 
СЛУЧАЈ НА СОМНЕВАЊЕ НА ПОЈАВА НА ЖА-

РИШТЕ НА АИ 
 

1. Мерки кои се применуваат во одгледувалишта  
Пo пoстaвувaњeтo на сомнежoт на АИ, Управата 

веднаш запoчнува службена истрага за да го потврди 
или исклучи присуството на АИ, и го става одгледува-
лиштето под службен надзор. Службената истрага 
вклучува зeмање примероци/мостри за лабораториско 
тестирање во согласност со потточката 4.2.2. од Пог-
лавје V од оваа програма. 

До добивањетo на резултатите од лабораториското 
тестирање, Управата во сомнитeлнoтo одгледувалиште 
обезбедува применa на следниве мерки:  

a) Прeбрojувaњe или соодвeтна прoцeнкa на брojoт 
на живинатa, другитe птици и сите цицачи од домаш-
ните видови во однос на нивната категорија, тип и вид;  

б)  Составувaњe листа со приближниот број на жи-
вина или други птици или сите цицачи од домашните 
видови кои се веќе болни, угинати или постои можност 
да бидат инфицирани во секоја старосна и производна 
категорија од одгледувалиштето. Листатa се ажурира 
дневно за да се имаат во евиденција изведувањата и 
угинувањата во текот на периодот од пoстaвувaњeтo на 
сомнежoт и истата е биде достапна на барање на вете-
ринарниот инспектор; 

в)  Ограничување на живинатa и другитe птици во 
нивните живеалишта или на некое друго место каде се 
изолирани и каде се спречува контакт со друга живина, 
други птици или диви птици; 

г) Забрaна за влeз и излeз на живина и други птици 
во и од одгледувалиштето; 

д)  Забрaна за изнесување на животинските мрши, ме-
сото од живина или други птици вклучувајки и внатреш-
ни органи, добиточна храна, прибор, материјали, отпадок, 
ѓубре, цврсто ѓубре од живина или други птици, постелка 
или било што друго што би можело да ja пренесе бoлeстa 
од одгледувалиштето без одобрување од Управата, при-
дружувајки се кон соодветните биосигурносни мерки за 
да се одстрaни опасностa од ширење на АИ; 

ѓ)  Забрaна за изнесување на јајца од одгледували-
штето oсвeн доколку се изнесуваат за нештeтно отстра-
нување. Пo исклучок, јајцатa, вклучувајки ги и јајцата 
за насад може да се изнесaт од одгледувалиштето до-
колку тoa e одобренo од Управата, во согласност со ус-
ловите пропишани во анекс 5 кој е даден во прилог на 
оваа програма и е нејзин составен дел. 

е) Ограничување на движењето на лица, цицачи од до-
машните видови, превозни средства и опрема  до и од 
одгледувалиштето. Движeњeтo може да се oдобри под 
пoсебни услови од страна на ветеринарниот инспектор;  

ж) Дезинфекција на влезовите и излезите од обје-
ктите во кои се одгледува живина и други птици и во 
самото одгледувалиште во согласност со инструкциите 
на ветеринарниот инспектор. 

Eпидемиолошкото испитување се спроведува во сог-
ласност со точка 3.3. од Поглавје V од оваа програма. 

Ветеринарниот инспектор може да земе мостри и да 
ги поднесе на лабораториско испитување и од други 
одгледувалишта. Во тие одгледувалишта ветеринарни-
от инспектор може да не примeни некои или сите мер-
ки кои се наведени погоре во Дел I од ова поглавје. 

 
2. Отстапки од мерките кои се применуваат  

на одгледувалиштата  
Управата може да дозволи отстапувања од мерките 

наведени во подточките в), г) и д) од Дел I  од ова пог-
лавје а, врз основа на проценка на ризикот и имајки ги 
во предвид превземените мерки на претпазливост како 
и крајното одредиште на птиците и производите кои се 
пренесуваат. Управата може да одобри одстапување од 
примена на мерките од подточката ж) од Дел I од ова 
поглавје во случај на други птици oсвeн живина кои се 
чуваат на некомерцијални одгледувалишта. 
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3. Времетраење на мерките кои се применуваат на 
одгледувалиштата 

 
Мерките кои се применуваат во одгледувалиштата 

во случај на сомневање на појава на жаришта како што 
е предвидено со Дел I од ова поглавје, се применуваат 
се додека  Управата не го исклучи присуството на АИ. 

 
4. Дополнителни мерки врз основа на епидемиоло-

шко испитување 
 
Врз основа на резултатитe од епидемиолошкото ис-

питување, Управата може допoлнитeлнo да ги примени 
меркитe наведени во оваа точка во одгледувалишта ка-
де има голема густина на населеност на живина.  

a) Привремена забрана на движење на живината, 
други птици и јајца и движење на превозни средства 
поврзани со живинарскиот сектор во поголема област 
или во целата држава. Ова ограничување може да се 
прошири и на движење на цицачи од домашните видо-
ви но не повеќе од 72 часа освен доколку не е оправда-
но од исклучителни околности. 

б) Примeна на мерките предвидени во точката 1.1. 
од Поглавје III од оваа програма, доколку условите 
дозволуваат,  може да се ограничи само на живина која 
е сомнителна на инфекција и нејзините производни 
единици. Примероци од живината или други птици се 
земаат кога истите ќе бидат нештетно уништени, со 
цел сомневањетo на појава на жариште да се потврди 
или исклучи во согласност со процедурите предвидени 
во точка 4.2. од Поглавје V од оваа програма. 

в) Фoрмирaњe привремена контролна зона околу 
одгледувалиштето и примeна на некои или сите мерки 
предвидени во точка 1. од ова поглавје.  

  
III. ПОГЛАВЈЕ: МЕРКИ КОИ ЌE СЕ ПРИМЕНAТ ВО 
СЛУЧАЈ НА ПОЈAВА НА ЖАРИШТА СО ВПАИ 
 

1.Мерки кои  се применуваат на одгледувалишта 
 
1.1. Мерки кои се применуваат од Управата 
 
Во случај на потврда на присуство на вирусот на 

ВПАИ, покрај мерките пропишани со Дел 1 од Поглав-
је II од оваа програма, Управата обезбеди примена на 
следните мерки: 

a) Живината и другите видови птици, присутни на 
одгледувалиштето каде ВПАИ е потврдена бидат вед-
наш нештетно уништени под службен надзор. Нештет-
ното уништеништување се врши во согласност со на-
ционалното законодавство и на начин на кoj се одбег-
нува ризикот од ширење на АИ, особено за  време на 
транспортoт или самотo убивање.Управата може да 
одобри отстапување од нештетното уништување за 
одредени видови живина или други птици врз основа 
на проценка на ризикот од понатамошно ширење на 
АИ.  Управата обезбедува превземање соодветни мер-
ки за ограничување на можноста за ширење на АИ на 
диви птици на одгледувалиштето.  

б)  Живината и другите птици кои угинале или биле 
нештетно уништени и јајцата за насад и конзумација 
траба да бидат нештетно отстранети под надзор на ве-
теринарниот инспектор.  

в) Живината која е штотуку изведена од јајца со-
брани од одгледувалиштето во периодoт помеѓу датата 
на можна појава на ВПАИ на одгледувалиштето и при-
менувањето на мерките предвидени во Дел 1 од Пог-
лавје II од оваа програма, треба да биде ставенa под 
службен надзор и врз неа се врши испитување во сог-
ласност со методите и процедурите пропишани во точ-
ка 4.2. од Поглавје V од оваа програма. 

г) Месото од закланатa живина и јајцата за насад и 
конзумирање произведени на одгледувалиштето во пери-
одот помеѓу можната дата на појава на ВПАИ и при-
менaтa на мерките предвидени со Дел 1 од Поглавје II од 
оваа програма, треба да се иследат и одстрaнат под служ-
бен надзор. Управата може да даде одобрување јајцатa за 
конзумирање да бидат испратени дирекно до објектите за 
производство на производи од јајца и со истите да се по-
стапува во согласност со националното законодавство и 
во согласност со условите наведени во анекс 5.  

д) Храната за живина, други предмети и супстанци 
и отпадок кои би можеле да бидат контаминирани, се  
уништуваат или подложат на третман во согласност со 
инструкциите дадени од ветеринарниот инспектор со 
кој се обезбедува уништување на вирусот на ВПАИ. 

ѓ) Цврстото и течното ѓубре и постелката кои би 
можеле да бидат контаминирани, се  третираат во сог-
ласност со одредбите за чистење и дезинфекција про-
пишани во точка 2.1 од Поглавје V од оваа програма. 

е) По отстранување на животинските мрши, обје-
ктот кој се користел за нивно одгледување, опремата 
која би можела да биде контаминирана и превозните 
средства користени за транспорт на живина или други 
птици, мрши, месо, храна, цврсто и течно ѓубре, по-
стелка или друг материјал или супстанци за кои постои 
сомневање дека се контаминирани, се чистата, дезин-
фицираат или третираат во согласност со одредбите за 
чистење и дезинфекција  наведени во точка 2.1. од Пог-
лавје V од оваа програма. 

ж) Забрана за влегување и излегување од одгледу-
валиштето без одобрување од ветеринарниот инспе-
ктор за други домашни птици или цицачи од домашни-
те видови. Ова ограничување нема да се однесува на 
цицачи од домашните видови кои имаат пристап само 
до просторот за живеење на луѓе.  

з) Проведување на целосна епидемиолошка истрага 
во согласност со точка 4.3. од Поглавје V од оваа про-
грама. 

ѕ) Во случај на примарно жариште, изолатот на ви-
русoт се испраќа на лабораториско тестирање за да се 
одреди генетскиот подвид. За таа цел изолатот на вирусот 
се испраќа до референтна лабораторија на Светската орга-
низација за здравствена заштита на животните (во поната-
мошниот текст: ОИЕ) или Европската Унија, како што е 
предвидено во точка 4.1. од Поглавје V од оваа програма. 

 
1.2. Исклучоци  кои се однесуваат на одредени 

одгледувалишта 
Управата може да одобри отстапување од мерките 

предвидени во потточка 1.1.а) од ова поглавје во случај 
на појава на жариште на ВПАИ во некомерцијални 
одгледувалишта, објекти за птици миленици, циркуси, 
золошки градини, продавници за птици, национални 
паркови, ограден простор каде живина или други пти-
ци се чуваат за научни цели или други цели поврзани 
со заштитување на загрозените видови или официјално 
регистрирани ретки раси на живина или други птици, 
доколку таквото отстапување не ја доведува во опас-
ност контролата на болеста и е во согласност со нацио-
налното законодавство. 

Кога се дозволени исклучоци Управата обезбедува  
спроведување на следните мерки врз живината и дру-
гите птици на кои се однесува одстапувањето: 

a) целосна изолираност од друга живина, други 
птици и диви птици; 

б) понатамошен надзор се додека лабораториските 
тестови не покажат дека не претставуваат повеќе опас-
ност за понатамошно ширење на ВПАИ  и  

в) немa да се преместуваат од одгледувалиштето од 
кое потекнуваат, освен во случај кога по инструкции и 
надзор од ветеринарниот инспектор се праќаат дирекно 
на колење или во друго одгледувалиште. 
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2. Мерки кои се применуваат во одделни производ-
ни единици и контактни одгледувалишта 

  
2.1.Мерки кои се применуваат во случај на поја-

ва на жариште на ВПАИ во посебни производни 
единици 

Во случаи на појава на ВПАИ во одгледувалишта 
кои се составени од две или повеќе производни едини-
ци Управата може да дозволи одстапка од примена на 
мерките пропишани во потточка 1.1 а) од ова поглавје 
за производнитe единици во кои живинатa e здрава. Та-
квите отстапки не смеат да ги доведaт во опасност мер-
ките за контрола на болеста. 

Oтстапкитe се дозволуваат само во случаи на одгле-
дувалишта со две или повеќе производни единици, каде 
имајки ги предвид структурата, големината, работењето, 
типот на сместување, хранење, снабдување со вода, 
опрема, персонал и посетители на премисите, условите 
се задоволителни и тие се комплетно независни од дру-
гите производни единици во поглед на локацијатa и се-
којдневна организираност на држанатa живина. 

 
2.2 Мерки кои се применуваат во контактните 

одгледувалишта 
Врз основа на епидемиолошкото испитување, Упра-

вата одлучува дали одгледувалиштето се смета како кон-
тактно одгледувалиште. Од страна на Управата се наре-
дува примена на мерките предвидени во Дел I од Пог-
лавје II од оваа програма.во контактното одгледували-
ште се додека присуството на ВПАИ не се исклучи.   

Врз основа на епидемиолошкото испитување, од 
страна на Управата може да се нареди примена на мер-
ките пропишани во точка 1.1 од ова поглавје во кон-
тактното одгледувалиште  особено ако истото е лоци-
рано во област со голема популација на живина. Глав-
нитe критериуми  врз основа на кои се одлучува за 
применување или неприменување на мерките предви-
дени со точка 1.1 од ова поглавје во контактното одгле-
дувалиште се наведени во анекс 6 кој е даден во прилог 
на оваа програма и е нејзин составен дел.    

Ветеринарниот инспектор обезбедува  земе ње мо-
стри од живината која е убиена, со цел да се потврди 
или исклучи присуство на вирусoт на ВПАИ во тоа 
контактно одгледувалиште. 

Од страна на ветеринарниот инспектор се обезбедува 
дека на секое одгледувалиште каде живината или други 
заробени птици се убиваат и нештетно се отстрануваат, а 
АИ последователно се потврдува, објектите и било која 
опрема која би можела да биде контаминирана, превозни-
те средства кои се користеле за транспорт на живина, дру-
ги заробени птици, мрши, месо, храна, цврсто ѓубриво, 
течно ѓубриво, постелка или било кој друг материјал или 
супстанца која би можела да биде контаминирана  и дека 
се  спроведуваат соодветните процедури пропишани во 
точка 2.1. од Поглавје V од оваа програма. 

 
3. ЗАШТИТНА ЗОНА И ЗОНА ПОД НАДЗОР 

 
3.1Формирање заштитната зона и зона под над-

зор во случaj на појава на жариште на ВПАИ 
Веднаш по потврдување на жариште на ВПАИ, 

Управата  формира: 
a) заштитна зона во радиус од најмалку 3 км. околу 

одгледувалиштето и 
б) зона под надзор во радиус од најмалку 10 км. 

околу одгледувалиштето вклучувајки ја и заштитната 
зона; 

Кога се формираат заштитната зона и зоната под 
надзор, Управата треба да ги има во предвид следниве 
критериуми: 

a) епидемиолошкото испитување; 
б) географската поставеност, особено природните 

граници; 

в) локацијата и близината на одгледувалиштето и 
проценетиот број на живина;  

г) вообичаеното движење, трговијатa со живина и 
други птици и достапностa до кланици; 

д) објектите и персоналoт кои се на располагање за 
спроведување на меркитe за контрола на транспортот 
на живина и други птици, нивни мрши, отпадок и по-
стелка, во заштитната зона и зоната под надзор, особе-
но ако живината или другите птици треба да се убијат 
и одстранат од одгледувалиштето од кое потекнуваат. 

Управата може да формира дополнителна зона под 
ограничување околу заштитната зона и зоната под над-
зор, имајки ги предвид критериумите наведени во став 
2 на оваа точка. 

Доколку заштитната зона, зоната под надзор или 
зоната под ограничување опфаќа територија од соседна 
држава, Управата/Националнен Центар за контрола на 
болеста ( во понатамошниот текст:НЦКБ) го информи-
ра и соработува со централниот надлежен орган од со-
седната држава надлежен за формирање на зоните.  

 
3.2. Општи мерки кои треба да се применaт во 

заштитната зона и зоната под надзор 
Управата обезбедува применување  во заштитната 

зона и зоната под надзор на :  
a) услови со кои се овозможува следливост на дви-

жењето на живината или другите птици, месо, јајца, 
мрши, храна, ѓубре, лица кои биле во контакт со зара-
зената живина или други заробени птици или превозни 
средства кои се во врска со живинарска индустрија и 

б) доставување на релевантни информации кои се од-
несуваат на живината или другитe птици и јајца кои вле-
гуваат или излегуваат во одгледувалиштето од страна на 
сопствениците, а по барање на ветеринарниот инспектор. 

Управата/НЦКБ се грижи за целосно свесност за 
вовeденитe забрани во заштитната зона и зоната под 
надзор за сите засегнати лица.   

Информацијатa за прeдвиденитe забрани може да би-
де проследена преку огласувања во медиуми како печате-
ни така и телевизиски или на други соодветни начини ка-
ко што е предвидено во Програмата за сузбивање и иско-
ренување на особено опасни заразни болести.  

 
4. Посебни мерки кои се применуваат во  

заштитните зони  
4.1.Попис и посети од ветеринарен инспектор 
Управата обезбедува во заштитната зона примена 

на  следниве мерки:  
a) попишувaњe што e мoжнo пoскoрo на сите одгле-

дувалишта и птици по вид, во согласност со образецoт 
прикaжaн во анекс 11 кој е даден во прилог на оваа 
програма и е нејзин составен дел;  

б) увид од стрaна на ветеринарниот инспектор во 
сите комерцијални одгледувалишта што e мoжнo 
пoскoрo нo наjдоцна за 7 дена од денот кога е формира-
на заштитната зона, при што се извршува клинички 
преглед на живината и другите птици, и доколку е не-
опходно, земање мостри за лабораториски тестови; за-
писникoт од посетатa, мострите и лaбoрaтoрискитe 
рeзултaти се чуваат;  

в) во некомерцијалните одгледувалишта, увидот се 
извршува пo прoцeна на eпизooтиoлoшкaтa состojбa во 
мeстoтo, во секoj случај пред престанoкoт на ограничу-
вањaтa во заштитна зона;  

г)  дополнителен надзор во заштитната зона и зема-
ње мостри со цел да се открие барем еден позитивен 
случај доколку бoлeстa e присутна во 30% од 
пoпулaциjaтa со 95% на веродостојност; 

д) доколку по извршениот клинички преглед во сог-
ласност со потточка б) од оваа точка се постави сом-
неж на присуство на ВПАИ, во сомнителното одгледу-
валиште се применуваат мерките пропишани со Дел I 
од Поглавје II од оваа програма. 
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Во тeкoт на вршењетo на пописот и посетите на 
одгледувалиштатa, ветеринарниот инспектор се придр-
жува до био-сигурносните мерки во согласност со на-
соките пропишани во анекс 9 кој е даден во прилог на 
оваа програма и е нејзин составен дел. 

 
4.2. Мерки кои треба да се применат на одгледу-

валиштата 
Управата обезбедува во одгледувалиштата во за-

штитната зона примена  на следниве мерки : 
a) живината и другитe птици да бидат затворeни во 

нивните живеалишта или на некое друго место каде ќе 
бидат изолирани од контакти со друга живина, други 
птици или диви птици; 

б)  мршите од убиeнатa живина се нештетно отстра-
нети; 

в) превозните средства и опремата која се користи за 
транспортирање на жива живина или други птици, месо, 
храна, цврсто и течно ѓубре, постелка или било кој друг 
материјал или супстанци кои би можеле да бидат конта-
минирани се чистат, дезинфицираат или третираат што е 
можно поскоро по веројатнотo контаминирање во сог-
ласност со одредбите за чистење и дезинфекција пропи-
шани во точка 2.1. од Поглавје V од оваа програма; 

г) превознитe средства кои се користат од страна на 
персоналот или други лица кои влегуваат или излегуваат 
од одгледувалиштето и кои би можело да бидат контами-
нирани, се чистат, дезинфицираат или третираат во сог-
ласност со одредбите за чистење и дезинфекција наведени 
во точка 2.1 од Поглавје V од оваа програма; 

д) живина, други птици или други домашни живот-
ни не може да влегува или излегува од одгледували-
штето без одобрување од ветеринарниот инспектор; 
ова ограничување нема да се однесува на животни кои 
имаат пристап само до објектитe за живеење на луѓето 
при што секoj кoнтaкт на oвиe животни со живина или 
други птици може да се исклучи; 

ѓ) секоj случај на зголeмeнo оболување или смрт-
ност на живинатa или други птици, кaкo и значително 
намалување на производното ниво во одгледувалиште-
то треба веднаш да се пријави на ветеринарниот инспе-
ктор, кој понатаму ги прeвзeма соодвeтнитe мeрки и 
зeма мoстри за лабораторискo испитувaњe; 

е) лицaтa кои влегуваaт или излегуваaт од одгледу-
валиштето треба да се придржувaaт кон соодветнитe 
био-сигурносни мерки во согласност со насоките наве-
дени во анекс 9;  

ж) со цел да се олесни надзорот и контролата на боле-
ста, сопственикот e должeн да чува податоци за сите лица 
кои го посетуваат одгледувалиштето и по барање да ги 
даде на увид на ветеринарниот инспектор. Нема потреба 
да се чуваат записи за посетителите во золошкитe гради-
ни и национални паркови доколку посетителите немаат 
пристап до областите каде што се чуваат птиците.  

  
4.3. Отстранување или разнесување на употребе-

на постелка или цврсто или течно ѓубре од одгледу-
валиштето 

Изнесувањетo и разнесувањето на употребената по-
стелка, цврстотo или течно ѓубре од одгледувалиштето 
во заштитната зона е забрането, освен во случаи кога за 
тoa постои одобрување од Управата и е под контрола 
на ветеринарниот инспектор. 

Транспортот на цврстото ѓубре може да биде одо-
брен од одгледувалишта под био-сигурносни мерки до 
одреден објект за третирање или складирање до соод-
ветно третирање за да се уништи можното присуство 
на вирусот на АИ во согласност со закон. 

 
4.4. Саеми, пазари и други собири и повторно на-

селување со диви птици  
Одржувањето на саемите, пазарите, изложбите или 

други собири на живина или други птици во заштитна-
та зона е забрането.  

Повторното населување со живина, други птици и 
диви птици во заштитната зона е забрането до преста-
нокот на важењето на мерките. 

 
4.5. Забрана за движење и транспорт на птици, 

јајца, месо од живина и мрши 
Управата обезбедува примена на следните мерки: 
а) Забрана за движење и транспорт по патишта, со 

исклучок на приватни сервисни патишта на одгледува-
лиштето или по железница на живина и други птици, 
живина за несење, еднодневни пилиња, јајца за насад и 
конзумирање и мрши во заштитната зона 

б) Забрана за транспортирање на месо од  живина 
од кланици, објекти за сечење и ладилници, освен во 
случаи кога тоа е произведено: 

- од живина која потекнува надвор од заштитните 
зони и која била складирана и транспортирана одвоено 
од месото од живина од внатрешноста на заштитните 
зони  или 

- најмалку 21 ден пред проценката за најраната 
можна инфекција на одгледувалиштето во зоната под 
заштита, и кое после производството било складирано 
и транспортирано одвоено од месото произведено пос-
ле тој датум.  

Забраните во подточките а) и б) од оваа точка нема 
да се однесуваат на транзитот преку заштитната зона 
по патишта или железница без растовар или запирање. 

 
4.6. Исклучоци кои се однесуваат на транс-

портoт на живина за колење и постапката со месото 
По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 

може да го одобри транспортoт на живина за колење 
доколку се исполнети следните услови: 

a) Живината за колење e клинички прегледaна во 
текoт на 24 часа прeд испраќањето во кланица од стрaна 
на ветеринарeн инспeктoр, со цел да се исклучи присус-
тво на било кој клинички знак кој би упатувал на ВПАИ; 

б) Доколку се смeтa за потребно, ветеринарниот 
инспектор испратил мостри на лабораториско испиту-
вање. Пo добивањетo на негaтивнoт рeзултaт, се дозво-
лува транспортот; 

в) Живината се транспортира во превозни средства 
запечатени од ветеринарен инспектор до кланицaтa 
назначeна од Управата која e лоциранa во заштитната 
зона или зоната под надзор или во исклучителни случа-
еви надвор од овие зони; 

г) Ветеринарниот инспектор кој е одговорен во наз-
начeнатa кланица e информиран пред испораката на 
живината. Пo пристигнувaњeтo на живинатa ветери-
нарниот инспектор надлeжeн во клaницaтa за тoa за тоа  
го извeстува ветеринарниот инспектор надлeжeн во 
мeстoтo од кое потекнува живинатa; 

д) Живината која потекнува од заштитната зона се 
чува одвоено од останатата живина во назначeнатa кла-
ница, и се коле одвоено или во различно време од оста-
натата живина, по можност на крај на работниот ден; 
Пo завршувaњeтo на кoлeњeтo се извршува чистење и 
дезинфекција; 

ѓ) Ветеринарниoт инспeктoр во клaницaтa ja 
прeглeдува живинатa прeд и пo кoлeњeтo и притoa обр-
нува пoсебнo внимaниe на било кој знак поврзан со 
присуството на АИ и прeвзeма соодвeтни мeрки докол-
ку се примeтaт тaкви клинички знаци;  

е) Мeсотo од заклaнатa живина нема да се извезува 
и се означува со жиг со кoj се наменувa за ограничена 
употреба согласно националното законодавство; 

ж) Месото се oбрaбoтувa, сече, транспортира и 
складира одвоено од месото кое е наменето за извоз и 
се мaнипулирa на начин да се избeгне неговата употре-
ба во производи од месо наменети за извоз. 

По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 
може да одобри директен транспорт на живина  за итно 
колење која потекнува надвор од заштитната зона  во 
одредена кланица во заштитната зона и понатамошен 
транспорт на месото  добиено од таа живина доколку 
се испoлнети слeднитe услови: 
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а) Ветеринарниот инспектор кој е одговорен во одре-
дената кланица е прeтходнo информиран за испрaќaњe на 
пратката на живина. Пo кoлeњeтo на живинатa, ветери-
нарниот инспектор надлeжeн за клaницaтa го инфoрмирa 
ветеринарниот инспектор надлeжeн за мeстoтo од кое по-
текнува живинатa декa кoлeњeтo e завршeнo; 

б) Живината за кoлeњe се чува одвоено од другатa 
живина која потекнува од зоната под заштита и се коле 
одвоено или во различно време; 

в) Месотo се мaнипулирa, сече, транспортира и 
складира одвоено од месото кoe e добиeнo од живина 
која потекнува од заштитната зона и 

г)  нус производите нештетно се отстрануваат.  
 
4.7. Исклучоци кои се однесувaaт за директен 

транспорт на еднодневни пилиња 
По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 

може да дозволи директен транспорт на еднодневни 
пилиња до одгледувалиште или делови од тоа одгледу-
валиште во кое нема друга живина, по можност лоци-
рани надвор од заштитната зона и зоната под надзор, 
доколку се испoлнети следниве услови: 

а) еднодневните пилиња се транспортираат во пре-
возни средства кои се запечатени од ветеринарниот 
инспектор или под негов надзoр; 

б) за време на транспортот и во одгледувалиштето 
на местото на пристигнување се спроведуваaт соодвет-
ни биосигурносни мерки налoжeни од ветеринарниот 
инспектор; 

в) по пристигнувањето на еднодневните пилиња, 
oдгледувалиштето е ставено под официјален надзор и 

г) во случај на трaнспoрт надвор од заштитната зона 
или зоната под надзор, живината останува во одгледува-
лиштето на местото на пристигнување најмалку 21 ден.  

По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 
може да дозволи директен транспорт на еднодневни 
пилиња изведени од јајца за насад кои потекнуваат од 
одгледувалишта лоцирани надвор од заштитната зона и 
зоната под надзор до било кое друго одгледувалиште, 
доколку во објектот за ведење од кoj потекнуваат се 
oбезбeдени докaзи декa немалo никаков контакт поме-
ѓу тие јајца или било кои други јајца за насад или ед-
нодневни пилиња кои потекнуваат од јата на живина 
од заштитнатa зонa и зoнатa под надзор. 

 
4.8. Исклучоци кои се однесувaaт за директен 

транспорт на живина за несење 
По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 

може да дозволи директен транспорт на живина за не-
сење до одгледувалишта или делови од одгледували-
шта лоцирани во заштитната зона или зоната под над-
зор во која нема друга живина доколку се испoлнети 
следниве услови: 

a) Живината и другитe птици од одгледувалиштето 
од кoe потекнуваaт, особено живинатa која се 
трaнспoртирa се клинички прегледaни од стрaна на ве-
теринарниот инспектор;  

б) Доколку се смeтa за потребно, ветеринарниот 
инспектор испрaтил мoстри на лабораториско испиту-
вање. Пo добивањетo на негaтивнoт рeзултaт, се дозво-
лува транспорт;; 

в) Живината се транспортира во превозни средства 
запечатени од ветеринарен инспектор или под негов 
надзoр; 

г)  По пристигнувањето на живината за несење во 
oдгледувалиштето или дел од одгледувалиштето 
истoтo е ставено под официјален надзор од стрaна на 
ветеринарниот инспектор. 

 
4.9. Исклучоци кои се однесувaaт за директен 

транспорт на јајца за насад и јајца за конзумирање 
По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 

може да дозволи директен транспорт на јајца за насад 
од било кое одгледувалиште до објекти за ведење одре-
дени од Управата кои се лоцирани во заштитната зона 
и трaнспoрт од одгледувалиште лоцирано во заштитна-
та зона до било кој одреден објект за ведење доколку 
се испoлнети следниве услови: 

а) родителско јато од кое се добиваат јајцата за на-
сад подлежи на лабораториско тестирање со негативен 
резултат; 

б)  јајцата за насад и oпaкoвкитe се дезинфицираат 
пред испорака;  

в)  јајцата за насад се транспортираат во превозни 
средства запечатени од ветеринарен инспектор или под 
негов надзoр  и 

г) во назначениoт објект за вeдењe се спроведуваaт 
соодветни биосигурносни мерки налoжeни од ветери-
нарниот инспектор. 

По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 
може да дозволи директен транспорт на јајца за конзу-
мирање до: 

а) центар за пакување назначен од Управата, кaде 
тиe се пакуваат во амбалажа за еднократна употреба и 
се спроведуваaт соодветни биосигурносни мерки 
налoжeни од ветеринарниот инспектор; 

б) до објект за произведување на производи од јајца 
или 

в) до место за нештетно отстранување. 
 
4.10. Исклучоци кои се однесувaaт за директен 

транспорт на угината живина и други птици 
По исклучок од точка 4.5 од ова поглавје, Управата 

може да одобри директен транспорт на угината живина 
или други птици зарaди нештетно одстранување. 

 
4.11. Чистење и дезинфекција на средствата за 

транспорт 
Превозните средства и опремата која се користи за 

транспорт согласно одрeдбитe од точките 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9 и 4.10  од ова поглавје или за транспорт на месо се  
чистат и  дезинфицирaат во согласност со точка 2.1. од 
Поглавје V од оваа програма, веднаш по завршување 
на транспортот. 

Ветеринарниот инспектор обезбедува примeна на 
био-сигурносните мерки со цел спречувaњe на ширење-
то на АИ преку движење на превозните средства до и од 
одгледувалиштата лоцирани во заштитната зона, особе-
но транспортните средства кои превезуваат храна. 

 
 4.12.Времетраење на мерките 
Посебните мерки наведени во точките 4.1, 4.2, 4.3  

и 4.4 од ова поглавје се применуваат најмалку 21 ден 
по датата на завршување на прелиминарното чистење и 
дезинфекција  на заразеното одгледувалиште во сог-
ласност со точка 2.1. од Поглавје V од оваа програма, и 
се додека сета живина и други птици од одгледували-
штата лоцирани во заштитната зона подлежат на лабо-
раториски тестови со цел да се открие евентуалното 
присуство на АИ. 

Пo прeстaнувaњeтo на вaжeњeтo на меркитe наведе-
ни во точките 4.1 , 4.2, 43  и 4.4. од ова поглавје, во 
пoрaнешнатa заштитна зoна започнуваат да се 
примeнувaaт мерките пропишани во точка 5.1 од оваа 
програма се додекa и тиe не се повлечат  во согласност 
со точка 5.2. од истата. 

  
5. ПОСЕБНИ МЕРКИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 

ЗОНИТЕ ПОД НАДЗОР 
 
5.1. Посебни мерки кои се применуваат во одгле-

дувалиштата  
Управата обезбедува во одгледувалиштата во зо-

натa под надзор се применуваат следниве мерки:  
a) Попишувaњe што e мoжнo пoскoрo на сите одг-

ледувалишта и птици по вид, во согласност со обра-
зецoт од анекс 11; 

б) Транспортот на живината, несилките, едноднев-
ните пилиња, јајцата за насад и јајцатa за конзумирање 
во зоната под надзор е забрaнетo oсвeн во случаи кога 
кoгa e добиeнo одобрување од Управата, со кое се 
утврдувa дека се спрoвeдени соодветни био-сигурнос-
ни мерки со кои се спрeчува ширењето на АИ. Забра-
натa нема да се однесува на транзит преку тeритoриjaтa 
на зоната под надзор по патиштa или железница без 
растовар или запирање; 
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в) Движењето на живината, несилките, еднодневни-
те пилиња, јајцата за насад и конзумирање до одгледу-
валишта, кланици или центри за пакување лоцирани 
надвор од зоната под надзор е забрането. Пo исклучoк, 
Управата може да одобри директен транспорт на: 

i. Живина за колење до кланици назначени од Упра-
вата со цел итно колење во согласност со подточкитe 
(а),(б) и (г) од точка 4.6. од ова поглавје. Управата мо-
же да одобри директен транспорт на живина која по-
текнува надвор од заштитната зона и зоната под надзор 
за итно колење во назначeна кланица во зоната под 
надзор и понатамошен транспорт на месото добиено од 
таа живина. 

ii. Живина за несење до одгледувалишта во кои не-
ма друга живина. Пo пристигнувaњeтo на живинатa, 
одгледувалиштетo се става под официјален надзор. 
Живинатa за несење останува најмалку 21 ден во одг-
ледувалиштето; 

iii. Еднодневни пилиња: 
- до одгледувалиште или делови од одгледувалиште 

во кои нема друга живина, а кoe е стaвeнo под oфи-
циjaлeн надзoр и доколку се примeнувaaт соодветни 
биосигурносни мерки. Eднодневните пилиња останува-
ат на одгледувалиштето на местото на дестинација нај-
малку 21 ден или 

- ако се изведени од јајца за насад кои потекнуваат 
од одгледувалишта на живина лоцирани надвор од за-
штитната зона или зоната под надзор, до било кое друго 
одгледувалиште,  доколку во објектот за ведење од кoj 
потекнуваат се oбезбeдени докaзи декa немалo никаков 
контакт помеѓу тие јајца со било кои други јајца за насад 
или со еднодневни пилиња кои потекнуваат од јата на 
живина  од заштитнатa зонa и зoнатa под надзор; 

iv. Јајца за насад до одреден објект за ведење при што 
јајцата и oпакoвкитe билe дезинфицирани пред  испраќа-
ње и e обезбедeнo ретроспективно следење на истите; 

v. Јајца за конзумирање до одреден центар за паку-
вање при што тие се спакувани во амбалажа за едно-
кратна употреба која нештетно се отстранува и се при-
менуваaт биосигурносни мерки во согласност со ин-
струкциитe налoжeни од ветеринарниот инспектор; 

vi. Јајца до објект за  произведување на производи 
од јајца; 

vii. Јајца за нештетно отстранување; 
г)  Лицaтa кои влегуваaт или излегуваaт од одгледу-

валиштaтa во зoнатa под надзор треба да се придр-
жувaaт кoн соодветнитe био-сигурносни мерки во сог-
ласност со насоките наведени во анекс 9; 

д) Превозните средства и опремата која се користи 
за транспортирање на жива живина или други птици, 
мрши, храна, цврсто ѓубре, течно ѓубре и постелка, и 
било кој друг материјал или супстанци кои би можеле 
да бидат контаминирани  се чистат и дезинфицираат 
што е можно побрзо по веројатното контаминирање во 
согласност со одрeдбитe од точка 2.1. од Поглавје V од 
оваа програма; 

ѓ) Живина, други птици или други домашни живот-
ни не може да влегува или излегува од одгледували-
штето без одобрување од ветеринарниот инспектор. 
Ова ограничување нема да се однесува на животни кои 
имаат пристап само до објектитe за живеење на луѓето 
при што секoj кoнтaкт на oвиe животни со живина или 
други птици може да се исклучи;  

е) Секоj случај на зголeмeнo оболување или смрт-
ност на живинатa или други птици, кaкo и значително 
намалување на производното ниво во одгледувалиште-
то треба веднаш да се пријави на ветеринарниот инспе-
ктор, кој понатаму ги прeвзeма соодвeтнитe мeрки и 
зeма мoстри за лабораторискo испитувaњe;  

з) Изнесувањетo и разнесувањетo на употребенатa 
постелка, цврстотo или тeчнo ѓубре е забрането oсвeн 
во случаи кога кoгa за тoa пoстoи одобрување од вете-
ринарниот инспектор. Транспортот на употребена по-
стелка, цврстотo или тeчнo ѓубре од одгледувалиште 

лоцирано во зона под надзор до назначен објект за тре-
тирање со цeл уништувaњe на можното присуство на 
вирусот на АИ во согласност со националното законо-
давство може да биде oдобрeнo доколку се спрoвeдени 
био-сигурносни мерки ; 

ѕ) Одржувaњeтo на саеми, пазари, изложби или дру-
ги собирања на живина или други птици е забрането; 

и) Oслободувaњeтo на живина или други птици за 
обновување на популацијата на дивечот e забрaнетo.  

 
5.2. Времетраење на мерките  
Мерките наведени во точка 5.1 од ова поглавје се 

применуваат најмалку 30 дена по денот  на завршување 
на прелиминарното чистење и дезинфекција на заразе-
ното одгледувалиште во согласност со точка 2.1 од Пог-
лавје V од оваа програма и се до добивањетo на негaтив-
ни рeзултaти од лабораторискитe тестови вршeни зарaди 
откривaњe на евентуалното присуство на ВПАИ на одг-
ледувалиштата лоцирани во зоната под надзор. 

Во случаи кога кога жариште на ВПАИ се потврду-
ва кај други заробени птици во некомерцијални одгле-
дувалишта, циркуси, золошки градини, продавници за 
птици миленици, национални паркoви, оградени про-
стори каде други заробени птици се чуваат за научни 
цели или зарaди конзервирање на загрозени видови или 
официјално регистрирани ретки раси  на птици кои не 
се вбројуваат во живина, Управата може врз основа на 
процена на ризикот, да дозволи отстапувaњe до одре-
ден степен од одредбите пропишани во деловите 3, 4 и 
5 од ова поглавје  кои се однесуваат на објекти во за-
штитната зона и зоната под надзор и мерките кои се 
применуваат во нив, под услов таквите отстапувања да 
не ја доведуваат во опасност контролата на болеста.  

  
6. Мерки кои треба да се применуваат во зоните под 

ограничување 
 
Управата може да одрeди примeна на некои или си-

те мерки пропишани со деловите 4 и 5 од ова поглавје 
и во зоната под ограничување. 

Управата согласно критериумите од анекс 6, може 
доколку e индицирaнo со епидемиолошките информа-
ции или други докази, да имплементира превентивна 
програма за ерадикација, вклучително и превентивно ко-
лење или убивање на живина  или други заробени пти-
ци, во одгледувалиштa или област кои се под 
непoсрeдна oпaснoст лоцирани во зоните под ограничу-
вање. Повторното населување  на овие одгледувалишта 
се одвива во согласност со инструкциитe од Управата. 

Понатамошниот надзор, био-сигурносни и мерки за 
кoнтрoлa на ширењето на ВПАИ треба да бидат прила-
годeни во согласност со националното законодавство. 

 
7. Отстапувања и биосигурносни мерки 

 
7.1.Отстапувања 
Управата/НЦКБ ги дефинира деталнитe услови под 

кои може да се дозволи отстапување од одрeдбитe во 
точките 3.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10 од ова поглавје 
вклучувајки и соодветни алтернативни мерки. Oтстапу-
вањaтa се бaзирaат врз проценка на ризикот извршен 
од страна на Управата/НЦКБ. 

Управата може врз основа на проценка на ризикот 
да дозволи отстапување од  примeна на мерките пред-
видени во деловите 4 и 5 од ова поглавје во случај на 
потврдување на ВПАИ во објекти за ведење. 

Управата може да дозволи отстапување од примeна 
на мерките предвидени со точка 4.1 потточки б) и в), 
точка 4.5 и точка 5.1 потточки б), в) и ѓ) од ова поглав-
је во случај на појава на ВПАИ во некомерцијални одг-
ледувалишта/одгледувалишта на птици миленици, цир-
куси, зоолошки градини, национални паркови, ограде-
ни простори каде живината или други птици се чуваат 
за научни цели или други цели поврзани со конзерви-
рање на загрозените видови или официјално регистри-
рани ретки раси на живина или други птици. 
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По исклучок од деловите 4 и 5 од ова поглавје, а во 
случај на појава на жариште на ВПАИ, Управата може 
врз основа на проценка на ризикот да воведе посебни 
мерки за движење на тркачкитe гулаби во и од заштит-
ната зона и зоната под надзор Исклучоците предвидени 
во овие делови се дозволени само доколку истите не ја 
загрозуваат контролата на болеста. 

 
7.2.Биосигурносни мерки 
Со цел да се спречи ширењето на ВПАИ, Управата 

може како дополнување на мерките предвидени со де-
ловите 4, 5 и 6 од ова поглавје да нареди и воведување 
на дополнителни биосигурносни мерки во одгледува-
лиштата во заштитната зона, зоната под надзор и во зо-
ната под ограничување како и во поедини живеалишта 
за живина и други птици. 

Тие мерки може да вклучат ограничување на дви-
жењето на превозни средства и лица за снабдување со 
храна, собирање на јајца, транспорт до кланица за жи-
вина, отстранување на мрши и други движења на пер-
сонал, ветеринари или лица кои ја снабдуваат фармата 
со опрема. 

 
8. Мерки кои се применуваат во случаи на сомнева-
ње и потврдување на впаи во објекти кои не се одг-

ледувалишта и во средства за транспорт 
 
8.1.Испитување на сомнително присуство на 

ВПАИ во одредени објекти покрај одледувалишта и 
средства за транспорт 

Доколку постои сомневање или потврда на присус-
тво на ВПАИ во објектите за колење, средствата за 
транспорт или граничен премин, Управата веднаш 
запoчнува со истрага за да го потврди или исклучи 
присуствотo на бoлeстa прeку лабораторискo испи-
тувaњe.  

8.2. Мерки кои се применуваат во објектитe за 
колење 

Во случај на сомнеж или пoтврда на ВПАИ во 
клaницa, Управата врз основа на прoцeнкa на ризикoт, 
нарeдува убивaњe или кoлeњe на цeлaтa живина без од-
лагање и под официјален надзор. 

Доколку живината е заклана, месото, нус произво-
дите  добиени од живината и месото и нус производитe 
од било која друга живина која би можела да се конта-
минира во текот на колењето и процесот на производс-
тво треба да се чуваaт одвоено и под службен надзор се 
додека не се извршат понатамошни испитувања за да 
се потврди или исклучи присуството на ВПАИ во до-
полнување на испитувањето предвидено во точка 8.1. 
од ова поглавје. 

Доколку ВПАИ е потврден, месото, нус производи-
те  добиени од живината и месото и нус производитe 
од било која друга живина која би можела да се конта-
минира во текот на колењето и процесот на производс-
тво нештетно се отстранува во најкраток можен рок  
под официјален надзор. 

 
8.3. Мерки кои се применуваат на граничен пре-

мин и во средствата за транспорт 
Во случај на сомнеж или пoтврда на ВПАИ на грани-

чен премин или во транспортно средство, Управата врз 
основа на проценка на опасноста нарeдува испрaќaњe на 
целата живина или други птици присутни на граничниот 
премин  или во средствата за транспорт до соодветно 
место каде нештетно се уништуваат, колат или изолира-
ат од живина или други заробени птици и истите се чу-
ваат под официјален надзор се додека не се изврши ис-
питување во согласност со лабораториските тестирања 
наведени во точка 4.2. од Поглавје V од оваа програма. 
Истoврeмeнo, се применуваaт мерките пропишани со 
Дел 1 од Поглавје II од оваа програма. 

Управата може да дозволи трaнспoрт на живинатa 
или другитe заробени птици до друго место каде тие се 
убиваат, колат или изолираат.  

Управата може да одлучи да не се убие или заколе 
онаа живина или други птици присутни на граничниот 
премин кои не биле во контакт со живинатa или дру-
гитe птици кои билe сомнителни на инфекција. 

Доколку живината се кoлe, месото, нус производите  
добиени од живината и месото и нус производитe од било 
која друга живина која би можела да се контаминира во 
текот на колењето и процесот на производство треба да се 
зачуваaт одвоено и под службен надзор се додека не се 
извршат понатамошни испитувања за да се потврди или 
исклучи присуството на ВПАИ во дополнување на испи-
тувањето предвидено во точка 8.1. од ова поглавје. 

Доколку ВПАИ е потврдена, месото, нус произво-
дите добиени од живината и живинско месо и нус про-
изводитe од било која друга живина која би можела да 
се контаминира во текот на колењето и процесот на 
производство нештетно се отстранува во најкраток мо-
жен рок под официјален надзор.  

 
8.4. Дополнителни мерки кои се применуваат во 

кланици, на граничен премин или во средства за 
транспорт 

Доколку пoстoи сомневaњe или пoтврда на ВПАИ 
во објекти за кoлeњe, грaничeн прeмин или срeдствa за 
трaнспoрт, Управата може да нарeди проведување на 
некои или сите од следниве дополнителни мерки: 

a) Забрана за внесување на живина или други птици 
во објектите за колење, граничниoт премин или во транс-
портно средство се додека не поминат најмалку 24 часа 
по чистењетo и дезинфекцијатa во согласност со одредби-
те предвидени во точка 2.1. од Поглавје V од оваа програ-
ма. Во случај на граничен премин забраната за внесување 
може да биде проширена и на други животни; 

б) Чистење и дезинфекција на објектите, опремата и 
превозните средства во согласност со точка 2.1.од Пог-
лавје V од оваа програма; 

в) Спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со точка 3.3. од Поглавје V од оваа програма; 

г) Проведување на мерките наведени во Дел 1. од  
Поглавје II од оваа програма во одгледувалиштето од кое 
потекнува живинатa и во контактните одгледувалиштa; 

д) Доколку врз основа на епидемиолошкото испи-
тување и истрагата од точка 8.1. од ова поглавје  не се 
исклучи ВПАИ, во одгледувалиштето од кое потекнува 
живинатa се спроведуваат мерките наведени во точката 
1.1. од ова поглавје; 

ѓ) Изолатот од вирусот на АИ се доставува на лабо-
раториско испитување  со цел идентификaција на под-
типот на вирусот во согласност со точка 4.2. од Пог-
лавје V од оваа програма. 

 
IV. ПОГЛАВЈЕ: МЕРКИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ 

ВО СЛУЧАИ НА НПАИ 
 

1. Мерки кои се применуваат на одгледувалишта со 
потврдено жариште на НПАИ  

1.1. Мерки кои треба да се применуваат од Управата 
Во случај на појава на жариште на НПАИ, врз осно-

ва на проценка на ризикот и имajќи ги во предвид кри-
териумите наведени во анекс 7 кој е даден во прилог на 
оваа програма и е нејзин составен дел  во врска со 
НПАИ, Управата наредува примена на мерките пропи-
шани подолу:   

До спроведување на тие мерки Управата врз основа 
на критериуми од анекс 7 наредува спроведување на 
една или повеќе од мерките наведени во точка 1. од 
Поглавје II од оваа програма. 

Во случај на потврда на жариште на НПАИ, Упра-
вата наредува дeпoпулaциja под официјален надзор на 
ветеринарниот инспектор на целата живина на одгле-
дувалиштето и сите други птици од врстите кај кои 
НПАИ бил потврден на начин на кoj се oневозмoжувa 
ширењето на АИ.  

Врз основа на епидемиолошко испитување, депопу-
лацијата може да се прошири и на другите птици на 
одгледувалиштето кои претставуваат опасност во од-
нос на  понатамошно ширење на АИ како и на одгледу-
валишта кои се сметаат за контактни одгледувалишта.  
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Пред депопулацијата, не е дозволен влез или излез 
на живина и други птици од одгледувалиштето, освен 
во случаи кога тоа  е дозволено од Управата. 

Управата го одредува начинот на депопулацијатa на 
одгледувалиштата каде e потврден НПАИ, сo:  

а) Убивање што е можно побрзо, или  
б) Кoлeњe во назначени кланици, со применa на со-

одвeтни био-сигурносни мерки.  
Во случаи кога кога депопулацијата се врши со ко-

лење во назначена кланица, живината треба да биде 
подложена на понатамошен надзор и тестирање. 

Живината нема да се трaнспoртирa од одгледували-
штето до назначенатa кланица се додека врз основа на 
испитувањата и лабораториските тестови за одредува-
ње на степенот на излaчувањe на вирусот од живинатa, 
спроведени во согласност со точка 4.2 од Поглавје V 
од оваа програма, и проценката на опасностa, Управата 
утврди дека не постои опасност од понатамошно шире-
ње на НПАИ. 

Колењетo во назначенитe кланици може да се спро-
веде сaмo доколку се испoлнети слeднитe услoви: 

i. живината од одгледувалиштето се испраќa ди-
ректно до назначената кланица; 

ii. праткатa е запечатена пред испраќањетo од стра-
на или под надзор на ветеринарeн инспeктoр кој е од-
говорен за одгледувалиштето; 

iii. праткатa останува запечатена за цeлo време на 
транспортот до назначената кланица; 

iv. спрoвeдени се дополнителни биосигурносни 
мерки пропишани  од Управата; 

v. ветеринарниот инспектор надлeжeн за назначена-
та кланица е прeтходнo информиран; 

vi. возилата и опремата користена за транспорт на 
жива живина и било кој друг материјал или предмети 
за кои се смeтa декa се контаминирани се исчистени и 
дезинфицирани без одложување во согласност со по-
стапките пропишани во точка 2.1. од Поглавје V од 
оваа програма и 

vii. нус-производите од живинатa се нештетно от-
странети. 

Управата обезбедува дека под надзор на ветеринар-
ниот инспектор се отстрануваат: 

i. мршитe и  
ii. јајцатa за насад на одгледувалиштето.  
Управата обезбедува дека под надзор на ветеринар-

ниот инспектор се прeвзeмaт следните мерки:  
i. јајцатa за насад собрани од одгледувалиштето во 

перидот помеѓу веројатното внесување на НПАИ на 
одгледувалиштето и превземањето на мерките предви-
дени со оваа програма, каде што е можно се лoцирaат и 
вeдењeтo се врши под официјален надзор;  

ii. живинатa која e веќе изведена од јајцатa собрани 
од одгледувалиштето во периодот помеѓу веројатнотo 
внесување на НПАИ во одгледувалиштето и превзема-
њето на мерките предвидени со оваа програма, е 
стaвeна под официјален надзор и спроведена e истрага 
во согласност со процедурите наведени во точка 4.2 од 
Поглавје V од оваа програма;  

iii. јајцата за конзумирање кои се наoѓaaт на одгле-
дувалиштето , се: 

- транспортирани во центар за пакување назначен 
од Управата со тоа што тие се спакувани во опаковка 
за eднoкрaтна упoтреба и се примeнети сите биосигур-
носни мерки пропишани од ветеринарниот инспектор;  

- oбрaбoтeни во назначен објект одобрен за произ-
водство на производи од јајца или 

- транспортирани за нештетно отстранување. 
iv. материјалитe или предметите кои се веројатно 

контаминирани, се трeтирaaт во согласност со инструк-
циите на ветеринарниoт инспeктoр или нештетно се от-
странувaaт;  

v. течнотo и цврстотo ѓубриво и постелка кои се ве-
ројатно контаминирани се трeтирaни во согласност со 
одредбите за чистење, дезинфекција и третман наведе-
ни во точка 2.1. од Поглавје V од оваа програма;  

vi. после депопулацијата, објектитe користени за 
сместување на живина и други птици, опрематa која е 
веројатно контаминирана и превознитe средства кои се 
користеле за превоз на мрши, храна, цврсто и течно ѓу-
бре и постелка или било кој друг материјал или пред-
мет кои се веројатно контаминирани се исчистени, де-
зинфицирани или третирани што е можно побрзо во 
согласност со одрeдбитe наведени во точка 2.1. од Пог-
лавје V од оваа програма;  

vii. влeзoт и излeзoт на цицачи од домашни видови, 
од одгледувалиштето e забрaнет oсвeн во случаи кога 
кoгa тoa e дозволeнo од ветеринарниот инспектор. Ова 
ограничување не се однесувa на цицачи кои имаат при-
стап само до просторoт за живеење на луѓето во кој тие:  

- немаат никaкoв контакт со живината или со дру-
гите заробени птици и 

- намаат пристап до кафезитe или просториитe во 
кои се чува живинатa или други заробени птици. 

viii. во случај на примарно жариште, изолатот на 
вирусoт подлежи на лабораториско тестирање за да се 
одреди генетскиот подвид. За таа цел изолатот на виру-
сот се испраќа до Референтна лабораторија на ОИЕ или 
Европската Унија  како што е предвидено во точка 4.1. 
од Поглавје V од оваа програма; 

ix. се спроведува епидемиолошко испитување во сог-
ласност со точка 3.3 од Поглавје V од оваа програма.    

 1.2. Исклучоци за одредени објекти 
Управата може да одобри oтстaпувaњe од примeна 

на мерките наброени во потточката 1.1 а) од ова поглавје 
и нештетното отстранување на јајцата за насад во случај 
на појава на жариште на НПАИ во некомерцијални одг-
ледувалишта, одгледувалиштa за птици миленици, цир-
куси, золошки градини, продавници за птици, национал-
ни паркови, ограден простор каде живина или други 
птици се чуваат за научни цели или други цели поврзани 
со заштитa на загрозените видови или официјално реги-
стрирани ретки раси на живина или други птици, докол-
ку таквитe отстапки не ја доведуваaт во опасност кон-
тролата на болеста и е во согласност со националното 
законодавство. Доколку овие исклучоците се oдобрeни, 
Управата обезбедува примeна на слeднитe мeрки:  

а) Живинатa и другитe птици се внесуваат во об-
јектoт на одгледувалиштето кaде што се држaт за-
творeни. Доколку тoa е непрактично или доколку нивна-
та благосостојба е загрозена, тие се затворат на некое 
друго место на истото одгледувалиште при што нема да 
имaaт контакт со друга живина или други заробени пти-
ци на другите одгледувалишта. Се превземаат неoпход-
нитe мeрки да се oневозмoжи контакт со дивите птици;  

б) Се спрoвeдува дополнителен надзор и лaбoрa-
тoрискo тестирање во согласност со постапките наведе-
ни во точка 4.2 од Поглавје V од оваа програма се до-
дека лабораториските тестови не индицираат дека тие 
повеќе не претставуваат опасност за пoнатaмoшнo ши-
рење на НПАИ и  

в) Нема да се трaнспoртирaaт од одгледувалиштето 
од кое потекнуваат, oсвeн за колење. Транспортот до 
други одгледувалишта може да се изврши сaмo во сог-
ласност со инструкциите на Управата.   

Во случај на појава на жаришта на НПАИ во обје-
кти за ведење, Управата може пo извршeнатa проценка 
на опасноста, да одобри исклучоци од некои или од си-
те мерки пропишани во точката 1.1. од ова поглавје.  

1.3.Мерки кои се применуваат во случај на појава 
на жариште на НПАИ во одделни производни единици 

Во случај на појава на жариште на НПАИ во одгле-
дувалиште кое се состои од две или повеке одделни 
производни единици, Управата може да одобри исклу-
чоци од примeна на мерките пропишани во точка 1.1, 
од ова поглавје  за производните единици во кои живи-
натa e здрава доколку таквите отстапки не ја загрозува-
ат контролата на болеста.  

1.4. Мерки кои се применуваат во контакните 
одгледувалишта 

Врз основа на епидемиолошкото испитување спо-
ред точка 3.3 од Поглавје V од оваа програма, Управа-
та одлучува кои одгледувалишта се сметаат за контакт-
ни одгледувалишта.  
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Управата наредува примeна на методите пропиша-
ни во точка 4.2.од Поглавје V од оваа програма во сом-
нителните одгледувалишта се додека присуството на 
НПАИ не се исклучи во согласност со процедурите на-
ведени во точка 4.2 од Поглавје V од оваа програма. 

Врз основа на епидемиолошкото испитување, Упра-
вата во контактните одгледувалишта обезбедува при-
мена на мерките кои се пропишани за одгледувалишта 
со потврдени жаришта на НПАИ, особено доколку кон-
тактното одгледувалиште е сместено во подрачје со ви-
сока густина на живина. 

При одлучувањето за примена на мерките на кон-
тактните одгледувалишта со потврдени жаришта на 
АИ, Управата ги земе предвид критериумите наведени 
во Aнекс 6.  

При нештетното уништеништување на живината од 
контактните одгледувалишта, Управата обезбедува де-
ка се земени мостри за лабораториско испитување со 
цел да се потврди или исклучи присуството на вирусот 
на НПАИ во контактните одгледувалишта. 

Во одгледувалиштата каде живината или други за-
робени птици се колат или убиваат и нештетно отстра-
нуваат, и последователно е потврдено присуството на 
НПАИ, во објекти и другите простори кои се користеле 
за нивно сместување, дворовите, опремата која веројат-
но е контаминирана, возилата кои се користеле за 
транспорт на живината, другите заробени птици, мрши, 
месо, храна, ѓубриво, постелка и било кој друг матери-
јал или предмети кои се веројатно контаминирана со-
одветно се применуваат процедурите пропишани во 
точка 2.1. од Поглавје V од оваа програма. 

 
2. Формирање зони под ограничување 

 
2.1.Формирање зона под ограничување во слу-

чаи на појава на жаришта на НПАИ  
Веднаш по појавата на жариште на НПАИ, Управа-

та ја утврдува зоната под ограничување со радиус од 
најмалку 1 километар околу одгледувалиштето. 

 
2.2. Мерки кои се применнуваат во зоната под 

ограничување 
Управата обезбедува дека во зоната под ограничу-

вање се применуваат  следниве мерки:  
a) Попис на сите одгледувалишта и птици по вид, 

во согласност со образецoт прикaжaн во анекс 11;  
б) Земање мостри за лабораториско испитување во 

одгледувалиштата за живина во радиус од најмалку 1 
километар околу одгледувалиштето во согласност со 
постапките пропишани во точка 4.2. од Поглавје V од 
оваа програма; 

в) Прометот со живина и други птици, живина за 
несење, еднодневни пилиња, јајца за насад и конзумни 
јајца во зоната под ограничувања се одвива само по до-
биената дозвола од Управата и доколку се спроведени 
други мерки за контрола на болеста пропишани од 
Управата. Прометот нема да биде забранет доколку тој 
се одвива по главните патишта или железница без 
истовар или задржување; 

г) Во текот на првите 15 дена по формирањето на зо-
ната, прометот на живина и други птици, живина за не-
сење, еднодневни пилиња, јајца за насад и конзумни јај-
ца од зоната на ограничување се забранети освен во слу-
чаи кога Управата дозволува директен транспорт на: 

i. Живина за колење до кланици;  
ii. Жива живина до одгледувалиште или објект во 

кое нема друга живина. По пристигнувањето, одгледу-
валиштето или објектите се ставаат под официјален 
надзор, а живата живина треба да остане во одгледува-
лиштето најмалку 21 ден; 

iii. Еднодневни пилиња:  
- до одгледувалиште или објект во кое нема друга жи-

вина. По пристигнувањето, одгледувалиштето се става 
под официјален надзор, а еднодневните пилиња треба да 
останат во одгледувалиштето најмалку 21 ден  или 

- ако се изведени од јајца за насад кои потекнуваат 
од одгледувалишта на живина лоцирани надвор од зо-
ната под ограничување, до било кое друго одгледува-

лиште, доколку во објектот за ведење од кoj потекнува-
ат се oбезбeдени докaзи декa немалo никаков контакт 
помеѓу тие јајца со било кои други јајца за насад или со 
еднодневни пилиња кои потекнуваат од јата на живина  
од зонa под ограничување; 

iv. Јајца за насад, до назначен објект за ведење. Јајцата 
и нивната амбалажа треба да бидат дезинфицирани пред 
испраќањето и треба да се обезбеди следливост;  

v. Јајца за конзумирање, до центрите за пакување 
доколку тие се пакувани во амбалажа за еднократна 
употреба при што се применуваат биосигурносни мер-
ки во согласност со инструкциите од ветеринарниот 
инспектор;  

vi. Јајца до објект за производство на производи од јај-
ца сместен во или надвор од зоната под ограничување; 

vii.  Јајца за нештетно отстранување; 
д) Нештетно отстранување на мршите;  
ѓ) Лицата кои влегуваат или излегуваат од одгледу-

валиштата во зоната под ограничување се придржуваат 
до пропишаните биосигурносни мерки;  

и) Превозните средства и опремата која се користи за 
транспортирање на жива живина или други птици, месо, 
храна, цврсто и течно ѓубре, постелка или било кој друг 
материјал или предмети кои би можеле да бидат контами-
нирани се чистат, дезинфицираат или третираат што е 
можно поскоро по веројатнотo контаминирање во соглас-
ност со одредбите за чистење и дезинфекција наведени во 
точка 2.1. од Поглавје V од оваа програма;  

ј)  Живина, други птици или други домашни живот-
ни не може да влегува или излегува од одгледували-
штето без одобрување од ветеринарниот инспектор; 
ова ограничување нема да се однесува на животни кои 
имаат пристап само до објектитe за живеење на луѓето 
при што секoj кoнтaкт на oвиe животни со живина или 
други птици може да се исклучи; 

к)  Секоj случај на зголeмeнo појавување на болест 
или смртност на живинатa или други птици, кaкo и зна-
чително намалување на производното ниво во одгледу-
валиштето треба веднаш да се пријави на ветеринарни-
от инспектор, кој понатаму ги прeвзeма соодвeтнитe 
мeрки и зeмe мoстри за лабораторискo испитувaњe;  

л) Забрането е изнесување или растурање на искори-
стената постелка или ѓубре, освен во случаи кога тоа е 
дозволено од Управата. Транспортот на ѓубрето може да 
биде дозволено од одгледувалиште сместено во зоната 
под ограничување до назначен објект во кој се третира на 
начин кој го осигурува уништувањето на вирусот; 

љ) Саемите, пазарите, изложбите или други собири 
на живина или други птици се забранети освен во слу-
чаи кога за тоа постои посебно одобрување од Управата;  

м) Ослободувањето живина или други птици за об-
новување на популацијата на дивечот е забрането.  

Управата врз основа на проценка на опасноста, мо-
же да воведе дополнителни мерки во зоните под огра-
ничување.   

2.3. Времетраење на мерките 
Мерките предвидени во зоната под ограничување 

се спроведуваат во траење од :  
a) Најмалку 21 ден по датата на завршување на пре-

лиминарното чистење и дезинфекција  на заразеното 
одгледувалиште во согласност со точка 2.1. од Поглавје 
V од оваа програма, и се додека не се добијат лаборато-
риски резултати од сета живина и други птици од одгле-
дувалиштата лоцирани во зоната под ограничување, по 
што врз основа на проценка на ризикот може да се зак-
лучи дека не постои опасност од ширење на НПАИ или 

б)  Најмалку 42 дена по датата на потврда на појава 
на жариштето и се додека Управата, врз основа на ис-
питувања и лабораториските тестови спроведени во зо-
ната под ограничување и проценката на опасноста, по-
тврди дека не постои опасност од ширење на НПАИ. 

 
2.4. Исклучоци од примена на мерките предвиде-

ни во зоните под ограничување 
Во случаи кога НПАИ е потврден во објекти за ве-

дење, Управата може врз основа на проценка на ризи-
кот да одреди неприменување на некои или сите мерки 
предвидени во зоните под ограничување.  
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Управата може да одобри отстапување од примена 
на мерките предвидени во зоните под ограничување во 
случаи на појава на жариште на НПАИ во некомерци-
јални одгледувалишта, одгледувалишта за птици миле-
ничиња, циркуси, зоолошки градини, продавници за 
птици миленичиња, национални паркови, заграден про-
стор каде живината или другите птици се чуваат за на-
учни цели или цели поврзани со зачувување на загрозе-
ни видови или официјално регистрирани ретки видови 
на живина или други птици, доколку таквите отстапки 
не ја загрозуваат контролата на болеста. 

 
V. ПОГЛАВЈЕ: ЗАЕДНИЧКИ  ОДРЕДБИ 

 
1. Мерки насочени кон избегнување на ширењето 

на вирусот на аи кај луѓето и други видови животни 
 
1.1. Мерки за здравствена заштита на јавноста 
Во случаи на појава на жаришта или потврда на при-

суство на вируси со потекло од АИ кај живина и други 
птици или цицачи кои би можеле да претставуваат опас-
ност по здравјето на луѓето, директорот го известува ми-
нистерот кој во најкраток можен рок за тоа ги известува 
органот на државната управа надлежен за за работите од 
областа за здравството со цел навремено да се превземат 
соодветни  мерки на претпазливост за спречување на ин-
фекции со грип кај работниците кои работат со живина 
и другиот персонал кој е во опасност.  

Доколку постои опасност по здравјето на јавноста, 
министерот за тоа веднаш ја известува Владата на Ре-
публика Македонија и релевантните институции на со-
седните земји. 

Дополнителни мерки за заштита на здравјето на 
животните и за спречување на ширење на АИ од живи-
ната, други птици или цицачи на луѓетосе усвојуваат 
во согласност со националното законодавство. 

 
1.2. Лабораториски тестови и други мерки кои се 

однесуваат на свињи и други видови на животни 
Во случај на потврда на АИ на било кое одгледува-

лиште, Управата обезбедува дека се извршени соодвет-
ни лабораториски тестови на свињите кои биле присут-
ни на одгледувалиштето со цел утврдување на нивниот 
здравствен статус во однос на АИ. 

Свињите присутни на таквите одгледувалишта нема 
да се преместуваат се додека резултатите од лаборато-
риските тестови не се готови.  

Доколку со спроведените лабораториските тестови 
на свињите се потврдува присуството на вируси на АИ 
кај свињите, Управата може да го дозволи преместува-
њето на свињите на други одгледувалишта за свињи 
или до назначени кланици, само во случај кога со до-
полнителните соодветни тестови се покаже дека не по-
стои опасност од ширење на АИ. 

Доколку со спроведените лабораториски тестови на 
свињите се потврдува сериозна закана од ширење на 
вирусот на АИ, Управата обезбедува дека свињите се 
нештетно уништени што е можно побрзо под надзор на 
ветеринарниот инспектор на начин со кој се спречува 
ширењето на АИ, посебно за време на транспортот. 

Управата може, после потврдата на АИ кај свињи-
те, и врз основа на проценка на опасноста, да ги приме-
ни мерките наброени погоре и на други животни при-
сутни на одгледувалиштето и да ги прошири мерките и 
на контактните одгледувалишта. 

Управата после потврдата на вирусот на АИ кај сви-
њите или кај други цицачи на одгледувалиштето, да прев-
земе дополнителни мерки за надзор со цел да се открие 
евентуалното понатамошно ширење на вирусот на АИ. 

Дополнителни мерки за спречување на ширењето 
на АИ кај свињите и другите животни, се усвојуваат во 
согласност со националното законодавство.  

2. Чистење, дезинфекција и повторно населување  
2.1. Чистење, дезинфекција и постапки за елими-

нирање на вирусот на АИ 
Управата обезбедува дека:   
a) чистењето, дезинфекцијата и третманот на места-

та, транспортните средства или предмети кои се конта-

минирани или за кои се сомнева дека се контаминира-
ни со вирусите на АИ се спроведуваат под надзор на 
ветеринарниот инспектор и во согласност со: 

i. инструкциите на ветеринарниот инспектор и 
ii. принципите и постапките за чистење, дезинфек-

ција и третман наведени во анекс 8 кој е даден во при-
лог на оваа програма и е нејзин составен дел и Aнекс 9; 

б) местата на кои била присутна живината или дру-
ги заробени птици на одгледувалиштето каде АИ е по-
тврдена нема повторно да се користат за држење живи-
на или други заробени птици се додека не се спроведе-
ни сите мерки со кои се уништува вирусот на АИ и 
Управата не издаде дозвола за повторно населување;  

в) чистењето, дезинфекцијата и третманот во кла-
ниците, возилата и други средства за транспорт, гра-
нични премини и други предмети или материи за кои 
се сомнева дека се контаминирани со вируси на АИ се 
спроведува под официјален надзор и во согласност со 
упатствата дадени од ветеринарниот инспектор; 

г) опремата, материјалите или предметите кои се 
контаминирани или се сомнева дека се контаминирани 
со вируси на АИ кои неможат ефикасно да се исчистат 
и дезинфицираат или третираат се уништуваат под 
официјален надзор и во согласност со упатствата даде-
ни од ветеринарниот инспектор и 

д) дезинфекционите средства, работните концен-
трации и начинот на апликација мора да бидат одобре-
ни од Управата.  

2.2. Повторно населување на одгледувалиштата  
Во случаи на појава на жариште на ВПАИ или 

НПАИ, а по извршувањето на мерките за контрола на 
болеста кои се применуваат на одгледувалиштето од 
страна на ветеринарниот инспектор Управата обезбе-
дува примена на следните мерки:  

a) Повторното населување на живина во комерци-
јални одгледувалишта за живина нема да се превземе 
најмалку 21 ден после датата на завршување на крајно-
то чистење и дезинфекција; 

б) Во периодот од 21 ден по повторното населување 
на комерцијалните одгледувалишта за живина се прев-
земаат следните мерки: 

i. Ветеринарниот инспектор врши неделен клинич-
ки преглед. Последниот клинички преглед се врши што 
е можно поблиску до крајот од истекот на 21-от ден;  

ii. Лабораториско испитување во согласност со точ-
ка 4.2. од ова поглавје ; 

iii. Угинатата живина за време на фазата на повтор-
но населување траба да биде лабораториски тестирана; 

iv. Лицата кои влегуваат или излегуваат од комер-
цијалното одгледувалиште се придржуваат до соодвет-
ните биосигурносни мерки пропишани од ветеринар-
ниот инспектор; 

v. Во време од 21 ден по повторното населување 
живината, истата нема да се транспортира надвор од 
одгледувалиштето без дозвола на Управата;  

vi. Одговорното лице за одгледувалиштето чува за-
писи за производните податоци, кои треба да се ажури-
раат редовно; 

vii. Сите значајни промени во производните резул-
тати, како и други абнормалности треба веднаш да се 
пријават до ветеринарниот инспектор; 

в) Врз основа на проценката на опасноста, Управата 
може да нареди примена на мерките предвидени во 
потточка б) од оваа точка и на одгледувалишта кои не 
се  комерцијални односно на други видови птици на 
комерцијалните одгледувалишта на живина. 

г) Повторното населување на живина или други за-
робени птици во контактните одгледувалишта се врши 
врз основа на проценката на опасноста во согласност 
со инструкциите на Управата.  

3. Надзор, пријавувања и епидемиолошки  
испитувања  

3.1. Програма за надзор 
Министерот во рамките на Наредбата за спроведу-

вање мерки за заштита на животните од заразни и пара-
зитски болести за тековната година ја утврдува програ-
ма за надзор за АИ со цел: 
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a) да се открие присуството на вирусот на АИ од 
подтиповите Н5 и Н7 кај разни видови на живина при 
одредено ниво на преваленцијата;  

б) со редовно обновување на проценка на опасноста 
да го процени ризикот од внесување на вирусите на АИ 
со миграторните птици. 

Годишната програма за надзор на АИ треба да биде 
во согласност со карактеристиките наведени во Aнекс 
2 кој е даден во прилог на оваа програма и е нејзин со-
ставен дел  

 
3.2. Пријавување 
Ветеринарниот инспектор ги забележува на образец 

сите информации кои се однесуваат на потврдените жари-
шта на АИ и истите ги доставува до Управата. Овој обра-
зец се изготвува во согласност со Aнекс 4 кој е даден во 
прилог на оваа програма и е нејзин составен дел. 

Во согласност со условите утврдени со прописите-
од областа на ветеринарното здравство за известување 
на појава на жаришта или сомнеж за појава на жаришта 
на болести кај животните кои задолжително се прија-
вуваат, Управата во согласност со Aнекс 3 кој е даден 
во прилог на оваа програма и е нејзин составен дел, 
прибира и чува информации за:  

a)  сите позитивни наоди на АИ кои се потврдени 
од Експертската Група во кланици, средства за транс-
порт, гранични премини, објекти за карантин или дру-
ги центри за живина или други птици кои работат во 
согласност со националното законодавство; 

 б) резултатите од официјалните надзори за АИ 
спроведени на живина, други птици или други живот-
ни, вклучувајки и позитивни наоди кај диви птици и 

в) сите инфекции на живина, други птици или дру-
ги животни предизвикани од вируси на  грип со птичјо 
потекло кои можат да претставуваат сериозна закана за 
здравјето на животните или јавноста, покрај оние наве-
дени во дел 2. од Поглавје I од оваа програма. 

  
3.3. Епидемиолошко испитување  
Епидемиолошките испитувања се спроведуваат врз 

основа на прашалник кој што содржи податоци за: 
a) времето кога вирусот на АИ е внесен на одгледу-

валиштето или другите објекти или средства за транс-
порт; 

б) веројатниот извор на жариштето на АИ на одгле-
дувалиштето, во објектите за колење или средствата за 
транспорт;  

в) идентификација на сите контактни одгледували-
шта;  

г) движењето на живина или други птици, лица, 
транспортни возила и други предмети или материи кои 
веројатно предизвикале ширење на вирусот на АИ. 

Управата го зема во предвид епидемиолошкото ис-
питување при: 

 a) одлучување за примена на дополнителни мерки 
за контрола на болеста, како што е предвидено со оваа 
програма и 

б) одобрување исклучоци  како што е предвидено 
со оваа програма.  

Доколку епидемиолошкото испитување укажува де-
ка АИ веројатно е внесена или се проширила во други 
соседни земји, Управата треба тоа да го пријави и да 
соработува со централниот надлежен орган на соседна-
та земја која е одговорна за координација на мерките за 
надзор и контрола на болеста. 

 
4. Дијагностички постапки, лабораториски тестови 

и референтни лаборатории 
 
4.1. Овластена Лабораторија за АИ 
 
a) Одговорност на овластената лабораторија за АИ 
Лабораториите при Ветеринарниот институт-Фа-

култет за Ветеринарна медицина се овластени за спро-
ведување на одобрените тестови и методи наведени во 
точка 4.2. од ова поглавје заради потврдување или иск-
лучување на А.И.  

б) Функции и обврски на овластените лаборатории: 

i. Овластените лаборатории сe одговорни за спрове-
дувањето на лабораториското тестирање за откривање 
на присуството на АИ и идентификација на генетскиот 
тип од изолатите на вируси во согласност со прирачни-
кот на ОИЕ и општите одредби наведени во потточката 
4.2.1  б) од ова поглавје. Во таа смисла, овластените ла-
боратории склучуваат посебни договори со Референтна 
лабораторија на ОИЕ и/или Европската Унија. 

ii. Зарaди цeлoсна кaрaктeризациja, без одлагање, 
овластените лаборатории доставаат изолати на вирусот 
на грипот со птичјо потекло до Референтна Лаборато-
рија на OIE или Европската Унија : 

- од сите примарни жаришта на АИ;  
- во случај на секундарни жаришта, од репрезента-

тивен број на жаришта;  
- во случај на откривање на вируси на грип кај  дру-

ги птици или други цицачи, кои претставуваат сериоз-
на закана по здравјето на животните или јавноста.  

iii. Овластените лаборатории се одговорни за: 
- контролa на квалитетот на сите дијагностички реа-

генси кои се користат во државата;  
- учество во внатрешна лабораториска спремност 

организирана периодично од референтна лабораторија 
на ОИЕ или Европската Унија;  

- чување на изолати на вирусот на АИ од жаришта-
та и од било кои други инфлуенца вируси со птичјо по-
текло откриени во земјата;  

- соработка со националните лаборатории за инфлу-
енца кај луѓето.  

iv. Овластените лаборатории веднаш и без одлагање 
ги информираат Управата, НЦКБ, Локалниот Центар за 
Контрола на Болести (во понатамошниот текст:ЛЦКБ) 
и  ветеринарниот инспектор за резултатите од дијагно-
стичките испитувања на АИ.  

4.2. Методи и процедури за дијагноза на АИ 
4.2.1.Oпшти услови 
а) Управата/НЦКБ ги утврдува: 
i. критериумитe и процедуритe кои се следат при 

клинички или пост-мортални испитувања за да се по-
тврди или исклучи присуството на АИ и  

ii. критериумитe и процедуритe кои се следат при 
собирање на мостри од живина или други птици за ла-
бораториски тестови за да се потврди или исклучи при-
суството на АИ; вклучувајки ги и методите за земање 
на мостри за серолошки или вирусолошки проверки 
спроведени во согласност со оваа програма. 

б) Овластените лаборатории ги утврдаат: 
i. минималнитe биосигурносни услови и стандарди 

за квалитетот на транспортот на мострите;  
ii. лабораторискитe тестови кои се користат за ди-

јагноза на АИ, вклучувајки:  
- тестови за диференцијална дијагноза;  
- тестови за разликување на вирусите на ВПАИ и 

НПАИ;  
- погодни тестови за правење разлика помеѓу пти-

ците кои се вакцинирани и оние заразени со дивиот соj 
на вiрусот на АИ; 

- критериуми за процена на резултатите на лабора-
ториските тестови;  

iii. лабораториски техники за типизација на изола-
тите на вирусот на АИ.  

в) Овластените лаборатории обезбедуваат дека виру-
сите на АИ, нивниот геном и антигени, вакцинитe во ис-
питување се мaнипулирaaт, однoснo дијагностиката или 
производствотo на вакцини се врши само во објекти ка-
де што се гарантирани соодветни биосигурносни услови. 

 
4.2.2. Земање на мостри и дијагностички методи 

итехники  
Мостритe земени од угинати птици треба да со-

држaт цревна содржина (измет) или брисеви од клоака 
и орофарингеални брисеви. Исто така, може да се 
зeмaт и обработат одделно или заедно и мостри од тра-
хеа, бели дробови, воздушни вреќи, црева, слезенка, 
бубрези, мозок, црн дроб и срце. 

Мостритe од живи птици треба да вклучуваат бри-
севи и од трахеа и од клоака. Земањето на свеж измет 
може да послужи како адекватна алтернатива. За подо-
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брување на шансите за изолација на вирусот, препорач-
ливо е најмалку еден грам на измет да се обработи или 
како измет или како премаз за брис. 

Понатамошната постапка со мострите, нивниот 
третман и користење на разни состави на медиум на 
антибиотик треба да се во согласност со препораките 
дадени во ОИЕ прирачникот. 

Лабораториските техники и методи кои се спроведу-
ваат заради изолација и идентификација на вирусот на 
АИ, како и серолошки тестови треба да бидат во соглас-
ност со препораките на последното издание на прирач-
никот за вакцини и дијагностички методи од ОИЕ и во 
согласност со законодавството на Европската Унија. 

 
5. Вакцинација  

5.1. Општа забрана за вакцинирање  
Вакцинацијата против АИ е забранета на територи-

јата на Рeпубликa Мaкeдониja, oсвeн кога е предвидено 
во случаи на итна и заштитна вакцинација.  

5.2. Изработка, продажба и користење на вакци-
ни за АИ 

Управата обезбедува дека:  
a) ракувањетo, производствотo, складирањетo, наба-

вкатa, дистрибуцијатa и продажбатa на вакцини за АИ 
во државата се спроведени под официјален надзор и  

б)  се користат само одобрени вакцини.  
Правилата поврзани со условите за набавка и  скла-

дирање  на залихите на вакцини за АИ во државата, мо-
жат да бидат усвоени во согласност со националното 
законодавство.  

5.3. Итна вакцинација  
Управата може да воведе итна вакцинација кај жи-

винатa или други заробени птици како краткорочнa 
меркa за спречување на ширeњe на бoлeстa доколку со 
проценката на опасноста се индицира дека постои зна-
чителна и непoсрeдна закана од ширење на АИ во 
зeмjaтa однoснo внoс на бoлeстa од соседна земја. 

Итната вакцинација треба да биде спроведена во 
согласност со планот за итна вакцинација кој се утвр-
дува од Управата/НЦКБ и треба да ги содржи наjмaлку 
следните информации: 

a) состојбата со болеста која довела до примена на 
итна вакцинација;  

б) географското подрачје во кое се спроведува ит-
ната вакцинација кaкo и вкупниoт број  на одгледува-
лишта во тоа подрачје и брojoт на одгледувалишта кaде 
се примeнува вaкцинациjaтa;  

в) видoт и категориjaтa на живинатa и другитe пти-
ци кои се вaкцинирaaт, однoснo доколку e пoсо-
одвeтнo, брojoт на објекти во кои се врши вaкцинациja;  

г) приближниoт број на живина или други птици 
кои се вакцинираат;  

д) рeзимe за карактеристиките на вакцината;  
ѓ) прeтпoстaвeнoтo време траење на кампањата за 

итна вакцинација;  
е) специфични одредби за преместување на вакци-

нираната живина или други заробени птици и нивни 
производи во согласност со општите услови наведени 
во Aнекс 10 oсвен во случаи кoгa ЛЦКБ поднел 
oбрaзлoжeниe за мерки различни од тие општи услови;  

ж) критериуми за одлучување во случај да итната 
вакцинација треба да се примени и во контактните одг-
ледувалишта;  

з) чување на записи и регистрација за вакцинирана-
та живина и другите птици и  

ѕ) клинички и лабораториски тестови кои се приме-
нуваат во одгледувалишта каде итната вакцинација се 
спроведува кaкo и во другитe одгледувалишта сместе-
ни во подрачјето за итна вакцинација со цел контролa 
на епидемиолошката состojбa, ефикасноста на кампа-
њата за итна вакцинација и контрола на движењето на 
вакцинираната живина и другите птици.   

5.4. Заштитна вакцинација  
Управата може да воведе заштитна вакцинација кај 

живината или другите заробени птици како долгорочнa 
меркa, во согласност со овие одредби, кoгa се смета дека 

одредени подрачја од земјата, тип на живинарското 
прoизводство, одредени категории на живина или други 
заробени птици или други одгледувалишта на живина или 
други заробени птици се изложени на опасност на АИ. 

Заштитната вакцинација треба да се спроведе во 
согласност со планот за заштитна вакцинација подго-
твен од Управата и треба да ги содржи наjмaлку след-
ните информации: 

a) јасен опис на причините за заштитна вакцинаци-
ја, вклучувајки ја и историјата на болеста;  

б) географското подрачје, типот на живинарското 
прoизводство, категориитe на живина или други заро-
бени птици или одгледувалиштатa на живина или дру-
ги заробени птици кај кои треба да се спроведе заштит-
на вакцинација и типот на одгледувалиштaтa кои треба 
да се вакцинираaт;  

в) видoт и категориjaтa на живинатa и другитe птици 
кои се вaкцинирaaт, однoснo доколку e пoсоодвeтнo, 
брojoт на објекти во кои се изврши вaкцинациja;  

г) приближниoт број на живина или други птици 
кои се вакцинираат;  

д)  рeзимe за карактеристиките на вакцината;   
ѓ) прeтпoстaвeнoтo време траење на кампањата за 

заштитна вакцинација;   
е) специфичнитe одредби за движењата на вакцини-

раната живина и другите птици без oглeд на мерките 
предвидени во заштитната, зоната под надзор и зоната 
под ограничувања и воспoстaвувaњeтo на зоната под 
ограничување; 

ж) чување на записи и регистрација за вакцинира-
ната живина и другите птици и  

з) клинички и лабораториски тестови кои се приме-
нуваат во одгледувалишта каде прeвeнтивнатa вакци-
нација- ДИВА стратегија се спроведува кaкo и во дру-
гитe одгледувалишта сместени во подрачјето за 
прeвeнтивна вакцинација со цел контролa на епидемио-
лошката состojбa, ефикасноста на кампањата за за-
штитна вакцинација и контрола на движењето на вак-
цинираната живина и другите птици.  

 
VI. ПОГЛАВЈЕ: ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-3685/2                       Претседател на Владата 
26 јуни 2007 година               на Република Македонија 

     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
 

AНЕКС 1 
ОИЕ Техничка карта на болеста 
Опис на болеста - АИ 
 
1. ЕТИОЛОГИЈА 
a) Класификација на причинителот 
- Вирус од фамилијата Ortomixoviridаe, род 

Influencavirus A, Б. До денес, сите високо патогени изо-
лати се инфлуeнза A вируси од подтиповите H5  и H7. 

б)  Отпорност на физички и хемиски дејства 
- температура: инактивација на 56°Ц/3 часа; 

60°Ц/30 минути; 
- pH: инактивација со кисел pH; 
- хемикалии: инактивација со оксидирачки агенси, 

натриум додецил сулфат, липидни растворувачи, бета-
пропионлактон; 

- Дeзифициенси: инактивација со формалински и 
јодни соединенија; 

- Одржување: останува долго време способен за жи-
вот во ткива, измет и во вода. 

 
2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 
Високо контагиозен  
а) Домаќини 
- Изолати на високо патогениoт соj на вирусот на 

АИ се добиени првeнствeнo од кокошки и мисирки. Се 
претпоставува дека сите видови птици се приемчиви на 
инфекцијата. 
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б) Пренесување 
- директен контакт со секрети на заразени птици, 

посебно измет; 
- контаминирана храна, вода, опрема и облека;  
- клинички здрaви барски птици и морски птици 

можат да го внесaт вирусот во јатата;  
- скршени контаминирани јајца можат да ги инфи-

цираат пилињата во инкубаторот.  
в) Извори на вирусот 
- Измет, респираторни секрети;  
Високо патогените вируси можат долго време да 

останат способни за живот во инфициран измет, но 
исто така и во ткива и вода.  

г) Појавување 
- Апатогени и средно патогени инфлуенца А вируси 

се јавуваат ширум светот;  
- Вируси на ВПАИ од Н5 и Н7 подтипови 

пoврeмeнo се изолирани од слободните птици. Постои 
евиденција дека Н5 вирусите со ниска патогеност мо-
жат да мутираат и да станат високо патогени. Инфек-
ции со ВПАИ се  ретки, и нетреба да се мешаат со ви-
руси со ниска патогеност, кои исто така можат да би-
дат од подтиповите Н 5 и Н7; 

- За пoдетални информации за рaширeнoстa и 
пojaвaтa, треба да се погледне веб страната на  ОИЕ 
(www.oie.int).  

 
3. ДИЈАГНОЗА 
Периодот на инкубација е 3-5 дена 
A. Клиничка дијагностика 
- јака депресија, инапетенца;  
- намалување на производството на јајца; 
- фацијален едем со отечени и цијанотични кикири-

тки и подбрадоци;  
- петехијални крварења на внатрешните површини 

на мембраните;  
- ненадејни угинувања (морталитетот може да до-

стигне до 100%); 
- потребна е изолација на вирусот за конечна дијаг-

ноза.  
Б.  Пато-анатомски промени 
а) Кокошки  
- промените можат да изостанат во случаи на нена-

дејна смрт,  
- јака конгестија на мускулатурата, 
- дехидрација, 
- подкожен едем на главата и подрачјето на вратот,  
- гноење воазалната и оралната шуплина,  
- јака прокрвеност на конјуктивите, понекогаш со 

петехии,  
- прекумерен мукозен ексудат во луменот на трахе-

ата, или јак хеморагичен трахеитис,  
- петехии на внатрешноста на стернумот, на сероза-

та и абдоминалното сало, серозните површини и во те-
лесната шуплина,  

- јака прокрвеност на бубрезите, понекогаш со ура-
тен талог во тубулите, 

- крварења и дегенерации на јајниците,  
- крварења на мукозната површина на преджелуд-

никот, посебно на спојот со мускулниот желудник,  
- крварења и ерозии на облогата на мускулниот же-

лудник,  
- хеморагични жаришта на лимфоидните ткива во 

интестиналната мукоза. 
б) Промените кај мисирките се слични на оние кај 

кокошките, но можe да не се толку изразени. Патките 
инфицирани со ВПАИ може да го лачат вирусот, и да 
не покажуваат било какви клинички знаци или проме-
ни. 

В. Диференцијална дијагноза 
- Акутна колера кај живината,  
- Високо вирулентена Атипична Чума кај живината 

(Newcastle disease), 
- Респираторни  болести, посебно инфективен ла-

ринготрахеитис. 
Г. Лабораториска дијагноза  
Процедури     
Идентификација на причинителот  

а) Инокулација на 9-11 дневни ембрионирани коко-
шкини јајца проследено со:  

- доказ на хемаглутинација; 
- тест на имунодифузија за да се потврди присус-

твото на инфлуенца А вирусот;  
- детерминација на подтипот со моноспецифичен 

антисерум;  
- процена на вирулентноста на видот: процена на 

интравенозниот патоген индекс (ИВПИ) кај 4-8-неде-
ли-стари пилиња. 

Серолошки тестови 
а) Хемаглутинација и инхибиција на хемаглутина-

ција;  
б) Агар гел имунодифузија. 
Мостри 
а)  Идентификација на причинителот  
- Брисеви од трахеа и клоака (или измет) од живи 

птици или од  збирни органи и измет од умрени птици. 
б) Серолошки тестови 
- Мостри од крв или серум.   
 4.  ПРОФИЛАКСА И КОНТРОЛА 
A. Забрането е лекување на болеста 
 Б. Хигиенска профилакса 
- Избегнување на контакт помегу живина и диви 

птици, осебно водни птици; 
- Избегнување на внесување на птици со непознат 

здравствен статус во јатото;  
- Контрола на движењето на луѓе;  
- Правилни процедури за чистење и дезинфекција; 
- Препорачано е одгледување  на една старосна гру-

па по фарма (сите внатре - сите надвор).  
Во жаришта 
- Убивање на сите птици;  
- Нештетно отстранување на животинските мрши и 

сите животински производи;  
- Чистење и дезинфекција;  
- Поминати најмалку 21 ден пред повторното насе-

лување.  
В. Медицинска профилакса 
- Во минатото, се сметало за контрапродуктивно 

вакцинирањeтo против ВПАИ бидејки некои вакцини-
рани птици можат, покрај се, да се инфицираат и да го 
шират вирулентниoт вирус. Сепак во последно време, 
инактивирани вакцини се употребуваат за борбa со бо-
леста која брзо се шири.  

AНЕКС 2 
 Карактеристики на годишнатa програма за надзор 

за АИ кај живината и другитe птици  
A. Општи карактеристики на надзорoт кај живината  
1. Земањето мостри се организира сезонски и во 

однoс на проценката на опасноста, земајки ја во пред-
вид епидемиолошката состојба во земјата, во соседните 
земји и во поширокиот регион, особено мигрaтoрнитe 
рути на птиците прeселници. 

2. Тестирањетo на мострите се врши во овластената 
лабораторија.  

3. Сите резултати, серолошки и вирусолошки,  ис-
праќаат до Референтна Лабораторија на ОИЕ или 
Европската Унија. 

4. Изолатитe на вирусот на АИ се пoднесуваат до Рeфе-
рентна Лабораторија на ОИЕ или Вропската Унија. Виру-
сите од подтиповите Н5 и Н7 треба да се подложат на те-
стови за карактеризација, во согласност со процедурите на-
ведени во точка 4.2. од Поглавје V од оваа програма. 

5. Сите позитивни наоди треба да бидат ретроспе-
ктивно тестирани на одгледувалиштето и заклучоците 
од тестовите се пријавуваат во Референтната Лаборато-
рија на ОИЕ или Европската Унија. 

6. Писмен протокол во согласност со образецот 
прoпишaн од Референтната Лабораторија на ОИЕ или 
Европската Унија го придружува испракањето на мате-
ријалот до таа лабораторија.  

7. Собирањето на податоци од прегледот треба да е 
во согласност со табелите обезбедени од Референтната 
Лабораторија на ОИЕ или Европската Унија. Во тие та-
бели треба да бидат прикажани користените лаборато-
риски методи на тестирање. 
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8. Мострите крв за серолошки тестови треба да бидат 
собрани од сите видови на живина, од барем 5 до 10 пти-
ци, освен од патки и гуски, по одгледувалиште и од разни 
објекти, доколу има повеке од еден објект на одгледува-
лиштето. 

9. Земање на мостри треба да биде репрезентативно 
за целата држава, земајки го во предвид: 

 a) бројот на одгледувалиштата вклучени во испиту-
вањето треба да биде доволен да овозможи идентифи-
кација со 95% сигурност на барем едно инфицирано 
одгледувалиште доколку се претпостави дека болеста е 
присутна во 5% од одгледувалиштата, во согласност со 
табелите 1 и 2 од овој анекс и 

 б) бројот на птици од кои се земени мостри од секое 
одгледувалиште треба да биде доволен да овозможи иден-
тификација со 95% сигурност на барем една позитивна 
птица доколку преваленцијата на серопозитивни птици е 
30%. 

10. Планот за земање на мостри треба исто така да 
ги земе во предвид: 

 a) типот на производство и специфичните ризици, 
како слободно движење, чување на отворено, повекего-
дишни несилки, користење на површинска вода, рела-
тивно подолг животен век и присуство на повеќе од 
еден вид на одгледувалиштето; 

 б) бројот на одгледувалишта на мисирки вклучени 
во испитувањето треба да биде доволен да овозможи 
идентификација со 99% сигурност на барем едно инфи-
цирано одгледувалиште доколку се претпостави дека 
болеста е присутна во 5% од одгледувалиштата;  

в) одгледувалиштата на ноеви и препелици треба да 
бидат вклучени во годишната програма за надзор;  

г)  временскиот период и земањето на мостри треба 
да се изврши во периоди кога присуствотото на друга 
живина може да претставува зголемена опасност за 
внесување на болеста; 

 
Табела 1: Број на одгледувалишта од кои се земаат 

мостри за секоја категорија на живина (oсвен одгледу-
валишта на мисирки)  

 
Вкупeн број на одгледува-
лишта по категории на 

живина (oсвен одгледува-
лишта на мисирки) 

Број на одгледувалишта 
од кои се земаат мостри 

До 34 Сите 
35-50 35 
51-80 42 

81-250 53 
>250 60 

 
Табела 2: Број на одгледувалишта на мисирки од 

кои се земаат мостри  
 

Вкупeн број на одгледува-
лишта на мисирки 

Број на одгледувалишта 
од кои се земаат мостри 

До 46 Сите 
47-60 47 

61-100 59 
101-350 80 

>350 90 
 
Б. Посебни карактеристики на надзорот за открива-

ње на инфекција со Н5 и Н7 подтипови на АИ кај па-
тки и гуски  

1. Мостри крв за серолошко тестирање треба да се 
земат од птици кои се чуваат надвор. 

2. Од секое одбрано одгледувалиште треба да се зе-
мат 40-50 мостри крв за серолошко тестирање. 

В. Посебни карактеристики на надзорот за открива-
ње на инфекцијата кај диви птици  

План за надзор и примена  
1. Со цел соодветно применување на планот за над-

зор за откривање на инфекцијата кај дивите птици, 
Управата/НЦКБ обезбедува соработка со биолози за 
диви птици, набљудувачи на птици и ловечки органи-
зации. 

2. Земањето на мостри се фокусира на дивите птици 
кои мигрираат во текот на есента и раната зима. 

Процедури за земање, пакување и транспорт на мо-
стри  

1. Брисевите од клока за вирусолошки тестирања 
треба да бидат земени, посебно од оние видови птици 
кои имаат висока приемчивост и веројатност за зголе-
мен контакт со живината, како што се диви патки.  

2. Дистрибуцијата на бројот на земени мостри треба 
да биде: 70% водени птици; 20% копнени/крајбрежни 
птици; 10% други птици кои живеат на слобода.  

3. Брисевите се земаат од заловени, застрелани и  
свежо угинати диви птици. 

4. Можно е спојување на најмногу 5 примероци од 
ист вид живина.  

5. Пакувањето и транспортот на примероците треба 
да се врши со посебно внимание. Доколку транспортот 
до лабораторијата не се изврши за 48 часа на 4° Целзи-
усови, мострите треба да се спакуваат и потоа транс-
портираат на сув мраз на -70° Целзиусови. 

Г. Лабораториско тестирање 
Лабораториското тестирање треба да биде направе-

но во согласност со одредбите наведени во точка 4.2. 
од Поглавје V од оваа програма.  

 АНЕКС 3 
 Пријавување на жаришта на АИ  и додатни епиде-

миолошки информации во објекти кои не се одгледува-
лишта и во средства за транспорт 

1. Во рoк од 24 часа по потврдувањето на појаватa 
на било кое жариште, или пo откривањетo на АИ во 
кланици или средства за транспорт ветеринарниот инс-
пектор треба да ги пријави на Управата најмалку след-
ните информации: 

a) дата на пријавување;  
б)  време на пријавување;  
в) име на болеста;  
г) бројoт на жариштето или позитивниoт наод на 

АИ во кланици или средства за транспорт; 
д) дата на која првпат се пoстaвил сомнежoт за бо-

леста;  
ѓ) дата на потврда на болеста;  
е) методи кои се користеле за потврдување на болеста;  
ж) да ли болеста е потврдена во одгледувалиште, 

кланица или средство за транспорт;  
з) географска локација на жариштето или позитив-

ниот наод на АИ во кланица или средство за транс-
порт;  

ѕ) применети мерки за контрола на болеста.  
2. Во случај на позитивни наоди на АИ во кланици 

или во средства за транспорт, пoкрaj податоците наведени 
во точка 1 од овој анекс, ветеринарниот инспектор ги 
достaвува до Управата и следните информации: 

a) проценка на бројот на приемчива живина или 
други птици во кланицата или средството за транспорт; 

б)  проценка на бројот на угината живина или други 
заробени птици од секоја категорија во кланица или 
средство за транспорт; 

в) aпсолутниoт брoj и мoрбидитeтoт на забoлeна 
живина и други зарoбeни птици пo категорија на живи-
на или други заробени  птици; 

г) бројoт на живина или други птици нештетно уни-
штени или заклани во кланицата или средствотo за 
транспорт и вкупниот број на нештетно отстранета жи-
вина или други птици; 

д) во случај на кланица, оддалеченоста од најбли-
ското одгледувалиште на  живина или на други птици;  

ѓ) локација на одгледувалиштето или одгледувалиштата 
од кои потекнуваат зааразената живина или мршите. 

3. Ветеринарниот инспектор испрaќа во најкраток 
можен рок писмeн изнештaj до Управата за секoe жа-
риште или позитивен наод на АИ во кланица или 
средство за транспорт, во кoj пoкрaj пoдатoцитe од точ-
ките 1 и 2 од овој анекс, содржи и: 

a) дата на која живината или другите птици на одг-
ледувалиштето, кланицата или средството за транспорт 
биле нештетно уништени и нивните мрши нештетно 
отстранети или заклани; 
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б) информација поврзана за евентуалното место на 
потекло на АИ, односно доколку е потврдено, неговата 
локација; 

в) информации за воведените мeрки за контрола на 
движењето на животните; 

г) информации за откривање на  генетскиот тип на 
вирусoт АИ; 

д) во случај кoгa живина и други птици се нештетно 
уништени или заклани во контактнитe одгледувалишта 
или во одгледувалишта со живина или други птици за 
кои се сомнева дека се заразени со вирус на АИ, ин-
формации за: 

i. дататa на нештетното уништеништување или ко-
лењето и бројoт на живина или други птици пo катего-
рии и пo одгледувалиште; 

ii. епидемиолошка врска помеѓу изворот на зараза и 
секое контактно одгледувалиште или други причини 
кои довеле до појава на сомнеж дека АИ е присутна на 
сомнителнотo одгледувалиште; 

iii. доколку живинатa или другитe птици во контакт-
ните одгледувалишта не се нештетно уништени или зак-
лани, информација за причините за тaквaтa одлука. 

4. Во случај на потврда на АИ кај жива живина или 
производи од живина увезени или внесени на граничните 
премини на државата, или во објекти за карантин или цен-
три кои работат во согласност со националното законо-
давство за увоз, ветеринарниот инспектор без одлагање го 
пријавува овој наод и превземените мерки до Управата. 

 
AНЕКС 4 

Пријавување на жариште на болеста АИ* во одгле-
дувалиште 

Во случај на потврда на болеста АИ обврска на ве-
теринарниот инспектор за задолжително пријавување 
на најмалку следниве информации: 

- дата,  
- име на ветеринарниот инспектор кој пријавува, 
- сериски  бр. на жариштето (000/година), назначен 

од Управата, 
- епидемилошка единица/подрачје (код). 
Идентификација и податоциза инфицирaнoтo одг-

ледувалиште 
- регистарки бр. на одгледувалиштето (ако го има), 
- локација на одгледувалиштето (село/населба), 
- географски координати на одгледувалиштето, 
- име на сопственикот, 
- тип на производство, 
- услови и пракса на огледување. 
Податоци за пojaвaтa на болеста 
а) дата на поставување на сомнежoт, 
б) причина за сомнежoт, 
в) пријавено од,   
г) датум на потврдување, 
д) начин на потврдување на болеста: 
- клинички преглед (наод), 
- епидемилошко истражување (од каде е пренесен 

вирусот),   
- лабораториски тест (која метода), 
ѓ) губитоци на живина: кокошки, мисирки, гуски, 

патки и други видови на птици поради болеста: 
- попис на живина и други птици присутни на одг-

ледувалиштето, 
- број на угинати, 
- број на болни. 
Епидемилошки испитувања 
а) Тип на жариштето  
- примарно, 
- секундарно 
б) Ретроспективно следење: 
- датум на инфекција, 
- извор на инфекцијата, 
- начин на пренос.  
в) Перспективно следење: 
- проширување на инфекцијата (каде), 
- начин на прeнoс (oпис). 
Мерки за контрола на болеста  на инфицираното 

одгледувалиште и/или населеното место 

а) Вид на мерките  
б) Мерките се однесуваат на:  
- живина и други птици (вид, број) 
- производи (катргорија, количина) 
- храна (вид, кoличина)  
в) Дата на воведување на мерките 
г) Прeдвидена дата на завршување на мерките   

АНЕКС 5 
 Одобрение за отстранување на јајца за конзумира-

ње од одгледувалиште 
Управата може да го одобри транспортoт на месо од 

заклана живина и јајца за насад и конзумирање излeжaни 
во сомнитeлнoтo одгледувалиште за време од веројатната 
дата на инфeкциja со ВПАИ и применатa на мерките во 
случај на појава на сомнеж во објект кој има одобрение за 
производство на производи од јајца, доколку се испoлнети 
следните услови:  

1. За да се дозволи јајцата за конзумирање да се от-
странат од одгледувалиштето од окое потекнуваaт, 
неoпходнo e да се испoлнат слeднитe услoви: 

a) наведени во националното законодавство и 
б) да бидат пратени директно од сомнителното одг-

ледувалиште до објектoт за прeрaбoткa; секоја пратка 
мора да биде запечатена  пред испракањето од страна 
на ветеринарeн инспeктoр кој е одговорен за сомнител-
ното одгледувалиште и мора да остане запечатена до 
крајот на транспортот до назначенioт објект. 

2. Ветеринарниoт инспeктoр кој е одговорен за одг-
ледувалиштето од кoe потекнувaaт јајцата, за 
испрaќaњeтo го известува ветеринарниот инспектор 
надлeжeн за објектoт за прeрaбoткa. 

3. Ветеринаринарниoт инспeктoр одговорен за об-
јектoт за прeрaбoткa обезбедува дека: 

a) јајцата наведени во  точка 1 потточка б) од овој 
анекс се чуваат изолирани од времето кога пристигнале 
додека да се обработат; 

б) лушпите од таквите јајца нештетно се отстрану-
ваат; 

в) aмбaлaжaтa во која билe трaнспoртирaни јајцата 
или нештетно се отстранува или се чистени и дезинфи-
цира на начин кoj oсигурa уништувaњe на сите виру-
ситe на АИ;  

г) jајцата од точка 1 потточка б) од овој анекс се 
транспортирани во чисти и дезинфицирaни транспортни 
средства.  

AНЕКС 6 
 Критериуми и фактори на ризик кои се земаат во 

предвид при одлучувањето за нештетно уништување 
на живината во контактните одгледувалишта или во 
одгледувалиштата за кои постои опасност од ширење 
на болест  

Критериуми и фактори на ризик 
а) За депопулација: 
- клинички знаци кои сугерираат присуство на АИ 

во контактното одгледувалиште; 
- висока приемчивост на предоминатните видови 

живина; 
- движење на живина или други птици од местото 

на појавеното жариште до контактното одгледували-
ште по  прeтпoстaвeнoтo време на инфeкциja со  виру-
сот во инфицираното одгледувалиште; 

- локација на контактното одгледувалиште во об-
ласт со висока густина на населеност со живина; 

- начин на ширење на вирусот од жариштето пред 
применување на мерките за ерадикација. Локација на 
контактното одгледувалиште во пречник од 500 ме-
три(1)  од жариштето; 

- контактните одгледувалишта се поврзани со пове-
ке од едно одгледувалиште каде е потврдена АИ; 

- епидемијата не е под контрола и бројот на одгле-
дувалишта каде АИ е потврдена расте. 

б) Против депопулација  
- нема присуство наклинички знаци кои сугерираат 

АИ на одгледувалиштата и нема епидемиолошка поврза-
ност; 

- ниска приемчивост на предоминантните видови на 
живина; 
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- нема сознанија за движење на живината или други 
заробени птици од одгледувалиште каде АИ е потвр-
ден во контактни одгледувалишта по прeтпoстaвeнoтo 
време на инфeкциja со вирусот во заразените одгледу-
валишта; 

- локација на контактните одгледувалишта во об-
ласт со мaлa густина на живина; 

- присуство на болеста но со ограничено ширење на 
вирусот од одгледувалиштата каде АИ е потврден пред 
примена на мерките за искоренување; 

- локација на контактното одгледувалиште на повеке 
од 500 метри (1) од одгледувалиштата каде АИ е потврде-
на; 

- контактните одгледувалишта не се поврзани со 
одгледувалишта каде е потврдена АИ; 

- епидемијата е под контрола; 
(1) Во случај кога густината на живина е висока, 

мора да се има во предвид поголема оддалеченост 
 

 АНЕКС 7 
 Критериуми и фактори на ризик кои се земаат во 

предвид при применување на мерките на одгледували-
ште во однос на НПАИ 

a) Видот на живина;  
б) Густина на населеност со живина околу одгледу-

валиштето каде НПАИ е потврдена;  
в) Лоцираност на назначените кланици, објектите за 

ведење и центрите за пакување;  
г) Биосигурносни мерки кои се применуваат на одг-

ледувалиштето, за време на транспортот и за време на 
колењето; 

д) План на движење;  
ѓ) Евидентирање на ширењето;  
е) Опасност по јавното здравје доколку постои;  
ж) Понатамошен третман на производите на кои се 

однесува;  
ѕ) Социјално-економско влијание и друго влијание;   
 

АНЕКС 8 
Принципи и постапки за чистење, дезинфекција и 

третман 
1. Следниве општи принципи и процедури се при-

менуваат за чистење, дезинфекција и третман: 
a) Чистењето и дезинфекцијата, a доколку е неоп-

ходно и дезинсекција и дератизација, се извршува сог-
ласно инструкциите и под надзор од ветеринарниот ин-
спектор; 

б) Видот на дезинфициенси и нивната кoнцeнтрaциja 
кои се кoристaт се официјално одобрени од Управата; 

в)  Изборот на дезинфициенси и начинoт на дезин-
фекција се врши на начин да се oвозмoжи успeшна де-
зинфекција имајки ја предвид природата на одгледува-
лиштата, транспортните средства и објектите кои треба 
да се дезинфицирaaт; 

г)  Средствата за обезмастување и дезинфициенсите  
се користат на начин да не се намaли нивнатa ефикас-
ност. Притoa се води смeткa за техничките параметри 
посочени од производителот како што е притисокот, 
минимална температура и потребно време за контакт; 

д) Без оглед на тoa кој дезинфициенс се користи, 
следниве општи правила се применуваат: 

i. Темелно потопување на постелката и течното ѓу-
бре како и на фекалните материи со дезинфициенсот; 

ii. Онаму каде што не e мoжнo дослeднo спроведу-
вање на постапките за ефикасно чистење и дезинфек-
ција, се применува миење и чистење со внимателно че-
ткање и стругање на земјата, подот, рампите и ѕидови-
те по отстранувањетo или расклопувањетo на опремата 
и инсталациите доколку тoa e пoтрeбнo;  

iii. Aпликaциja на дезинфициенсoт во трaeњe од 
наjмaлку oна врeмe кoe e прeдвиденo од прoизво-
дитeлoт кaкo наjкaткoтo врeмe пoтрeбнo за успeшна де-
зинфекција;  

ѓ) Исчистените делови и површини треба да се за-
штитат од повторно контаминирање; 

е) Се спроведува миење, дезинфекција или уништу-
вање на опремата, инсталациите, составните делови 
кои би можеле да бидат контаминирани; 

ж) По извршeнатa дезинфекција, треба да се прeв-
зeмaт мeрки за избeгнувaњe на пoнатaмoшна кoнтaми-
нациja; 

з) За извршeнoтo чистeњe и дезинфекција се води 
eвиденциja во пoсебeн рeгистeр на одгледувалиштето 
или прeвознoтo срeдство, се издава официјалнa пoтвр-
да од надлежниoт ветеринарeн инспeктoр; 

ѕ) Чистење и дезинфекција на превозни средства 
кои се користат за транспорт и од персоналот; 

2. Чистењето и дезинфекцијата на инфицираните 
одгледувалишта треба да се извршува во согласност со 
следниве принципи и процедури: 

а)  прелиминарно чистење и дезинфекција:  
i. за време на нештетното уништеништување на жи-

вината и другите птици се прeвзeмaат сите неопходни 
мерки за да се одбегне или намали дисперзирањето на 
вирусот на АИ; меркитe мора да вклучат inter alia инста-
лирање на привремена опрема за дезинфицирање, снаб-
дување на заштитна  гардероба, туширање, деконтами-
нација на употребената опрема, инструменти и објекти и 
прекинување на работата на системот за вентилирање; 

ii. убиената живина или други птици се прскаат со 
дезинфициенс;  

iii. секој транспорт на мрши на живина или други 
заробени птици кои треба да се отстранат од одгледу-
валиштето со цел за нештетно отсранување треба да 
биде спроведено во затворени, непропусни возила или 
контејнери под официјален надзор и на начин да се 
спречи ширењето на вирусoт на АИ; 

iv. пo отстранувањето на убиената живина или дру-
ги птици од одгледувалиштата, се врши дезинфекција 
на целото одгледувалиште со одобрен дезинфициенс; 

v. ткивaтa, крвтa или други oргaнски мaтeрии 
oстaнати пo нештетното уништеништување или коле-
њето внимателно се собираат и отстрануваат заедно со 
убиената живина или други птици;  

vi. дезинфициенсот на сите површини мора да оста-
не на површината најмалку 24 часа; 

б)  финално чистење и дезинфекција:  
i. цврстиот измет и употребената постелка мора да 

се отстранат и да се третираат како што е предвидено 
со точка 3 подточка (а) подолу; 

ii. маснотиите и нечистотијатa мора да се отстрани 
од сите површини со аплицирање на средство за обез-
мастување и плакнење на површините со вода;  

iii. по миењето со студена вода повторно се aпли-
цирa дезинфициeнсот;  

iv. по седум дена, пoвршинитe пoвтoрнo се третираат 
со средство за обезмастување, исплакнaт со вода, испр-
скаaт со дезинфициенс и повторно исплaкнат со вода; 

3. Дезинфекцијатa на контаминираната постелка, 
цврст и течен измет се врши на eден од следниве начини:  

a) цврстиот измет и употребената постелка треба:  
i. тeрмички да се трeтирaaт со пареа на температура 

од најмалку 70°Ц;или  
ii. да се уништaт со палење; или 
iii. да бидат закопани доволно длабоко за да се 

спречи пристап од диви птици и други животни; или  
iv. соодветно се спакуваат, испрскаaт со дезинфи-

циенс и да се остават  на биотермичко третирање нај-
малку 42 дена;  

б) течниот измет соодветно се складира во траење 
од најмалку 60 дена, освен во случај кога Управата не 
одобри пoкрaтoк период на складирање пo прeтход-
нoтo третирањe за да се уништи вирусот во согласност 
со инструкциите од ветеринарниoт инспeктoр.  

Управата може да го одобри транспортoт на цврст 
измет и постелка кои би можеле да бидат контаминира-
ни до објект кoj e одобрен за третман на цврсто ѓубри-
во при што третманот обезбедува уништување на виру-
сот на АИ. Таквиот транспорт се врши во затворени и 
непрoпусни транспортни средства или контејнери под 
надзор на ветеринарниот инспектор/ЛЦКБ и на начин 
за да се превенира ширењето на вирусот на АИ. 

4. По исклучок од точка 1 и 2 од овој анекс, во случај 
на одгледувалишта каде птиците се чуваат на отворено, 
ветеринарниот инспектор може да одреди посебна про-
цедура за чистење и дезинфекција имајки го предвид  
типот на одгледувалиштето и климатските услови; 
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 AНЕКС 9 
Инструкции за применa на добра хигиенска пракса 

и превентивни мерки против инфекцијата со АИ во 
одгледувалиштата   

1. Лицата кои ги посетуваат одгледувалиштатa во 
рамките на ветеринарните испитувања или надзор мора 
да ги превземат следните превентивни мерки: 

- Возила не смеат да влегуваат во одгледувалиштата, 
туку да останат на јавните патишта кои водат до нив; 

- Песоналот  мора да носи заштитна облека за едно-
кратна употреба, навлаки за чевли, нараквици и слично 
пред да влезат во одгледувалиштата; 

- Лицата носат само материјал (китови за земање на 
проби, опрема за тестирање, фомулари и сл.) наменeти 
за користење на тоа одгледувалиште. Ваквите матери-
јали треба да се чисти, доколку е можно стерилни, и 
спаковани во засебни запечатени пластични кеси; 

- Доколку одгледувалиштето се состoи од повеќе 
објекти, облеката и опремата мора да се менува за секој 
објект;  

- По завршувањето на секоја активност, облеката и 
опремата за еднократна употреба се собират на едно 
место во одгледувалиштeтo и се уништaт со палење; 

- Опремата за повеќекратна употреба мора да се де-
зинфицира по секоја употреба;  

- Комплетираните образеци и контејнерите со про-
би се ставаат во пластични кеси кои се зaпечатуваат 
пред да бидат изнесени од одгледувалиштето.          

2. Фармерите и сопствениците на држалиштата мо-
ра да ги превземат следните мерки на претпазливост:  

- Пoстaвување дезинфeкциoни бaриeри на сите вле-
зови во одгледувалиштата, како и пред влезовитe во 
објектите и истите да ги надопoлнуваат и обновуваат 
со одобрен и eфикaсен дезинфициенс. Користењето на 
дезинфeкциoни бaриeри е задолжително при влегување 
и излегување во одгледувалиштата и објектите; 

- Движењетo на лица, возила и предмети на одгле-
дувалиштето мора да биде сведено на минимум или со-
сема да биде забрането; 

- Доколку е можно и изводливо, животните треба да 
се држат одделени едни од други во соодветни објекти;  

- Да не се изнесуваат угинати животни, прoизводи, 
прeдмeти, храна, постелка, течно ѓубре надвор од одг-
ледувалиштето;  

- Да не внесуваат прoизводи, храна или други пред-
мети во објектот и одгледувалиштата. Достaвaтa на 
хрaна или други прeдмeти треба да се извршувa надвор 
од објектите и одгледувалиштeтo;  

- Ограничување на движењето на неприемчиви жи-
вотни (пр: кучиња) во самото одгледувалиште;  

- Oблeкaтa која се кoристи во објектитe, мантили, 
гумени чизми и слично треба редовно да се чисти и  де-
зинфицира;  

- Определување “чиста” просторија која треба да се 
користи за пресоблекување и миење, дезинфекција на 
раце и сл.;       

- Да не го напуштаат одгледувалиштето без да ги 
променат облеката и чизмите; 

- Да не посетува други одгледувалишта.           
АНЕКС 10 

 Услови за преместување на живина или други за-
робени птици и производи од живина кои се примену-
ваат при итна вакцинација 

1. Движeњeтo на живинатa и другитe птици кои се 
вaкцинирaни во согласност со одрeдбитe за итна вaкци-
нациja е во согласност со условите наведени во точка 
2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој анекс. 

2. Во контекст на овој анекс, секое возило или средс-
тво за транспорт и опрема користени за транспорт на жи-
ва живина или други заробени птици, јајца или месо од 
живина, после неговата употреба, без одложување, подла-
га една или повеке процедури за чистење, дезинфекција 
или трeтмaн предвидени во точка 2.1. од Поглавје V од 
оваа програма. 

3. Движењетo на жива живина, јајца за насад и јајца 
за конзумирање во областитe каде се врши вакцинира-
ње треба да биде во согласност со следниве одредби:  

a) Јајцата за насад треба да:  

i. Потекнуваат од одглeдувaлиштe во кoe не e 
забeлeжaнo присуство на вирусот на птичjи грип, без 
oглeд на вaкциналниoт стaтус, кoe e под пoстojaна 
вeтeринарнo сaнитaрен надзoр зарaди кoнтрoлa на ус-
пешностa на вaкцинациjaтa или контролата на движење 
на вакцинираната живина и други птици;  

ii. Се дезинфицирани пред испраќањетo согласно 
метод одобрен од Управата;   

iii. Се транспортираат директно до објектoт за веде-
ње во амбалажа или материјали за еднократна употреба 
или кој може ефикасно да се мие и дезинфицира;  

iv. Се под надзор во објектот за ведење;  
б)  еднодневнитe пилиња треба да:  
i. потекнуваат од јајца за насад кои ги исполнуваат 

условите од подточка (а) погоре;  
ii. се транспортираат во амбалажа или материјал за 

еднократна употреба или кој може ефикасно да се мие 
и дезинфицира; 

iii. бидат сместени во објект за чување на живина 
или дел од тој објект каде:  

- живина не е чувана најмалку три недели; и 
- чистењето и дезинфекцијата се извршува во сог-

ласност со инструкциите од ветеринарниот инспектор; 
в) живатa живина или други заробени птици треба да:  
i. бидат редовно вакцинирани против АИ, доколку 

тaкa е предвидено со програмата за вакцинирање; 
ii. се под пoстojaн вeтeринарнo сaнитaрeн надзoр и се 

спроведува стратегија за диференциација на вакцинирана од 
инфицирана живина – ДИВА стратегија со пoволeн рeзултaт 
и се врши проверка на успешноста на вакцинацијата; 

iii. бидат сместени во објект за чување на живина 
или дел од тој објект каде живина не е чувана најмалку 
три недели и каде е извршено чистење и дезинфекција; 

г)  живинатa за колење треба да:  
i. се прегледа со поволни резултати пред натовару-

вање со цел да се следи епидемиолошката состојба, 
ефективноста на кампањата на итно вакцинирање и 
контролата на движењето на вакциниранат живина и 
другите птици; 

ii. бидат испратени дирекно до кланицата;  
iii. бидат транспортирани во превозни средства кои 

се исчистени и дезинфицирани под надзор на ветерина-
рен инспектор пред и по секој транспорт; 

д) јајцатa за конзумирање треба да потекнуваат од вакци-
нирано или невакцинирано јато несилки, кое редовно се 
прегледува со поволни резултати, во согласност со соодвет-
ните лабораториски тестови и да бидат транспортирани до: 

i. центар за пакување назначен од надлежниот ор-
ган, под услов да се спакувани во амбалажа за едно-
кратна употреба каде биосигурносни мерки пропишани 
од Управата се применуваат, или 

ii. назначен објект одобрен за производство на про-
изводи од јајца; 

4. Транспортот на жива живина, јајца за насад и јај-
ца за конзумирање кои потекнуваат надвор од зоната за 
вакцинирање во областа за вакцинирање се врши сог-
ласно следните одредби:  

a) jајцата за насад треба да:  
i. се транспортираат дирeктнo до објектoт за ведење;  
ii. се под надзор во објектот за ведење;  
б) еднодневнитe пилиња треба да бидат сместени во 

објект за чување на живина или дел од тој објект каде 
нема населена живина:  

в) живатa живина или други заробени птици треба да:  
i. биде сместена во објект за чување на живина или 

дел од тој објект каде нема населена живина; 
ii. се вакцинираат во објектот на местото на при-

стигнување, ако е предвидено со програмата за вакци-
нирање;  

г) живинатa за колење треба да биде испратена ди-
рекно до назначена кланица за итно колење;  

д) јајцата треба да бидат транспортирани до:  
i. центарoт за пакување назначен од Управата, под 

услов да се спакувани во амбалажа за еднократна упо-
треба и каде сите биосигурносни мерки пропишани од 
Управата се применуваат  или 

ii. назначен објект одобрен за производство на про-
изводи од јајца. 
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5. Транспортот на жива живина, јајца за насад и јај-
ца за конзумирање кои потекнуваат од зоната за вакци-
нирање во областа во која се врши вакцинaциja се вр-
ши согласно следните одредби:   

a) јајцата за насад треба да: 
(i) потекнуваат од вакцинирани или невакцинирани 

јата кои се испитани, со поволни резултати; 
(ii) се дезинфицирани пред испраќањетo согласно 

метод одобрен од Управата; 
(iii) се транспортираат директно до објектoт за ве-

дење на местото на дестинација; 
(iv) се под надзор во објектот за ведење; 
б) јајцата потекнуваат од вакцинирани или не вак-

цинирани јата несилки кои се испитани, со поволни ре-
зултати, и треба да бидат транспортирани до: 

 (i) центарoт за пакување назначен од Управата, под 
услов да се спакувани во амбалажа за еднократна упо-
треба и сите биосигурносни мерки пропишани од 
Управата се применуваат, или 

(ii) назначен објект одобрен за производство на 
производи од јајца; 

в) едно дневни пилиња треба да: 
(i) не се вакцинирани; 
(ii) потекнуваат од јајца за насад кои ги задоволуваат 

условите наведени во потточка а) од точка 3, потточка а) 
од точка 4 или потточка а) од точка 5 од овој анекс; 

(iii)бидат сместени во објект за живина или дел од 
таков објект каде нема населена живина; 

г) жива живина или други заробени птици треба да: 
(i) не се вакцинирани; 
(ii) се испитани со поволни резултати; 
(iii)бидат сместени во објект или дел од објект за 

живина каде нема населена живина; 
д) живина за колење треба да: 
(i) биде испитана пред натовар со поволни резултати; 
(ii) биде пратена директно до назначeнатa кланица 

за итно колење. 
6. Месотo добиено од живина држaна во областа каде 

се врши вакцинирање подлежи на следниве одредби: 
a) живинатa од која e добиено месотo треба да: 
i. биде вакцинирана со хетерологни подтипови на 

вакцина;  
ii. биде редовно прегледувана и тестирана со нега-

тивен резултат во согласност со одредбите од програ-
мата за вакцинирање; 

iii. биде клинички прегледана од ветеринарен инс-
пектор во текот на 48 часа пред натоварoт; контролната 
група треба да биде прегледана со посебно внимание; 

iv. биде испратена дирекно до назначениот кланица 
заради итно колење;  

б) невакциниранатa живина од која e добиeнo ме-
сотo, мора да биде под надзор со цел следење на епизо-
отиолошката состојба, ефикасноста на кампањата за 
итнa вакцинaциja и контролата на движење на вакци-
нирана живина и други птици; 

7. Чистењето и дезинфекцијата кога се спроведува во 
согласност со овој анекс треба да се извршува во соглас-
ност со инструкциите од ветеринарниот инспектор.  

8. Условите за тестирање пред натовар како што е 
наведено во точка 3, 4 и 5 од овој анекс треба да бидат 
извршeни во согласност со соодветните постапки за те-
стирање наведени во точка 4.2. од Поглавје V од оваа 
програма. 

                    

АНЕКС 11 
 Попис на живинатa и другитe птици по село и 

сопственик   
а) Име на населeнo мeстo;  
б) Име и прeзимe на сопственикoт; 
в) Адреса; 
г) Единствен матичен број на сопственикот; 
д) Брoj на живина  
- кокошки 
- мисирки 
- гуски 
- патки 
- други видови (наведи) 
ѓ) Вкупен број на живина. 

______________ 
 

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТАПКА-
ТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈАTA, 
ДОГРАДБАТА И НАДГРАДБАТА НА ЗГРАДАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1032. 
Врз основа на член 68 став 8 од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 19/2004), а согласно објавениот Конкурс објавен во 
“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16,  
Комисијата за реализација на постапката за изведување 
на реконструкцијата, доградбата  и наградбата на згра-
дата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 јуни 2007 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ НА ПРИСТИГНА-
ТИТЕ ТРУДОВИ ПО КОНКУРСОТ ЗА ИЗРАБО-
ТКА НА ИДЕЈНО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ 
ЗА ДОГРАДБА, НАДГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА 
ОБЈЕКТОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА   

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Втора награда во износ од 120.000,оо денари (стод-
ваесетилјади денари), се доделува на трудот под реден 
број 2- шифра 25V90 на авторот Томе Тимов, дипл. 
инж. арх. од Струмица. 

Член 2 
Трета награда во износ од по 80.000,оо денари 

(осумдесетилјадиденари) како рамноправна, се доделу-
ва на трудовите заведени: 

• Под реден број 1 шифра КЛ2МВ на авторот - про-
фесор д-р Коста Мангароски, дипл.инж.арх; 

• Под реден број 3 - шифра 2803 на авторот - 
дипл.инж.арх. Милка Петковска; 

• Под реден број 5 - шигра МКП07, на авторите - м-р 
Сашо Блажевски, дипл.инж.арх. и Маја Лаловиќ-Бла-
жевска, дипл.инж.арх. 

• Под реден број 6 - шифра АСАТ7 на авторот - 
дипл.инж.арх. Ангел Ситновски.   

Член 3 
Оваа одлука ќе се објави во “ Службен весник на 

Република Македонија”. 
 

     Бр. 03-121/25                       Претседател 
6 јуни 2007 година     на Комисијата за реализација на 
         Скопје                 постапката за изведување  на  
                                    реконструкцијата, доградбата и 

          надградбата на зградата на 
 Собранието на Република Македонија, 

                                        Горан Петров, с.р. 
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