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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3221. 
Врз основа на член 88 став (10) и член 92 став (5) од 

Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 
123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ТРАНЗИТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРО-
ВЕРКИТЕ И ПРЕГЛЕДОТ НА ПРАТКИТЕ ВО 
ТРАНЗИТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ  

НА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ (
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за тран-
зит, начинот и постапката на проверките и прегледот 
на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз 
на домашни миленици(*) (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 153/15), во членот 2 точка 6) збо-
ровите: „Република Македонија“ се заменуваат со збо-
ровите: „Република Северна Македонија“.   

 
Член 2 

Во членот 4 став (1) во воведната реченица зборо-
вите „Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите „Република Северна Македонија“.   

Точките 2) и 3) се менуваат и гласат: 
“2) да  имаат  примено  вакцина  против  беснило  

во  согласност  со  барањата за валидност пропишани 
во Прилог V кој е составен дел на овој правилник;  

3) да бидат подложени на тест за беснило со титра-
ција на антитела во согласност со барањата за валид-
ност пропишани во Прилог VI кој е составен дел на 
овој правилник;“. 

Точката 5) се менува и гласи: 
“5) да се придружени од документ за идентифика-

ција, и тоа: 
- пасош пополнет и издаден како што е пропишано 

во член 5 ставови 8) и 9) од Правилникот за идентифи-
кација и регистрација на домашните миленици(*1) или 
ветеринарно-здравствен сертификат пополнет и изда-
ден во согласност со член 10 од овој правилник, за зем-
јите од Прилог II дел А кој е составен дел на овој пра-
вилник или 

- ветеринарно-здравствен сертификат пополнет и 
издаден во согласност со член 10 од овој правилник, за 
земјите кои не се наведени во Прилог II дел А од овој 
правилник.“. 

Во точката 6) зборовите: „Република Македонија“ 
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Маке-
донија“. 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 

бр. 576/2013 на Европскиот Парламент и на Советот на 12 јуни 

2013 година за некомерцијално движење на домашни миленици и 
ја поништува Регулатива (ЕЗ) бр. 998/2003 (CELEX бр. 

32013R0576); Регулатива на Комисијата за Спроведување (ЕУ) 

бр. 1219/2014 од 13 ноември 2014 година за изменување на При-

лог 2 од Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 577/2013 година 

во однос на листата на територии и трети земји (CELEX бр. 

32014R1219); Регулатива на Комисијата за Спроведување (ЕУ) 
бр. 2016/561 од 11 април 2016 година за изменување на Прилог 4 

од Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 577/2013 година во од-

нос на моделот на ветеринарно-здравствен сертификат за кучиња, 
мачки и феретки кои се движат од една земја членка од територи-

ја или од трета земја за некомерцијални цели (CELEX бр. 

32016R0561); Регулатива на Комисијата за Спроведување (ЕУ) 
бр. 2019/1293 од 26 јули 2019 година за изменување на листата на 

територии и трети земји во Прилог 2 и моделот на ветеринарно-

здравствен сертификат за кучиња, мачки и феретки во Прилог 4 
(CELEX бр. 32019R1293). 

Член 3 
Во членот 5 ставот (1) зборовите: “одредени земји“ 

се заменуваат со зборовите: “земјите наведени во При-
лог II дел А или дел Б од овој правилник“.  

 
Член 4 

Во членот 7 ставот (1) се менува и гласи: 
“Листата на територии и трети земји од кои се 

врши  некомерцијално движење на домашни миленици 
од Прилог I дел А од овој правилник, се состои од: 

- земји и територии наведени во Прилог II дел A на 
овој правилник, кои спроведуваат прописи од областа 
на ветеринарното здравство за домашни миленици од  
видовите  од  Прилог  I  дел  А  од  овој  правилник кои 
се најмалку идентични на барањата наведени во член 4 
став (1), и за кои може да важат исклучоците од члено-
вите 5 и 6 на овој правилник; 

- земји и територии кои ги исполнуваат барањата 
наведени вo став (2) од овој член и кои се наведени во 
Прилог II дел Б на овој правилник;  

- останати територии и земји кои не се опфатени во 
алинеите 1 и 2 од овој став за кои домашните милени-
ци од  видовите  од  Прилог  I  дел  А  од  овој  правил-
ник треба да ги гарантираат барањата наведени во член 
4 став (1) на овој правилник и за кои не важат исклучо-
ците од членовите 5 и 6 на овој правилник“.  

Во ставот (2) во воведната реченица по зборот 
“земји“ се додаваат зборовите: “наведени во Прилог II 
дел Б од овој правилник“. 

 
Член 5 

Во членот 8 точка 4) зборовите: „Република Маке-
донија“ се заменуваат со зборовите: „Република Север-
на Македонија“. 

 
Член 6 

Во членот 10 во насловот и во ставот (1) во вовед-
ната реченица зборовите: „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македо-
нија“. 

Во ставот (3) зборовите: „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македо-
нија“, а по бројот “4“ се додаваат зборовите “став (1)“. 

 
Член 7 

Во членот 11 во насловот зборовите: „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 
Северна Македонија“. 

 
Член 8 

Во членот 12 во насловот, во ставот (1) и во ставот 
(2) во воведната реченица зборовите: „Република Ма-
кедонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Се-
верна Македонија“. 

 
Член 9 

Во членот 15 став (2) точки 3), 5) и 6) зборовите: 
„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Република Северна Македонија“. 

 
Член 10 

Прилогот II се заменува со нов Прилог II кој е сос-
тавен дел на овој правилник.  

 
Член 11 

Во Прилог III Делот 1 се заменува со нов Дел 1 кој 
е составен дел на овој правилник.  

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, а ветеринарно-здравствениот 
сертификат од Прилогот III дел 1 на овој правилник  ќе 
отпочне да  се применува од 1 јануари 2020 година.  

 
Бр. 02-252/5 Агенција за храна 

25 септември 2019 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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