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3612. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на 

Република Македонија и членот 65 од Деловникот 

на Собранието на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ број 91/2008, 

119/10 и 23/13), Собранието на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 24 август 2016 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  НА ЗАМЕНИК НА 

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. За заменик на генералниот секретар на 

Собранието на Република Македонија, се именува: 

- Неџбедин  Ибраими, дипломиран правник од с. 

Горно Строгомиште, Кичево. 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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3613. 
Врз основа на членот 154 ставови 8 и 9 алинеја 3 од 

Законот за правда за децата („Службен весник на 

Република Македонија“ број 148/13), Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 24 

август 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ 

СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА  ДЕТСКО 

ПРЕСТАПНИШТВО 

 

I. Од функцијата член на Државниот совет за 

превенција на  детско престапништво се разрешува: 

- Елена Талев. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 - 3630/1 Претседател 

24 август 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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3614. 
Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од 

Законот за правда за децата („Службен весник на 

Република Македонија“ број 148/13), Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 24 

август 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈА НА  ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 

I. За член на Државниот совет за превенција на  

детско престапништво се избира: 

- м-р Миле Гиновски, советник во Министерството 

за образование и наука. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 - 3631/1 Претседател 

24 август 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 

_________ 

3615. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 

Македонија на седницата одржана на 24 август 2016 

година, даде 

 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ  

НА ЧЛЕНОТ 8 СТАВ 1 OД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР („СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 53/16) 

 

Одредбата на членот 8 став 1 oд Законот за 

изменување и дополнување на Законот за инспекциски 

надзор („Службен весник на Република Македонија“ 

број 53/16), гласи: 

„Инспекторите кои засновале редовен работен 

однос пред денот на отпочнувањето на примената на 

член 18 став (1) од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за инспекциски надзор 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

147/13), а не го исполнуваат условот да имаат најмалку 

пет години работен стаж во соодветната област на 

инспекциската служба по дипломирањето, може да се 

стекнат со привремена лиценца за инспектор без 

полагање на испит за инспектор, со која можат да 

вршат инспекциски надзор, а треба да се стекнат со 

лиценца во рок од една година од исполнувањето на 

овој услов.“ 

Одредбата на членот 8 став 1, треба да се толкува 

така што како лица кои засновале работен однос на 

работно место инспектор за кои ќе се применува 

членот 8 став 1 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за инспекциски надзор („Службен 

весник на Република Македонија“ број 53/16), ќе се 

сметаат сите вработени на работно место инспектор 

пред денот на започнување со примена на Законот за 

изменување и дополнување на Законот за инспекциски 

надзор („Службен весник на Република Македонија“ 

број 147/13), без оглед дали се или не се на пробна 

работа. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 08 - 3637/1 Претседател 

24 август 2016 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 
 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3616. 
Врз основа на член 127 од Закон за полиција 

(,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 

120/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.8.2016 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЛИЧНОС-

ТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ, 

ВИДОВИТЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ И 

СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Уредбата за личностите и објектите што се 
обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степе-
ните на обезбедување („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр.56/14), во член 6 во ставот 3 зборовите: 
„но најдолго до една година по престанување на функ-

цијата“ се заменуваат со зборовите: „за времетраење на 
опасноста“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.               

 
Бр. 42 – 6172/1 Заменик на претседателот 

23 август 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 
_________ 

3617. 

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 06/2016, 30/2016 и 61/2016), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 26 
јули 2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНOВИ НА 

НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО  ФАБРИКА 

ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“, ДООЕЛ – ВЕЛЕС 

 

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор на 

Друштво  фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ 

– Велес, се отповикуваат: 

- Коче Гаврилов 

- Димче Арсовски. 

2. За членoви на Надзорниот одбор на Друштво  

фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес, се 

избираат:  

- Александар Аврамов, 

- Панче Јанев. 

3. Ова одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се  објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 24 – 6513/1 Заменик на претседателот 

26 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

3618. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015 и 

30/2016), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26 јули 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА  ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ 

ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“- ПРОБИШТИП 

 

1. Дарко Герасимовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор претставник на основачот на 

Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Про-

биштип, поради истек на мандатот. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на Државниот студентски дом „Доне 

Божинов“ - Пробиштип се именуваат: 

- Трајко Трајчевски и 

- Благоја Димитровски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 24 – 6511/1 Заменик на претседателот 

26 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3619. 

Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-

мети во кривична и прекршочна постапка („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 

97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 26 јули 2016 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. Од должноста претседател и член на Управниот 

одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се 

разрешуваат: 

а) од претседател: 

       - Билјана Трајковска, на нејзино барање 

 

б) од член: 

        - Горан Ѓуровски. 

 

2. За претседател на Управниот одбор на Аген-

цијата за управување со одземен имот, се именуваат 

Горан Ѓуровски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 24 – 6512/1 Заменик на претседателот 

26 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

3620. 

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 

33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 6 јули 2016 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ВПУ 

ВОСПИТНО - ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 

 

1. За вршител на должноста директор на Воспитно - 

поправна установа Воспитно - поправен дом Тетово, се 

именува Александар Велјановски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен  весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 24 – 6728/1 Заменик на претседателот 

6 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3621. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 

166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 

2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА ВПУ ВОСПИТНО - ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 

 

1. Бранко Манојлоски се разрешува од должноста 

директор на Воспитно - поправна установа Воспитно - 

поправен дом Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24 – 6729/1 Заменик на претседателот 

6 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

3622. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 

важење на Одлуката за давање право на трајно корис-

тење на градежно земјиште во сопственост на Репуб-

лика Македонија на Акционерското друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката-Скопје, објавена во 

„Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2016, 

направена е техничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА 

ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА 

И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И 

СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

 

Во членот 1 од Одлуката, бројот на „Службен 

весник на Република Македонија“, наместо „106/14“, 

треба да стои „16/15“. 

 

Бр. 42-5154/2  

23 август 2016 година од Владата на Република 

Скопје Македонија 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3623. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот  за финансии 

донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА-

ЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ 

НА РЕШЕНИЕ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА  ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО   

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

заради недонесување на решение, односно недонесува-

ње на решение за одбивање на барањето за донесување 

на решение („Службен весник на Република Mакедо-

нија“ бр.84/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-9313/3  

16 август 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 

__________ 

3624. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот  за финансии 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДА-

ВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВА-

ЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО  

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

заради неиздавање на дозвола, односно недонесување 

на решение за одбивање на барањето за добивање на 

дозвола („Службен весник на Република Mакедонија“ 

бр.84/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-9314/3  

16 август 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3625. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РА-

БОТА НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ  

И РАБОТА НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за донесува-

ње на решение за издавање на дозвола за основање и 

работа на финансиско друштво, односно за одбивање 

на барањето за основање и работа на финансиско 

друштво („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.65/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 13-11964/1  

23 август 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 

__________ 

3626. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РА-

БОТА НА ДАВАТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ЛИ-

ЗИНГ, ОДНОСНО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ-

ТО ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДАВАТЕЛ НА  

ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за донесува-

ње на решение за издавање на дозвола за основање и 

работа на давател на финансиски лизинг, односно за 

одбивање на барањето за основање и работа на давател 

на финансиски лизинг („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.65/11). 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 13-11965/1  

23 август 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

3627. 

Врз основа на член 24 став (9) и член 49 став (6) од 

Законот за студентскиот стандард („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15 

и 30/16), министерот за образование и наука, дoнесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СМЕСТУВА-

ЊЕ ВО СТУДЕНТСКИ ДОМ И ОБРАЗЕЦОТ НА 

БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ СТИПЕНДИЈА 

                                       

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на 

барањето за сместување во студентски дом и образецот 

на барањето за добивање стипендија. 

 

Член 2 

Образецот на барањето за сместување во сту-

дентски дом е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог број 1, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Образецот на барањето за добивање стипендија е 

отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог број 2, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Образецот на барањето за добивање стипендија за 

студенти Роми е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог број 3, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. 20-11252/1 Министер 

16 август 2016 година за образование и наука, 

Скопје Пиштар Лутфиу, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
3628. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 
39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско 

потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/16) Прилогот 
1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 17-3914/3 Директор на Агенцијата 
 19 август 2016 година за храна и ветеринарство, 
             Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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3629. 
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА(


) 

 
Член 1 

Предмет 
 
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката 

за пријавување на болеста авијарна инфлуенца кај живина-
та и дивите птици и мерки кои треба да се превземаат за 
сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца. 

 
Член 2 

Примена 
 
Овој правилник се применува при спроведување на: 
1) превентивни мерки кои се однесуваат на надзо-

рот, раното откривање на авијарна инфлуенца и зголе-
мување на степенот на свест и степенот за подготве-
ност за ризиците од авијарна инфлуенца; 

2) минималните контролни мерки кои треба да се 
применуваат во случај на жариште на авијарна инфлу-
енца кај живина или други птици и рано откривање на 
можното ширење на вирусот на авијарна инфлуенца кај 
цицачите и 

3) други дополнителни мерки за контрола на шире-
њето на вируси на инфлуенца кои потекнуваат од пти-
ците на другите видови животни. 

 
Член 3 
Поими 

 
(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 

здравство („Службен весник Република Македонија“ 
бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 123/15, 154/15 и 53/16) 
и прописите донесени врз основа на тој закон се при-
менуваат и во овој правилник, освен доколку не се пои-
наку дефинирани со овој правилник. 

(2) Одделни поими употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) “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; 
2) “Високо патогена Авијарна инфлуенца (во пона-

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

- вируси на авијарна инфлуенца од подтиповите H5 и 
H7 со геномска секвенца кодифицирана за многукратни 
основни амино киселини на местото на врзување на хе-
маглутининска молекула слична со таа кај другите вируси 
на ВПАИ, со тоа што молекулата на хемаглутинин може 
да биде врзана со убикватна протеаза од домаќинот или 

- вируси на авијарна инфлуенца со венски индекс 
на патогеност кај шест неделни пилиња поголем од 1.2; 

3) “Ниско патогена Авијарна инфлуенца (во поната-
мошниот текст: НПАИ)” е инфекција кај живината или 
други птици предизвикана од вируси на авијарна ин-
флуенца од под типовите H5 и H7 кој не влегува во де-
финицијата од точка 2) на овој член; 

                            
() Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Советот 2005/94/ЕЗ од 20 Декември 2005 година за мерки на 
Заедницата за контрола на авијарна инфлуенца, број 32005L0045 и 
Одлука на Комисијата 2006/437/ЕЗ од 4 август 2006 година за 
одобрување на дијагностички прирачник за птичји грип како што е 
предвидено во Директивата на Советот 2005/94/ЕЗ, број 32006D0437. 

4) „живина“ се сите птици кои се одгледуваат или 
чуваат во затворен простор за производство на месо 
или јајца за конзумирање, производство на други про-
изводи, за обновување на популацијата на дивеч или за 
целите на било која програма за одгледување и произ-
водство на овие категории на птици; 

5) „дива птица“ е птица која живее слободно и која 
не се чува во ниедно одгледувалиште дефинирано во 
точка 8 од овој член; 

6) „други птици “ се сите останати видови на птици, 
различни од живина кои се чуваат во кафези или друг 
затворен простор од било која друга причина различна 
од оние утврдени во точка 4 од овој член, вклучително 
и на оние кои се чуваат за претстави, трки, изложби, 
натпревари, одгледување или ставање во промет; 

7) „официјално регистрирани ретки видови на жи-
вина или други птици“ се сите птици кои се чуваат во 
кафези или затворен простор, а кои надлежните органи 
официјално ги признале како редок вид; 

8) „одгледувалишта“ се сите земјоделски стопан-
ства или објекти, вклучувајќи и инкубаторски станици, 
циркуси, зоолошки градини, продавници за домашни 
миленичиња, пазари за птици и птичарници, каде што 
се одгледува или се чува живина или други  птици, со 
исклучок на кланици, превозни средства, простории и 
центри за карантин, гранични инспекциски пунктови и 
лаборатории овластени од Агенцијата за чување на ви-
рус на авијарна инфлуенца;  

9) „комерцијално одгледувалиште за живина“ е од-
гледувалиште каде што се чува живина за комерцијал-
ни цели; 

10) „некомерцијално одгледувалиште за живина“ е 
одгледувалиште каде што одгледувачите чуваат живи-
на или други птици:  

а) за сопствена конзумација или 
б) како миленичиња; 
11) „оддел за живина“ или „оддел за други птици“ е 

одгледувалиште или дел од одгледувалишта под заед-
нички систем на биолошка сигурност, во кој се сместе-
ни живина или потпопулација на други птици, со јасно 
утврден здравствен статус во однос на авијарната ин-
флуенца подложени на одреден надзор, контролни мер-
ки и мерки за биолошка сигурност; 

12) „јато“ е сета живина или други птици кои се од-
гледувани во една-единствена производна единица; 

13) „производна единица“ е единица од било кое 
одгледувалиште, која по проценките на официјален ве-
теринар е целосно независна од било која друга едини-
ца во тоа одгледувалиште, во однос на нејзината лока-
ција или на секојдневното ракување со живината или 
другите птици, коишто таму се чуваат; 

14) „еднодневни пилиња“ е живина помлада од 72 
часа, која сè уште не е хранета и мошусни патки 
(Cairina moschata) или нивни мелези, помлади од 72 
часа, без разлика дали се или не се хранети; 

15) „дијагностички прирачник“ е прирачник за ди-
јагностицирање на авијарна инфлуенца пропишан во 
член 34 став (1) на овој правилник; 

16) „живина или други птици за кои постои сомнеж 
дека се заразени" се живина или други птици коишто по-
кажуваат клинички знаци или пост-мортални промени 
или реакции на лабораториски тестови со кои присуство-
то на авијарна инфлуенца не може да се исклучи; 

17) „сопственик" е секое лице или лица, физички или 
правни, кои имаат сопственост над живината или другите  
птици, или кои се надлежни за чување на такви птици, би-
ло тоа да е за или да не е за комерцијални цели; 

18) „официјална контрола" е активност преземена од 
страна на официјален ветеринар за потврда на исполне-
тоста и примената на барањата од овој правилник; 

19) „убивање" е секој процес различен од колење, 
со кој се предизвикува смрт на цицач, живина или дру-
ги  птици; 
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20) „колење" е секој процес со кој се предизвикува 
смрт на цицач или на домашно животно со крвавење, 
заради потребите за конзумација од страна на луѓето; 

21) „уништување “ е акт на собирање, превоз, скла-
дирање, ракување, обработка и употреба или уништу-
вање на животински нуспроизводи во согласност со За-
конот за нуспроизводи од животинско потекло,  

22) „банка за вакцини“ се соодветни објекти и прос-
тории определени за складирање резерви од вакцини за 
авијарна инфлуенца; 

23) „контактно одгледувалиште“ е одгледувалиште 
каде вирусот на авијарна инфлуенца е можно да бил 
внесен како резултат на местоположбата на одгледува-
лиштето, движењето на лица, живина или други  
птици, возила или на некој друг начин; 

24) „сомнително жариште на авијарна инфлуенца“ е 
одгледувалиште за кое Агенцијата се сомнева за при-
суство на авијарна инфлуенца; 

25) „жариште на авијарна инфлуенца“ е одгледува-
лиште во кое Агенцијата потврдила присуство на ави-
јарна инфлуенца; 

26) “примарно жариште“ е жариште кое не е епиде-
миолошки поврзано со претходно жариште во исто 
епидемиолошко подрачје или е прво жариште во раз-
лично епидемиолошко подрачје;  

27) „стратегија за разграничување на заразени од 
вакцинирани животни (ДИВА)“ е стратегија на вакци-
нирање, која овозможува да се направи разлика меѓу 
вакцинирани/заразени и вакцинирани/незаразени жи-
вотни, преку примена на дијагностички тест наменет за 
детектирање на антитела против локалниот вирус и 
употребата на невакцинирани сентинелни птици; 

28) „цицач“ е животно од родот Mammalia, со ис-
клучок на човекот; 

29) „мрша“ се однесува на труп од живина или дру-
ги  птици или делови од истите, кои умреле или биле 
убиени и се несоодветни за човечка употреба и 

30) „дијагностички примерок“ е било кој животин-
ски материјал вклучувајќи и превоз на цел труп за ди-
јагностичко испитување или истражувачки цели, со ис-
клучок на живи заразени животни. 

 
Член 4 

Пријавување на болеста авијарна  
инфлуенца 

 
(1) Секое присуство или сомнеж на авијарна инфлу-

енца се пријавува веднаш, односно во што е можно 
пократок рок до Агенцијата. 

(2) Официјалниот ветеринар на територијата каде е 
потврдена авијарна инфлуенца треба да ги обезбеди 
податоците дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник за: 

1) одгледувалиштата каде е потврдено жариште на 
авијарна инфлуенца кај живината и дивите птици; 

2) потврдените сличаи на авијарна инфлуенца во 
кланици или средства за превоз; 

3) потврдените сличаи на авијарна инфлуенца на 
граничен премин, објекти за карантин или центри кои 
работат со увоз на живина или дриги  птици.  

(3) Агенцијата треба да ги пријави резултатите од 
сите контроли на надзор за авијарна инфлуенца спрове-
дени кај цицачите. 

(4) Агенцијата во рок од 24 часа од потврдување на 
примарното жариште или потврување на жариште во 
кланица или средства за превоз, треба да ги пријави 
преку АДНС – системот за пријавување на болести на 
Европската Унија, податоците дадени во Прилог 1 на 
овој правилник. 

Член 5 
Епидемиолошко испитување 

 
(1) Епидемиолошкото испитување на сомнителни слу-

чаи или жаришта на авијарна инфлуенца се врши врз ос-
нова на прашалник, подготвен во рамките на планот за ит-
ни мерки во согласност со член 39 од овој правилник. 

(2) Епидемиолошкото испитување се однесува на: 
1) временскиот период на присуство на вирусот на 

авијарната инфлуенца на одгледувалиштето или во 
други простории или во средства за превоз, пред да би-
де пријавена болеста или поставен сомнежот; 

2) можното потекло на авијарната инфлуенца; 
3) идентификување на сите контактни одгледува-

лишта; 
4) движењата на живина, другите птици, лица, ци-

цачи, возила или било кој други предмети или материи 
или други начини кои веројатно предизвикале ширење 
на вирусот на авијарната инфлуенца. 

(3) Агенцијата врз основа на епидемиолошкото ис-
питување: 

1) одлучува за примена на дополнителни мерки за 
контрола на болеста, како што е предвидено во член 9 
од овој правилник и 

2) одобрува исклучоци како што е утврдено со овој 
правилник. 

(4) Во случај кога епидемиолошкото испитување 
упатува дека вирусот на авијарна инфлуенца веројатно 
е внесен или се проширил на одгледувалишта од друга 
држава, Агенцијата веднаш го информира надлежениот 
орган на таа држава. 

 
Член 6 

Мерки кои треба да се превземат во случај на  
сомнеж на присуство на авијарна инфлуенца  

на одгледувалиште 
 
(1) По добивање на пријава на сомнеж на авијарна 

инфлуенца на одгледувалиште, официјалниот ветери-
нар треба веднаш да превземе мерки за испитување во 
согласност со дијагностичкиот прирачник од член 34 
на овој правилник со цел да потврди или исклучи при-
суство на болест.  

(2) Во случај кога сомнежот за присутво на авијар-
на инфлуенца на одгледувалиште не може да се ис-
клучи, одгледувалиштето се става под службен надзор 
и се спроведуваат следните мерки: 

1) пребројување или проценка на бројот на живи-
ната, други птици и сите цицачи од домашните видови 
во однос на нивната категорија, тип и вид; 

2) изготвување листа од одгледувалиштето со приб-
лижниот број на живина, други птици и сите цицачи од 
домашните видови кои се болни, угинати или за кои по-
стои веројатност дека се заразени, по старосна и произ-
водна категорија. Листатa се ажурира дневно за да се 
имаат во евиденција новите ведења и угинувањата во те-
кот на периодот од пoстaвувaњeтo на сомнежoт. Листата 
се изготвува по барање на официјалниот ветеринар; 

3) ограничување на живинатa и другитe птици во 
нивните живеалишта или на некое друго место каде 
можат да бидат изолирани и каде се спречува контакт 
со друга живина, други птици или диви птици; 

4) забрaна за внесување или изнесување на живина 
и други птици во и од одгледувалиштето; 

5) забрана за изнесување на мрши, месо вклучувај-
ки и внатрешни органи од живина или други птици, 
храна за животни, прибор, материјали, отпад, цврсто 
ѓубре од живина или други птици, простирка или било 
што друго што би можело да ја пренесе болеста од од-
гледувалиштето без претходно одобрување од офици-
јален ветеринар и спроведување на соодветни мерки на 
биосигурност за да се намали ризикот од ширење на 
авијарна инфлуенца; 
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6) забрана за изнесување на јајца од одгледувалиш-
тето; 

7) забрана за влез или излез на лица, возила, опрема и 
цицачи од домашните видови од одгледувалиштето без 
предходно писмено одобрение од официјален ветеринар; 

8) поставување на соодветни средства за дезинфек-
ција на влезот и излезот на објектите каде е сместена 
живината и други птици како и на влезот и излезот од 
одгледувалиштето, согласно насоките дадени од офи-
цијалниот ветеринар и 

9) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 5 од овој правилник.  

(3) Официјалниот ветеринар покрај земањето на 
примероци за лабораториско испитување согласно став 
(1) на овој член, може да земе примероци и од други 
одгледувалишта. Во тие одгледувалишта официјалниот 
ветеринар може да не примени некои или сите мерки 
од став (2) на овој член. 

 
Член 7 

Исклучоци од примена на мерки кои се применува-
ат во случај на сомнеж на присуство на авијарна 

инфлуенца на одгледувалиште 
 
(1) Агенцијата може да одобри исклучоци од при-

мена на мерките утврдени во член 6 став (2), точки 3), 
4) и 5) од овој правилник, врз основа на проценка на 
ризик, земајќи ги во предвид мерките за претпазливост 
и крајната дестинацијата на која птиците и производи-
те се пренесуваат. 

(2) Агенцијата може да одобри исклучоци од при-
мена на мерките од член 6 став (2), точка 8) од овој 
правилник, во случај на други птици кои се чуваат во 
некомерцијални одгледувалишта. 

(3) Агенцијата може да одобри во однос на членот 6 
став (2), точка 6) од овој правилник движење на јајцата 
вклучувајки ги и јајцата за ведење: 

1) директно до одобрен објект за производство на 
производи од јајца во согласност со Законот за безбед-
ност на храна, доколку се исполнети условите дадени 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник или 

2) за уништување. 
 

Член 8 
Времетраење на мерките кои се применуваат на  

одгледувалиштата во случај на сомнеж на  
присуство на авијарна инфлуенца 

 
Мерките кои се применуваат во одгледувалиштата 

во случај на сомневање на појава на жариште на ави-
јарна инфлуенца согласно член 6 од овој правилник, се 
применуваат сè додека Агенцијата не го исклучи при-
суството на авијарна инфлуенца во одгледувалиштето. 

 
Член 9 

Дополнителни мерки кои треба да се превземат врз 
основа на епидемиолошко испитување 

 
Врз основа на резултатите од епидемиолошките ис-

питувања, за одгледувалишта кои се сместени во об-
ласт со голема густина на населеност со живина, 
Агенцијата може да:  

1) забрани привремено движење на живината, дру-
ги птици и јајца и движење на превозни средства пов-
рзани со живинарската индустрија во одредена 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; 

2) примeни мерки согласно членот 10 од овој пра-
вилник. Примената на овие мерки може да биде огра-
ничена на живина или на други птици, за кои постои 

сомнеж дека се заразени и на нивните производствени 
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 
со дијагностичкиот прирачник од член 34 став (2) на 
овој правилник; 

3) фoрмирa привремена контролна зона околу одгле-
дувалиштето и доколку е потребно одобрува примeна на 
некои или сите мерки предвидени во членот 6 став (2) од 
овој правилник, во одгледувалиштата во таа зона. 

 
Член 10 

Мерки кои треба да се превземат во случај на 
потврда на присуство на авијарна инфлуенца  

на одгледувалиште 
 
Во случај на потврда на присуство на ВПАИ на од-

гледувалиште покрај мерките од член 6 став (2) на овој 
правилник се спроведуваат и следните мерки:  

1) убивање на живината и другите птици во одгле-
дувалиштето без одлагање под официјален надзор. 
Убивањето се врши на начин со кој се избегнува ризи-
кот од ширење на авијарната инфлуенца за време на 
убивањето, особено во текот на превозот; 

2) агенцијата може да одобри отстапување од точка 
1) на овој став за одредени видови живина или други 
птици врз основа на проценка на ризикот од поната-
мошното ширење на авијарна инфлуенца. Агенцијата 
може да превземе соодветни мерки за да го ограничи 
можното ширење на авијарна инфлуенца на дивите 
птици во одгледувалиштето; 

3) нештетно отстранување на мршите од живина, 
птици кои угинале или се убиени, и јајцата за ведење и 
консумирање под надзор на официјален ветеринар; 

4) живината изведена од јајца од одгледувалиштето, 
во текот на периодот меѓу можниот датум на појава на 
ВПАИ во одгледувалиштето и примената на мерките 
предвидени во член 6 став (2) од овој правилник, треба 
да биде ставена под официјален надзор, и врз неа се 
врши испитување во согласност со дијагностичкиот 
прирачник даден во член 34 на овој правилник; 

5) месото од закланата живина и јајцата за ведење и 
консумирање произведени на одгледувалиштето во пе-
риодот помеѓу можниот датум на појава на ВПАИ и 
примената на мерките утврдени во член 6 став (2) од 
овој правилник, треба да бидат лоцирани и уништени 
под надзор на официјален ветеринар;  

6) сите супстанци, предмети, отпад и храна за жи-
вотни кои може да се контаминирани се уништуваат 
или подлежат на третман со кој се обезбедува уништу-
вање на авијарната инфлуенца во согласност со 
инструкциите од официјалниот ветеринар; 

7) цврстото и течното ѓубре и простирката кои мо-
же да се контаминирани, се третираат во согласност со 
одредбите за чистење и дезинфекција утврдени во чле-
нот 32 од овој правилник; 

8) по отстранување на мршите, објектите кои се ко-
ристеле за нивно чување, пасиштата или земјиштето, оп-
ремата која може да биде контаминирана и возилата ко-
ристени за превоз на живина или други видови птици, 
мршите, месото, храната, цврстото и течното ѓубре, прос-
тирка и било кој материјал или супстанца за кои постои 
сомневање дека се контаминирани, се чистат, дезинфици-
раат или третираат во согласност со една или повеќе од 
мерките утврдени во член 32 од овој правилник; 

9) забрана за влез и излез на други птици или до-
машни цицачи без одобрување од официјален ветери-
нар, освен за цицачи од домашните видови кои имаат 
пристап само до просторот за живеење на луѓето при 
што секoj кoнтaкт на oвиe животни со живина или дру-
ги птици може да се исклучи; 
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10) спроведување на целосна епидемиолошка иста-
га во согласност со член 5 на овој правилник и 

11) изолатот на вирусот во случај на примарно жа-
риште се испраќа на лабораториско тестирање за иден-
тификување на генетскиот поттип, во согласност со ди-
јагностичкиот прирачник од член 34 на овој правилник. 

 
Член 11 

Исклучоци кои се однесуваат на примена на мерки 
на одредени одгледувалишта 

 
(1) Агенцијата врз основа на проценка на ризик мо-

же да одобри исклучоци од примена на мерките ут-
врдени во член 10 точки 1) и 2) и член 12 од овој пра-
вилник. 

(2) Агенцијата може да одобри исклучоци од приме-
на на мерките од член 10, точки 1) и 2) од овој правил-
ник во случај на појава на жариште на авијарна инфлу-
енца во некомерцијални одгледувалишта, одгледува-
лишта за птици миленици, циркуси, золошки градини, 
продавници за птици, национални паркови, ограден 
простор каде живина и други птици се чуваат за научни 
цели или други цели поврзани со заштита на загрозените 
видови на официјално регистрирани ретки раси на жи-
вина или други птици, доколку таквите исклучоци не ја 
доведуваат во опасност контролата на болеста и се во 
согласност со националното законодавство.  

(3) Кога се одобрени исклучоци од став (2) на овој 
член, официјалниот ветеринар обезбедува дека живи-
ната и другите птици: 

1) се целосно изолирани од друга живина, други 
птици и диви птици; 

2) подлежат на понатамошен надзор и лабораторис-
ко тестирање во согласност со дијагностичкиот при-
рачник од член 34 на овој правилник се додека не се 
утврди дека истите не претставуваат опасност за пона-
тамошно ширење на ВПАИ и  

3) немa да се преместуваат од одгледувалиштето од 
кое потекнуваат, освен доколку кога по инструкции и 
надзор од официјалниот ветеринар се праќаат дирекно 
на колење или во друго одгледувалиште. 

(4) Официјалниот ветеринар може да одобри исклу-
чок од примена на член 10 точка 5) на овој правилник, 
така што на јајцата вклучувајки ги и јајцата за ведење 
се движат директно до одобрен објект за производство 
на производи од јајца во согласност со Законот за без-
бедност на храна, доколку се исполнети условите даде-
ни во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Мерки што треба да се превземат во случај на  
потврда на присуство на ВПАИ во одгледувалишта 

составени од различни производни единици 
 
(1) Во случај кога е потврдено присуство на ВПАИ 

на одгледувалиште кое се состои од две или повеќе од-
воени производни единици, официјалниот ветеринар 
може да одобри исклучоци од примена на одредбите на 
член 10 точки 1) и 2) од овој правилник за производни 
единици со живина и други птици на одгледувалиште-
то каде што не постои сомнеж за ВПАИ. Овие исклучо-
ци се применуваат само во случај кога структурата, го-
лемината и растојанието помеѓу производните единици 
како и активностите кои се вршат на истите се такви 
што производните единици представуваат комплетно 
одвоени објекти за сместување, чување и одгледување 
при што е оневозможено ширење на вирусот од една на 
друга производна единица. 

(2) Во случај на примена на исклучоците од став (1) 
на овој член, истите се спроведуваат со јасни насоки за 
нивна примена при што треба да се запазат гаранциите 
во однос на здравствената заштита на животните. 

Член 13 
Мерки кои треба да се превземат во контактно  

одгледувалиште 
 
(1) За контактно одгледувалиште се смета секое од-

гледувалиште за кое врз основа на епидемиолошкото 
испитување направено во согласност со член 5 од овој 
правилник, не може да се исклучи можноста болеста да 
се пренесе од друго одгледувалиште. Агенцијата одлу-
чува кое одгледувалиште ќе се смета за контактно од-
гледувалиште.  

(2) Одредбите од член 6 став (2) на овој правилник 
се применуваат во контактното одгледувалиште од 
став (1) на овој член се додека официјално не се исклу-
чи сомнежот на авијарна инфлуенца во согласност со 
насоките дадени во дијагностичкиот прирачник од 
член 34 на овој правилник. 

(3) Врз основа на епидемиолошките испитувања, во 
контакните одгледувалишта од став (1) на овој член 
може да се применат мерките од членот 10 на овој пра-
вилник, особено доколку контактното одгледувалиште-
то е лоцирано во област со голема густина на населе-
ност на живина. Главните критериуми врз основа на 
кои се одлучува за применување или неприменување 
на мерките од член 10 на овој правилник се дадени во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.  

(4) Во контактните одгледувалишта од став (1) на 
овој член може да се применат мерките од член 10, 
точка 1) од овој правилник при што од убиената живи-
на или други птици треба да се земат доволен број на 
примероци во согласност со дијагностичкиот прирач-
ник од член 34 на овој правилник со цел да се потврди 
или исклучи присуството на ВПАИ на контактното од-
гледувалиште. 

(5) Агенцијата треба да обезбеди сите одгледува-
лишта во кои се убиени или уништени живина или дру-
ги птици, каде што има последователно потврда на 
авијарна инфлуенца, објекти или било која опрема која 
може да биде контаминирана и возилата користени за 
превоз на живина или други видови птици, мршите, 
месото, храната, цврстото и течното ѓубре, простирка и 
било кој материјал или супстанца за кои постои сомне-
вање дека се контаминирани, се чистат, дезинфицираат 
или третираат во согласност со една или повеќе од ме-
тодите превидени во член 32 од овој правилник. 

 
Член 14 

Формирање на заштитни зони, зони под надзор и 
поширока зона под ограничување во случај на пот-

врда на присуство на ВПАИ 
 
(1) Веднаш по добивање на официјална потврда на 

ВПАИ, се формира заштитна зона во радиус од најмал-
ку три километри околу одгледувалиштето и зона под 
надзор со радиус од најмалку десет километри околу 
одгледувалиштето.  

(2) Агенцијата врз основа на проценка на ризик, мо-
же да одобри исклучок од примена на мерките утврде-
ни во ставовите (1), (3), (4) и (5) од овој член, како и 
мерките утврдени во член 16, 17, 18, 19 и 20 од овој 
правилник во случај на потврда на жариште на ВПАИ 
во некомерцијални одгледувалишта, одгледувалишта 
за птици миленици, циркуси, золошки градини, про-
давници за птици, национални паркови, ограден прос-
тор каде живина и други птици се чуваат за научни це-
ли или други цели поврзани со заштита на загрозените 
видови на официјално регистрирани ретки раси на дру-
ги птици доколку не содржат живина и доколку такви-
те исклучоци не ја доведуваат во опасност контролата 
на болеста и се во согласност со националното законо-
давство. 
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(3) При формирањето на заштитната зона и зоната 
под надзор од став (1) на овој член, треба да се земат во 
предвид следните критериуми: 

1) епидемиолошкото испитувања направено во сог-
ласност со член 5 на овој правилник; 

2) географската поставеност, особено природните и 
вештачки граници; 

3) локацијата и близината на други одгледувалишта 
со приближна бројка на живина присутна на тие одгле-
дувалишта; 

4) патиштата на движење и трговија на живина и 
други видови птици; 

5) објектите и персоналот кои се на располагање за 
спроведување на мерките за контрола на болеста и дви-
жењето на живината или други птици, мршите, цврсто 
или течно ѓубре и употребената простирка, особено до-
колку живината или други птици треба да се убијат и 
отстранат од одгледувалиштето од кое потекнуваат. 

(4) Агенцијата формира поширока зона под ограни-
чување околу заштитната зона и зоната под надзор 
имајќи ги во предвид критериумите утврдени во став 
(3) од овој член. 

(5) Во случај кога заштитната зона, зоната под над-
зор или пошироката зона под ограничување опфаќа те-
риторија од соседна држава Агенцијата веднаш го ин-
формира централниот надлежен орган на таа држава и 
соработува за формирање на зоните.  

 
Член 15 

Општи мерки кои треба да се превземат во  
заштитната зона и зоната под надзор 

 
(1) Во заштитната зона и зоната под надзор се спро-

ведуваат следните општи мерки: 
1) следење на движењето на живина и другите 

птици, месо, јајца, мрши, храна, отпадоци, луѓе кои би-
ле во контакт со заразена живина или други птици или 
возила кои се поврзани со живинарската индустрија 
кои може да го рашират вирусот на авијарна инфлу-
енца; 

2) на барање на официјален ветеринар, доставување 
на релевантни информации од страна на сопствени-
ците, кои се однесуваат на живина или други видови 
птици и јајца кои влегуваат или излегуваат од одгледу-
валиштето.  

(2) Агенцијата, се грижи за подигање на јавната 
свест за воведените забрани во заштитната зона и зона-
та под надзор за сите засегнати лица. Информациите за 
предвидените забрани се проследуваат преку огласува-
ња во телевизиски и печатени медиуми, објави на офи-
цијалната веб страна на Агенцијата или друг начин кој 
ќе го утврди Агенцијата. 

(3) Во одгледувалишта и области под ризик, докол-
ку епидемиолошки е оправдано или други докази наве-
дуваат, Агенцијата може да примени превентивна 
програма за искоренување, вклучително превентивно 
колење или убивање на живина или други видови 
птици. 

 
Член 16 

Други мерки кои треба да се превземат во заштитна 
зона 

 
(1) Покрај мерките од член 15 од овој правилник, во 

заштитната зона се спроведуваат и следните мерки:  
1) попис на сите одгледувалишта во најкраток вре-

менски рок; 
2) посета на сите комерцијални одгледувалишта од 

страна на официјален ветеринар во временски период 
утврден од Агенцијата заради клиничко испитување на 
живината и други птици и доколку е потребно земање 
на примероци за лабораториски тестови во согласност 

со дијагностичкиот прирачник од член 34 на овој пра-
вилник. Официјалниот ветеринар за посетите составува 
записник. Посета на некомерцијални одгледувалишта 
од страна на официјален ветеринар е задолжителна 
пред престанок на ограничувањата во заштитната зона;  

3) спроведување на дополнителен надзор во заштит-
ната зона во согласност со дијагностичкиот прирачник од 
член 34 на овој правилник со цел да се идентификуваат 
сите понатамошни ширења на авијарна инфлуенца во од-
гледувалиштата лоцирани во заштитната зона; 

4) ограничување на живината и другите птици во 
нивните живеалишта или на друго место каде можат да 
бидат изолирани од контакт со друга живина, други 
птици или диви птици;  

5) нештетно отстранување на мршите; 
6) чистење, дезинфекција или третман без одлагање 

или во најкраток временски рок, во согласност со упат-
ствата и постапките од член 32 на овој правилник на:  

а) возила и опрема кои се користени за превоз на 
живина или други птици, месо, храна, течно и цврсто 
ѓубриво и простирката и материјали кои може да бидат 
контаминирани и 

б) сите делови на возилата користени од страна на 
персоналот или други лица кои влегуваат или излегу-
ваат од одгледувалиштата и кои може да бидат конта-
минирани; 

7) забрана за влез или излез од одгледувалиштата 
на живина, други птици или цицачи од домашните ви-
дови без претходно одобрение од официјален ветери-
нар, освен за цицачи од домашните видови кои живеат 
само во објектите за живеење на луѓето во кои тие не-
маат контакт со живина и други птици и немаат прис-
тап до кафези или објекти каде живината или други 
птици се чуваат; 

8) задолжително пријавување до официјален вете-
ринар и спроведување на истрага во согласност со ди-
јагностички прирачник од член 34 од овој правилник 
на секој случај на зголемен морбидитет, смртност и 
пад на несивост; 

9) примена на соодветни хигиенски мерки кај сите 
лица при влез и излез во и од одгледувалиштето за да 
се намали ризикот на ширење на вирусот на авијарна 
инфлуенца; 

10) водење на записи за посетите на сите посетите-
ли на одгледувалиштето освен жителите на тоа одгле-
дувалиште заради олеснување на надзорот и контрола 
на болеста. На барање на официјален ветеринар запи-
сите треба да бидат достапни на увид. Вакви записи не 
се водат за посетители на золошки градини и нацио-
нални паркови во кои посетителите немаат пристап до 
областите каде се чуваат птиците;  

11) забрана за отстранување или разнесување на 
употребена простирка, цврсто или течно ѓубре од од-
гледувалиштето во заштитната зона, освен во случаи 
кога за тоа постои одобрување од Агенцијата и истите 
се под контрола на официјален ветеринар. Превозот на 
цврсто или течно ѓубре од одгледувалиштето до одоб-
рен објект заради складирање или понатамошно трети-
рање за уништување на можното присуство на вирусот 
на авијарна инфлуенца се врши доколку се обезбедени 
мерки на биосигурност; 

12) забрана за одржување на саеми, пазари, излож-
би или други видови на собири на живина или други 
птици во заштитната зона и  

13) забрана за обновување на популација на дивеч 
во заштитната зона со живина или други птици. 

(2) Во однос на движење и превоз се спроведуваат 
следните мерки: 

1) забрана за движење и превоз на живина, други 
птици, несилки, еднодневни пилиња, јајца, месо од жи-
вина и мрши од одгледувалишта во заштитната зона по 
патишта и железница, освен по приватни сервисни па-
тишта на одгледувалиштето;  
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2) забрана за превоз на месо од живина од кланици, 
објекти за сечење и ладилници освен во случаи кога 
тоа месо е произведено: 

а) од живина кој потекнува надвор од заштитните 
зони и е складирано и се превезува одвоено од месо 
кое потекнува од живина во заштитната зона или 

б) најмалку 21 ден пред проценката за најраната 
можна инфекција на одгледувалиштето во заштитната 
зона и кое после производството било складирано и 
транспортирано одвоено од месото произведено после 
тој датум и 

3) забраната од точка 1) и 2) на овој став не се одне-
сува на транзит преку заштитната зона по патишта или 
железница без растовар и запирање. 

(3) По исклучок од мерките утврдени во став (2) на 
овој член официјалниот ветеринар може да одобри ди-
ректен превоз на живина која потекнува од одгледува-
лиште од заштитната зона, за колење до одобрена кла-
ница, доколку е исполнето следново: 

1) живината за колење e клинички прегледaна во 
текoт на 24 часа прeд испраќањето во кланица од стрa-
на на официјален ветеринар, со цел да се исклучи при-
суство на клинички знаци кои би упатувале на ВПАИ; 

2) доколку се смeтa за потребно, официјалниот ве-
теринар испратил примероци на лабораториско испи-
тување согласно дијагностичкиот прурачник даден во 
член 34 од овој правилник со добивање на негативен 
резултат;  

3) живината се превезува во возила запечатени од 
официјален ветеринар или под надзор на официјален 
ветеринар; 

4) официјалниот ветеринар кој е одговорен во наз-
начeнатa/одобрената кланица e информиран пред испо-
раката на живина и пo пристигнувaњe на живинатa 
официјалниот ветеринар надлeжeн во клaницaтa за тоа 
го извeстува официјалниот ветеринар надлeжeн во 
мeстoтo од кое потекнува живинатa; 

5) живината која потекнува од заштитната зона во 
кланицата се чува одвоено од останатата живина и се 
коле одвоено или во различно време од останатата жи-
вина во кланицата и по можност на крај на работниот 
ден; Пo завршувaњeтo на кoлeњeтo се врши чистење и 
дезинфекција; 

6) официјалниот ветеринар во клaницaтa ja прeглe-
дува живинатa прeд и пo кoлeњeтo со пoсебнo внимa-
ниe на знаци кои упатуваат на авијарна инфлуенца и 
прeвзeма соодвeтни мeрки доколку тaквите клинички 
знаци се примeтaт;  

7) мeсотo од заклaнатa живина не е наменето за из-
воз и се означува со жиг за ограничена употреба сог-
ласно националното законодавство и 

8) месото се oбрaбoтувa, сече, превезува и складира 
одвоено од месото кое е наменето за извоз и се мaнипу-
лирa на начин да се избeгне неговата употреба во про-
изводи од месо наменети за извоз. 

(4) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-
ниот ветеринар може да одобри директен превоз на жи-
вина за итно колење која потекнува надвор од заштит-
ната зона во одредена кланица во заштитната зона и 
понатамошен превоз на месото добиено од таа живина 
доколку е исполнето следново: 

1) официјалниот ветеринар кој е одговорен во одоб-
рената кланица е прeтходнo информиран за испрaќaњe 
на пратката на живина. Пo кoлeњeтo на живинатa, офи-
цијалниот ветеринар надлeжeн за клaницaтa го инфoр-
мирa официјалниот ветеринар надлeжeн за мeстoтo од 
кое потекнува живинатa декa кoлeњeтo e завршeнo; 

2) живината за кoлeњe се чува одвоено од другатa 
живина која потекнува од заштитната зона и се коле 
одвоено или во различно време; 

3) месотo се ракува, сече, превезува и складира од-
воено од месото кoe e добиeнo од живина која потекну-
ва од заштитната зона и 

4) нус производите нештетно се отстрануваат.  
(5) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-

ниот ветеринар може да одобри директен превоз на ед-
нодневни пилиња од одгледувалиште во заштитната 
зона во кое нема друга живина, до одгледувалишта или 
делови од одгледувалишта по можност лоцирани над-
вор од заштитната зона и зоната под надзор, доколку е 
исполнето следново: 

1) еднодневните пилиња се превезуваат во возила 
запечатени од официјален ветеринар или под надзор на 
официјален ветеринар; 

2) за време на превозот и во одгледувалиштето на 
местото на пристигнување се спроведуваaт соодветни 
биосигурносни мерки налoжeни од официјалниот вете-
ринар; 

3) по пристигнувањето на еднодневните пилиња, 
oдгледувалиштето се става под надзор на официјален 
ветеринар и 

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

(6) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-
ниот ветеринар може да одобри директен превоз на ед-
нодневни пилиња изведени од јајца за ведење кои по-
текнуваат од одгледувалишта лоцирани надвор од заш-
титната зона и зоната под надзор до било кое друго од-
гледувалиште, доколку во објектот за ведење од кoj по-
текнуваат се oбезбeдени докaзи декa немалo никаков 
контакт помеѓу тие јајца или било кои други јајца за 
ведење или еднодневни пилиња кои потекнуваат од ја-
та на живина од заштитнатa зонa и зoнатa под надзор, 
односно се со различен здравствен статус. 

(7) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-
ниот ветеринар може да одобри директен превоз на жи-
вина за несење до одгледувалишта или делови од од-
гледувалишта лоцирани во заштитната зона или зоната 
под надзор во која нема друга живина доколку е испoл-
нето следниво: 

1) живината и другитe птици, особено живинатa ко-
ја се трaнспoртирa е клинички прегледaна од стрaна на 
официјален ветеринар;  

2) доколку се смeтa за потребно, официјалниот вете 
ринар испраќа примероци на лабораториско испитува-
ње согласно дијагностичкиот прирачник од член 34 од 
овој правилник со добивање на негативен резултат;  

3) живината зе несење се превезува во возила запе-
чатени од официјален ветеринар или под надзор на 
официјален ветеринар; 

4) oдгледувалиштето или дел од одгледувалиштето 
е ставено под официјален надзор по пристигнувањето 
на живината за несење во oдгледувалиштето и 

5) во случај на превоз надвор од заштитната зона 
или зоната под надзор, живината останува во одгледу-
валиштето на местото на пристигнување најмалку 21 
ден. 

(8) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-
ниот ветеринар може да одобри директен превоз на 
јајца за ведење од било кое одгледувалиште до инкуба-
торска станица одобрена од Агенцијата лоцирана во 
заштитната зона и превоз од одгледувалиштето лоци-
рано во заштитната зона до било која одобрена инкуба-
торска станица доколку е испoлнето следново: 

1) родителско јато од кое се добиваат јајцата за ве-
дење подлежи на лабораториско тестирање со негати-
вен резултат согласно дијагностичкиот прирачник од 
член 34 на овој правилник и во одгледувалиштето не 
постои сомнеж на авијарна инфлуенца; 

2) јајцата за ведење и oпaкoвкитe се дезинфицираат 
пред испорака и овозможена е следливост на јајцата;  

3) јајцата за ведење се превезуваат во возила запе-
чатени од официјален ветеринар или под надзор на 
официјален ветеринар и 
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4) во одобрената инкубаторска станица се спрове-
дуваaт соодветни биосигурносни мерки налoжeни од 
официјален ветеринар. 

(9) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-
ниот ветеринар може да одобри директен превоз на 
јајца за консумирање до: 

1) центар за пакување одобрен од Агенцијата, кaде 
тиe се пакуваат во амбалажа за еднократна употреба и 
се спроведуваaт соодветни биосигурносни мерки 
налoжeни од официјален ветеринар; 

2) до одобрен објект за произведување на произво-
ди од јајца или 

3) до место за нештетно отстранување. 
(10) По исклучок од став (2) од овој член, официјал-

ниот ветеринар може да одобри директен превоз на 
угината живина или други птици зарaди нештетно од-
странување. 

(11) Официјалниот ветеринар потврдува дека вози-
лата и опремата кои се користени за превоз на живина 
за колење, еднодневни пилиња, живина за несење, јајца 
за ведење, јајца за консумирање и мрши согласно ста-
вовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) од овој член, се 
чистат, дезинфицираат или третираат во согласност со 
една или повеќе од мерките утврдени во член 32 од 
овој правилник веднаш по завршување на превозот.  

 
Член 17 

Времетраење на мерките во заштитната зона 
 
(1) Мерките утврдени во член 16 на овој правилник 

се применуваат најмалку 21 ден, по датумот на завршу-
вање на прелиминарното чистење и дезинфекција на за-
разеното одгледувалиште во согласност со една или по-
веќе од мерките утврдени во член 32 на овој правилник 
и се додека не се спроведе тестирање на одгледувалиш-
тата лоцирани во заштитната зона во согласност со ди-
јагностичкиот прирачник од член 34 на овој правилник. 

(2) По престанување на важење на мерките од став 
(1) на овој член, мерките утврдени во членот 18 се при-
менуваат во поранешната заштитена зона, сè додека 
тие не се повлечат во согласност со член 19 од овој 
правилник.  

 
Член 18 

Други мерки кои треба да се превземат во зоната 
под надзор 

 
(1) Покрај мерките утврдени во член 15 од овој пра-

вилник, во зоната под надзор се спроведуваат и след-
ните мерки:  

1) попис на сите комерцијални одгледувалишта со 
живина во најкраток можен рок; 

2) забрана за движење на живина, несилки, еднод-
невни пилиња, јајца за ведење и јајца за консумирање во 
зоната под надзор без одобрение од официјалниот вете-
ринар со кое се утврдувa дека се спрoвeдени соодветни 
био-сигурносни мерки со кои се спрeчува ширењето на 
авијарна инфлуенца. Забранатa нема да се однесува на 
транзит преку тeритoриjaтa на зоната под надзор по па-
тиштa или железница без растовар или запирање; 

3) забрана за движење на живина, несилки, еднод-
невни пилиња, јајца за ведење и конзумирање до одгле-
дувалишта, кланици или центри за пакување лоцирани 
надвор од зоната под надзор; 

4) примена на соодветни биосигурносни мерки кај 
сите лица при влез и излез во и од одгледувалишта во 
зоната под надзор за да се намали ризикот на ширење 
на вирусот на авијарна инфлуенца; 

5) возилата и опремата користени за превоз на жи-
вина или други видови птици, мршите, месото, хра-
ната, цврстото и течното ѓубре, простирка и било кој 
материјал или супстанца за кои постои сомневање дека 

се контаминирани, се чистат, дезинфицираат или тре-
тираат во согласност со една или повеќе од мерките од 
член 32 од овој правилник; 

6) забрана за влез и излез на други птици или до-
машни цицачи без претходно одобрување од официја-
лен ветеринар, освен за цицачи од домашните видови 
кои живеат само во објектите за живеење на луѓето при 
што секoj кoнтaкт на oвиe животни со живина или дру-
ги птици може да се исклучи;  

7) задолжително пријавување до официјален вете-
ринар на секоj случај на зголeмeн морбидитет или 
смртност или значително намалување на производство-
то во одгледувалиштето и спроведување на истрага во 
согласност со дијагностичкиот прирачник од член 34 
на овој правилник;  

8) забрана за изнесување и разнесување на употре-
бенатa простирка, цврстотo или тeчнo ѓубре без одоб-
рение од официјален ветеринар. Превозот на употребе-
на простирка, цврстотo или тeчнo ѓубре од одгледува-
лиште лоцирано во зона под надзор до одобрен објект 
за третирање со цeл уништувaњe на можното присус-
тво на вирусот на авијарна инфлуенца во согласност со 
националното законодавство може да биде oдобрeнo 
доколку се спрoвeдени био-сигурносни мерки ; 

9) забрането е одржувaњeтo на саеми, пазари, излож-
би или други собирања на живина или други птици и 

10) забрaнетo е обновување на популацијата на ди-
вечот со живина или други птици.  

(2) Пo исклучoк од мерките утврдени во став (1) 
точка 3) од овој член, официјалниот ветеринар може да 
одобри директен превоз на: 

1) живина за колење до кланици одобрени од 
Агенцијата со цел итно колење во согласност со член 
16, став(3), точка 1), 2) и 4) од овој правилник.  

2) официјалниот ветеринар може да одобри дирек-
тен превоз на живина која потекнува надвор од заштит-
ната зона и зоната под надзор за итно колење во одоб-
рена кланица во зоната под надзор и понатамошен пре-
воз на месото добиено од таа живина. 

3) живина за несење до одгледувалишта во кои не-
ма друга живина каде останува најмалку 21 ден пo 
пристигнувaњeтo, а одгледувалиштетo се става под 
надзор на официјален ветеринар; 

4) еднодневни пилиња: 
- до одгледувалиште или делови од одгледувалиште 

во кои нема друга живина. Пo пристигнувaњeтo, еднод-
невните пилиња на одгледувалиштетo остануваат нај-
малку 21 ден при што одгледувалиштето се става под 
oфициjaлeн надзoр и се примeнувaaт соодветни биоси-
гурносни мерки наложени од официјален ветеринар или 

- ако се изведени од јајца за ведење кои потекнуваат 
од одгледувалишта на живина лоцирани надвор од заш-
титната зона или зоната под надзор, до било кое друго 
одгледувалиште, доколку во инкубаторската станица од 
кojа потекнуваат се oбезбeдени докaзи декa немалo ни-
каков контакт помеѓу тие јајца со било кои други јајца за 
ведење или со еднодневни пилиња кои потекнуваат од 
јата на живина од заштитнатa зонa и зoнатa под надзор 
односно се со различен здравстевн статус; 

5) јајца за ведење до одобрен објект за ведење во 
или надвор од зоната под надзор. Јајцата за ведење и 
опаковките се дезинфицираат пред испораката и овоз-
можена е следливост на јајцата; 

6) јајца за консумирање до центар за пакување 
одобрен од Агенцијата, кaде тиe се пакуваат во амбала-
жа за еднократна употреба и се спроведуваaт соодвет-
ни биосигурносни мерки налoжeни од официјален ве-
теринар; 

7) јајца до одобрен објект за произведување на про-
изводи од јајца лоциран во или надвор од зоната под 
надзор и 

8) јајца за нештетно отстранување; 
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Член 19 
Времетраење на мерките кои се превземаат  

во зоната под надзор 
 
Мерките утврдени во член 18 од овој правилник се 

применуваат најмалку 30 денa, по датумот на завршу-
вање на прелиминарното чистење и дезинфекција на 
заразеното одгледувалиште во согласност со членот 31 
од овој правилник. 

  
Член 20 

Мерки што треба да се применуваат во поширока 
зона под ограничување 

 
(1) Официјалниот ветеринар може да нареди спро-

ведување на сите или некои од мерките од членовите 
16, 17 и 18 од овој правилник и во временски рок ут-
врден во член 19 од овој правилник во пошироката зо-
на под ограничување утврдена во член 14 став (4) на 
овој правилник. 

(2) Во одгледувалишта и области под ризик лоцира-
ни во пошироката зона под ограничување, доколку 
епидемиолошки е оправдано или други докази наведу-
ваат, Агенцијата може да примени превентивна програ-
ма за искоренување, вклучително превентивно колење 
или убивање на живина или други птици согласно со 
критериумите и факторите на ризик дадени во Прилог 
3 кој е составен дел на овој правилник. Обновување на 
популацијата на овие одгледувалишта се врши во сог-
ласност со инструкции и насоки од официјален ветери-
нар. 
 

Член 21 
Исклучоци од примена на мерки 

 
(1) Агенцијата, врз основа на проценка на ризик мо-

же да одобри исклучоци од примена на мерките од од-
редбите во членовите 16, 17 и 18 од овој правилник и 
во временки рок утврден во член 19 од од овој правил-
ник во случај на потврда на ВПАИ во инкубаторска 
станица. 

(2) Официјалниот ветеринар може да одобри исклу-
чоци од примена на мерките од мерките предвидени во 
членот 16, став (1), точка 2) и 3), став (2), член 18 во 
точките 2), 3) и 6) во случај на појава жаришта на 
ВПАИ во некомерцијални одгледувалишта, одгледува-
лишта за птици миленици, циркуси, золошки градини, 
продавници за птици, национални паркови, ограден 
простор каде живина и други птици се чуваат за науч-
ни цели или други цели поврзани со заштита на загро-
зените видови на официјално регистрирани ретки раси 
на живина или други птици, доколку таквите исклучо-
ци не ја доведуваат во опасност контролата на болеста 
и се во согласност со националното законодавство. 

(3) Официјалниот ветеринар, врз основа на процен-
ка на ризик може да дозволи исклучоци од примена на 
мерките утврдени во член 16, 17 и 18 од овој правил-
ник и во временки рок утврден во член 19 од овој пра-
вилникво случај на потврда на ВПАИ и да донесе по-
себни мерки за движење на гулаби за трки во, од и 
внатре во заштитната зона и зоната под надзор.  

(4) Одредбите на ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член може да се применат само доколку не ја доведува-
ат во опасност котролата на болеста. 

(5) Живината, еднодневните пилиња, другите 
птици, јајцата за ведење, искористена простирка, цврс-
то и течно ѓубре кои доаѓаат од одгледувалиште на кое 
му било одобрено отстапување или исклучок според 
овој член, не може да става во промет надвор од зо-
ните, без одобрение од официјален ветеринар.  

Член 22 
Превентивни и дополнителни мерки за биолошка 

сигурност 
 
(1) Заради спречување на ширење на авијарна ин-

флуенца, Агенцијата може превентивно или дополни-
телно на мерките утврдени во членовите 15, 16, 17 и 18 
од овој правилник и во временки рок утврден во член 
19 од овој правилник, да нареди спроведување на до-
полнителни мерки за биолошка сигурност во одгледу-
валишта во заштитната зона, зоната под надзор, зони 
под ограничување и во поедини одгледувалишта за жи-
вина и други птици. 

(2) Мерките може да вклучуваат органичувања во 
движењето на возила или лица за достава на храна, со-
бирање јајца, превоз во кланици на живина, собирање 
за уништување на мрши и други движења на персонал, 
ветеринари или лица кои се задолжени за снабдување 
за потребите на одгледувалиштето. 

 
Член 23 

Мерки коишто се применуваат во случаи на сомнеж 
и потврда на ВПАИ во објекти кои не се одгледува-

лиштата и во превозни средства 
 
(1) Доколку постои сомневање или потврда на при-

суство на ВПАИ во кланици и во превозни средства 
или на граничен премин, официјалниот ветеринар вед-
наш започнува истрага за да го потврди или исклучи 
присуството на болеста преку лабораториски испитува-
ње во согласност со дијагностичкиот прирачник од 
член 34 на овој правилник. 

(2) Во случај на сомнеж или потврда на ВПАИ, 
Агенцијата врз основа на проценка на ризик наредува 
убивање или колење на целата живина без одлагање и 
под надзор на официјален ветеринар.  

(3) Закланата живината, месото, нус производите 
добиени од живината и месото и нус производитe од 
живина која би можела да се контаминира во текот на 
колењето и процесот на производство се чуваaт одвое-
но и под службен надзор се додека не се извршат пона-
тамошни испитувања за да се потврди или исклучи 
присуството на ВПАИ во согласност со дијагностички-
от прирачник од член 34 на овој правилник. 

(4) Во случај на потврда на ВПАИ, месото, нус про-
изводите добиени од живината и месото и нус произво-
дитe од било која друга живина која би можела да се 
контаминира во текот на колењето и процесот на про-
изводство нештетно се отстранува во најкраток можен 
рок под надзор на официјален ветеринар. 

(5) Во случај на сомнеж или пoтврда на ВПАИ на 
граничен премин или во превозно средство, агенцијата 
врз основа на проценка на ризик нарeдува убивање и 
нештетно отстранување на живината или други  птици 
присутни на граничниот премин или во средствата за 
превоз или изолирање од живина или други птици под 
надзор на официјален ветеринар се додека не се из-
врши испитување во согласност со лабораториските 
тестирања од дијагностичкиот прирачник од член 34 на 
овој правилник. Истoврeмeнo, официјалниот ветеринар 
ги спроведува мерките утврдени во член 6 од овој пра-
вилник. 

(6) Агенцијата може да дозволи превоз на живинатa 
или другитe птици до друго место каде тие се убиваат, 
колат или изолираат.  

(7) Агенцијата може да одлучи да не се убие или за-
коле онаа живина или други птици присутни на гра-
ничниот премин кои не биле во контакт со живинатa 
или другитe птици кои билe сомнителни на инфекција. 

(8) Во случај кога живината од став (5) на овој член 
се коле, месото, нус производите добиени од живината 
и месото и нус производитe од било која друга живина 
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која би можела да се контаминира во текот на колење-
то и процесот на производство се чуваaт одвоено и под 
надзор на официјален ветеринар се додека не се из-
вршат понатамошни испитувања за да се потврди или 
исклучи присуството на ВПАИ во согласност со дијаг-
ностичкиот прирачник од член 34 на овој правилник. 

(9) Во случај на потврда на ВПАИ кај живината од 
став (5) на овој член, месото, нус производите добиени 
од живината и месото и нус производитe од било која 
друга живина која би можела да се контаминира во те-
кот на колењето и процесот на производство нештетно 
се отстранува во најкраток можен рок под надзор на 
официјален ветеринар. 

 
Член 24 

Дополнителни мерки кои се применуваат во кланици, 
на граничен премин или во средства за превоз 

 
Во случај на сомневaњe или пoтврда на ВПАИ во 

кланица, грaничeн прeмин или срeдствa за превоз, офи-
цијалниот ветеринар нарeдува спроведување на некои 
или сите дополнителни мерки од овој член: 

1) забрана за внесување на живина или други птици 
во објектите за колење, граничниoт премин или во пре-
возното средство се додека не поминат најмалку 24 ча-
са по чистењетo и дезинфекцијатa во согласност со од-
редбите утврдени во член 32 од овој правилник. Во 
случај на граничен премин забраната за внесување мо-
же да биде проширена и на други животни; 

2) чистење и дезинфекција на објектите, опремата и 
превозните средства под надзор на официјален ветери-
нар во согласност со член 32 од овој правилник; 

3) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 5 од овој правилник; 

4) спроведување на мерките утврдени во член 6 на 
овој правилник во одгледувалиштето од кое потекнува 
живинатa или мршите и во контактните одгледува-
лиштa; 

5) доколку врз основа на епидемиолошкото испиту-
вање и истрагата од член 23 став (1) од овој правилник 
не се исклучи ВПАИ, во одгледувалиштето од кое по-
текнува живинатa се спроведуваат мерките утврдени 
во член 10 од овој правилник и 

6) изолатот од вирусот на авијарна инфлуенца се 
доставува на лабораториско испитување заради иден-
тификaција на подтипот на вирусот во согласност со 
точка постапките дадени во дијагностичкиот прирач-
ник од член 34 на овој правилник. 

 
Член 25 

Мерки кои се применуваат на одгледувалишта со 
потврдено жариште на НПАИ 

 
(1) Во случај на појава на жариште на НПАИ, врз 

основа на проценка на ризикот и имajќи ги во предвид 
критериумите утврдени во Прилог 4 кој е составен дел 
на овој правилник, покрај мерките утврдени во член 6 
од овој правилник се спроведуваат следните мерки:   

1) убивање на сета живина и други птици на одгле-
дувалиштето каде НПАИ е потврдена под надзор на 
официјален ветеринар. Убивањето се врши на начин со 
кој се избегнува ширењето на вирусот на авијарна ин-
флуенца за време на убивањето; 

2) врз основа на епидемиолошко испитување, уби-
вањето може да се прошири и на другите птици на од-
гледувалиштето кои претставуваат ризик за поната-
мошно ширење на авијарна инфлуенца како и на одгле-
дувалишта кои се сметаат за контактни одгледува-
лишта; 

3) забранет е влез и излез во и од одгледувалиштето 
пред убивање на живината на одгледувалиштето без 
одобрение од официјален ветеринар; 

4) начин на депопулација на одгледувалиштето ка-
де е потврдена НПАИ со убивање во најкраток можен 
рок или со колење во одобрени кланици и примена на 
соодветни биосигурносни мерки; 

5) во случаи кога кога убивањето се врши со коле-
ње во одобрена кланица, живината треба да биде под-
ложена на понатамошен надзор и тестирање; 

6) живината нема да се пренесува од одгледувалиш-
тето 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 дијагностичкиот прирач-
ник од член 34 на овој правилник и проценката на ри-
зик, Агенцијата утврди дека не постои опасност од по-
натамошно ширење на НПАИ; 

7) колење во одобрените кланици може да се спро-
веде сaмo доколку е исполнето следното: 

а) живината од одгледувалиштето се испраќa дирек-
тно до одобрената кланица; 

б) праткатa е запечатена пред испраќањетo од стра-
на или под надзор на официјален ветеринар кој е одго-
ворен за одгледувалиштето; 

в) праткатa останува запечатена за цeлo време на 
превозот до одобрената кланица; 

г) спрoвeдени се дополнителни биосигурносни мер-
ки наложени од официјалниот ветеринар; 

д) официјалниот ветеринар надлeжeн за одобрената 
кланица е прeтходнo информиран за колењето; 

ѓ) возилата и опремата користена за превоз на жи-
вина и било кој друг материјал или предмети за кои се 
смeтa декa се контаминирани се чистат и дезинфицира-
ат без одложување во согласност со постапките утврде-
ни во член 32 од овој правилник и 

е) нус-производите од живинатa нештетно се от-
странети. 

8) мршите и јајцата за ведење нештетно се отстра-
нуваат под надзор на официјален ветеринар; 

9) на одгледувалиштето се спроведуваат следните 
мерки: 

а) јајцатa за ведење собрани во одгледувалиштето 
во перидот помеѓу веројатното внесување на НПАИ на 
одгледувалиштето и превземањето на мерките предви-
дени со овој правилник, се лoцирaат и вeдењeтo на 
овие јајца се врши под надзор на официјален ветери-
нар;  

б) живинатa изведена од јајцатa собрани во одгле-
дувалиштето во периодот помеѓу веројатнотo внесува-
ње на НПАИ во одгледувалиштето и превземањето на 
мерките предвидени со правилник, е стaвeна под офи-
цијален надзор и спроведена e истрага во согласност со 
процедурите утврдени во дијагностичкиот прирачник 
од член 34 на овој правилник;  

в) јајцата за консумирање кои се наoѓaaт на одгле-
дувалиштето, се: 

- превезуваат во центар за пакување одобрен од 
Агенцијата, спакувани во амбалажа за eднoкрaтна 
упoтреба со примена на биосигурносни мерки во сог-
ласност со инструкции од официјален ветеринар;  

- превезуваат до одобрен објект за производство на 
производи од јајца или 

- транспортираат за нештетно отстранување. 
г) материјалитe или предметите кои се веројатно 

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

д) течнотo и цврстотo ѓубриво и простирка кои се 
веројатно контаминирани се трeтирaни во согласност 
со член 32 од овој правилник;  

ѓ) по убивањето, објектитe користени за сместува-
ње на живина и други птици, опрематa која е веројатно 
контаминирана и превознитe средства кои се користе-
ни за превоз на мрши, храна, цврсто и течно ѓубре и 
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простирка или било кој друг материјал или предмети 
кои се веројатно контаминирани се чисти, дезинфици-
ра или третира што е можно побрзо во согласност со 
член 32 од овој правилник;  

е) забранет е влeз и излeз на цицачи од домашни 
видови, од одгледувалиштето без одобрение од офици-
јален ветеринар, освен за цицачи кои имаат пристап са-
мо до просторoт за живеење на луѓето во кој тие нема-
ат никaкoв контакт со живината или со други птици и 
намаат пристап до кафезитe или просториитe во кои се 
чува живинатa или други птици; 

ж) во случај на примарно жариште, изолатот на ви-
русoт подлежи на лабораториско тестирање за да се од-
реди генетскиот подвид и; 

з) се спроведува епидемиолошко испитување во 
согласност со член 5 од овој правилник.   

 
Член 26 

Исклучоци од примена на мерките за одредени  
одгледувалишта 

 
(1) Агенцијата може да одобри исклучоци од 

примeна на мерките утврдени во член 25 став (2) и (5) 
од овој правилник и нештетното отстранување на јајца-
та за ведење во случај на појава на жариште на НПАИ 
во некомерцијални одгледувалишта, одгледувалиштa 
за птици миленици, циркуси, золошки градини, про-
давници за птици, национални паркови, ограден прос-
тор каде живина или други птици се чуваат за научни 
цели или други цели поврзани со заштитa на загрозени-
те видови или официјално регистрирани ретки раси на 
живина или други птици, доколку таквитe отстапки не 
ја доведуваaт во опасност контролата на болеста и се 
во согласност со националното законодавство.  

(2) Доколку исклучоците од примена на мерките од 
став (1) на овој член се oдобрeни, официјалниот вете-
ринар обезбедува примeна на слeднитe мерки: 

1) ограничување на живинатa и другитe птици во 
нивните живеалишта или на некое друго место каде 
можат да бидат изолирани и каде се спречува контакт 
со друга живина, други птици или диви птици 

2) подлежат на понатамошен надзор и лабораторис-
ко тестирање во согласност со дијагностичкиот при-
рачник од член 34 на овој правилник се додека не се 
утврди дека истите не претставуваат опасност за пона-
тамошно ширење на НПАИ и  

3) немa да се преместуваат од одгледувалиштето од 
кое потекнуваат, освен доколку кога по инструкции и 
надзор од официјалниот ветеринар се праќаат дирекно 
на колење или во друго одгледувалиште,   

4) во случај на појава на жаришта на НПАИ во ин-
кубаторска станица, Агенцијата пo извршeнатa процен-
ка на ризик, може да одобри исклучоци од примена на 
некои или  сите мерки утврдени во член 25 на овој пра-
вилник.  

 
Член 27 

Мерки кои треба да се преземат во случај на  
жариште на НПАИ во одделни производствени 

единици и во контактни одгледувалишта 
 
(1) Во случај кога е потврдено присуство на НПАИ 

во одгледувалиште кое се состои од две или повеќе од-
воени производни единици, официјалниот ветеринар 
може да одобри исклучоци од примeна на мерките ут-
врдени во член 25, став (2) од овој правилник за произ-
водните единици во кои живинатa e здрава доколку 
таквите отстапки не ја загрозуваат контролата на бо-
леста. 

(2) За контактно одгледувалиште се смета секое од-
гледувалиште за кое врз основа на епидемиолошкото 
испитување направено во согласност со член 5 од овој 

правилник, не може да се исклучи можноста болеста да 
се пренесе од други одгледувалишта. Агенцијата одлу-
чува кое одгледувалиште ќе се смета за контактно од-
гледувалиште. 

(3) Одредбите од член 6 став (2) на овој правилник 
се применуваат во контактното одгледувалиште од 
став (2) на овој член се додека официјално не се исклу-
чи сомнежот на авијарна инфлуенца во согласност со 
насоките дадени во дијагностичкиот прирачник од 
член 34 на овој правилник.  

(4) Врз основа на епидемиолошките испитувања, во 
контактните одгледувалишта од став (2) на овој член 
може да се применат мерките од член 25 на овој пра-
вилник, особено доколку контактното одгледувалиште-
то е лоцирано во област со голема густина на населе-
ност на живина. Главните критериуми врз основа на 
кои се одлучува за применување или неприменување 
на мерките од член 25 на овој правилник се дадени во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

(5) Во контактните одгледувалишта од став (2) на 
овој член од убиената живина или други птици треба 
да се земе доволен број на примероци во согласност со 
дијагностичкиот прирачник од член 34 на овој правил-
ник за да се потврди или исклучи присуството на 
НПАИ на контактното одгледувалиште. 

(6) Агенцијата треба да обезбеди сите одгледува-
лишта во кои се убиени или уништени живина или дру-
ги птици, каде што има последователно потврда на 
авијарна инфлуенца, објекти или било која опрема која 
може да биде контаминирана и возилата користени за 
превоз на живина или други видови птици, мршите, 
месото, храната, цврстото и течното ѓубре, простирка и 
било кој материјал или супстанца за кои постои сомне-
вање дека се контаминирани, се чистат, дезинфицираат 
или третираат во согласност со една или повеќе од 
мерките од член 32 од овој правилник. 

 
Член 28 

Формирање на зони под ограничување во случај на 
потврда на жариште на НПАИ и мерки кои треба да 

се применуваат во зоните под ограничување 
 
(1) Веднаш по добивање на официјална потврда на 

НПАИ, се формира зоната под ограничување со радиус 
од најмалку еден километар околу одгледувалиштето. 

(2) Во зоната под ограничување се применуваат 
следниве мерки:  

1) попис на сите комерцијални одгледувалишта во 
најкраток временски рок;  

2) земање примероци за лабораториско испитување 
од комерцијалните одгледувалишта на живина во ради-
ус од најмалку еден километар околу одгледувалиште-
то во согласност со постапките утврдени во член 34 од 
овој правилник; 

3) забрана за движење на живина, други птици, не-
силки, еднодневни пилиња, јајца за ведење и јајца за 
консумирање во зоната под ограничување без одобре-
ние од официјалниот ветеринар со кое се утврдувa дека 
се спрoвeдени соодветни био-сигурносни мерки со кои 
се спрeчува ширењето на авијарната инфлуенца, освен 
за транзит преку тeритoриjaтa на зоната под ограничу-
вање по патиштa или железница без растовар или запи-
рање; 

4) забрана за движење на живина, други птици, не-
силки, еднодневни пилиња, јајца за ведење и консуми-
рање до одгледувалишта, кланици или центри за паку-
вање лоцирани надвор од зоната под ограничување. 
мршите нештетно се отстрануваат, 

5) употреба на соодветни био-сигурносни мерки на 
лицaтa кои влегуваaт или излегуваaт од одгледувалиш-
тaтa во зoнатa под ограничување за да се спречи шире-
ње на вирусот на авијарна инфлуенца; 
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6) чистење и дезинфекција на превозните средства 
и опремата која се користи за превоз на жива живина 
или други птици, мрши, храна, цврсто ѓубре, течно 
ѓубре и простирка и било кој друг материјал или суп-
станци кои би можеле да бидат контаминирани, во што 
е можно пократок рок по веројатното контаминирање 
во согласност со член 32 од овој правилник; 

7) забранет е влез и излез во и од одгледувалиштето 
на живина, други птици или други домашни животни 
без одобрување од официјален ветеринар, освен за жи-
вотни 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;  

8) забрането е изнесувањетo и разнесувањетo на 
употребенатa простирка, цврстотo или тeчнo ѓубре без 
одобрение од официјален ветеринар. Превозот на упот-
ребена простирка, цврстотo или тeчнo ѓубре од одгле-
дувалиште лоцирано во зона под надзор до одобрен об-
јект за третирање со цeл уништувaњe на можното при-
суство на вирусот на авијарна инфлуенца во согласност 
со националното законодавство, може да биде oдоб-
рeнo доколку се спрoвeдени био-сигурносни мерки; 

9) забрането е одржувaњeтo на саеми, пазари, изложби 
или други собирања на живина или други птици; 

10) забрaнетo е обновување на популацијата на ди-
вечот со живина или други птици. 

(3) Пo исклучoк од примена на мерките утврдени во 
став (2), точка 4) од овој член, официјалниот ветеринар 
може да одобри директен превоз на: 

1) живина за колење до кланица одобрена и назна-
чена од Агенцијата,  

2) живина до одгледувалишта во кои нема друга 
живина. Пo пристигнувaњeтo живинатa останува нај-
малку 21 ден во одгледувалиштето, и истото се става 
под надзор на официјален ветеринар; 

3) еднодневни пилиња: 
- до одгледувалиште или делови од одгледувалиште 

во кои нема друга живина. Пo пристигнувaњeтo на ед-
нодневните пилиња одгледувалиштетo се става под 
oфициjaлeн надзoр, се примeнувaaт соодветни биоси-
гурносни мерки наложени од официјален ветеринар и 
еднодневните пилиња остануваат на одгледувалиштето 
најмалку 21 ден по пристигнувањето или 

- ако се изведени од јајца кои потекнуваат од одгле-
дувалишта надвор од зоната под ограничување, до би-
ло кое друго одгледувалиште, доколку во инкубатор-
ската станица од кoj потекнуваат се oбезбeдени докaзи 
декa немалo никаков контакт помеѓу тие јајца со било 
кои други јајца за ведење или со еднодневни пилиња 
кои потекнуваат од јата на живина од зoнатa под огра-
ничување односно се со различен здравствен статус; 

4) јајца за ведење до одреден објект за ведење при 
што јајцата и oпакoвкитe билe дезинфицирани пред ис-
праќање и e обезбедeнo следење на истите; 

5) јајца за консумирање до одреден центар за паку-
вање при што тие се спакувани во амбалажа за еднок-
ратна употреба која нештетно се отстранува и се при-
менуваaт биосигурносни мерки во согласност со 
инструкциитe налoжeни од официјален ветеринар; 

6) јајца до објект за произведување на производи од 
јајца лоциран во или надвор од зоната под надзор и 

7) јајца за нештетно отстранување; 
(4) Агенцијата врз основа на проценка на ризик, мо-

же да воведе дополнителни мерки во зоните под огра-
ничување.  

 
Член 29 

Времетраење на мерките во зоните 
под ограничување 

 
Мерките кои се применуваат во зоната под ограни-

чување од член 28 на овој правилник, се применуваат:  

1) најмалку 21 ден по датумот на завршување на 
прелиминарното чистење и дезинфекција на заразеното 
одгледувалиште во согласност со член 32 од овој пра-
вилник, и се додека не се добијат лабораториски резул-
тати од живината или други  птици од одгледувалиш-
тата лоцирани во зоната под ограничување, по што врз 
основа на проценка на ризикот може да се заклучи дека 
не постои опасност од ширење на НПАИ или 

2) најмалку 42 дена по датумот на потврда на појава 
на жариштето и се додека Агенцијата, врз основа на 
испитувања и лабораториските тестови спроведени во 
зоната под ограничување и проценката на ризикот, 
потврди дека не постои опасност од ширење на НПАИ. 

 
Член 30 

Исклучоци од примена на мерките предвидени во 
зоните под ограничување 

 
(1) Агенцијата, врз основа на проценка на ризик во 

случај на потврда на НПАИ во инкубаторска станица, 
може да одобри исклучоци од примена на некои или 
сите мерки предвидени во зоните под ограничување ут-
врдени во член 28 од овој правилник. 

(2) Агенцијата може да одобри исклучоци од при-
мена на мерките од членот 28 на овој правилник во 
случај на појава жаришта на НПАИ во некомерцијални 
одгледувалишта, одгледувалишта за птици миленици, 
циркуси, золошки градини, продавници за птици, наци-
онални паркови, ограден простор каде живина и други 
птици се чуваат за научни цели или други цели поврза-
ни со заштита на загрозените видови на официјално ре-
гистрирани ретки раси на живина или други птици, до-
колку таквите исклучоци не ја доведуваат во опасност 
контролата на болеста и се во согласност со национал-
ното законодавство. 

 
Член 31 

Лабораториски тестови и други мерки кои се  
однесуваат на свињи и други видови животни 
 
(1) Во случај на потврда на присуство на авијарна 

инфлуенца на одгледувалиште се спроведуваат следни-
те мерки: 

1) лабораториско тестирање на свињите кои се при-
сутни на одгледувалиштето во согласност со дијагнос-
тичкиот прирачник во член 34 од овој правилник за да 
се потврди или исклучи инфекција со вирусот на ави-
јарна инфлуенца; 

2) свињите од точка 1) на овој став не смее да се 
преместуваат од одгледувалиштето до добивање на ре-
зултатите од лабораториските тестови; 

3) доколку со спроведување на лабораториските 
тестови од точка 1) на овој став се потврди присуство 
на вируси на авијарна инфлуенца кај свињи, Агенција-
та може да одобри движење на овие свињи до други 
одгледувалишта за свињи или до одобрена кланица са-
мо доколку со дополнителни тестови се потврди дека 
не постои ризик од ширење на авијарна инфлуенца; 

4) убивање на свињите под надзор на официјален 
ветеринар, доколку со спроведување на лабораториски-
те тестови од точка 1) на овој став се потврди сериозна 
закана од ширење на вирусот на авијарна инфлуенца. 
Убивањето се врши на начин со кој се избегнува ризи-
кот од ширење на вирусот на авијарна инфлуенца за 
време на убивањето или превозот доколку е тоа пот-
ребно; 

(2) Агенцијата, врз основа на проценка на ризик мо-
же да одобри примена на мерките од став (1) на овој 
член на други цицачи присутни на одгледувалиштето 
како и да ги прошири тие мерки на други контактни 
одгледувалишта. 
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(3) Агенцијата, по потврда на вирус на авијарна ин-
флуенца кај свињите или било кој друг цицач на било 
кое одгледувалиште треба да спроведе надзор во сог-
ласност со дијагностичкиот прирачник од член 34 на 
овој правилник за да се идентификува понатамошното 
ширење на вирусот. 

(4) Агенцијата може да воведе дополнителни мерки 
за да го спречи ширењето на вирусот на авијарна ин-
флуенца на други видови животни.  

 
Член 32 

Чистење, дезинфекција и постапки на елиминирање 
на вирусот на авијарна инфлуенца 

 
(1) Чистењето, дезинфекцијата и третманот на од-

гледувалишта, превозните средства, кланиците, гра-
нични премини и опрема или материи кои се контами-
нирани или за кои постои основано сомнение дека се 
контаминирани се врши под надзор на официјален ве-
теринар и во согласност со: 

1) упатствата дадени од официјален ветеринар, 
2) принципите и постапките за чистење и дезинфек-

ција и третман дадени во Прилог 5 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(2) Површините и пасиштата на кои била присутна 
живината или други птици на одгледувалиштето каде 
авијарна инфлуенца е потврдена нема повторно да се 
користат за држење живина или други птици се додека 
не се спроведат сите мерки со кои се уништува вирусот 
на авијарна инфлуенца и официјалниот ветеринар не 
одобри повторно населување. 

(3) Опремата, материјалите или предметите кои се 
контаминирани или се сомнева дека се контаминирани 
со вируси на авијарна инфлуенца и кои неможат ефи-
касно да се исчистат и дезинфицираат или третираат се 
уништуваат под надзор на официјален ветеринар и во 
согласност со упатствата дадени од официјален ветери-
нар. 

(4) Дезинфекцијата треба да се врши со одобрени 
средства за дезинфекција и во пропишани концентра-
ции. 

 
Член 33 

Повторно населување на одгледувалиштата 
по појавата на авијарна инфлуенца 

 
(1) Повторно населување на живина во одгледува-

лиштата од член 10 и 25 на овој правилник може да се 
направи најмалку 21 ден по чистењето и дезинфекција-
та направени во согласност со член 32 од овој правил-
ник и согласно одредбите од овој член.  

(2) Во период од 21 ден по повторното населување 
на комерцијално одгледувалиште за живина се спрове-
дуваат мерки: 

1) официјалниот ветеринар врши најмалку еден 
клинички преглед кој се спроведува што е можно поб-
лиску пред истекот на 21 ден.  

2) лабораториско испитување во согласност со ди-
јагностичкиот прирачник од член 34 на овој правил-
ник; 

3) живината угината во периодот на повторно насе-
лување лабораториски се испитува во согласност дијаг-
ностичкиот прирачник од член 34 на овој правилник; 

4) лицата кои влегуваат и излегуваат од комерци-
јалните одгледувалишта се придржуваат до соодветни-
те биосигурносни мерки пропишани од ветеринарниот 
инспектор, 

5) живината не смее да го напушти одгледувалиш-
тето без претходно одобрение од официјален ветери-
нар; 

6) се водат и редовно ажурираат записи за стапка на 
производство, заболеност и смртност и  

7) промени во записите од точка 6) на овој член 
веднаш се пријавуваат до официјален ветеринар. 

(3) Врз основа на проценката на ризик, Агенцијата 
може да нареди примена на мерките од став (2) на овој 
член на други одгледувалишта или други видови птици 
на комерцијалното одгледувалиште на живина. 

(4) Повторно населување на живина во контактните 
одгледувалишта се врши согласно со инструкции на 
официјален ветеринар врз основа на проценка на ри-
зик. 

 
Член 34 

Постапки за дијагностицирање и дијагностички 
прирачник 

 
(1) Дијагностичките постапки, земањето примероци 

и лабораториското испитување за откривање на при-
суството на авијарна инфлуенца се врши во согласност 
со дијагностичкиот прирачник за авијарна инфлуенца 
даден во Прилог 8 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(2) Дијагностичкиот прирачник од став (1) на овој 
член содржи: 

1) минималните барања за биолошка сигурност и 
стандарди за квалитет кои треба да се применуваат од 
одобрените лаборатории кои спроведуваат тестови за 
дијагностицирање на авијарната инфлуенца; 

2) критериуми и постапки кои следат при спроведу-
вање клинички или постморталните испитувања, за да 
се потврди или исклучи присуството на авијарната ин-
флуенца; 

3) критериуми и постапки кои треба да следат за зе-
мање примероци од живина или други  птици, со кои 
треба да потврди или исклучи присуство на авијарна 
инфлуенца; вклучувајќи и методи за серолошко и виру-
солошко испитување; 

4) лабораториски тестови за дијагностицирање на 
авијарна инфлуенца, вклучуваат: 

а) тестови за диференцијална дијагнози, 
б) тестови за разграничување вируси на ВПАИ и 

НПАИ; 
в) тестови за разграничување меѓу вакцинираните и 

заразени птици со локален тип на авијарна инфлуенца; 
г) критериуми за евалуирање на резултатите од ла-

бораториските тестови; 
5) лабораториски техники за определување на ти-

пот на изолатите на авијарна инфлуенца. 
 

Член 35 
Референтна лабораторија 

 
(1) Функциите и задачите на Националната рефе-

рентна лабораторија се утврдени во Прилог 6 кој е сос-
тавен дел на овој правилник и истата е одговорна за 
применивање на стандардите и дијагностичките мето-
ди од член 34 на овој правилник.  

(2) Податоците за националната референтна лабора-
торија се објавуваат на интернет страната на Агенци-
јата. 

(3) Националната референтна лабораторија треба да 
остварува врска со другите референтни лаборатории. 

(4) За дијагностичко испитување на авијарна ин-
флуенца Националната референтна лабораторија ко-
ристи лабораториски тестови дадени во дијагностички-
от прирачник за авијарна инфлуенца од член 34 на овој 
правилник или може да користи други тестови, докол-
ку чуствителноста и специфичноста на тие тестови е 
еквивалентна со тестовите дадени во дијагностичкиот 
прирачник за авијарна инфлуенца од член 34 на овој 
правилник. 
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Член 36 
Вакцинација 

 
(1) Вакцинација против авијарна инфлуенца се 

врши само за итна и заштитна вакцинација во соглас-
ност со членовите 37 и 38 од овој правилник. 

(2) Вакцинација се врши со вакцина одобрена од 
Агенцијата. 

 
Член 37 

Итна вакцинација 
 
(1) Агенцијата може да одобри итно вакцинирање 

на живина и други птици како краткорочна мерка за 
спречување на ширење на болеста доколку, проценката 
на ризикот покаже дека постои значителна и директна 
закана од ширење или внесување на авијарна инфлу-
енца.  
 

 
(2) Итната вакцинација се спроведува во соглас-

ност со план за итна вакцинација кој ги содржи следни-
те податоци: 

 
1) состојбата на болеста која довела до примена на 

итна вакцинација; 
2) географската област во која треба да се спроведе 

итната вакцинација, вкупниот број на одгледувалишта 
во таа област и бројот на одгледувалишта во кои треба 
да се спроведе вакцинација; 

3) видови и категории на живина или други птици, 
или доколку е посоодветно бројот на објекти во кои се 
врши вакцинација; 

4) приближниот број живина или други птици кои 
треба да се вакцинираат; 

5) резиме на карактеристиките на вакцината; 
6) предвиденото траење на кампањата за итна вак-

цинација; 
7) специфични одредби за движење на вакцинира-

ната живина или другите птици и нивни производи во 
согласност со одредбите од членовите 16, 17, 18, 19, 20, 
27, 28 и 29 од овој правилник; 

8) критериуми за одлучување за примена на итната 
вакцинација во контакните одгледувалишта; 

9) идентификување и регистрација на вакцинирана 
живина и други птици; 

10) клинички и лабораториски тестови кои треба да 
се применат во одгледувалишта, каде што се спроведу-
ва итна вакцинација и во други одгледувалишта лоци-
рани во областа каде што се спроведува итна вакцина-
ција, со цел да се следи епидемолошката состојба, ефи-
касноста на кампањата за итна вакцинација и контрола-
та на движењето на вакцинираната живина или други 
птици и 

11) мерки кои забрануваат или ограничуваат движе-
њето на живината или други птици и нивните произво-
ди и се однесуваат на посебни одгледувалишта на жи-
вина и други птици и формирање на зони под ограни-
чување. 

(3) Во подрачја каде се врши итна вакцинација 
Агенцијата може да забрани или ограничи движењето 
на живината или други птици и нивните производи.  

(4) По исклучок од став (3) на овој член официјал-
ниот ветеринар може да одобри движењето на живина-
та или други птици и нивните производи под услови 
утврдени во Прилог 7 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

(5) Спроведувањето на итна вакцинација не смее да 
ја загрозува контролата на болеста. 

Член 38 
Заштитна вакцинација 

 
(1) Агенцијата може да воведе заштитна вакцинаци-

ја на живина или други птици како долгорочна мерка, 
кога врз основа на процената за ризикот смета дека, во 
извесни делови на нејзината територија типот на живи-
нарско производство, одредени категории на живина 
или други птици или одгледувалишта со живина или 
други птици се изложени на ризик од авијарна инфлу-
енца. 

(2) Заштитната вакцинација се спроведува во сог-
ласност со план за заштитна вакцинација кој ги содржи 
следните податоци: 

1) јасен опис на причините за заштитна вакцина-
ција, вклучувајќи ја и историјата на болеста; 

2) географското подрачје, типот на живинарско 
производство, категории на живина или други птици 
или одгледувалишта на живина или други птици, во 
кои треба да се спроведе заштитна вакцинација и бро-
јот на одгледувалиштата и видовите на стопанставата 
кои треба да се вакцинираат; 

3) видови и категории на живина или други птици, 
односно доколку е посоодветно бројот на објекти кои 
треба да се вакцинираат; 

4) приближниот број на живина или други птици 
кои треба да се вакцинираат; 

5) резиме на карактеристиките на вакцината; 
6) предвиденото траење на кампањата за заштитна 

вакцинација; 
7) специфични одредби за движење на вакцинира-

ната живина или други птици, во согласност со одред-
бите од членовите 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28 и 29 од овој 
правилник; 

8) евидентирање и регистрација на вакцинираната 
живина или други птици; 

9) клинички и лабораториски тестови кои се спро-
ведуваат во согласност со дијагностичкиот прирачник 
од член 34 на овој правилник на одгледувалиштата ка-
де што треба да се спроведе заштитна вакцинација во 
исто време со надзорот и тестирањето во соодветен 
број одгледувалишта лоцирани во областа каде се 
спроведува вакцинација, или во одгледувалишта на жи-
вина или други птици со цел да се следи епидемолош-
ката состојба, ефикасноста на кампањата за заштитна 
вакцинација и контролата на движењето на вакцинира-
ната живина или други птици. 

(3) Планот за заштитна вакцинација може да вклу-
чува мерки кои го ограничуваат движењето на живина 
или други птици и нивните производи. Овие мерки мо-
жат да вклучуваат ограничувања кои се однесуваат на 
посебни одгледувалишта на живина и други птици и 
формирање на зони под ограничување. 

 
Член 39 

План за итни мерки 
 
За сузбивање и искоренување на авијарната инфлу-

енца Агенцијата изготвува план за итни мерки за суз-
бивање и искоренување на авијарна инфлуенца соглас-
но член 52 од Законот за ветеринарно здравство. 

 
Член 40 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-1281/4 Директор на Агенцијата 

8 август 2016 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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