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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

17.
Врз основа на членот 35 став (5) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
број 96/18), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 јануари 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌА-
ЊЕ ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД, ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛА-
ТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ 
УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019

ГОДИНА

1. Процентот на зафаќање од вкупниот годишен 
приход, за финансирање на работењето на Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија за 
2019 година, се утврдува да изнесува:

- 0,0468% од вкупниот годишен приход на носители-
те на лиценци за вршење на енергетска дејност и од 
странските друштва кои вршат енергетска дејност во 
Република Македонија,

- 0,0468% од годишниот приход на давателите на 
водни услуги остварен од давањето на водни услуги.

2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-89/1 Претседател на Собранието
8 јануари 2019 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

18.
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот 

за ветеринарно здравство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ве-
теринарство донесе

Г О Д И Ш Н А  Н А Р Е Д Б А
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

ВО 2019 ГОДИНА

Член 1
Спроведување на мерки за здравствена заштита

на животните

Согласно одредбите на оваа наредба во 2019 година 
ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на жи-
вотните од заразни и паразитски болести:

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ

1.1 Класична чума кај свињите

Превентивната вакцинација против класична чума 
кај свињите, задолжително треба да се врши на целата 
територија на Република Македонија. 

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на 
целата година со атенуирана вакцина, според упатство-
то на производителот на вакцината. Возрасните грла за 
расплод ќе се вакцинираат еднаш годишно. Прасињата 
ќе се вакцинираат повеќекратно согласно упатството 
на производителот на вакцината. Податоците за вакци-
нираните свињи треба да се внесат во Инфромацискиот 
систем на Агенцијата за храна и ветеринарство (во по-
натамошниот текст: ИСАХВ) во рок пет дена.

Во промет може да се пуштаат само имуни свињи, 
односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум де-
на пред напуштањето на одгледувалиштето. 

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-
рани, задолжително треба да се изврши вакцинација.

За утврдување на постигнатиот имунитет треба да 
се земаат мостри од свињи и тоа од:

- комерцијалните одгледувалишта и
- одгледувалишта на свињи чувани за сопствени 

потреби.
Во случај на сомнеж и/или потврдување на болеста, 

треба да се применуваат мерките пропишани во Пра-
вилникот за мерки за сузбивање и искоренување на кла-
сична чума кај свињите (*1).

За свињите кои се убиени и нештетно отстранети за-
ради сузбивање на класична чума на свињите, на одгле-
дувачот на животните, согласно член 49 став (3) од За-
конот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надомес-
ток на штета за директните загуби. Доколку свињите 
не биле вакцинирани, нема да биде исплатен надомест 
на штетата. 

Трошоците за вакцинација против класична чума 
кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат 
повеќе од десет животни годишно за тов или приплод 
(маторици и нерези), во целост се на товар на одгледу-
вачот на животните. 

Трошоците за вакцинација против класична чума 
кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат 
десет или помалку од десет свињи годишно во целост 
се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство и се 
исплаќаат согласно одредбите од Програмата за корис-
тење на средства за здравствена заштита на животните 
во 2019 година и согласно Одлуката за висината на на-
доместоците за спроведување на активности од јавен 
интерес од областа на здравствена заштита на живот-
ните. 
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Трошоците за утврдување на имунитетот во целост 
се на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2019 година.

1.2 Биосигурносни мерки во одгледувалишта 
за свињи

Заради спречување на внесување и ширење на зараз-
ни болести кај свињите, одгледувачите на свињи треба 
да ги воспостават и спроведуваат следните превентив-
ни мерки:

а) Во комерцијалните одгледувалишта за свињи со 
шест или повеќе маторици:

- треба да поседуваат документирани постапки за 
биосигурносни мерки;

- одгледувалиштето треба да биде оградено и свињи-
те да не се изнесуваат на испаша;

- може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат 
од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени 
со сертификат за здравствена состојба;

- треба да се спроведува редовно чистење, дезинфек-
ција и дератизација;

- треба да се воспостават и одржуваат дезинфекцио-
ни бариери за возила и луѓе на влезот во одгледувалиш-
тето и дезинфекциони бариери за луѓе на влезот на се-
кој објект во одгледувалиштето каде се држат жи-
вотни;

- треба да водат евиденција за влез и излез на сите 
посетители и возила на одгледувалиштето;

- сите вработени и посетители треба при влез во од-
гледувалиштето да извршат дезинфекција на рацете и 
обувките;

- при секој влез во фармата треба да се користи заш-
тита облека или посебна облека само за таа намена за 
време на престојот во објектот;

- треба да се обезбеди посебен простор за гардероба 
со заштитна облека и санитарен јазол со простор/каби-
на за туширање, со опрема за перење на заштитната об-
лека;

- забрането е држење на други видови на животни 
во објектитите каде се чуваат свињи;

- вработените во одгледувалиштето не смееат да чу-
ваат свињи во своите домови;

- одгледувачот треба да обезбеди прописно одлaга-
ње на ѓубрето и отпадот од фармата;

- забрането е внесување на храна за лична употреба 
од лицата кои работат на одгледувалиштето и

- лицата кои работат на одгледувалиштето не треба 
да внесуваат или изнесуваат прибор или опрема од од-
гледувалиштето. 

б) Во комерцијалните одгледувалишта за свињи со 
пет или помалку маторици:

- одгледувалиштето треба да биде оградено и свињи-
те да не се изнесуваат на испаша;

- може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат 
од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени 
со сертификат за здравствена состојба;

- треба да се спроведува редовно чистење, дезинфек-
ција и дератизација;

- треба да се воспостават и одржуваат дезинфекцио-
на бариера за луѓе на влезот во одгледувалиштето каде 
се држат животни;

- сите вработени и посетители треба при влез во од-
гледувалиштето да извршат дезинфекција на рацете и 
обувките;

- при секој влез во фармата треба да се користи заш-
тита облека или посебна облека само за таа намена за 
време на престојот во одгледувалиштето;

- одгледувачот треба да обезбеди прописно одлaга-
ње на ѓубрето и отпадот од фармата;

- забрането е држење на други видови на животни 
во објектитите каде се чуваат свињи и

- не е дозволено внесување или изнесување на при-
бор или опрема од одгледувалиштето. 

в) Во одгледувалишта на свињи чувани за сопстев-
ни потреби:

- одгледувалиштето на свињи треба да биде ограде-
но и свињите да не се изнесуваат на испаша;

- во одгледувалиштето може да се внесуваат само 
свињи кои потекнуваат од регистрирано одгледувалиш-
те и кои се пропратени со сертификат за здравствена 
состојба;

- одгледувачот треба да спроведува редовно чис-
тење, дезинфекцијата и дератизација;

- одгледувачот треба да го ограничи влезот на луѓе 
и возила, да обезбеди прописно одлaгање на ѓубрето и 
отпадот од фармата и

- при секој влез на одгледувалиштето одгледувачот 
мора да користи заштитна облека или посебна облека 
само за таа намена за време на престојот во објектот.

2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ 
КУЧИЊАТА

2.1 Беснило и дехелментизација

Во 2019 година, сите домашни кучиња и мачки тре-
ба да се вакцинираат  против беснило на целата терито-
рија на Република Македонија. Вакцинацијата треба да 
се врши согласно Правилникот за начинот и поста-
пката за пријавување на беснило кај домашни и диви 
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животни и мерки кои треба да се преземат за сузбива-
ње и искоренување на беснилото. Вакцинацијата про-
тив беснило се врши само доколку животните се иден-
тификувани согласно Правилникот за идентификација 
и регистрација на домашните миленици. Паралелно со 
вакцинацијата против беснило, животните задолжител-
но треба да се дехелментизираат со средство кое делу-
ва и против причинителот на ехинококозата согласно 
упатството на производителот. 

Трошоците за вакцинацијата против беснило и 
дехелментизацијата во целост се на товар на сопствени-
ците на животните согласно Одлуката за висината на 
надоместоците за спроведување на активности од јавен 
интерес од областа на здравствена заштита на живот-
ните.

Податоците за идентификацја и вакцинација на до-
машни миленци треба редовно да се внесуваат во 
ИСАХВ во рок од пет дена.

2.2 Бездомни кучиња

Бездомните кучиња кои согласно член 28 од Зако-
нот за заштита и благосостојба на животните привреме-
но се задржани во прифатилиштата, задолжително тре-
ба да се вакцинираат против беснило, дехелментизира-
ат со средство кое делува против ехинококозата, и до-
колку не се да се идентификуваат согласно Правилни-
кот за идентификација и регистрација на домашните 
миленици. Сите заловени бездомни кучиња треба да се 
испитаат на лајшманиоза со акредитирана метода. Ку-
чињата кои се позитивни на лајшманиоза треба да се еу-
таназираат. 

Вакцинацијата, дехелментизацијата, земањето мос-
три и дијагностичкото испитување и евентуалната еута-
назија и нештетно отстранување на мршите во целост 
се на товар на општината, општините во градот Скопје, 
и градот Скопје.

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА

3.1 Класична чума кај живината (Авијарна 
инфлуенца кај живината)

Во текот на 2019 година заради утврдување на при-
суство на вирусот на ниско и високо патогена авијарна 
инфлуенца кај живината и другите птици треба да се 
спроведе активен надзор на авијарната инфлуенца со 
лабораториско испитување. Надзорот треба да се спро-
ведува кај сите категории на живина држена интензив-
но и екстензивно и кај дивите птици согласно Програ-
мата за надзор на авијарна инфлуенца (*2) и дијагнос-

тичките испитувања утврдени во Правилникот за мер-
ки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлу-
енца (*3).

Земањето примероци и лабораториските испитува-
ња во целост се на товар на Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита на животните во 
2019 година. Податоците за земените мостри треба да 
се внесат во ИСАХВ во рок од  пет дена.

3.2 Западно нилска треска кај живина

Со цел утврдување на епидемиолошката состојба со 
болеста западно нилска треска кај живината во текот 
на 2019 година треба да се спроведува мониторинг со 
дијагностичко испитување кај живината.

Земањето и праќање на мострите до лабораторија и 
лабораториската дијагностика се врши на начин ут-
врден согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за 
безбедност на храната.

Трошоците за дијагностичко испитување на запад-
но нилска трека се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните за 
2019 година. Податоците за земените мостри треба да 
се внесат во ИСАХВ во рок од  пет дена.

3.3 Њукастелска болест

Целата живина на територијата на Република Маке-
донија во текот на 2019 година треба да се вакцинира 
против њукастелската болест два пати годишно со вак-
цина одoбрена за таа намена. Вакцинацијата ја вршат 
овластените ветеринарни друштва, согласно упатство-
то од производителот. Во одгледувалиштата со екстен-
зивен начин на одгледување на живината, првата вакци-
нација треба да се изврши на пролет, додека втората 
вакцинација треба да се изврши на есен. Кај новоизве-
дената живина вакцинацијата може да се изврши и по-
меѓу наведените периоди. 

Во комецијалните јата на кокошки несилки, роди-
телски и бројлерски јата вакцинацијата против њукас-
телска болест задолжително треба да се извши најмал-
ку два пати годишно согласно програмата за вакцинаци-
ја на одгледувалиштето. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерки за 
сузбивање и искоренување на њукастелска болест (*4). 

За живината која е убиена и нештетно одстранета за-
ради сузбивање на њукастелската болест, на одгледува-
чот на живината, согласно член 49 став (3) од Законот 
за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на 
штетата. Доколку живината не била вакцинирана, нема 
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да биде исплатен надомест на штетата. Трошоците за 
вакцинацијата на живината во целост се на товар на 
сопствениците на живина.

Со цел проверка на имунитет кај сите категории на 
живина одгледувана интензивно и екстензивно вакци-
нирани од њукастелска болест, во текот на 2019 година 
треба да се спроведе мониторинг со дијагностичко ис-
питување кај живината. Земањето и праќањето на при-
мероци до лабораторија и лабораториската дијагности-
ка се врши на начин утврден согласно член 20 став (1) 
алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Трошоците за земањето и испраќањето на примеро-
ци и дијагностичко испитување на њукастелска болест 
се на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните за 2019 година. По-
датоците за земените мостри треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од пет дена.

3.4 Салмонела (предизвикана од соеви на Salmonella 
spp согласно Националниот план за контрола на 

салмонела кај живината)

Мерките за надзор, контрола и искоренување на сал-
монелата кај кокошките несилки, матични јата, бројле-
ри и инкубаторски станици во 2019 година ќе се вршат 
согласно Правилникот за начинот на вршење на офици-
јални контроли на салмонела и други одредени алимен-
тарни интоксикации (*5) и Националниот контролен 
план за намалување на присуство на салмонелата кај ко-
кошките несилки, матични јата, бројлери и инкубатор-
ски станици во Република Македонија за период од 
2017-2020 година.

Трошоците за испитување на салмонелата се на то-
вар на одгледувачот со исклучок на официјалните мос-
три земени од официјален ветеринар кои се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2019 година. 

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ

4.1 Антракс

Во 2019 година во населените места дадени во При-
лог 1 кој е составен дел од оваа наредба треба да се из-
врши превентивна вакцинација на копитарите против 
антракс, согласно упатството на производителот на вак-
цината.

Копитарите можат да се напасуваат во населените 
места дадени во Прилог 1 од оваа наредба единствено 
доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата по-
минало најмалку две недели.

Нововнесените животни како и подмладокот што ќе 
се принови подоцна, треба да се вакцинираат согласно 
упатството на производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните за 2019 го-
дина. Податоците за земените мостри треба да се вне-
сат во ИСАХВ во рок од  пет дена.

4.2 Инфективна анемија кај копитарите

Во текот на 2019 година треба да споведе монито-
ринг на болеста инфективна анемија кај копитарите. 

Земањето на мострите и лабораториската дијагнос-
тика се врши на начин утврден согласно член 20 став 
(1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

При издавање на сертификат за здравствена состој-
ба за копитари, животните треба да бидат тестирани на 
инфективна анемија кај копитарите 30 дена пред движе-
њето со негативен резултат.

За копитарите кои се убиени и нештетно отстранети 
заради сузбивање на инфективната анемија кај копита-
рите, на одгледувачот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се ис-
плаќа надоместок на штета за директните загуби.

Трошоците за земање на примероците и дијагнос-
тичко испитување на инфективна анемија кај копитари-
те во целост се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните за 2019 
година. Податоците за земените мостри треба да се вне-
сат во ИСАХВ во рок од  пет дена.

4.3 Западно нилска треска кај копитарите

Во текот на 2019 година треба да споведе монито-
ринг на болеста западно нилска треска кај копитарите.

Земањето на примероците и лабораториската дијаг-
ностика се врши на начин утврден согласно член 20 
став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Трошоците за земање на крвните примероците и ди-
јагностичко испитување на болеста западно нилска 
треска се во целост на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните за 
2019 година. Податоците за земените мостри треба да 
се внесат во ИСАХВ во рок од  пет дена.

5. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ

5.1 Американска чума на пчелно легло

Во случај на сомнеж на американска чума на пчел-
но легло, доктор по ветеринарна медицина од овласте-
ното ветеринарно друштво треба да изврши клинички 
преглед на сите пчелни легла во пчеларникот. Од сом-
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нителните пчелни легла се земаат примероци во присус-
тво на официјалниот ветеринар и се испраќаат на лабо-
раториско испитување.

Во случај на потврдување на болеста, се применуваат 
мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузби-
вање и искоренување на заразни болести на пчелите.

На одгледувачот на пчели, при сузбивањето на аме-
риканската чума на пчелното легло му се обезбедува на-
доместок на штета за директните загуби, согласно член 
49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство.

Трошоците за клинички преглед на пчелните семеј-
ства се во целост на товар на одгледувачот односно од-
говорното лице за пчеларникот. 

Трошоците за земање, пакување, испраќање и лабо-
раториското испитување на примероците во целост се 
на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2019 година. По-
датоците за земените примероци треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од  пет дена.

6. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови треба да ги пријават и доста-
ват мршите од угинатиот дивеч до официјалниот вете-
ринар кој ќе ги достави на лабораториско испитување.

6.1. Класична чума кај дивите свињи, Африканска 
чума кај дивите свињи

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови треба да ги пријават сите зас-
трелани диви свињи и истите задолжително треба да се 
испитаат на присуство на класичната чума кај свињите 
и африканска чума кај свињите.

Трошоците за земањето на мостри и лабораториско-
то испитување во целост се на товар на Програмата за 
користење на средства за здравствена заштита на жи-
вотните во 2019 година.

6.2. Беснило

Мерките за следењето и контролата на беснило кои 
ќе се спроведуваат во 2019 година ќе бидат во соглас-
ност со Правилникот за начинот и постапката за прија-
вување на беснило кај домашни и диви животни и мер-
ки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренува-
ње на беснилото.

Во текот на 2019 година ќе се спроведе орална вак-
цинација на лисиците против беснилото на територија-
та на Република Македонија. Вакцинацијата ќе се спро-
веде двократно-пролетна и есенска кампања.

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови треба да ги пријават сите зас-
трелани лисици во рамките на мониторингот на успеш-
носта на оралната вакцинација против беснило.

Сите угинати лисици, лисици заловени во рамките 
на мониторинг на успешноста на орална вакцинација 
против беснило, како и лисисци сомнителни на присус-
тво на болест (покажуваат симптоми на болест, залове-
ни во близина на наслени места, прегазени од возило и 
др.) треба да бидат испитани на присуство на болеста.

Трошоците за земање и праќање на примероци и ла-
бораториско испитување се на товар на Програмата за 
користење на средства за здравствена заштита на жи-
вотните во 2019 година.

6.3. Трихинелоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови треба да ги пријават сите зас-
трелани диви свињи и истите задолжително треба да се 
испитаат на присуство на трихинелоза. Ловечките 
друштва, концесионерите на ловиштата и Национални-
те паркови од сите застрелани диви свињи треба да ис-
пратитат материјал за испитување (мускулен дел од ди-
јафрагмата, дел од масетерот или меѓуребрена мускула-
тура и јазик).

Трошоците за лабораториското испитување се на то-
вар на Програмата за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните во 2019 година.

6.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајаците 
и Миксоматоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови треба да ги пријават и испра-
тат угинатите зајаци најдени во ловиштето на лаборато-
риско испитување на туларемија, хеморагична болест 
кај зајaците и миксоматоза. 

Трошоците за лабораториското испитување се на то-
вар на Програмата за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните во 2019 година.

7. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

7.1. Бруцелоза кај овците и козите

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 
на бруцелозата кај овци и кози во 2019 година треба да 
се вршат согласно Програмата за сузбивање и искорену-
вање на бруцелоза кај овците и козите.
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Надзорот ќе се спроведува на начин утврден соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на бруце-
лозата кај овците и козите.

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добивање-
то на резултатот, треба да бидат заклани или еутанази-
рани и нештетно отстранети. На одгледувачот на жи-
вотните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветери-
нарно здравство, за одземените грла му се обезбедува 
надоместок на штетата. Останатите животни од одгле-
дувалиштето под службен надзор можат да се движат 
само директно во кланица при што надлежниот офици-
јален ветеринар издава документ за испраќање на жи-
вотни во кланица од одгледувалишта под службен над-
зор. Вадењето крвни проби ќе се врши во нови, стакле-
ни тенкослојни, антихемолитични епрувети. Во случај 
на повторно земање на примероци или ретестирање тре-
ба да се користат исклучиво вакумтaјнери.

За крвните проби кои се несоодветни за дијагнос-
тичко испитување нема да се исплати надомест од стра-
на на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од овие жи-
вотни задолжително е повторно да се извади крв за ди-
јагностичко испитување за што треба да се извести над-
лежниот официјален ветеринар.

Вакцинацијата, земањето на проби и лабораториски-
те испитувања во целост се на товар на Програмата за 
користење на средства за здравствена заштита на жи-
вотните во 2019 година. Податоците за земените приме-
роци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од пет дена.

7.2. Антракс

Во 2019 година во населените места од Прилог 1 од 
оваа наредба треба да се изврши превентивна вакцина-
ција на овците и козите против антракс согласно упат-
ството на производителот на вакцината.

Напасувањето на овците и козите во заразените под-
рачја е дозволено единствено доколку животните се 
вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминале нај-
малку две недели.

Нововнесените животни како и подмладокот што ќе 
се принови подоцна, треба да се вакцинираат согласно 
упатството на производителот на вакцината. 

Трошоците за вакцинацијата против антракс во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2019 го-
дина. Податоците за земените примероци треба да се 
внесат во ИСАХВ во рок од пет дена.

7.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
(Скрепи)

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 
на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
(Скрепи) кај овците и козите во 2019 година се вршат 
согласно Програмата за сузбивање и искоренување на 

трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ). 
Во случај на потврдување на болеста на одгледувачот 
на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за 
ветеринарно здравство, за одземените грла му се испла-
ќа надомест на штета. 

Од секое пријавено угинато животно од видот овци 
и кози, надлежното ветеринарно друштво треба да земе 
примероци за испитување на скрепи.

Трошоците за лабораториските испитувања во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2019 го-
дина. Податоците за земените примероци треба да се 
внесат во ИСАХВ во рок од пет дена.

7.4. Ентеротоксемија кај овци и кози

Заради подобрување на епизоотиолошката состојба 
со болеста ентеротоксемија и намалување на економ-
ските штети кај овците и козите, во 2019 година треба 
да се изврши задолжителна вакцинација на сите овци и 
кози против ентеротоксемија. 

Вакцинацијата ја спроведуваат ветеринарните друш-
тва кои имаат склучено договор со одгледувачот на ов-
ци и кози за што треба да издадат потврда за извршени 
активности од Прилог 2 кој е составен дел од оваа на-
редба.

Трошоците за вакцинација се на товар на Програма-
та за користење на средства за здравствена заштита за 
2019 година во висина од 50% од вкупната цена соглас-
но Одлуката за висината на надоместоците за спроведу-
вање на активности од јавен интерес од областа на 
здравствена заштита на животните, а останатите 50% 
се на товар на одгледувачот на животните. Податоците 
за земените мостри треба да се внесат во ИСАХВ во 
рок од пет дена.

 
8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА

8.1. Бруцелоза кај говедата

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 
на бруцелозата кај говедата во 2019 година треба да се 
извршат согласно со Програмата за сузбивање и искоре-
нување на бруцелоза кај говедата.

Надзорот ќе се спроведува на начин утврден соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на бруце-
лозата кај говедата.

Вадењето крв треба да се врши со нови, стаклени 
тенкослојни, антихемолитични епрувети или со вакум-
тaјнери. Во случај на сомнеж, при повторно земање на 
примероци или ретестирање задолжително е користење 
на вакумтaјнери.
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За крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко 
испитување нема да исплати надомест од страна на 
Агенцијата. Од овие животни задолжително е повторно 
да се извади крв за дијагностичко испитување за што тре-
ба да се извести надлежниот официјален ветеринар.

Позитивните говеда на бруцелоза по добивањето на 
резултатот, треба да бидат заклани.

На одгледувачот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, во случај 
на потврда на болест за одземените животни му се обез-
бедува надоместок на штетата. Останатите животни од 
одгледувалиштата под службен надзор можат да се дви-
жат само директно во кланица при што надлежниот 
официјален ветеринар издава документ за испраќање 
на животни во кланица од одгледувалишта под служ-
бен надзор.

Земањето на крвни проби и лабораториските испи-
тувања во целост се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните во 
2019 година. Податоците за земените примероци треба 
да се внесат во ИСАХВ во рок од пет дена.

8.2. Антракс

Во населените места од Прилог 1 од оваа наредба 
треба да се изврши превентивна вакцинација на говеда-
та против антракс, согласно упатството на производите-
лот на вакцината. 

Напасувањето на говедата во заразените подрачја е 
дозволено единствено доколку говедата се вакцинира-
ни и доколку од вакцинацијата поминало најмалку две 
недели.

Нововнесените животни како и подмладокот што ќе 
се принови подоцна, треба да се вакцинираат согласно 
упатството на производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2019 го-
дина. Податоците за земените примероци треба да се 
внесат во ИСАХВ во рок од пет дена.

8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии

Мерките за надзорот, контролата и искоренувањето 
на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии кај 
говедата во 2019 година треба да се извршат согласно 
Програмата за сузбивање и искоренување на трансми-
сивни спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ).

Во случај на потврда на болест на одгледувачот на 
животните, согласно член 49 став (3) од Законот за вете-
ринарно здравство, за одземените грла му се обезбеду-
ва надоместок на штетата. 

Од секое пријавено угинато животно од видот го-
веда, надлежното ветеринарно друштво е должно да зе-
ме примероци за испитување на ТСЕ.

Трошоците за лабораториските испитувања во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2019 го-
дина.

8.4. Туберкулоза

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 
на туберкулозата кај говедата во 2019 година треба да 
се извршат согласно Програмата за сузбивање и искоре-
нување на туберкулозата кај говедата.

Надзорот ќе се спроведува на начин утврден соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на тубер-
кулозата кај говедата.

На одгледувачот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземе-
ните позитивни грла му се обезбедува надоместок на 
штетата. Останатите животни од одгледувалиштата 
под службен надзор можат да се движат само директно 
во кланица при што надлежниот официјален ветеринар 
издава документ за испраќање на животни во кланица 
од одгледувалишта под службен надзор пропишан од 
директорот на Агенцијата.

Трошоците за туберкулинизацијата со единечен ин-
тракутан тест се на товар на Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита за 2019 година во 
висина од 50% од вкупната цена согласно Одлуката за 
висината на надоместоците за спроведување на актив-
ности од јавен интерес од областа на здравствена заш-
тита на животните, а останатите 50% се на товар на од-
гледувачот на животните.

Компаративниот интракутан тест, лабораториските 
испитувања и ретестирањето на животните во одгледу-
валиштата каде имало позитивни или сомнителни жи-
вотни во целост се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните во 
2019 година. Податоците за земените примероци треба 
да се внесат во ИСАХВ во рок од пет дена.

8.5. Болест на чвореста кожа

Во 2019 година треба да се изврши вакцинација про-
тив болест на чвореста кожа кај говедата, на целата те-
риторија на Република Македонија. 

Вакцинацијата против болеста на чвореста кожа кај 
говедата треба да се изврши на начин и во временски 
рокови кои се утврдени согласно член 20 став (1) алине-
ја 5 од Законот за безбедност на храната.
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Вакцинација на говедата против болеста на чворес-
та кожа треба да се изврши, согласно упатството на 
производителот на вакцината и упаството на Агенција-
та за храна и ветеринарство. Вакцинацијата се спрове-
дува од овластени ветеринарни друштва кои имаат 
склучено договор со Агенцијата за храна и ветеринар-
ство. 

Пред почетокот на спроведувањето на вакцинаци-
јата, овластените ветеринарни друштва треба да напра-
ват детален план за спроведување на вакцинација кој 
треба да биде доставен до надлежниот официјален вете-
ринар. Овластените ветеринарни друштва треба да при-
менуваат добри практики за време на транспорт, скла-
дирање и апликација на вакцината. Овластените ветери-
нарни друштва треба да ги почитуваат сите постапки за 
одржување на ладниот ланец или соодветниот темпера-
турен режим како што е назначено од страна на произ-
водителот. Согласно методологијата на (ИСАХВ), пода-
тоците за секое вакцинирано говедо треба да се внесат 
во ИСАХВ од страна на одговорно лице од овластено-
то ветеринарно друштво во рок од 48 часа од вакцини-
рањето. Евиденцијата треба да обезбеди поврзување на 
вакцинираните мајки и подмладокот.

Трошоците за вакцинацијата против болеста на чво-
реста кожа во целост се на товар на Програмата за ко-
ристење на средства за здравствена заштита на живот-
ните во 2019 година.

9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ АКВАКУЛТУРАТА

9.1 Категоризација на објекти

Заради утврдување на здравствениот статус во об-
јектите за производство на аквакултура како и за унап-
редување на нивото на здравствена заштита на акватич-
ните животни во Република Македонија, во 2019 годи-
на треба да се спроведат контроли на објектите за про-
изводство на аквакултура и преработка на аквакултура 
и нивна категоризација врз основа на степенот на ри-
зик во одгледувалиштето во однос на појава и ширење 
на болести согласно Правилникот за дополнителни ус-
лови за надзор кај акватични животни врз основа на 
анализа на ризик (*6).

9.2 Вирусна хеморагична септикемија (ВХС) 
и Инфективна хематопоетска некроза (ИХН)

Во 2019 година треба да се врши клинички преглед 
и земање на примероци од рибите во објектите за про-
изводство и преработка на аквакултура. Клиничкиот 
преглед, начинот на земање и количината на примеро-

ци за испитување на ВХС/ИХН треба да се врши сог-
ласно Правилникот за условите за ставање во промет 
на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на 
вршење на официјални контроли при ставање во про-
мет на аквакултура (*7) од страна на надлежните офици-
јални ветеринари.

Трошоците за земањето примероци и дијагностички-
те испитувања за ВХС/ИХН во целост се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2019 година.

Клиничкиот преглед и земањето примероци, дијаг-
ностичките испитувања ќе се вршат на начин и во роко-
ви утврдени согласно Правилникот за условите за ста-
вање во промет на аквакултура нејзината намена, како 
и начинот на вршење на официјални контроли при ста-
вање во промет на аквакултура. (*8)

9.3 Кои херпес вирус кај крап (КХВ)

Во 2019 година треба да се врши клинички преглед 
и земање на примероци од рибите во објектите за про-
изводство и преработка на аквакултура. Клиничкиот 
преглед, начинот на земање и количината на примеро-
ци за испитување на КХВ треба да се врши согласно 
Правилникот за условите за ставање во промет на аква-
култура, нејзината намена, како и начинот на вршење 
на официјални контроли при ставање во промет на аква-
култура (*7) од страна на надлежните официјални вете-
ринари. 

Трошоците за земањето примероци и дијагностички-
те испитувања за КХВ во целост се на товар на Програ-
мата за користење на средства за здравствена заштита 
на животните во 2019 година.

Клиничкиот преглед и земањето примероци, дијаг-
ностичките испитувања ќе се вршат на начин и во роко-
ви утврдени согласно Правилникот за условите за ста-
вање во промет на аквакултура нејзината намена, како 
и начинот на вршење на официјални контроли при ста-
вање во промет на аквакултура. (*8)

9.4 Останати болести кај рибите

Заради контрола и надзор на заразната некроза на 
панкреасот кај пастрмките треба да се изврши лабарато-
риско испитување на подмладокот во јуни, а на матич-
ното јато во декември.

Заради контрола и надзор на бактериски нефритис 
кај пастрмките терба да се изврши лабораториско испи-
тување во пролет и на есен.
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Заради контрола и надзор на пролетната виремија 
на крапот, задолжително треба да се врши дијагностич-
ко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во 
рана пролет, треба да се врши во рибниците кои произ-
ведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај од-
гледувалишта на крап одгледувани во кафези/мрежи. 

Трошоците за земањето мостри и дијагностичките 
испитувања на болестите заразната некроза на панкреа-
сот кај пастрмките, бактериски нефритис кај пастрмки-
те и пролетната виремија на крапот во целост се на то-
вар на одгледувачите.

Член 2
Спроведување на надзор на други заразни болести

Заради утврдување на застапеносат и евентуалната 
дистрибуција на некои од особено опасните болести 
кај животните како и на одредени болести кои имаат го-
лемо економско значење согласно член 49 став (2) точ-
ки а) и в) од Законот за ветеринарно здравство, Агенци-
јата за храна и ветеринрство во текот на 2019 година 
треба да се спроведе надзор на присуството/отсуството 
како и стекнатиот имунитет на одредени болести. Исто 
така поради повторно-обновување или добивање на ста-
тусот земја слободна од одредени болести треба да 
врши докажување на отсуството на причинителот на од-
редени болести. 

Начинот и временските рокови за извршување на ак-
тивностите од ставовите 1 3 на овој член ќе се утврдат 
согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за без-
бедност на храната.

Надзорот треба да се изврши и на присуство и иден-
тификација на вектори - преносители на заразни заболу-
вања кај животните.

Трошоците за спроведување на активностите од ста-
вовите 1 и 2 на овој член се целосно на товар на Програ-
мата за користење на средства за здравствена заштита 
на животните во 2019 година. Податоците за земените 
примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од пет 
дена.

Член 3
Биосигурносни мерки

Со цел постигнување на повисок степен на здрав-
ствена заштита на животните, заштита на здравјето на 
луѓето и животната средина, одгледувачите треба да 
спроведат дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
(во понатамошниот текст: ДДД). ДДД треба да се врши 
во одгледувалиштата, објектите, превозните средства и 
дворовите за одгледување на животни и ја спроведува-
ат ветеринарните друштва на трошок на сопствени-
ците.

Во случај на појава на болести кои задолжително се при-
јавуваат, ДДД се врши од овластените ветеринарни друш-
тва по наредба на надлежниот официјален ветеринар.

Трошоците за спроведување на ДДД кај болести 
кои задолжително се пријавуваат се целосно на товар 
на Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2019 година, освен доколку 
се утврди дека одгледувачот не ги почитувал законите 
од областа на ветеринарното здравство во кој случај, 
одгледувачот може да ги сноси трошоците и до 100%.

Со цел намалување на ризикот од внесување на од-
редени заразни и паразитски болести како и заради кон-
трола и искоренување на болестите, одгледувачите на 
животни треба да спроведат чистење и третирање на 
животните со користење на средства-репеленти. Сред-
ствата-репелентите треба да бидат одобрени од Агенци-
јата за храна и ветеринарство согласно Закон за ветери-
нарно-медицински препарати и да се употребуваат во 
концентрации и на начин утврдени согласно упатство-
то на производителот.

При влез во секое одгледувалиште, ветеринарните 
работници треба да користат опрема за лична заштита. 
При секој влез и излез од одгледувалиштето задолжи-
телно треба да се изврши дезинфекција на опрема за 
лична заштита.

При спроведување на ветеринарните активности, за 
секое животно задолжително треба да се користи неу-
потребена игла.

Член 4
Идентификација и регистрација на животните

Заради контрола на движењето и здравствената сос-
тојба на животните во 2019 година треба да се продол-
жи со спроведување на системот за идентификација и 
регистрација на говедата, овците, козите, свињите, ко-
питарите, пчелите, живината, риби, домашните милени-
ци и попис и идентификација на одгледувалишта и на 
животни во зависност од епидемиолошката состојба во 
државата. Пописите на животните се вршат од овласте-
ните ветеринарни друштва на начин и рокови утврдени 
од директорот на Агенција за храна и ветеринарство 
согласно член 55 став (6) од Законот за ветеринарно 
здравство.

Член 5
Институција која го врши лабораториското 

испитување

Лабораториските испитувања предвидени со оваа на-
редба ги извршува лабораторија која за спроведување на 
лабораториски испитувања за наведените активности има 
склучено договор со Агенцијата за храна и ветеринарство.
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Член 6
Субјекти кои ги спроведуваат мерките согласно 

оваа наредба

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 
ветеринарните друштва кои согласно член 41 и 41-а од 
Законот за ветеринарно здравство имаат склучено дого-
вор за вршење на активности од јавен интерес. За из-
вршување на мерките, се плаќа надоместок определен 
согласно Одлуката за висината на надоместоците за 
спроведување на активности од јавен интерес од облас-
та на здравствена заштита на животните и Одлуката за 
висината на надоместоците за спроведување на систе-
мот за идентификација и регистрација на животните и 
висината на надоместокот за дополнителни официјал-
ни контроли.

Мерките од член 1 точка 1 подточка 1.1, точка 2 
подточки 2.1 и 2.2, точка 3 подточка 3.3 и 3.4, точка 7 
подточка 7.4 и точка 9 подточка 9.4 од оваа наредба ги 
извршува одгледувачот, општината, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје и ги спроведуваат ветери-
нарни друштва кои имаат склучено договор со одгледу-
вачот, општината, општините во градот Скопје однос-
но градот Скопје.

Мерките од член 1 точка 6 подточките 6.1, 6.2, 6.3 и 
6.4 предвидени со оваа наредба ги извршуваат и ловеч-
ките друштва, концесионерите на ловиштата и Нацио-
налните паркови кои имаат склучено договор за зема-
ње на примероци од диви живоотни и птици заради кон-
трола, сузбивање и искоренување на заразни болести 
во Република Македонија. 

Член 7
Водење евиденција и известување за спроведените 

активности

Примероците кои ветеринарното друштво ги испра-
ќа на лабораториско испитување треба да бидат означе-
ни и пропратени согласно методологијата на работа на 
информациониот систем на Агенцијата за храна и вете-
ринарство (ИСАХВ). 

Примероците кои ловечките друштва, концесионе-
рите на ловиштата и Националните паркови ги испраќа 
на лабораториско испитување треба да бидат пропрате-
ни со записник од официјален ветеринар кој ќе ја пот-
врди активноста.

Лабораторијата од член 5 од оваа наредба ги при-
ма примероците за лабораториско испитување, иску-
чително доколку истите се соодветно означени и во-

ди електронска евиденција за извршените лаборато-
риски анализи. Лабораторијата ги доставува резулта-
тите од извршените лабораториски до ИСАХВ, 
Агенцијата, официјалните ветеринари и ветеринарни-
те друштва кои ги доставиле примероците, веднаш 
по електронска пошта и најдоцна за 72 часа по 
писмен пат. Доколку лабораторијата има обезбедено 
електоронски потпис известувањето по писмен пат 
не е задолжително.

За сите превентивни активности извршени согласно 
оваа наредба (вклучително и активностите кои во це-
лост се на трошок на одгледувачот), ветеринарното 
друштво треба на лице место да пополни и издаде Пот-
врда за извршена активност согласно годишната наред-
ба дадена во Прилог 2 кој е составен дел од оваа наред-
ба во три примероци од кои по една за одгледувачот на 
животните, официјалниот ветеринар и ветеринарното 
друштво.

Потврдата за извршена активност од ставот 3 на 
овој член ја изготвува и издава Ветеринарна комора на 
Република Македонија.

Доколку одгледувачот на животните од било кои 
причини одбие спроведување на некоја од мерките 
од оваа наредба во неговото одгледувалиште, ветери-
нарното друштво за тоа треба да го извести официјал-
ниот ветеринар писмено со пополнување на Пријава 
за одбивање на извршување на наредени мерки даде-
на во Прилог 3 кој е составен дел од оваа наредба.

Говедата, овците, козите, свињите, копитарите, 
домашните миленици, пчеларниците и одгледувалиш-
татa на живина и аквакултура кои подлежат на неко-
ја од мерките пропишани со оваа наредба треба да 
бидат трајно идентификувани и регистрирани според 
Законот за идентификација и регистрација на живот-
ните.

Член 8
Завршна одредба

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

Бр. 02-20/1 Агенција за храна
3 јануари 2019 година и ветеринарство

Скопје Директор,
   Зоран Атанасов, с.р.
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