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MEMORANDUM
ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОУПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО И МИНИСТЕРСВОТО ЗА
ФИНАНСИИ-CARINSKATA UPRAVA

Министерството за финансии-Царинската управа на Република Македонија,
претставена од Министерот за финансии
и
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управата за
ветеринарство, претставено од Министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство
Во натамошниот текст “Договорни страни”
Имајќи ги во предвид одредбите од:
- Законот за ветеринарното здравство (Службен весник на РМ бр.113/07)
- Законот за Царинската управа (Службен весник на РМ бр.46/2004, 81/05 и 107/07)
- Закон за надзор на државната граница (Службен весник на РМ бр. 71/06 и 66/07)
Со цел да се потигне:
1. границите да бидат широко отворени за трговија и движење на лица, а во исто
време да се ефикасно контролирани и обезбедени, и
2. да се промовира меѓу-министерска соработка и координирање во поглед да се
усогласи и оптимизира контролата на границите, за стоки кои се од заеднички
интерес
Се согласија на следното:
Глава I: Општи Одредби
Член 1
Предмет
Со oвој Меморандум за соработка се пропишуваат предметите и постапката за
соработка помеѓу Договорните страни, потребни за спроведување на експедитивни и
ефикасни гранични контроли на пратки со живи животни, производи и нус производи
од животинско потекло, а кои се увезуваат или транзитираат низ територијата на
Република Македонија.
Член 2
Цел
Овој Меморандум за соработка, ќе биде спроведен на начин кој ќе обезбеди:
- сите ветеринарни контроли на граничен премин да се изведуваат на
надворешната граница, и
- ниедна пратка која е предмет на овој меморандум да ne биде пропуштена од
Царинската управа пред да бидат завршени ветеринарните контроли на граничен
премин согласно прописите за ветеринарното здравство.
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Член 3
Надлежности
Надлежностите на Договорните страни се утврдени во особено следниве
прописи:
a) zа Управата за ветеринарство:
- Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на РМ бр.113/07);
- Правилникот за начинот и постапката за увозот и транзитот на животни,
производи и нуспроизводи, начинот и постапките на вршење на проверката и прегледот
на увозот и транзитот на животни, производи и нуспроизводи, формата и содржината
на известувањето за времето во кое се очекува да пристигне пратка со животни,
производи и нуспроизводи на граничен премин и формата и содржината на решението
за резултатот од извршената контрола;
- Правилникот за начинот на вршење на ветеринарен преглед на граничен премин
при увоз и транзит на домашни миленици;
- Правилникот за начинот на вршење на ветеринарен преглед на граничен премин
на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на
патниците и наменети за лична употреба или некомерцијални цели;
б) За Царинската Управа:
- Законот за Царинска Управа (Службен весник на РМ бр.46/2004, 81/05 и 107/07)
- Царинскиот Закон (Службен весник на РМбр. 39/2005)
- Упатство за мерки на трговска политика
Глава II : Модалитети на соработка
Член 4
Предмети и надлежности за спроведување на гранични контроли
Стоките кои се предмет на задолжителен ветеринарен преглед на граничен премин,
опфатени со овој memorandum se:
a) sите видови на живи животни, и
б) prоизводи и нус производи од животинско потекло наведени во Листата на
производи и нус производи кои подлегнуваат на задолжителен ветеринарeн преглед
на граничен премин.
Sтоkite navedeni во став 1 од овој член, може да се увезуваат или да транзитираат
преку граничните премини од територијата на Рepublika Македонија определени од
страна на Владата на Република Македонија со Одлуката за определување на
ветеринарните инспекциски места на граничен премин, како и царинската испостава
Пошта Скопје.
Заради олеснување на протокот на стоки, Царинскata uprava се opredeluva да ги
вршi следните контроли:
a) pреглед на документи и проверка на идентитет на домашни миленици при
транзит кои ги придружуваат патниците, а кои не се наменети за комерцијални цели
и тоа најмногу до две (2) животни, а во случај на кучиња - една (1) кучка и четири
(4) штениња од нејзиното легло во секое време и низ сите гранични премини.
б) fизички проверки на пратки од животинско потекло кои се внесуваат како личен
багаж на патниците и наменети за лична употреба или некомерцијални цели, во
секое време и на сите гранични премини, како и постапување со истите согласно
одредбите од Правилникот за начинот на вршење на ветеринарен преглед на
граничен премин при увоз и транзит на производи од животинско потекло наменети
за лична употреба.
Домашни миленици во смисла на овој меморандум се: кучиња, мачки, безрбетници
(освен пчели и животни кои имаат оклоп), украсни тропски риби, амфибии, рептили,
птици (сите видови на птици, освен живина која е покриена со Директивата 90/65/ЕЕЗ),
и одредени видови на цицачи (глодари и домашни зајаци).
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Уништувањето на запленетите пратки од животинско потекло кои се внесуваат како
личен багаж на патниците и наменети за лична употреба или некомерцијални цели ќе се
изведува од страна на Управата за ветеринарство во соработка со Царинсkata uprava.
Член 5
Обврски на Царинската управа
Царинската управа ќе разменува информации со Управата за ветеринарство со цел:
а) dа го зајакнат препраќањето на одбиените пратки надвор од територијата на
Република Македонија и да го потврдат излезот на пратката во зададениот
временски рок,
б) sледење и водење сметка за транзитните пратки за не-комерцијални и
комерцијални цели наменети за пуштање во слободен промет и известување на
gраничниот премин за соодветни ветеринарни прегледи,
в) да се спроведат соодветни ветеринарни прегледи на лице место се известува
граничниот премин за сите пријавени милиеници кои ги придружуваат патниците, а
кои се наменети за некомерцијални цели,
д) sправување со пратките кои ја избегнуваат граничната контрола,
ѓ) надзор над пратките кои се упатени во царинските складови, слободните зони и
слободните складови,
е) nадзор на задржаните пратки сместени во простории кои се под царински надзор,
се до пристигнувањето на резултатите од засилените лабораториски испитувања,
ако овие пратки не се задржани во објекти на самиот граничен премин.
Во случај кога пратката е под царинска контрола, таквата контрола треба да се
состои барем од инспекција на местото од каде пратката поаѓа (граница), верификација
на означеното место на пристигнување и ако е погодно транспорт на пратката под
царинска пломба, при што царинската пломба не ја исклучува употребата на
единствената пломба на граничната ветеринарна инспекција.
Член 6
Обврски на Управата за ветеринарство
Upravata za veterinarstvo gi ima slednite obvrski:
- da воспоставi рутинска соработка за секоја пратка поединечно и во согласност со
одлуката издадена од граничниот ветеринарен инспектор во писмена форма, во вид на
ветеринарен влезен документ (ВВД). Zа секоја пратка на живи животни, производи и
нус производи од животинско потекло при увоз и транзит, правилно пополнета и
потпишана копија од ветеринарниот влезен документ редовно ќе се доставува до
Царинската управа.
- vо случај кога е забележан ризик по здравјето на животните и јавното здравство ќе
следи известување во pismena форма од страна на Уpravata za veterinarstvo до
Carinskata uprava.
Член 7
Заеднички обврски
Договорните страни превземаат обврска да обезбедат взаемно достапни документи
како што се декларации, карго сметки, CMR/TIR документи, здравствени сертификати
или други документи кои ги придружуваат увезените пратки и пратките кои
транзитираат, во случај ваквите документи да не се достапни од други извори (пр.
аеродромските slu`bi, железни~kata slu`ba, шпедитори итн.).
Договорните страни се обврзуваат редовно и брзо, меѓусебно да се известуваат во
писмена форма, за донесувањето на секој пропис кои би влијаеле на понатамошната
примена на овој memorandum.
Договорните страни може да се договорат за засилен контролен режим за пратките
кои се увезуваат или транзитираат.
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Во исклучителни случаи и следејќи ги специјалните барања од било кој од нив,
Договорните страни взаемно ќе обезбедат компјутерски или друг пристап до
податоците и до самата база на податоци за верификација и вкрстена проверка.
Со цел да се зајакне интегрираното гранично управување на национално и/или
регионално ниво, Договорните страни ќе ја промовираат меѓу-министерската соработка
со редовно организирање на заеднички обуки и активности, како и со взаемна
обврзаност за блиска консултација .
Член 8
Обуки
Договорните страни ќе ја промовираат меѓу-министерската соработка со
организирање на заеднички обуки.
Член 9
Назначување на координатори за соработка
Заради следење на спроведувањето на одредбите од овој меморандум,
Договорните страни назначуваат координатори за соработка.
Договорните страни го доверуваат секојдневното спроведување на овој
меморандум на одговорните работници кои работат на граничните премини.
Глава III: Завршни одредби
Член 10
Податоци и нивно доставување
Za вршењето на одредени гранични контроли Царинскata uprava треба да
воспостав систем за чување соодветни податоци за :
a) dата, потекло, крајна дестинација, вид, број и идентификациони ознаки за
домашни миленици, како и за резултатите од изведените проверки.
б) dата, потекло, вид, количество и сопственик на задржани количества на пратки
од животинско потекло кои се внесуваат како личен багаж на патниците и наменети
за лична употреба или некомерцијални цели, како и за дата, место и метод користен
за уништување.
Царинската uprava ќе доставува копија од податоците од став 1 од овој член:
a) на гранични премини кои се определени како ветеринарни инспекциски места,
на одговорниот ветеринарен инспектор, веднаш штом ќе се пружи можност.
б) на гранични премини кои не се определени како ветеринарни инспекциски
места, до Управата за ветеринарство, еднаш месечно или на барање.
Член 11
Доверливост на податоците
Размена на класифицирани информации според овој меморандум, Договорните
страни ќе ја вршат согласно прописите за класифицирани информации.
Во исклучителни случаи и следејќи ги специјалните барања од било кој од нив,
договорните страни во согласност со закон, взаемно ќе обезбедат компјутерски или
друг пристап до податоците и до самата база на податоци за верификација и вкрстена
проверка.
Пристапот и користењето на база на податоци во информатичкиот систем ќе биде
регулиран согласно Меморандумот за соработка за пристап до информатичкиот систем
за интегрирано гранично управување.
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Член 12
Изменување и дополнување на Меморандумот
Овој Меморандум може да се менува или дополнува само по взаемна писмена
согласност на Договорните страни.
Член 13
Влегување во сила
Овој меморандум влегува во сила со денот на неговото потпишување, а ќе се
применува од 01 април 2007 година.

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Ацо Спасеноски

...................................

Министер за финансии
Д-р Трајко Славевски
....................................

Потпишано во Скопје на ден___________ 2007 година.
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