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Почитуван заменик премиер Ставревски; почитуван министер Димовски; 
почитуван директоре Рунтевски, почитуван директоре Стаменов, дами и 
господа. 
 
Ми претставува особена чест да ве поздравам и да ви посакам добредојде на 
денешното официјално отворање на новата ветеринарна и фитосанитарна 
гранична контролна станица на Табановце.  
 
Денеска отвораме една модерна гранична ветеринарна и фитосанитарна 
станица, со што ќе се подобрат работните услови на овој најфреквентен 
граничен премин, а на ветеринарните и фитосанитарните инспектори ќе им се 
овозможи да ги вршат своите секојдневни задолженија согласно на барањата 
на ЕУ.  
 
Проектот за овие објекти беше изработен од проектот финансиран од 
ЕУ/КАРДС, а нацртот на проектот беше одобрен од страна на Канцеларијата за 
храна и ветеринарство на Европската Комисија, што претставува гаранција 
дека објектите се изградени согласно на европските стандарди.  
 
Вредноста на оваа инвестиција изнесува 1,35 милиони евра. Тоа е покриено од 
програмата КАРДС (2006). Објектите беа изградени во период од 13 месеци (од 
22 декември 2009 до 22 јануари 2011).  
 
Ова е третата ветеринарна и фитосанитарна гранична контролна станица која е 
изградена со средства од ЕУ. Останатите две се наоѓаат на граничните 
премини Богородица и Меџитлија.  
 
Од суштинска важност е мрежата на гранични контролни станици да биде 
потполно ефикасна за да се обезбеди заштита од потенцијалната закана од 
увозот по јавното здравство, здравјето на животните и растенијата.  
 
Увезените животни и производи со животинско потекло претставуваат најголем 
ризик бидејќи преку нив може да се пренесат сериозни заболувања кај луѓето и 
животните. Ветеринарната гранична контрола претставува клучен фактор  да се 
обезбеди сигурност дека животните и производите од животинско потекло кои 
влегуваат во земјата се безбедни и ги исполнуваат конкретните услови за увоз 
кои се пропишани со законите.  
 
Земјите, исто така, треба да обезбедат веродостојна пречка за влез на 
карантински штетници, така што стоката која ќе поминува преку граничната 
фитосанитарна контролна станица ќе биде прифатена со доверба.  
 
Во текот на минатата година, вашата земја оствари добар напредок во секторот 
ветеринарство и безбедност на храна, главно во процесот на приближување на 
законите преку усвојувањето на новиот закон за безбедност на храна (декември 
2010) и воспоставувањето на нова Агенција за ветеринарство и храна (1 
јануари 2011). Меѓутоа, потребно е понатамошно зајакнување на 
административните капацитети во овој сектор.  
 



Европската Унија има заземено и ќе продолжи да зазема проактивен пристап 
околу обезбедувањето на помош за подготовките за пристапувањето, и за 
следење на напредокот.  
 
Ние обезбедуваме техничка помош за да се помогне околу усогласувањето на 
законите со законодавството на ЕУ, и за да се изградат капацитетите за 
примена и спроведување на законите. Во моментов, во тек се проекти за 
техничка помош и проекти за набавки за Агенцијата за храна и ветеринарство 
во вредност од 3 милиони евра, а достапна е и дополнителна помош во 
вредност од 5,1 милиони евра за следните две години во рамките на 
програмата ИПА.  
 
Иако придобивките од членството во ЕУ се значајни, членството подразбира и 
одговорности, кои мора да се исполнат за да се одржи интегритетот на 
механизмите за безбедност на храна во рамките на Европската Унија. Од таа 
причина, ние ја обезбедивме нашата помош за ветеринарните и фитосанитарни 
гранични контролни станици.  
 
Благодарам за вашето внимание.  
 
  


