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809. 
Врз основа на член 29 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата Земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
КЛАНИЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЖИВОТНИ ОД УВОЗ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што во 

поглед на изградбата, техничкото уредување, опремата, 
начинот на работа, стручниот кадар и хигиената мораат 
да ги исполнуваат кланиците за колење на животни од 
увоз (во натамошниот текст: кланиците). 

Член 2 
Кланиците од член 1 на овој правилник се: 
1) кланици за колење на чапункари; 
2) кланици за колење на копитари; 
3) кланици за колење на перната живина; 
4) кланици за колење на питоми зајаци. 

Член 3 
Кон барањето за признавање на условите пропишани 

со овој правилник се поднесуваат: 
1) техничко-технолошки и градежен проект; 
2) проект на системот за снабдување на објектот со 

вода, пареа и струја, како и проект на системот на канали-
зација; 

3) список на опремата со главните технолошко-тех-
нички карактеристики; 

4) суровински биланс и асортиман на производите и 
опис на технолошките постапки и на дневниот капацитет 
на производството; 

5) приказ на организацијата на работата на објектот 
и биланс на работната сила; 

6) список на санитарните уреди и мерки што се при-
менуваат за санитарна заштита на објектот, опремата и 
производите; 

7) приказ на организацијата на ветеринарската ин-
спекција во кланицата. 

Член 4 
Кланиците за колење на чапункари или копитари или 

на перната живина или питоми зајаци, зависно од видот 
на животните што се колат и начинот на работа, мораат 
да имаат, по технолошкиот редослед, функционално по-
врзани и технички опремени простории за: 

1) прием и'привремено сместување на животните за 
колење; 

2) колење на животните; 
3) обработка на желудниците и цревата; 
4) ладење и замрзнување; 
5) расечување - четвртење на полутки; 
6) производство на маст и топење на лој; 
7) експедирање на месото; 
8) миење и санитација на опремата; 
9) нејастивите производи од колење и конфискат; 
10) ветеринарска инспекција; 
11) преглед на месото на трихини; 

12) гардероби и санитарни простории; 
13) одмор и исхрана на работниците; 
14) чистење, миење и дезинфекција на превозните 

средбава. 

И. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И УРЕДУВАЊЕ 
НА ОБЈЕКТИТЕ 

1. Локација, круг, патишта и распоред на зградите 

Член 5 
Местото за изградба на нова кланица треба да биде 

надвор од населба и на подрачје кое не ќе биде со урбанис-
тичкиот план предвидено за изградба на станбени објекти, 
а изградената кланица не смее да загрозува друг објект, 
ниту смее да биде загрозена од загадување на воздухот од 
друг објект. 

Кланицата од став 1 на овој член мора да биде изгра-
дена на компактно и исцедливо земјиште со ниско ниво на 
подземни води и не смее да биде на плавен терен, ниту на 
терен подложен на лизгање. 

Член 6 
Кругот на кланицата го сочинуваат земјиштето, згра-

дите и придружните објекти што служат за потребите на 
производствениот објект. 

Површината на земјиштето мора да одговара на ка-
пацитетот, бројот и големината на подигнатите згради, за 
да се обезбеди нивна функционална поврзаност и доволна 
оддалеченост на нечистиот и чистиот дел од кругот на 
кланицата. ^ 

Кругот на кланицата мора да биде заграден со погод-
на ограда. Сите површини на кругот што не се покриени 
со бетон или асфалт мораат да бидат под зеленило. 

Влегувањето во кругот и излегувањето од кругот на 
кланицата морат да бидат под контрола, 

Во кругот на кланнцата е забрането воведување и 
држење на кучиња, мачки и други видови животни, освен 
животни за колење. 

Член 7 
Приодните патишта и патиштата во кругот на клани-

цата треба да бидат доволно широки и од цврст материјал 
(бетон или асфалт). Во кругот на кланицата може да вле-
гува индустриски колосек. 

На влезот во кругот на кланицата за довоз на живот-
ните за колење (освен индустрискиот колосек) мора да се 
изгради дез-бариера. 

Патиштата во кругот на кланицата мораа да бидат 
погодни за чистење и миење и да имаат доволен број хид-
ранти и сливници. 

Патиштата во кругот на кланицата се чисти патишта 
што се користат за испраќање на јастивите готови произ-
води, и нечисти патишта за довоз на животните за колење, 
одвоз на конфискат и други материјали сместени во нечис-
тиот дел на кругот. 

Патиштата од член 4 на овој член не смеат меѓусебно 
да се вкрстуваат. 

Член 8 
Распоредот на зградите во кругот на кланицата мора 

да биде таков што чистиот дел од кругот на кланицата да 
биде концентриран на едната страна спрема главниот из-
лез на готови ге производи, и да е наполно одвоен од не-
чистиот дел од кругот на кланицата. 
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Член 9 
Во чистиот дел од кругот на кланицата се наоѓаат: 

управната зграда (деловните^ простории), зградата за про-
изводство и зградата за миење и дезинфекција на превоз-
ните средства со кои се експедираат јастивите производи. 

Управната зграда може да биде лоцирана и надвор 
од кругот на кланицата. 

Во управната зграда мораат да постојат посебни про-
стории за потребите на ветеринарната инспекција. 

Просториите на кланицата мора да бидат поделени 
на ладен и топол дел и да бидат поврзани со што покус 
пат, зависно од технолошкиот редослед на производство-
то, така што патиштата за јастивите производи да не се 
вкрстуваат со патиштата на нејастивите производи и за 
конфискат. 

Член 10 
Во нечистиот дел од кругот на кланицата се наоѓаат 

зградите односно местата за: 
1) прием и држење на животните за колење; % 
2) миење и дезинфекција на превозните средства со 

кои се довезуваат животните за колење; 
3) собирање и сместување на нејастивите производи и 

конфискат; 
4) преработка на конфискат (калиферија); 
5) ѓубриште и заграден простор за собирање на отпа-

доци; 
6) примарна обработка на отпадните води; 
7) котларница; 
3) работилница за техничко одржување на опремата; 
9) работилница за поправка на превозните средства. 
Местото за миење и дезинфекција на превозните 

средства, работилницата за одржување на опремата, рабо-
тилницата за поправка на превозните средства и котлар-
ницата можат да бидат лоцирани на границата на чистиот 
и нечистиот дел од кругот на кланицата. 

2. Снабдување со вода 

Член 11 
Кланицата мора да се снабдува со вода од градскиот 

водовод или од сопствени бунари во доволни количества 
и под соодветен притисок. Водата треба да ги исполнува 
условите пропишани за водата за пиење и мора да биде 
исправна во бактериолошки и физичко-хемиски поглед. 

За снабдувањето со вода од сопствени затворени бу-
нари, во надворешната разводна мрежа, преку хидрофори, 
водо кул и и сл. мора да се обезбеди: 

1) доволен притисок на најоддалеченото место на по-
трошувачка; 

2) хлоринатор снабден со алармен систем, кој обезбе-
дува соодветна концентрација на резидуален хлор во во-
дата; 

3) контактно време на хлорот и водата од најмалку 
20 минути пред користење на водата. 

Член 12 
За потребите на котларницата и на разладите уреди 

може да се користи техничка вода, со тоа што цевоводите 
мораат да бидат видно и јасно означени и не смеат да ми-
нуваат низ производствените простории во кои се врши 
колење, обработка или преработка на суровините или про-
изводите. 

Член 13 
Во просториите на кланицата мора да биде обезбеде-

но централно снабдување со топла вода. Топлота вода 
што служи за санитација на опремата и просториите, на 
местото на потрошувачката, мора да има температура од 
најмалку 830С. 

Во кланицата мора да постојат соодветен број при-
клучоци за студена и топла вода за миење на опремата и 
просториите. Гумените цр?ва за миење, кога не се во упот-
реба, мораат да бидат сместени на држачи поставени на 
погодни места на ѕидните површини во непосредна близи-
на на приклучоците за вода. 

Член 14 
Во производствените простории и во ходниците на 

главицата цевоводите за студена и топла вода, пареа, раз-

ладните уреди и канализацијата мораат да бидат поставе-
ни надвор,од зоната на движењето на производите и об-
ложени со изолационен материјал. 

Хоризонталната разводна мрежа на цевоводите над 
работните површини мора да биде заштитена со изолаци-
онен материјал и со штитници. 

Вертикалните цевоводи треба да Се постават така 
што со ѕидната површина да не создаваат скриени агли 
непристапни за чистење и миење. 

Член 15 
Заради заштита на водоводната мрежа од контамина-

ција, што може да настане поради појава на негативен 
притисок во водоводниот систем, на сите изводи на топла 
и студена вода мораат да се постават вентил и против по-
вратна сифонажа^ ако: 

1) славините се со навои или со други приклучоци на 
кои се поставуваат гумени или пластични црева за миење; 

2) завршетоците на цевките се нурнати во вода однос-
но ако нивниот излезен отвор се наоѓа под нивото на вода-
та во садот; 

3) славините се користени за исплакнување на црве-
ната содржина или на друг сличен материјал. 

Вентилите против повратната сифонажа мораат да се 
постават непосредно зад славината односно друг вид при-
клучоци. 

Вентилите против повратната сифонажа мораат да 
бидат функционални и лесно пристапни за контрола. 

3. Одвод ма отпадните води 

Член 16 
Отпадните води од кланицата се одведуваат во при-

роден реципиент или во канализација. 
Одводот на отпадните води од кланицата мора да би-

де од три посебни дела: атмосферска (дождовна) канализа-
ција, канализација за отпадни води и фекална канализаци-
ја. 

Атмосферските води можаат да се влеваат во канали-
зација или во природен реципиент без пречистување. 

Отпадните води пред влевањето во природен реципи-
ент мораат да поминат низ соодветен систем за пречисту-
вање. АКО отпадните води се влеваат во градската канали-
зација, претходно мораат да поминат низ примарна обра-
ботка (одмастување, грубо, таложење и хлорирање), или 
само грубо таложење, со тоа што тогаш мораат да се вле-
ваат во главниот одвод на градскиот систем пред пречис-
тување на отпадните води. \ 

Водата што служи за транспорт на нејастивите дело-
ви може повторно да се користи со претходна сепарација 
на пердувите и нејастивите производи. 

Фекалната канализација треба да се влева во главни-
от одвод пред градскиот систем - уредот за пречистување 
на отпадни води, но зад уредот за примарна обработка на 
отпадните води од кланицата. 

Член 17 
I 

Во производствените простории на кланицата во кои 
при изведувањето на технолошките постапки се користи 
вода, мора да се обезбеди нејзин одводу така што отпадни-
те води да не се разлеваат по подната површина. 

Отпадните води од опремата и од полните површини 
мораат непосредно да се одведуваат во канализацијата. За 
одвод на водата во сите простории, освен во просториите 
со температура под 00С, мора да бидат поставени соодве-
тен број сливници. Сливниците мораат да бидат снабдени 
со ефикасен систем за спречување на враќање на непријат-
ни миризби од канализацијата. 

Шахтовите мораат да бидат обезбедени така што да 
не пропуштаат непријатни миризби. 

Опремата што се користи за обработка на јастиви 
прооизводи (маса за обработка на градни органи, уред за 
попарување на трбушки и желудници и др.) и статичната 
опрема за санитација на рачниот алат (стоечки стерилиза-
ири) мораат да имаат прекинат одвод во канализацијата. 

4. Материјали за изградба т просторни 

Член 18 
Материјалите што се користат за изградба на просто-
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рии во кланицата мораат да овозможат хигиенско 
одржување на тие простории и мора да бидат отпорни на 
абење и корозија. 

Половите на просториите мораат да бидат од цврст 
материјал непропустлив за вода, сол и масни киселини и 
отпорен на средствата за миење и дезинфекција. Половите 
мораат да бидат изградени така што да можат лесно да се 
мијат и да се чистат и да не се лизгави. 

Половите морат да имаат соодветен пад спрема од-
водните канали или сливници кои треба да бидат обезбе-
дени така што да не пропуштаат непријатни миризби од 
канализацијата. 

Под линијата на колењето и обработката мора да би-
де изработен олучест канал со доволна широчина и со со-
одветен пад спрема сливниците поставени во каналот. 

Споевите на половите и на ѕидовите, како и на ѕидо-
вите меѓусебно, во сите простории мораат да бидат заоб-
лени. 

Површините на ѕидовите на производствените про-
стории треба да се обложени до таванот со водоотпорен 
материјал со рамни и мазни површини во светла боја. 

Во просториите во кои се бара определен термички 
режим (ладење, замрзнување, расечување, и сл.), ѕидовите 
мораат да имаат соодветна термичка изолација. 

Аглите на ѕидовите и на столбовите што се изложени 
на удари треба да бидат обложени со вградени штитници 
од не'рѓосувачки метал, со рамни и мазни површини. 
Штетниците мораат да бидат во иста рамнина со ѕидната 
површина. 

Во просториите и ходниците во кои се врши поден 
транспорт мораат да бидат вградени одбојници од не'рѓо-
сувачки материјал заради заштита на површината на ѕи-
довите и спречување на контаминација на производите. 

Таваните и внатрешните покриени конструкции мо-
раат да имаат рамни површини, во бела или некоја друга 
светла боја. 

Таваните и внатрешните покриени конструкции тре-
ба да се одржуваат така што на нив да не се создаваат ош-
тетувања, корозија и кондензирана вода и од нив да не се 
одвојува материјалот од кој се изрботени или со кој се об-
ложени. 

Прозорците мораат да имаат рамки од не'рѓосувачки 
материјал. Долниот раб на ѕидната рамка на прозорците-
мора да биде наведнат спрема подот под агол од најмалку 
250. 

Прозорците што се отвораат мораат да имаат за-
штитни мрежи против влегување на инсекти. 

Ако постои можност низ прозорците на производ-
ствените простории да влегува прав, непријатна миризба 
и чад, прозорците треба да бидат затворени. 

Вратите мораат да бидат изработени од не'рѓосувач-
ки метал или цврста пластика и доволно широки така што 
при транспортот производот да не ги допира нивната по-
вршина и рамките. 

Рамките на вратите треба да бидат обложени со ме-
тал отпорен на корозија и вградени така што нивните спо-
еви со ѕидот да бидат во иста рамнина со површината на 
ѕидот. 

Надворешната врата односно влезната врата во кла-
ницата мора автоматски да се затвора, да има воздушна 
завеса и да биде поставена така што да го спречува влегу-
вањето на глодачи и на други штетници во кланицата. 

5. Опрема 

Член 19 
Опремата што се употребува при колењето на живот-

ни и ладењето и обработката на месото во кланиците мо-
ра да биде изработена од материјал цврст, непорозен, не-
апсорбирачки, безмирисен и отпорен на корозија, кој не 
смее да стапува во реакција со која и да било состојба на 
производот, со соединение^ за миење и дезинфекција или 
со средството за одржување на опремата. 

Конструкцијата и поставувањето на опремата треба 
да овозможат нејзино лесно и соодветно хигиенско 
одржување и заштита на производот. 

Површината на опремата што доаѓа во непосреден 
допир со производите не смее да има длабнатини, .пукна-
тини, отворени споеви, нерамни рабови и скриени агли 
или какви и да било оштетувања, а сите заварени места 
треба да бидат рамни, мазни и во иста рамнина со околна-
та површина. 

За изработка на опремата или деловите на опремата 
што доаѓаат во допир со производите не е дозволено ко-
ристење на бакар, кадмиум, антимон, алуминиум, олово и 
нивни легури или други токсични метали. 

Во кланиците не е дозволено користење на опрема из-
работена од дрво, кожа, стакло, емајл или порцелан, ниту 
опрема чии бојосани површини доаѓаат во непосреден до-
пир со производот. 

К о л о с е ц и 

Член 20 
“ Колосеците на линиите на колењето и обработката 

треба да се изработени од материјал отпорен на корозија 
и да се поставени на доволна оддалеченост од ѕидните и 
полните површини, така што производот да биде оддале-
чен од подот најмалку 30 cm. 

Носачите на колосеците треба да се изработени од 
материјал отпорен на корозија или заштитени со постоја-
на боја отпорна на корозија и влага. 

П о с т а м е н т и 

Член 21 
Постаментите што се користат при изведување на ра-

ботните постапки мораат да имаат соодветна височина и 
големина и да се изработени од не'рѓосувачки материјал. 
Постаментите можат да бидат неподвижни или подвижни 
и поставени така што да не доаѓаат во директен контакт 
со суровините и производите. 

Постаментите што се користат за држење на под-
вижни садови мораат да бидат оддалечени од подот нај-
малку 30 cm. 

П р е н е с у в а њ е на п р о и з в о д и т е 

Член 22 
За пренесување на јастиви и нејастиви производи и 

конфискат можат да се користат подвижни садови, канали 
со гравитационен пад, пневматски транспорт или друга 
соодветна опрема. 

Член 23 
Подвижните садови за држење, складирање и тран-

спорт на суровините и производите мораат да бидат изра-
ботени од не'рѓосувачки материјал и мораат да имаат 
рамни и мазни површини, заоблени и рамни споеви, без 
длабнатина пукнатини, непристапни агли и оштетувања. 

Подвижните садови од не'рѓосувачки челик мораат 
да бидат означени на следниот начин: 

1) садовите за јастиви Производи - со број или назив 
на производствено^ одделение на кое му припаѓаат; 

2) садовите за нејастиви производи - со прстен во зе-
лена боја; 

3) садовите за патолошки изменет материјал (конфис-
кат) - со прстен во црвена боја; 

4) садовите што му припаѓаат на објектот или на од-
делението за обработка и за преработка на црева - со 
прстен во сина боја. 

Прстенот од став 2 на овој член треба да е широк 8 до 
10 cm и да ги врамува сите страни од садот. 

Бојата што се користи за означување на подвижните 
садови од не'рѓосувачки челик мора да биде нештетна и да 
е без миризба. 

Подвижните садови од пластичен материјал се: за 
јастиви производи - во бела боја, за нејастиви производи -
во зелена боја, за конфискат - во црвена боја и за црева -
во сина боја. 

Подвижните садови што се користат за прифаќање и 
пренесување на конфискат по конструкцијата мораат да 
бидат на затворање и заклучување. 

Член 24 
Градените или неподвижните садови (базени) мораат 

да ги исполнуваат условите предвидени во член 23 став 1 
од овој правилник и мораат да имаат непропустлива кон-
струкција и сопствен систем за одвод на отпадните води 
по миењето, кој преку воден затворач е споен со канализа-
цијата. 
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Градениот или неподвижниот сад (базен) за јастиви 
производи мора да е означен со таблица од не'рѓосувачки 
материјал со небојосани површини, на која се запишуваат 
видот и количината на суровината, нејзината намена и да-
тумот на почетокот и на завршетокот ца технолошката 
постапка. 

Член 25 
Каналите со гравитационен пад мораат да бидат из-

работени од не'рѓосувачки челик. По конструкцијата кана̂ -
лите не смеат да имаат остри агли, а заварувањата на сос-
тавните делови мораат да имаат мазни површини и треба 
да бидат во иста рамнина со површината на каналот. 

Формата на каналите е тркалезна или овална. Широ-
чината односно пречникот на каналите изнесува најмалку: 

1) за транспорт на јастиви производи (ситно месо, 
масно ткиво, месо во парчиња и сл.) - 50 сш; 

2) за транспорт на нејастнви производи (рогови, ча-
пункн, влакна, коски, кожа и сл.) - 50 сш; 

3) за транспорт на крв - 30 cm; 
4) за транспорт на стомачни органи од свињи - 50 

cm; 
5) за транспорт на стомачни органи од говеда - 70 

cm; 
6) за транспорт на конфискувани стомачни и градни 

органи од свињи - 50 cm; 
7) за транспорт на конфискувани стомачни органи од 

говеда и делови на труп од свињи и говеда - најмалку 70 
cm. 

Каналите со вертикална насока, ако се подолги од 2 
го, мораат да имаат лесно расклоплива конструкција, 

Каналите со хоризонтална односно коса насока мо-
раат да имаат отвори од горната страна, покриени со вра-
ти со дижтунзи. 

Вратите на каналите се поставуваат така што да ги 
преминуваат рабовите на отворот најмалку 5 cm. Широчи-
ната на отворите на каналите треба да изнесува најмалку 
30 cm - за каналите со пречник до 50 cm односно најмалку 
50 cm - за каналите со пречник до 70 cm. Отворите на ка-
налите треба да овозможат лесно чистење, миење и кон-
трола. 

Каналите за јастиви производи кај кои не постои 
можност за прскање на течниот дел од транспортираниот 
материјал можат да бидат од горната страна отворени по 
целата должина. 

Државите со кои каналите се прицврстуваат за тава-
нот, ѕидните површини или опремата, мораат да бидат од 
не'рѓосувачки материјал. 

Ако каналот минува низ катна конструкција, почет-
ниот дел од каналот мора да биде врамен со бетонска ог-
рада или прирабница од не'рѓосувачки челик, со височина 
најмалку 30 cm од падната површина. 

Каналиите што ја поврзуваат просторијата за јасти-
8И производи со просторијата за сместување на нејастиви 
производи или конфискат или со просторијата за обработ-
ка на преджелудници и црева, мораат да имаат уред - сис-
тем за вентилација - на оној Kpaj што се наоѓа во просто-
ријата за јастиви производи. Пречникот на вентилациона-
та цевка за одвод на непријатни миризби треба да изнесу-
ва најмалку 30 cm. 

За'миење, чистење и контрола, покрај каналот или во 
негова близина, мора да биде поставен постамент (или 
скала) со соодветна височина. 

Отворите што ја поврзуваат просторијата за колење 
со просторијата за обработка на преджелудници и желуд-
ници, како и со просториите за прифаќање на кожа, чапун-
кн, рогови, влакна и други нејастиви производи или кон-
фнскат, мораат да имаат механичка заштита и воздушна 
завеса заради спречување на еродирањето на непријатни 
миризби. 

Член 26 
Системот за пневматски транспорт мора, по кон-

струкцијата, да има уред за прифаќање на суровините, це-
воводи и сад за празнење со соодветен капацитет, со 
можност за миење и санитацнја на системот. 

Р а б о т и и м а с и 

Член 27 
Работните маси во производствените простории мо-

раат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал и 

мораат да имаат мазни и рамни површини така што да 
можат лесно да се чистат, мијат и дезинфикуваат. 

Ако дел од површината на работната маса е од плас-
тичен материјал односно од пластични штици, тие треба 
да се рамни, куси и лесно подвижни. 

Работните маси на кои технолошките постапки се из-
ведуваат со користење на вода мораат да имаат заоблени 
и издигнати рабови и посебен одвод за отпадните води кој 
преку прекинатиот одвод е споен со канализацијата. 

К о н в е е р с к и м а с и 

Член 28 
Конвеерската маса со подвижни садови или со лента 

за ветерннарско-санитарен преглед на стомачни и градни 
органи на линиите на колењето и обработката на говеда, 
свињи или овци мора да има: 

1) систем за миење и санитација на садовите или лен-
ти со студена вода и со топла вода со температура од нај-
малку 830С; 

2) кружен термометар поставен на видно место, чиј-
што термоелемент е вграден пред излезните отвори на 
цевката за топла вода; 

3) уред за одвод на водената пареа изработен од 
не'рѓосувачки материјал, кој од страната мора да има от-
вор со соодветна големина за контрола на функционира-
њето на цевката за довод на топла вода. Од внатрешната 
страна тој уред мора да' има одвод за создадениот кон-
денз; 

4) одвод на отпадните води преку водениот затворач 
(сифон) во канализацијата. Отпадните води не смеат да се 
разлеваат по полната површина на просторијата за коле-
ње; 

5) уред за одвод на непријатни миризби, ако за тран-
спорт на нејастивите делови и на конфискатот се користат 
канали со гравитационен пад или ако транспортот е пнев-
матски; 

6) прекинувач со запирање и задвижување на конвее-
рот на колосекот и на конвеерската маса, поставен на до-
фат на раката на ветеринарниот инспектор. 

О п р е м а за м и е њ е на р а ц е т е 

Член 29 
Во производствените простории во кои суровините и 

производите се обработуваат или преработуваат мора на 
погодно место да биде поставена опрема за миење раце. 

Опремата за миење раце се состои од: 
1) мијалник од не'рѓосувачки челик, со ножен погон 

или фотоќелија, кој е снабден со студена и топла вода. Од-
водот на водата од мијалникот мора да биде поврзан со 
канализацијата преку воден затворач (сифон); 

2) сад со течен сапун прицврстен за мијалникот; 
3) хартиени крпи поставени на држачот над или по-

крај мнјалникот; 
4) сад за употребените хартиени крпи, сместен во не-

посредна близина на мијалникот. 
Во производствените простории во кои работните 

места се статични, опремата за миење раце треба да е по-
ставена во непосредна близина на работното место. 

Во производствените простории со подвижни работ-
ни места мора да се обезбеди потребен број правилно рас-
поредена опрема за миење раце. 

С т е р и л и з а т о р и 

Член 30 
За санитација на ножевите, пилите и другата рачна 

опрема, во производствените простории мораат да бидат, 
во потребен број, поставени и правилно распоредени сте-
рилизатори од не'рѓосувачки челик со соодветна форма и 
големина. 

Стерилизаторот мора да има цевка за довод на вода-
та, преливна цевка или преливна површина, одвод за праз-
нење и решетка за ножевите и алатот која се наоѓа под ни-
вото на водата. 

Ако за одржување на температурата на водата во сте-
рилизаторот се користи електрична енергија, во стерили-
затррот мора да биде поставен термостат за автоматско 
регулирање на температурата на водата. 
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Во стерилизаторите мора да се обезбеди протек на 
водата со температура од најмалку 830С. 

Стерилизаторот со поголеми димензии (за електрич-
ни и рачни пили, пневмохидраулични ножици и др.) по-
крај цевката за довод на топла вода со температура од нај-
малку 830С, мора да има термометар, преливна цевка и 
одводна цевка за празнење која, преку прекинатиот одвод, 
е врзана за канализацијата. 

О с в е т л у в а њ е 

Член 31 
Производствените простории^ работните површини 

и предметите за работи мораат да бидат осветлени со при-
родно или вештачко светло со соодветен интензитет про-
пишан во став 8 на овој член. 

Заради обезбедување природно осветление стаклото 
на прозорците треба да биде небој^сано и наполно про-
ѕирно. 

Вештачкото осветление мора да обезбеди дифузна 
светлост која не ја менува бојата на осветлениот предмет, 
Светлосните извори треба да бидат така распоредени што 
светлоста во просторијата да биде што е можно повеќе 
уедначена. 

Светлосните извори мораат да бидат поставени така 
што целата работна површина да ја осветлуваат со пред-
видената јачина на светлост и без создавање на сенки. Из-
ворот на вештачко светло треба да биде поставен во арма-
тура од не'рѓосувачки материјал и заштитен со затворен, 
прозрачен или проѕирен штитник од пластика. Не е дозво-
лено користење на стаклени и емајлирани штетници во 
производствените простории. 

Светлосните извори треба да бидат доволно големи и 
така поставени што работникот со своето тело да не ја за-
солнува работната површина. 

Хоризонталните и вертикалните разводи на елек-
тричната мрежа во производствените простории и над ра-
ботните површини мораат да бидат заштитени со соод-
ветни штетници. 

Јачината на осветленоста се контролира со луксмв" 
тар. 

Јачината на осветленоста на одделни работни места 
и на производствените простории треба да изнесува: 

1) во шталите.и оболите во кои се сместени животни-
те за колење - 100 1х, а на местото на кое се врши преглед 
пред колењето - 550 1х, на оддалеченост 90 cm од површи-
ната на подот; 

2) во оборите за животни за кои се Сомнева дека се за-
болени над целата површина - 2001х, на 90 cm од подот, а 
на местото на прегледот - кај боксот за фиксирање - 550 
1х; 

3) на местата на кои се симнува кожата од говедски 
глави и се одвојуваат главите од труповите - 220 1х, во ви-
сочина на'која се изведуваат тие операции; 

4) на местото на кое се мијат шведските глави - 550 
1х; 

5) на местото на кое се прегледуваат говедските гла-
ви - 550 1х; 

6) на местото на кое се прегледуваат внатрешните ор-
гани - 550 1х; 

7) на местото на кое се прегледуваат труповите од го-
веда или полутки - 550 1х, во нивото на плешките и пред-
ните нозе; 

8) на местото на кое се чистат и мијат говедски по-
лутки - 550 1х, во височина на плешките и предните нозе; 

9) на местото на кое се обработуваат градните органи 
и црниот дроб од говеда - 550 1х, на работната површина 
од масата; 

10) на местото на кое се прегледуваат задржаните 
трупови, полутки и органи од говеда - 550 1х; 

11) на местото на кое се прегледуваат свински полут-
ки - 550 1х, во височина на мандибуларните лимфни јазли; 

12) на местото на кое се прегледуваат градните и сто-
мачните органи на свињите - 5501х, во нивото на дното на 
подвижните садови на масата за преглед на внатрешните 
органи; 

13) на местото на кое се обработуваат јазиците, град-
ните органи и црните дробови од свињите - 550 1х, на ра-
ботната површина од масата; 

14) на сите места на ветеринарсхо-санитарен преглед 
на животните за колење и на производи од животинско по-
текло - 550 1х; 

15) на местото на кое се обработуваат убодните рани 
на полутките од свињи - 5501х, во височина на местото на 
исечување на убодната рана; 

16) на местото на кое се прегледуваат задржаните 
трупови или полутките и органите од свињи - 550 1х, во 
нивото на мандибуларните лимфни јазли и садовите за 
внатрешни органи; 

17) на сите места на кои се одвојуваат извалканите де-
лови од чистите делови, т.е. каде што е потребно појако 
осветлување за хигиенска обработка на производите (на 
пр, примарна обработка на свински јазици, финална обра-
ботка на свински полутки или на говедски четврти и сл) -
550 1х, во височина на работните површини; 

, 118) во просториите за ладење на полутки од говеда и 
свињи - 110 1х, во нивото на предните нозе 

19) во просториите за ладење на внатрешните органи 
- 220 1х, во најниското ниво на складираните производи; 

20) во сите производствени простории - најмалку 
220 1х, во височина на работните површини. 

В е н т и л а ц и ј а 

Член 32 
Во просторите на планината, во однос на големината 

и намената, мора да се обезбеди природна или вештачка 
вентилација, одвод на водената пареа и одвод на непријат-
ните миризби. 

Отворите за довод на свеж воздух мораат да бидат 
поставени така што да не дојде до контаминација на воз-
духот со прав, непријатни миризби и сл. Тие отвори мерат 
да бидат снабдени со филтери и со заштитна мрежа про-
тив влегување на инсекти. 

Хоризонталните разводи на вентилациониот систем 
во производствените простории не смеат да бидат над ра-
ботните површини. 

6. Просторија за сакитацнја на опремата 

Член 33 
За миење и санитација на опремата, во кланицата мо-

ра да постои една или повеќе простории со соодветна го-
лемина, на погодно место. 

Подот, ѕидовите и таванот на просторијата од став 1 
на овој член треба да се водонепропустливиѓ за вода и со 
мазни површини. Во неа мораат да бидат вградени слив-
ник во подот, уред за вентилација и одбојници на ѕидови-
те. 

Во просторијата за миење и санитација на опремата 
треба да постојат доводи на студена вода и на топла вода 
со температура од најмалку 83 0С, кружен термометар 
вграден на излезниот дел на цевката за топла вода, извор 
на светло со пропишан интензитет и подметки за опрема-
та. 

Ако за миење и санитација на садовите се користи 
проточен уред, тој мора да биде во погодна просторија 
близу до производствените одделенија, во која постои со-
одветна вентилација. Проточниот уред мора да има соп-
ствена опрема за одвод на пареата, вграден кружен термо-
метар и отвор за контрола на функционирањето на цевки-
те за довод на топла вода и одвод на отпадните води, пре-
ку воден затворач, непосредно во канализацијата. 

За држење на приборот и на средствата за санитација 
(рачен алат, средства за чистење, миење и дезинфекција и 
сл.) мора да постои посебна просторија или издвоен про-
стор со соодветна опрема. 

7. Простории за ветеринарска инспекција 

Член 34 
Зависно од големината и намената кланиците мораат 

да имаат соодветен број работни простории за потребите 
на ветеринарската инспекција. 

Просториите за потребите на ветеринарската инспек-
ција мораат да имаат потребен мебел и опрема. Во рамки-
те на овие простории мора да постојат одвоени делови за 
гардероба и за санитација на просторијата. 

8. Простории за потребите на работниците 

Член 35 
Во кланицата мораат да постојат простории за пре-
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отекување на работниците (гардероби) и санитарни про-
стории (бањи и тоалети) одвоено за мажи и жени, кои со 
затворен ходник се поврзани со производствените просто-
рии. 

Во рамките на гардеробите мораат да бидат уредени 
простории за прием на нечиста и за издавање на чиста за-
штитна облека. 

Гардеробите и санитарните простории во чистиот 
дел на кланнцата мораат да бидат одвоени од гардеробите 
и санитарните простории во нечистиот дел на кланицата. 

Во гардеробата за секој вработен работник се обезбе-
дува посебен орман за цивилна облека и орман за работна 
облека, обувки и рачен алат. Орманот е изработен од ме-
тал, поставен на постамент со височина 30 cm и со покрие-
на површина наведната напред под агол од најмалку 250. 
Вратите на орманот треба да имаат отвори за вентилаци-
ја. Седиштата во гардеробата можат да бидат прицврсте-
ни за орманите или поставени помеѓу редовите на орма-
ните, а се изработени од материјал кој лесно хигиенски се 
одржува. Гардеробите мораат да имаат природна или 
вештачка вентилација. 

Во склопот на гардеробите мораат да се наоѓаат са-
нитарни простории за одржување на личната хигиена на 
работниците (бањи и тоалети), кои мораат да имаат соод-
ветна природна или вештачка вентилација. 

Во бањата на секои 10 вработени работници во сме-
ната им се обезбедува една опрема за миење раце пропи-
шана во член 29 став 2 од овој правилник .и една туш-каби-
на. 

Туш-кабината мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) ѕидовите на туш-кабината мора да се обложени со 
водоотпорен материјал во бела или светла боја, а ако се 
монтажни - мораат да бидат изработени од не'рѓосувачки 
материјал со мазни и рамни површини; 

2) туш-кабината мора да има топла и студена вода, 
држач за сапун и сапун; 

3) при влезот во туш-кабината мора да се постави 
држач за крпа и држач за алишта; 

4) полната површина на туш-кабината мора да има 
соодветен пад спрема сливникот и мора да биде покриена 
со гумена или пластична подметка. 

Тоалетите (клозетите), одвоени за мажи и за жени, 
мораат да бидат градежно одвоени од гардеробите и од 
бањите. 

Во кланиците во кои гардеробите се оддалечени од 
производствените простории, мораат да постојат тоалети 
во непосредна близина на тие простории, одвоени од нив 
со ходник и со тампон просторија. 

Вратите помеѓу предпросторот на тоалетот (тампон 
просторијата) и просторијата со кабини, како и вратите на 
кабините за клозетските шољи треба да се отвораат во 
обата правца (пеперуга-врата). Вратите на кабините за 
клозетските шољи мораат да бидат подигнати 30 cm од 
полната површина. 

Во предпросторот на тоалетот мора да се постави по-
требниот број на опрема за миење раце, пропишана во 
член 29 став 2 на овој правилник. Вратите на влезот во 
предпросторот на тоалетот треба да имаат уред за меха-
ничко самозатворање. 

Во тоалетите мора да се обезбеди: 

За број на работници од ист пол број на клозетски 
шољи 

1 до 15 1 
16 до 35 2 
36 до 55 3 
56 до 80 4 
На секои 30 работници над 80 1 

Плакнењето на клозетските шољи со вода се врши на 
ножен погон. Клозетските шољи во машките тоалети, до 
една третина од вкупно предвидениот број на шољи, 
можат да се заменат со писоари кои треба да се постават 
во одвоен дел на тоалетот. 

За пушење и одмор на работниците за време на ра-
ботното време мораат да се обезбедат погодно лоцирани 
простории, кои имаат природна или вештачка вентилаци-
ја, опрема за миење раце и клупи или столови. 

За исхрана на вработениот персонал во кланиците 
мора да постои соодветно опремена просторија (трпеза-
рија). 

Забрането е внесување на храна и пијачки во произ-
водствените простории или во гардеробата. 

9. Хигиена на вработениот персонал 

Член 36 
При работата во кланиците од член 2 на овој правил-

ник, вработениот персонал е должен да користи работна 
облека и обувки, да го употребува и да го одржува рачни-
от алат со кој е задолжен и да се придржува кон условите 
пропишани со ветеринарско-санитарниот ред. 

Работниците што се вработени во производствените 
простории или доаѓаат во непосреден допир со произво-
дите се должни да носат работна облека и обувки, и тоа: 

1) во производството, при пакувањето, натоварот и 
истоварот на месо и производи и при миењето на опрема-т 
та - панталони и блуза односно мантил, капа или шамија 
и гумени или пластични престилки во бела боја, гумени 
или пластични чизми, калоши или чевли од кожа и гумени 
или пластични ракавици, каде што е потребна заштита на 
производите; 

2) при колењето на животни - работен комбинезон 
или панталони и блуза, капа и гумена престилка во бела 
боја и чизми; 

3) при натоварот и истоварот на месо - работен ман-
тил, капа или шамија во бела боја, престилка, чизми или 
калоши од гума или пластика; 

4) во складовите за јастиви производи - работен ман-
тил или блуза, капа или шамија во бела боја и престилка 
од пластика или гума; 

5) при истоварот на животни и подготовката на 
животните за колење, истоварот на нејастиви производи и 
конфискат и при техничкото одржување на просториите, 
уредите и опремата - панталони и блуза односно работен 
мантил или комбинезон во боја, капа или шамија во боја и 
водоотпорни обувки. 

Работниците што работат во просториите со темпе-
ратура под О 0С носат бела работна облека преку заштит-
ната облека. 

Работната облека се изработува од материјал што 
може да се вари и пегла. 

Работната облека работникот ја менува секојдневно, 
а ако тоа го бара природата на работата - и почесто. 

За хигиенско одржување на работната облека мора да 
се обезбеди перење и сушење во сопствени пералници или 
во други пералница 

Рачниот алат (дршки на сатар, ножеви, острач, куки и 
др., корици за држење на ножеви, синџир за држење на ко-
риците и сл.) мора да биде изработен од не'рѓосувачки ме-
тал или пластика. 

Рачниот алат во текот на работата мора да се 
одржува во хигиенски исправна состојба. Зависно од при-
родата на работата, а задолжително по секое валкање, 
рачниот алат мора да се санитира со вода на температура 
од најмалку 83 0С. По завршувањето на работата рачниот 
алат, исчистен и измиен, се остава во касети или ормани 
определени за тоа. 

Работниците вработени во непосредното производ-
ство мораат да бидат потстрижани и избричени и мораат 
да имаат уредна коса. Ноктите на прстите од рацете мора-
ат секогаш да им бидат чисти и уредно потсечени. Работ-
ниците со подолга уредна коса мораат при работата да ко-
ристат заштитни мрежи или шамии. 

Во производствените простории при работата е за-
брането носење на рачни саатови и накит, како и употреба 
на козметички средства. 

При влегувањето во тоалет, мораат да се оставаат на 
определено место рачниот алат и дел од заштитната обле-
ка (престилката и мантилот), а по употребата на тоалетот, 
рацете мораат да се измијат. 

Работниците вработени во производството, обработ-
ката, или складирањето на месо, мораат да бидат здрави и 
не смеат да бидат преносители и излачувачи на предизви-
кувачи на болести или на контаминенти на производите 
од животинско потекло. 

Раните на рацете мораат да се заштитат со гумени 
ракавици или со напрсток. 

Здравствените книшки на вработениот персонал мо-
раат во секое време да му бидат на располагање на ветери-
нарниот инспектор. 
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КЛАНИЦИ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЧАПУНКАРИ, КОПИТА-
РИ, ПЕРНАТА ЖИВИНА И ПИТОМИ ЗАЈАЦИ 

Член 37 
Во кланиците за колење на повеќе видови животни, 

колењето може да се врши во една просторија на одвоени 
линии, само во различно време. 

Ако во кланнцата животните истовремено се колат, 
линиите на колење за секој вид животно мораат да бидат 
поставени во посебни простории. 

1. Простории за прием и привремено сместување на живот-
ните за колење 

Член 38 
Просториите за прием и привремено сместување на 

животните за колење (во натамошниот текст: депо) ги со-
чинуваат: рампата за прием на животните, просториите за 
сместување на животните, ходникот, (коридорот) за одве-
дување на животните на колење, просторијата или просто-
рот за подготвување на животните за колење и простори-
јата за сместување на болни односно на заболување сом-
нителни животни. 

Член 39 
Рампата за прием на животни, со прифатни боксеви 

од соодветен капацитет и со место определено за ветери-
нарско-санитарен преглед, мора да биде во непосредна 
близина на просторијата за сместување на животните, по-
ставена така што патот на животните наменети за колење 
директно да води во шталите и оборите, без вкрстување со 
други патишта. 

Ако во кланицата се колат животни од различен вид, 
депото мора да има посебни штали за крупни животни, 
посебни штали за ситни животни и одвоени обори за сви-
њи. 

Преградните ѕидови и бетонските или металните ог-
ради помеѓу шталите и оборите мораат да бидат изграде-
ни така што да не може да дојде до повреда на животните 
и да можат лесно да се чистат, мијат и дезинфицираат. 

Шталите и оборите мораат да бидат толку големи 
што да им обезбедуваат одмор на животните и во легната 
состојба и да бидат снабдени со јасли за хранење и поење 
на животните. 

Шталите и оборите мораат да бидат на видно место 
и јасно обележани со броеви и мораат да имаат табла со 
податоци за датумот на пристигањето, бројот и потеклото, 
на сместените животни. 

Член 40 
Просторијата за сместување на болни односно на за-

болување сомнителни животни, посебно за секој вид, мора 
да биде градежно наполно издвоена од останатиот дел на 
депото, така што да се оневозможи контакт на болните 
или на заболување сомнителните животни со здравите 
животни. Тие простории се означуваат на видно место со 
натпис во црвена боја: СОМНИТЕЛНИ ЖИВОТНИ. Во 
нив мора да се наоѓа опрема за зауздување и фиксирање 
на животните. Полните површини во овие простории мо-
раат да имаат посебен одвод на отпадните води (сливник). 

Член 41 
Во ходникот за одведување на животните на колење 

мора да постои посебна патека за крупни животни и по-
себна патека за ситни животни, ако колењето се врши ед-
новремено. Широчината на патеката мора да им овоз-
можи движење на животните само во една насока. Помеѓу 
или надвор од тие патеки треба да се наоѓа патека за ра-
ботниците, одвоена со бетонски огради или со огради со 
метална конструкција. 

Просториите или просторот за подготвување на 
животните за колење мора да биде одвоен од просториите 
за колење на животните и треба да обезбеди доаѓање и 
прифаќање на животните според капацитетот на колење-
то. 

Просторијата или просторот во кој животните се ми-
јат пред зашеметувањето, мора да има приклучок за вода 
снабден со гумено црево или со систем на тушеви за авто-
матско миење, како и со одвод на отпадни води. 

Член 42 
Во кланиците за колење на перната живина и на пито-

ми зајаци во непосредна близина на просторијата за под-
готвување на животните за колење мора да постои посеб-
на просторија или градежно издвоен простор или уред за 
миење и санитација на кафезите, кој ги исполнува услови-
те од член 33 на овој правилник. 

Член 43 
Во склопот на депото мораат да се обезбедат просто-

рии за ветеринарскиот инспектор кој врши преглед на 
животните наменети за колење, гардероби и санитарни 
простории за работниците вработени на приемот, сместу-
вањето и подготвувањето на животните за колење. 

Просторијата за ветеринарскиот инспектор мора да 
има маса за пишување, орман за евиденција и инструмен-
ти што се користат при прегледот на животните. 

Гардеробите и санитарните простории, во поглед на 
бројот, капацитетот и уредувањето мораат да ги исполну-
ваат условите пропишани со член 35 на овој правилник. 

Член 44 
Во близината на депото мора да постои базен или 

контејнер за сместување на шталско ѓубре и ѓубре од пре-
возни средства. 

Во нечистиот дел на кругот на кланицата мора да би-
де изграден и покриен базен или поставен метален резер-
воар за прифаќаање на содржината на преджелудниците, 
ако на друг начин не е решено нејзиното отстранување од 
кругот на кланицата. 

На местото на прифаќање на содржината на 
преджелудниците, мора да се обезбеди довод на студена и 
топла вода со температура од 830С, со вграден контролен 
термометар, и со соодветен одвод на отпадна вода. 

2. Простории за колење на животни 

Член 45 
Во просториите за колење нечистиот дел мора да би-

де одвоен од чистиот дел. 
Под нечист дел се подразбира делот на просторијата 

во кој се врши зашеметување и колење на животните, сим-
нување на кожата, попарување, обгорување и симнување 
на длаката, односно попарување и симнување на пердуви-
те. ч - ^— 

Под чист дел се подразбира делот на просторијата во 
кој се вршат другите постапки на обработка на труповите 
и органите. 

Член 46 
За време на колењето на животните од увоз и обра-

ботката и ладењето на нивните трупови и органи, на лини-
јата на колењето и во просториите за ладење не смее да 
има трупови и органи од други животни. 

Во просторијата за колење во која едновремено се ко-
лат и обработуваат два вида или повеќе видови животни, 
линиите на колењето и обработката мораат да бидат гра-
дежно одвоени. 

Ако колењето на повеќе видови животни се врши во 
една просторија, на одвоени линии и во различно време, 
линиите на колењето во нечистиот дел мораат да бидат 
одвоени со ѕид висок најмалку 3 m или со слободен про-
стор од најмалку 5 т . 

Работата на линиите на колењето и обработката мо-
ра да биде организирана така што да обезбедува хигиен-
ско изведување на технолошките постапки и ветеринар-
ско-санитарен инспекциски преглед. 

Патиштата за пренесување на нејастивите производи 
и конфискатот не смеат да се крстосуваат со линиите на 
колењето и обработката, ниту со патиштата за транспорт 
на јастивите производи. 

Опремата за колење и обработка на животните мора 
да ги исполнува условите од чл. 19 до 32 на овој правил-
ник. 

К о л е њ е на г о в е д а 

Член 47 
Говедата се зашеметуваат на хуман и стручен начин, 

со уред со пенетрирачки клин или со примена на елек-
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триена енергија, во боксот што мора да биде одвоен од 
линијата на колењето и искрвавувањето. 

Говедата мораат да се искрвават со обичен или шуп-
лив нож во внсечка положба над линијата на искрвавува-
ње. 

Линијата на искрвавување (базенот) по големина тре-
ба да му одговара на капацитетот на колењето и лоцирана 
и заштитена така што да не дојде до прскање на крвта 
пред боксот за зашеметување или на околните подрачја на 
кои се врши обработка на труповите. 

На местото на одводот на водата и крвта од базенот 
мора да се обезбеди заштита која го спречува враќањето 
на непријатни миризби. 

Опремата за земање, собирање, обработка, транспорт 
и складирање на крвта за исхрана на луѓето треба да е из-
работена од не'рѓосувачки челик. 

Садовите за собирање на крвта мораат да бидат јасно 
означени за сето време додека труповите и внатрешните 
органи на животните не ги прегледа ветеринарски инспек-
тор. 

Член 48 
Над просторот што претставува продолжение на ба-

зенот ia искрвавување се отсекуваат роговите, се одвојува 
кожата од главата, се подврзува хранопроводот и се отсе-
куваат предните нозе^ 

За отсекување на роговите на говедата се користат 
пневмохидраулични ножици, електрична пила или сатар, 
а за отсекување на предните нозе - пневмохидраулични 
ножици, електрична пила или нож. 

Член 49 
Главите на говедата можат да се отсекуваат над про-

сторот од член 48 став. 1 на овој правилник или по напол-
но одвојување на кожата од трупот. 

Опремата за обработка и подготвување на говедски 
глави за ветеринарско-санитарен преглед се состои од 
уред за миење и постамент или од конвеерски систем за 
преглед. 

Уредот за миење треба да е изрботен од не'рѓосувач-
ки челик и конструиран така што да спречува распрскува^ 
ње на водата, а истовремено да обезбедува индиректен од-
вод на отпадната вода во канализацијата. На тој уред мо-
раат да постојат два приклучоци за студена вода, со тоа 
што на едниот приклучок да е поставено подвижно црево 
со конусен продолжеток за плакнење на носната и усната 
шуплина, а на другиот приклучок - црево со штеден туш 
за миење на надворешната површина на говедската глава. 
За обесување на говедските глави треба да постојат специ-
јални подвижни кукачки кои се санитираат по миењето на 
секоја ѓоведска глава. 

Уредот за миење мора да биде поставен близу до мес-
тото на отсекувањето и на ветерннарско-санитарниот пре-
глед на говедските глави, во чистиот дел на просторијата. 

Тестаментот за ветеринарско-санитарен преглед и 
подвижните рамки и кукачки на конвеерскиот систем за 
сместување или обесување на подготвените говедски гла-
ви треба да се изработени од не'рѓосувачки челик и кон' 
струирани така што да можат лесно да се чистат и мијат. 

Член 50 
При системот на вертикална обработка на говедата 

треба да се обезбеди да не доаѓа до допир на трупот или 
на полутката со полната површина и со постаментот или 
до меѓусебно допирање на обработените и необработените 
трупови. 

Подвижниот постамент за симнување на кожата од 
труповите мора да биде изработен од не'рѓосувачки мате-
ријал и конструиран така што да оневозможува допир на 
деловите на трупот од кои е симната кожата со подот или 
со надворешната страна на кожата. 

Постаментите што се користат при изведувањето на 
работните постапки мораат да одговараат на условите 
пропишани во член 21 на овој правилник. 

Кожата мора да се одвојува така што да не го конта-
минира месото. 

Член 51 
За прифаќаање на внатрешните органи на говеда.та 

при евисцерацијата се користи специјална, само за таа на-

мена определена количка или подвижна лента односно 
подвижните садови на конвеерската маса за ветеринарско-
-санитарен преглед. 

Количката од став 1 на овој член мора да биде изра-
ботена од не'рѓосувачки челик и се користи во објекти со 
мал капацитет и на линиите на колењето на говеда со ка-
пацитет до 30 парчиња на час. Количката мора да има 
еден сад со соодветна големина и форма погоден за смес-
тување и преглед на стомачните органи и еден сад за смес-
тување и преглед на градните органи. 

За миење и санитација на количката мора да се обез-
беди одвоена и на погодно место лоцирана просторија 
или простор кој мора да одговара на условите пропишани 
во член 33 на овој правилник. 

Масата со подвижна лента за ветеринарско-санита-
рен преглед на внатрешните органи мора да се употребува 
на линиите на кои се колат и обработуваат 30 до 50 говеда 
на час, а конвеерската маса со подвижни садови - на лини-
ите со капацитет на колење од над 50 говеда на час. 

Во поглед на конструкцијата, санитацијата и одводот 
на отпадните води масите од став 4 на овој член треба од-
говараат на условите пропишани во член 28 на овој пра-
вилник. 

Покрај масата со подвижна лента односно покрај 
конвеерската маса со подвижни садови, мора да се поста-
ви постамент со опрема за миење раце со стерилизатор, 
уред за миење на чизмите и касети за оставање на заштит-
ните обувки. 

Брзината на движењето на подвижната лента или на 
подвижните садови мора да биде синхронизирана со брзи-
ната на движењето на труповите на колосекот. 

На дофат на раката на ветеринарскиот инспектор мо-
ра да се постави прекинувач за истовремено запирање или 
пуштање во движење на колосечниот конвеер и на под-
вижната лента односно на подвижните садови на конвеер-
ската маса за ветеринарско-санитарен преглед на внат-
решните органи и држачи за евиденција и жигови. 

Член 52 
За преглед на задржаните трупови на говедата мора-

ат да постојат одвоен дел на колосекот, пергамент и опре-
ма за миење раце со стерилизатор. 

Член 53 
За отстранување на контаминираните делови од по-

лудите на говедата (тримување) мораат да постојат по-
стамент, опрема за миење раце со стерилизатор и јасно оз-
начен сад во кој се прифаќаат контаминираните делови. 

Член 54 
Говедските полутки се мијат со рачен туш или со сис-

тем на тушеви во посебен уред. 
Миењето со рачен туш се ,изведува од подвижен или 

двовисински фиксиран постамент, над посебно дренирано 
подрачје. За да се спречи прскањето на вода надвор од 
уредот мора да биде поставен штитник. 

Системот на тушеви во посебниот уред мора да обез-
беди миење на говедските полутки од горните делови 
спрема долните делови. Тој уред мора да биде конструи-
ран така што во целост да оневозможува прскање на вода-
та надвор од уредот и мора да има одвод за вода во кана-
лизацијата. 

Член 55 
Грдните органи, слезината и црниот дроб на говеда-

та се обработуваат на специјални маси што одговараат на 
условите од член 27 на овој правилник. 

К о л е њ е на к о п и т а р и 

Член 56 
Градежното уредување и техничката опременост на 

просторијата за колење на копитари мораат да им одгова-
раат на условите од чл. 45 и 46 на овој правилник. 

Зашеметување^, колењето и обработката на закла-
ните копитари мораат да бидат во согласност со одредби-
те на чл. 47 до 55 на овој правилник. 
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К о л е њ е на с в и њ и 

Член 57 
Зашеметување, колење, искрвавување, попарување 

или симнување на кожата, обработка во печка за оборува-
ње и симнување на согорениот епидерм мора да се изведу-
ва во издвоена просторија или простор (нечист дел) кој е 
функционално поврзан со линијата за натамошна обра-
ботка на свинските трупови (чист дел). 

Член 58 
Свињите се зашеметуваат на хуман и стручен начин 

со примена на електрична енергија или на јаглен-диоксид. 
Свињите се искрвавуваат во висечка положба со 

обични или шупливи ножеви. Линијата на искрвавување и 
начинот на собирање на крвта мораат да ги исполнуваат 
условите пропишани во член 47 ст. 3 до 6 на овој правил-
ник. 

Труповите пред попарувањето се мијат со студена во-
да од системот на тушеви или од уредот за миење што се 
конструирани така што да спречуваат прскање на вода 
надвор од уредот и разлевање по полната површина. 

Член 59 
Хоризонтално попарување на труповите на свињите 

се изведува во базенот што е изработен од не'рѓосувачки 
материјал и снабден со контролен термометар и со систем 
за одвод на пареа. Големината на базенот мора да одгова-
ра на капацитетот на линијата на обработката на свињите. 

Уредот за вертикално попарување на труповите на 
свињите мора да биде изработен од не'рѓосувачки матери-
јал и снабден со контролен термометар, со ристем за од-
вод на пареа, со пумпи за рециркулација и со филтери за 
вода која рециркулира. 

Уредот за механичко симнување на длаката мора да 
има пропустна моќ која одговара на капацитетот на базе-
нот или на уредот за попарување односно на капацитетот 
на линијата на обработката на свињите. 

Длаката (четината) мора во текот на работата да се 
отстранува во посебен контејнер или во посебна простори-
ја. 

Во уредите за механичко симнување на длаката 
можат да се користат пумпи за рециркулација на водата 
со филтери, освен на последните 2 m пред излегувањето на 
труповите на свињите. Во тој дел на уредот мора да се ко-
ристи проточен систем на вода. 

Масата за обработка на свињите што се наоѓа зад 
уредот за механичко симнување на длаката, мора да биде 
од не'рѓосувачки материјал а најзината должина мора да 
одговара на капацитетот на линијата на обработката. Над 
таа маса мора да е поставен систем на тушеви со студена 
вода, а за миење на задните ноѕе мора да се обезбеди посе-
бен туш пред ставањето на куката - распнувачка. 

Печката за обгорување мора да биде опремена со ра-
чен или со автоматски прекинувач за довод на гориво и со 
штитник, односно со насочувач кој спречува меѓусебно до-
пирање на труповите и допирање на труповите со надво-
решната и внатрешната површина на печката. Непосред-
но зад печката мора да се постави систем на тушеви со 
студена вода. 

Стружење на саѓите и чистење на трупвоите на лини-
јата ра обработката на свињите може да се врши рачно 
или механички. 

Рачно чистење - бричење на труповите се врши, за-
висно од работните постапки, од подот или постаментот. 
Тушевите со студена вода за влажење на труповите мора-
ат да бидат поставени и насочени така што студената вода 
да не ги прска колосекот и работниците во околината. 

За чистење и миење на главите се користат четки со 
пластична дршка, врзани со еластични црева со доводот 
на студена вода. 

Уредите за механичко чистење на свинските трупови 
мораат да бидат конструирани така што да го спречуваат 
расправањето на вода по просторијата за колење и мо-
раат да имаат сопствен одвод надвода во канализацијата. 

Уредот за завршно миење на свинските трупови мора 
да биде конструиран така што да го спречува расправа-
њето на вода надвор од уредот и разлевањето на вода по 
површината на подот. 

Член 60 
Кожата од труповите на свињите се симнува на коло-

секот, во висечка положба. 
Линијата за симнување на кожа мора да биде одвоена 

од линијата за попарување се до чистиот дел на простори-
јата. 

За отсекување на предните и задните ноѕе во карпал-
ниот односно тарзалниот зглоб се користат нож или пнев-
мохидраулични ножици. 

Кожата се одвојува од труповите рачно или со по-
мош на уред за механичко симнување на кожата така што 
да не го контаминира месото. 

При одвојувањето на кожата не смее да се дозволи 
меѓусебен контакт на обработените и необработените тру-
пови и допир на трупот со постаментот или со водната 
површина. 

Постаментите мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во член 21 на овој правилник. 

Другата опрема и постапките за работа се идентични 
со опремата и постапките за работа на линијата на обра-
ботката на труповите од попарените свињи. 

Член 61 
За прифаќање на внатрешните органи на свињите 

при евисцерација, мора да се користи количка за евисцера-
ција или маса за ветеринарско-санитарен преглед и конве-
ерска маса со подвижни садови. 

Количката за евисцерација односно масата за ветер-
нарско-санитарен преглед се користи на линиите на обра-
ботката со капацитет до 20 свињи на час. Количката мора 
да ги исполнуваат условите пропишани во член 51 ст. 2 и 3 
на овој правилник. 

Масата за ветеринарско-санитарен преглед на внат-
решните органи мора да биде изработена од не“рѓосувач-
ки материјал и мора да има садови за сместување на сто-
мачните и градните органи. За миење и санитација на тие 
садови по секоја употреба, во непосредна .близина на маса-
та мора да постои одвоен и уреден простор со студена и 
топла вода со температура од 83 0С. 

Конвеерската маса со подвижни садови за ветеринар-
ско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се 
користи на линиите на обработката со капацитет над 20 
свињи на час. Масата мора да ги исполнува условите про-
пишани во член 28 на овој правилник. 

Член 62 
За преглед на задржаните трупови на свињите мора-

ат да постојат одвоен дел на колосекот, постамент и опре-
ма за миење раце cq стерилизатор. 

Член 63 
Свинските полутки мораат да се мијат на начинот 

пропишан во член 54 на овој правилник. 

Член 64 
Обработка на јазиците, градните органи, слезината и 

црниот дроб на свињите се врши на специјални маси што 
одговараат на условите од член 27 на овој правилник. 

К о л е њ е на о в ц и 

Член 65 
Овците се зашеметуваат на хуман и стручен начин со 

примена на електрична енергија или со јаглендиоксид. 
Овците се искрвавуваат со обични или шупливи 

ножеви, во висечка положба над линијата на искрвавува-
њето (базенот). 

Линијта на искрвавувањето (базен) и начинот на со-
бирање на крвта мораат да одговараат на условите пропи-
шани во член 47 ст. 3 до 6 на овој правилник. 

Член бб 
Овците се обработуваат на колосек во висечка по-

ложба. 
За отсекување на предните и задните ноѕе во карпал-

ниот односно тарзалниот зглоб се користи нож или пнев-
мохидраулични ножици. 
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За одвојување на кожата на јагниња може да се корис-
ти компресор со вградени филтери за пречистување на 
воздухот, при што канетата се вовлекува под кожата над 
карпалниот или тарзалниот зглоб. 

Кожата мора да се одвојува така што да не го конта-
минира месото. 

Член 67 
За пренесување на труповите на овците колосекот мо-

ра да има механички систем - конвеер, ако на линиите се 
колат и обработуваат над 50 овци на час. 

Член 68 
За прифаќање на внатрешните органи на овците при 

евисцерација мора да се користи количка за евисцерација 
или маса за ветеринарско-санитарен преглед или кон весо-
ска маса со подвижни садови, кои мораат да ги исполнува-
ат условите пропишани во член 61 од овој правилник. 

Количката за евнсцерација односно масата за ветери-
нарско-санитарен преглед се користи на линиите на обра-
ботката со капацитет до 50 овци на час. 

Комвееерска маса со подвижни садови за ветеринар-
ско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се 
користи на линиите на обработката со капацитет над 50 
овци на час. Масата мора да ги исполнува условите про-
пишани во член 28 од овој правилник. 

Член 69 
За преглед на задржаните трупови на овци мораат да 

постојат одвоен дел на колосекот, постамент и опрема за 
миење раце со стерилизатор. 

Член 70 
Со вода со температура до 40 0С можат да се мијат 

само деловите од впатот на обработените трупови на ов-
ци, и тоа над канализационо уреден простор, без можност 
за прскање на водата по околината. 

Член 71 
Опремата што се користи на линиите на колењето и 

обработката на овци во поглед на изработката, местото и 
начинот на поставување, користење и обележување, мора 
да ги исполнува условите пропишани со овој правилник. 

К о л е њ е на п е р н а т а ж и в и н а 

Член 72 
За прием намерната живина мора да постои рампа за 

истоварување, прифаќање и обесување на труповите на 
конвеерски систем на обработка. 

На рампата за истоварување мора да постои место за 
ветеринарско-санитарен преглед на перната живина, уре-
ди за миење раце, доводи на топла и студена вода, просто-
рија или простор со уред за миење на кафезите, простори-
ја за перната живина сомнителна на заразна болест, кон-
тејнер за пцовисана - конфискувана живина и простории 
за ветеринарска инспекција. 

Член 73 
Зашеметување, колење и искрвавување, шурење и 

впарување, како и симнување на пердувите на перната 
живина се изведуваат во посебни простории или во про-
стории (нечист дел) кои функционално се поврзани со ли-
нијата на обработката на труповите на перната живина 
(чист дел). 

За пренесвуање на труповите во в исен к а положба, ли-
нијата на колењето и обработката на перната живина мо-
ра да има механички систем - коивеер. 

Член 74 
Пернатата живина се зашеметува на хуман и стручен 

начин со примена на електрична енергија или јаглендиок-
сид. 

Пернатата живина се искрвавува со помош на нож,, 
специјални ножици или автоматски уреди во висечка по-
ложба над линијата која треба да одговара на условите 
пропишани во член 47 ст. 3 и 4 од овој правилник. 

Член 75 
/ 

Попарување на труповите на пилиња, кокоши, морки 
и мисирки се изведува во проточен базен. Труповите на 
шатки и гуски се впаруваат во посебен уред со пареа доби-
ена од вода за пиење. 

Големината на проточниот базен и на уредот за впа-
рување мора да одговара на капацитетот на линијата на 
колењето и обработката на перната живина. 

Базенот и уредот мораат да бидат изработени од 
не'рѓосувачки материјал и снабдени со контролни термо-
мегри, како и со системи за одвод на пареата. 

Член 76 
Уредот за механичко симнување (кубење) на пердуви-

те на .пернатата живина мора да има штитници за спречу-
вање прскање на вода по подот и по просторијата за коле-
ње. 

Искубаните пердуви мораат во текот на работата да 
се отстрануваат од уредот за механичко симнување (кубе-
ње) на пердуви по канали или на друг начин и да се тран-
спортираат во посебна просторија за собирање на пердуви 
или, со помош на соодветно транспортно средство, до 
местото на преработката. 

Просторијата за собирање на пердувите мора да има 
опрема за цедење и сушење на пердувите, довод на студе-
на и топла вода, дренажен и канализациони систем и оп-
рема за миење раце, како и соодветен систем за вентила-
ција. 

Восокот употребен за симнување на ситни меки пер-
дуви кај заклани гуски и шаткн, мора во текот на работата 
да се отстранува од уредот за симнување на меки ситни 
пердуви и да се пренесува во посебна просторија за регене-
рација и складирање на восок. 

Член 77 
Уредот за миење на трупови на перната живина мора 

да биде изработен од ие'рѓосувачки материјал и конструи-
ран така што да спречува прскање на вода по просторија-
та и разлевање по површината на подот. 

Уредот од став 1 на овој член се наоѓа зад местото на 
кое се симнуваат пердувите, а спрема местото на кое се 
пристапува кон засекување на кожата или отсекување на 
деловите на трупот. 

Член 78 
Уредите за отстранување на главата, вратот, гушката 

и ножињата на пернатата живина мораат да бидат израбо-
тени од не'рѓ осувачки материјал и конструирани така што 
да можат лесно да се мијат и санитираат. 

За транспорт на отстранетите делови можат да се ко-
ристат канали со гравитационен пад, канали со вода, пнев-
матски или вакуум транспорт или соодветни садови изра-
ботени и означени во согласност со член 23 од овој пра-
вилник. 

Отстранетите делови, како и конфискатот се тран-
спортираат од линијата на обработката на труповите во 
просторијата односно просторот за собирање на нејасти-
ви производи или конфискат или до местото на непосред-
на преработка. 

Член 79 
Вадењето на внатрешните органи на пернатата живи-

на (евнсцерација) може да биде рачно или автоматски. 
За рачна евисцерација се користи специјална вил,уш-

ка од не,'рѓосувачки челик. За автоматска евисцерација се 
коористи уред кој мора да биде изработен од не“ргосу-
вачки материјал и конструиран така што да овозможи лес-
но миење и санитација. 

Член 80 
Уредот за завршно миење (однадвор и однатре) на 

труповите на пилињата, кокошките, морките и мисирките 
од кои се извадени внатрешните органи, мора да биде из-
работен од не'рѓусувачки материјал и конструиран така 
што да спречува прскање на вода по просторијата и разле-
вање по површината на подот. 
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Член 81 
Јастивите внатрешни органи (црн дроб, срце, слезина 

и желудник) се обработуваат во издвоена просторија од-
носно простор. 

Опрема што се користи за обработка на црниот дроб, 
срцето и слезината, мора да ги исполнува условите пропи-
шани во член 27 од овој правилник. 

Уредите што се употребувааат за полуавтоматска 
или автоматска обработка на желудниците, мораат да би-
дат изработени од не'рѓосувачки материјал и конструира-
ни така што да можат лесно да се мијат и санитираат. 

Член 82 
Опремата што се користи на линиите на колењето и 

обработка на пернатата живина, во поглед на изработка-
та, местото и начинот на поставување, користење и обе-
лежување, мора да ги исполнува условите пропишани со 
овој правилник. 

К о л е њ е на п и т о м и з а ј а ц и 

Член 83 
За прием на питоми зајаци мора да постои рампа за 

истоварување, прифаќање и обесување на труповите на 
конвеерски систем на обработка. Рампата за истоварување 
мора да ги исполнува условите пропишани во член /5 став 
2 од овој правилник. 

Член 84 
Питомите зајаци можат да се колат во објекти за ко-

лење на питоми зајаци или на линиите на колењето и об-
работката на перната живина. 

Колење на питоми зајаци на линијата на колењето и 
обработката на перната живина се дозволува само во вре-
мето во кое таа линија не се користи за колење на перната 
живина. 

Член 85 
Питомите зајаци се зашеметуваат на хуман и стручен 

начин со примена на електрична енергија или јаглендиок-
сид. 

Член 86 
Питомите зајаци се обработуваат на колосек во ви-

сечка положба. Ако се колат и обработуваат над 50 пито-
ми зајаци на час, за пренесување на труповите колосекот 
мора да има механички систем - конвеер. 

За отсекување на нозете во карпалниот Односно тар-
залниот зглоб се користи нож или пневмохидраулични 
ножици. 

Член 87 
За прифаќање на внатрешните органи на питомите 

зајаци при евисцерација се користи количка или маса за 
ветеринарско-санитарен преглед или конвеерска маса со 
подвижни садови кои мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во член 61 од овој правилник. 

Член 88 
Труповите на питомите зајаци се мијат рачно или во 

автоматски уред со тушеви, така што водата да не прска 
по просторијата и да не се разлева по површината на под-
от. 

Член 89 
Опремата што се користи на линиите на колењето и 

обработката на питомите зајаци, во поглед на изработка-
та, местото и начинот на поставување, користење и обе-
лежување, мора да ги исполнува условите пропишани со 
одредбите на овој правилник. 

3. Простории за обработка на желудници и црева 

Член 90 
Просториите за обработка на желудници и црева мо-

раат да бидат градежно издвоени од просториите за коле-
ње на животни и од другите производствени простории со 
кои функцнонално-технолошки се поврзани. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да имаат 
систем за вентилација за да се спречи ширење на непријат-
ни миризби и за одвод на пареата. 

Зависно од капацитетот на обработката просториите 
мораат да имаат доволен број приклучоци за студена и 
топла вода. Ако приклучоците или излезните цевки за во-
да се наоѓаат под нивото на водата во садовите или се ко-
ристат за празнење и плакнење на одделни делови на ди-
гестивниот тракт, мораат да имаат вградени вентили про-
тив повратна сифонажа. 

Канализациониот систем во просториите за обработ-
ка на желудници и црева мора да ги исполнува условите 
од член 17 на овој правилник. 

Член 91 
За обработка на преджелудници на говеда се користи 

опрема изработена од не“рѓосувачки челик, поставена во 
издвоен дел на просторијата за обработка на желудници и 
црева или во посебна просторија. Таа опрема се состои од: 
маса за прифаќање на стомачните органи, уред за празне-
ње, уред за миење и чистење, полица со куки за ветеринар-
ско-санитарен преглед, уред за термичка обработка и дру-
га опрема што се користи при обработката и преработка-
та на преджелудници. 

На масата за прифаќање на стомачните органи треба 
да се наоѓа подвижен прифатен сад со дигалка или при-
фатна лизгалка. 

Над масата за прифаќање на стомачните органи мо-
раат да бидат поставени доводи на студена и топла вода, 
со вграден кружен термометар. 

Преджелудниците на говедата се празнат и се уреду-
ваат за празнење на подвижна перфорирана цевка, со по-
мош на студена вода. Уредот мора да биде поставен зад 
масата за прифаќање на стомачните органи и мора да има 
каналнзационо уреден простор и заштитни ѕидови кои 
оневозможуваат прскање на водата и на содржината на 
преджелудниците. Тој мора да има механички систем за 
спречување на враќање на непријатните миризби од од-
водните цевки. 

Содржината од уредот за празнење може да се от-
страни со помош на пневматски систем, хидраулични 
пумпи или канали со гравитационен пад. 

Уредот за миење и чистење на преджелудниците (ру-
мен и ретикулум) се наоѓа во непосредна близина на уре-
дот за празнење. Тој мора да биде конструиран така што 
да спречува прскање на водата и истовремено да обезбеду-
ва одвод на отпадната вода непосредно “во канализација-
та. 

Во уредот за миење и чистење треба да постои под-
вижна цевкаста купола поставена на перфорираната цевка 
за миење на преджелудниците. Над куполата се наоѓа туш 
со студена вода. 

Механизмот за миење се пушта во погон со помош 
на ножен педал. 

Во непосредна близина на работното место се поста-
вува опрема за миење раце, со стерилизатор. 

Полицата со куки за ветеринарско-санитарен преглед 
на измиените и исчистените преджелудници треба да биде 
изработена од не'рѓосувачки челик и поставена во близина 
на опремата за обработка на преджелудниците. 

Уредот за топлотна обработка (попарување) на 
преджелуниците мора да биде поставен во посебна про-
сторија и мора да има посреден одвод на отпадните води 
во канализацијата и соодветен систем на одвод за пареата. 

Садовите и базените што се користат при обработка 
и преработка на преджелудниците мораат да бидат во сог-
ласност со член 23 од овој правилник. 

Член 92 
Во просториите за обработка на желудници и црева 

опремата мора да биде поставена над канализационо уре-
дениот простор и поврзана со канализацијата. 

Садовите и масите што се употребуваат во простори-
ите за обработка на желудници и црева мораат да ги ис-
полнуваат условите пропишани во чл. 23 и 27 од овој пра-
вилник. 

За конзервирање на црева со солење и за складирање 
на солени црева треба да се обезбеди посебна просторија 
со ладење која е градежно одвоена од просторијата за об-
работка на желудници и црева. 
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4. Простории за ладење и смрзнување 

Член 93 
Зависно од начинот на .работа, кланицата мора да 

има посебни простории или простори за: ладење на тру-
пови и полутки, ладење на внатрешни органи, пакување 
на внатрешни органи и за одвоени делови од трупот, ладе-
ње на задржани трупови, полутки и органи, смрзнување 
на месо и складирање на смрзнато месо. 

Просториите од став 1 на овој член, покрај термоеле-
ментите на далечинскиот термометар, мораат на погодно 
место да имаат поставени контролни живини термометри. 

Во поглед на материјалот и начинот на поставување, 
колосеците и носачите на колосеците во просториите за 
ладење и смрзнување мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во член 20 од овој правилник. 

Ако за ладење се користат змиести ѕидни испарувачи 
(мирно ладење) или разладна опрема за бурно ладење (ји-
nit kuler) под нив мораат да бидат поставени садови за 
одвод на вода, изработени од непропустлив и не'рѓосу-
вачки материјал, кои преку воден затворач (сифон) дирек-
тно се споени во подната канализација. На изводната цев-
ка на опремата за бурно ладење мора да се постави за-
штитна мрежа. 

Член 94 
Просториите за ладење на трупови и полутки, посеб-

но за секој вид животни за колење, мораат да бидат во 
близина на просториите за колење со кои функционално 
се поврзани со затворени ходници. 

Ако за ладење на трупови или полутки на животни за 
колење се користи проточен систем, сегментите во просто-
ријата за ладење мораат да бидат градежно одвоени и мо-
раат да имаат конвеерски систем за пренесување на полут-
и т е односно труповите. 

Труповите на заклана перната живина можат да се 
ладат: во базен од не'рѓосувачки материјал со проточен 
систем на довод на студена вода и со посреден одвод во 
канализацијата; под систем на тушеви над канализационо 
уредениот простор; во струја на ладен воздух и со корис-
тење на течен јаглендиоксид или течен азот. 

Член 95 
Труповите на перната живина што се ладат во базен 

мораат веднаш, по евисцерацијата, добро да се измијат 
однадвор и однатре со студена вода под притисок. 

За миење на трупови на перната живина мора да се 
користи најмалку: 

1) 1,5 1 вода по труп со маса до 2,5 kg; 
2) 2,5 1 вода по труп со маса меѓу 2,5 и 5 kg; 
3) 3,5 1 вода по труп со маса од 5 kg или повеќе. 

Ладењето во базен мора да одговара на следните ба-
рања: \ 

1) трупот мора да помине низ еден базен или повеќе 
базени со издадена проточна вода; 

2) температурата на водата во базенот или базените, 
мерена на местата на излезот на труповите, не смее да би-
де повисока од Л- 40С; 

3) минималниот протек на вода во текот на целата 
постапка на ладење мора да изнесува: 

- 2,5 1 по труп со маса до 2,5 kg или помала; 
- 4 1 по труп со маса меѓу 2,5 и 5 kg; 
- 6 1 по труп со маса од 5 kg или Поголема. 
Ако има неколку базени, доводот на свежа вода и од-

водот на користената вода во секој одделен базен мора да 
се регулира така што протекот на вода низ последниот ба-
зен да не е помал од: 

- 1 1 по труп со маса до 2,5 kg или помала; 
- 1,5 1 по труп со маса меѓу 2,5. и 5 kg; 
- 2 1 по труп со маса од 5 kg или поголема. 
Водата користена за првото полнење на базенот не 

смее да се засмета во овие количества; 
4) труповите не смеат да остануваат во првиот дел на 

опремата или во првиот базен подолго од половина час, 
или во останатиот дел од опремата или во друг базен т. е. 
во другите базени подолго отколку што е технолошки по-
требно; 

5) за ладење на трупови на пернкта живина со пото-
пување во еден базен или во повеќе базени може да се ко-

ристи само опрема која механички ги задвижува трупови-
те низ вода која тече во обратна насока; 

6) опремата што се користи за миење и ладење на 
труповите на перната живина мора да биде снабдена со 
контролни уреди за мерење и регистрирање на: 

- потрошувачката на вода за време на миењето под 
притисок пред потопувањето; 

- температурата на водата во базенот или базените 
на местата на влезот и излезот на труповите; 

- потрошувачката на вода за време на потопувањето; 
- бројот на труповите. 

Член 96 
Внатрешните органи (јазик, срце, црн дроб, слезина и 

др.) и одвоените делови на трупот (глави, опашка, сало и 
др.) се ладат во посебна просторија или во издвоен про-
стор кој, во поглед на уредувањето и техничката опреме-
ност, одговара на просторијата за ладење на трупови и по-
лутки на заклани животни. 

Ако внатрешните органи на перната живина се ладат 
заедно со труповите на конвеерски систем, мора да се 
спречи допир на труповите со садовите во кои се наоѓаат 
внатрешните органи. 

Опремата за транспорт и складирање на внатрешни-
те органи или на одвоените делови треба да биде израбо-
тена од не'рѓосувачки материјал. 

Внатрешните органи и одвоените делови на трупот 
можат да са пакуваат само во посебна просторија која има 
соодветна опрема (маса за пакување, вага и опрема за мие-
ње раце) и материјал за пакување (пластични фолии, кар-
тоски кутии и др.). 

Член 97 
Просторијата за ладење на задржани трупови, полут-

ки и органи, во поглед на уредувањето и техничката опре-
меност, мора да одговара на просторијата за ладење на 
трупови и полутки на заклани животни. 

Вратата на просторијата од став 1 на овој член мора 
да биде видно и јасно обележена со ознака со црвена боја: 
ЗАДРЖАНО-ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА. Вратата 
мора да се заклучува, а клучот треба да се наоѓа кај вете-
ринарскиот инспектор. 

Член 98 
Ако месото се смрзнува ро кланицата, мора да по-

стои посебна просторија со соодветен капацитет, во која 
се влегува низ преткомора или тампон просторија. 

Влезната врата на преткомората, на просторијата за 
смрзнување и на просторијата за складирање на месо, мо-
раат да имаат сопствен систем за растопување. 

За смрзнување на месо пакувано во картонски кутии 
или во друг вид амбалажа, просторијата за смрзнување 
мора да има подлошки или постаменти. 

Член 99 
Смрзнатото месо се складира во просторијата за 

складирање на подлошки и/или на бокс палети што се по-
ставени на доволно растојание од површините на ѕидови-
те. 

Неспакуваното месо се складира во посебна просто-
рија, одвоено од спакуваното месо. 

Во просторијата за смрзнување на месо или во про-
сторијата за складирање на смрзнато месо мора да постои 
простор за сместување на бобичаво месо кој е наполно од-
воен од другиот дел на просторијата со решеткаста огра-
да од не'рѓосувачки материјал, која е поставена од подот 
до таванот. Врататата на тој заграден простор мора да се 
заклучува, а клучот треба да се наоѓа кој ветеринарскиот 
инспектор. 

Член 100 
На надворешните ѕидови на просториите наведени во 

чл. 98 и 98 од овој правилник мораат да постојат термог-
рафи - термопишувачи за континуална регистрација на 
температурата на просториите. 

Термографи од став 1 на овој член не се потребни ако 
постои централно регистрирање на температурите на тие 
простории со помош на термопишувач. 
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5. Просторија за расечување-четвртење на полутки 

Член 101 
Ако во кланицата се врши расечување - четвртење на 

полутки или макроконфекција, во непосредна близина на 
просторијата за ладење мора да постои посебна простори-
ја за ладење само за оваа цел, поврзана со колосеци со 
другите простории. 

Во таа просторија мора да постојат: двовисински ко-
лосеци, постаменти, лабаво со стерилизатор, електрична 
или рачна пила и стерилизатор за пила, ѕиден термометар 
и термограф односно термоелемент на далечински тер-
мограф. 

6. Просторија за производство на маст или лој 

Член 102 
Во кланицата во која се произведува маст или лој за 

јавна потрошувачка, мора да постојат простории за под-
готвување, топење на мрсното ткиво или лојот, прифаќа-
ње, ладење, пакување и складирање на маст или лој. 

Член 103 
Во просторијата за подготвување на мрсното ткиво 

или лојот мора да биде поставена опрема за иситнување 
на мрсното ткиво или лојот. Просторијата за топење на 
мрсното ткиво или лојот мора да има опрема за суво и 
влажно топење и прифаќање на јастиви производи, опрема 
за миење раце и вентилација. 

Заради одведување на отпадната вода настаната во 
текот на технолошките постапки или при миењето на уре-
дите и просторијата, мора да биде обезбеден систем на од-
вод со соодветен капацитет. 

Член 104 
Просторијата за приваќање, ладење и пакување на 

масти и лој, мора да има опрема за прифаќање и стабили-
зација на маста или лојот (базени, резервоари со мешалка 
и сл.), уред за ладење и уред за пакување (за конфекциони-
рање или големопродажба) и друга потребна технолошка 
опрема, како и опрема за миење раце. 

Член 105 
Во просторијата за складирање мораат да се обезбе-

дат разладни уреди кои овозможуваат ладење до 100С, 
контролни термометри и подметен на кои се ставаат спа-
куваните производи (картонки, пластични канти, лимени 
контејнери и др.). 

7. Просторни за експедирање на месо 

Член 106 
Во кланицата во која се колат животни, се расечуваат 

трупови или се четвртат полутки, мора да постои просто-
рија за експедирање на месо, која е одвоена од просторија-
та за експедирање на запакувани производи. Таа просто-
рија мора да има соодветна опрема: колосек за натовар на 
трупови, полутки или четврти, кој не се вкрстува со патот 
на пренесување на спакуваните производи, натоварна рам-
па, која е снабдена со воздушна завеса и со друг вид за-
штита против влегување на инсекти, глодачи и непријат-
ни мирзиби (врата, гумени или пластични штитници и сл.) 
и опрема за миење раце со стерилизатор. 

Просторијата за експедирање на месо мора да биде 
функционално поврзана со ходници и колосеци со другите 
простории за ладење на трупови полутки или четврти 
подготвени за натовар и мора да има живин термометар и 
термограф односно термоелемент на далечински термог-
раф. 

8. Простории за миење и саннтација на опрема 

Член 107 
Изградбата и уредувањето на просториите за миење 

и санитација на опремата мораат да бидат во согласност 
со член 33 од овој правилник. 

9. Просторни за нејастивн производи на колење и конфнс-
кат 

Член 108 
Кланиците за колење на животни мораат да имаат 

простории за собирање и прифаќање на производите што 
не се употребливи за исхрана на луѓето - нејастиви произ-
води (кожа, рогови, чапунки, длака, коски и др.) и просто-
рија или простор за прифаќање на конфискат. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да бидат 
наполно одвоени од производствените простории и лоци-
рани така што при транспортот да не доЈде до вкрстување 
на патиштата за јастивн производи и патиштата за нејас-
тиви производи и конфискат. 

Ако нејастивите производи и конфискатот не се одве-
зуваат секој ден од објектот, просториите мораат да се за-
клучуваат, мораат да бидат заштитени од влегување на 
инсекти, и глодачи и да имаат разладни уреди што обезбе-
дуваат постигање и одржување на температура до ±40С. 

Транспорт на нејастиви производи и конфискат од 
местото на добивање до просториите, може да се врши по 
канали со гравитационен пад, пневматски цевоводи или 
во непропусгливи садови. 

Каналите со гравитационен пад што се користат за 
транспорт на нејастивн производи и конфискат, мораат да 
бидат снабдени со опрема за спречување враќање не не-
пријатни миризби. 

Просторијата за нејастиви производи и просторијата 
за конфискат мораат да бидат градежно конструирани та-
ка што да одговараат на условите предвидени со овој пра-
вилник во поглед на снабдувањето со вода, канализација и 
опрема (садови за прием и пренесување, опрема за миење 
раце итн.). 

Просторијата за конфискат мора да има и приклучок 
за топла вода со температура од најмалку 83"С чиј довод е 
снабден со контролен кружен термометар. Во таа просто-
рија мора да биде поставена соодветна опрема која овоз-
можува постојана и ефикасна декарактеризација на кон-
фискатот (карболна киселина, метиленско синило и сл.). 

Ако нејастивите производи, конфискатот или 
содржината на преджелудниците се транспортираат пнев-
матски или со систем на вакуум надвор од производстве-
ниот објект, просторот за нивно прифаќање мора да има 
резервоар сместен над канализационо уредената површи-
на, приклучоци за студена и топла вода со температура од 
најмалку 830С (со вграден кружен термометар) и тран-
спортно средство во кое се празни содржината на резерво-
арот. Транспортното средство треба да биде затворено и 
непропустливо за вода и за соковите на ткивата. 

10. Простории за ветеринарска инспекција 

f Член 109 
Уредувањето на просториите за ветеринарска ин-

спекција и опремата во тие простории мораат да бидат во 
согласност со член 34 од овој правилник. 

II. Простории за преглед на месо на трнхини 

Член 110 
Во кланицата во која се колат свињи, заради преглед 

на месото на трихини, мора да постојат на соодветен на-
чин опремени простории, зависно од методата што се ко-
ристи за преглед. 

Просториите за преглед на месото на трихини треба 
да бидат во непосредна близина на линијата на колењето 
на свињи, а можат да бидаат и во склопот на просториите 
за ветеринарска инспекција. 

Тие простории, во поглед на изградбата и уредување-
то, мораат да ги исполнуваат условите од член 18 ст. 2, 5, 
6 и 11 и чл. 31 и 32 од овој правилник. 

Ако месото се прегледува по метода на компресија, 
мора да постојат посебни простории: за прифаќање и под-
готвување на мостри, за преглед на мострите и за миење и 
санитација на приборот и опремата. Просторијата за пре-
глед на мострите мора да има потребен број трихиноско-
пи и помошна опрема, во согласност со капацитетот на 
линијата на колењето на свињите. 
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Ако месото се прегледува по метода на вештачка ли-
чотија на збирни мостри, мора да постои посебна просто-
рија за подготвување на мостри, миење и санитација на 
приборот и опремата и просторија за дигестија и преглед. 
Тие простории мораат да имаат потребна опрема за мие-
ње и санитација на опремата, за подготовка, вештачко ва-
рење и преглед на мострите со помош на трихиноскоп или 
стереомикроскоп, според капацитетот на колењето на сви-
њи. 

За собирање на остатокот од мострите на месо мора 
да се обезбеди посебен сад на заклучување, со ознака 
„Конфискат". 

12. Гардероби и санитарии простории 

Член 111 
(Станицата мора да има погодно лоцирани гардероби 

и санитарни простории со соодветни големини, зависно 
од бројот на вработениот персонал во смена. 

Гардеробите и санитарните простории мораат да би-
дат одвоени за персоналот вработен: 

1) во депото; 
2) во производствените простории; 
3) на собирањето и транспортот на споредни произ-

води на колењето и конфискатот; ф 

4) во службата за техничко одржување, во службата 
за транспорт и во просториите за складирање; 

5) во ветеринарната инспекција; 
6) во лабораторијата и 
7) во управната зграда. 
Изградбата, уредувањето и опремата во гардеробите 

и санитарните простории мораат да бидат во согласност 
со член 35 на овој правилник. 

13. Простории за одмор и исхрана на работниците 

Член 112 
Просториите за одмор и исхрана на работниците мо-

раат да им одговараат на условите од член 35 ст. 11 и 12 
на овој правилник. 

14. Простории за чистење, миење и дезинфекција на пре-
возните средства 

Член 113 
Објектот односно местото за миење и дезинфекција 

на превозните средства мора да има: 
1) покриена заштита, бетонски или метален перга-

мент, или канал за миење на возилата кој има канализаци-
о н и систем со соодветен капацитет; 

2) просторија за држење на приборот и дезинфекцио-
ките средства; 

3) просторија во која е сместен резервоарот со дезин-
фекциони средства и пумпа; 

4) приклучоци за студена и топла вода со температу-
ра од најмалку 830С, со вграден термометар на излезната 
цевка за топла вода; 

5) санитарни простории со соодветна големина за по-
требите на работниците вработени во овој објект, или тие 
простории мораат да се наоѓаат во непосредна близина. 

Член 114 
Објектот за чистење, миење и дезинфекција на сред-

ствата за превоз на животни мора да биде лоциран во не-
чистиот дел на кругот на кланицата, близу депото. 

Објекот за миење и дезинфекција на средствата за 
превоз на готови - јастиви производи мора да биде лоци-
ран во чистиот дел на кругот на кланицата. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 115 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за посебните услови 
што треба да ги исполнуваат кланиците за колење на 
животни од увоз (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/81). 

Член 116 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 471/1 
12 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

810. 
Врз основа на член 37 став 7 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОБЈЕКТИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЖИВОТНИ, ОБРАБОТ-
КА, ПРЕРАБОТКА И СКЛАДИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ 

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што во 

поглед на изградбата, техничкото уредување, опремата, 
начинот на работа, стручниот кадар и хигиената мораат 
да ги исполнуваат кланицнте, ладилниците и објектите за 
обработка, преработка и складирање на производи од 
животинско потекло наменети за јавна потрошувачка или 
за извоз (во натамошниот текст: објекти). 

Член 2 
Објекти од член 1 на овој правилник се: 
1) објекти за колење на животни (копитари, чапунка-

ри, перната живина и питоми зајаци); 
2̂  објекти за расечување на месо; 
3) објекти за обработка и расечување на месо од ди-

веч; 
4) објекти за преработка на месо и изработка на про-

изводи од животинско потекло; 
5) објекти за ладење, смрзнување и складирање на 

производи од животинско потекло. 

Член 3 
Објектите 9Д член 2 на овој правилник, во поглед на-

дградбата, тех!шчката опременост, капацитетот, начинот 
на работа и организацијата на ветеринарската инспекција, 
се класифицираат на: 

1) објекти со поголем обем на производство (во ната-
мошниот текст: индустриски објекти); 

2) објекти со помал обем на производство (во ната-
мошниот текст: занаетчиски објекти); 

3) објекти (простории) во домаќинството. 

Член 4 
Кон барањето за признавање на условите пропишани 

со овој правилник се поднесува: 
1) техничко-технолошки и градежен проект; 
2) проект на системот за снбдување на објектот со во-

да, пареа и струја, како и проект на системот за канализа-
ција; 

3) список на опремата со главни технолошки-технич-
ки карактеристики; 

4) суровински биланс и асортиман на производите, 
опис на технолошките постапки и на дневниот капацитет 
на производството; 

5) приказ на организацијата на работата на објектот 
и биланс на работната сила; 

6) список на санитарните уреди и на мерките што се 
применуваат за санитарна заштита на објектот, опремата 
и производите; 

7) приказ на организацијата на ветеринарната ин-
спекција во објектот. 
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II. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И УРЕДУВАЊЕ 
НА ОБЈЕКТИТЕ 

1. Локација, круг, патишта к распоред на зградите 

Член 5 
Местото за изградба на нов објект треба да биде над-

вор од населба и во подрачје кое со урбанистичкиот план 
нема да биде предвидено за изградба на станбени објекти 
и не смее да загрозува и да биде загрозено од загадување, 
на воздухот од друг објект. 

По исклучок од став 1 на овој член, местото за из-
градба на занаетчиски објект за прерботка и складирање 
на месо, производи од месо, млеко и производи од млеко и 
мед, наменети за јавна потрошувачка, може да биде во на-
селба, само под услов објектот со својата работа да не ја 
загрозува околината или да е во склопот на угостителски 
објекти. 

Објектите од став 2 на овој член не можат да бидат во 
склопот на станбени простории. 

Влезот во работните простории на објектот не може 
да биде низ двор на станбена зграда. 

Објектите од ст. 1 и 2 на овој член мораат да бидат 
изградени на компактно и цедливо земјиште со ниско ни-
во на подземни води и не смеат да бидат на пламен терен, 
ниту на терен склон кон лизгање. 

Член 6 
Кругот на објектот го сочинуваат: земјиштето, згра-

дите и придружните објекти што служат за потребите на 
производствениот објект. 

Површината на земјиштето мора да одговара на ка-
пацитетот, бројот и големината на подигнатите згради за 
да се обезбеди нивна функционална поврзаност и доволна 
оддалеченост на нечистиот и чистиот дел на кругот на об-
јектот. 

Кругот на објектот мора да биде ограден со соодвет-
на ограда. Сите површини на кругот што не се покриени 
со бетон или асфалт мораат да бидат под зеленило. 

Влезот во кругот и Излезот од кругот на објектот мо-
раат да бидат под контрола. 

Во кругот на објектот е забрането воведување и чува-
ње на кучиња, мачки и други. видови животни, освен 
животни за колење. 

Член 7 
Приодните патишта и патиштата во кругот на објек-

тот треба да бидат доволно широки и од цврст материјал 
(бетон или асфалт). Во кругот на објектот може да влегува 
индустриски колосек. 

Патиштата во кругот на објектот мораат да бидат 
погодни за чистење и миење и да имаат доволен број хид-
ранти и^сливници. 

Патишта во кругот на објектот, во смисла на овој 
правилник, се чисти патишта што се користат за испраќа-
ње на јастнви готови производи и нечисти патишта за до-
воз на животни за колење, одвоз на конфискати и други 
материјали сместени во нечистиот дел на кругот. 

Патиштата од став 3 на овој член не смеат меѓусебно 
да се вкрстуваат. 

Член 8 
Распоредот на зградите во кругот на објектот мора 

да биде таков што чистиот дел на кругот на објектот да е 
концентриран на една страна, спрема главниот излез на 
готови производи, и просторно да е одвоен од нечистиот 
дел на кругот на објектот. 

Член 9 
Во чистиот дел на кругот на објектот се наоѓаат: уп-

равната зграда (деловните простории), зградата за произ-
водство, просториите за складирање на адитиви, мирудин 
и материјали за пакување и зградата за миење и дезинфек-
ција на превозните средства со кои се испраќаат јастиви 
производи. 

Управната зграда може да биде лоцирана надвор од 
кругот на објектот. 

Во управната зграда мораат да постојат посебни про-
стории за потребите на ветеринарната инспекција. 

Просториите на објектот наменети за преработка и 
изработка на производи од животинско потекло, ако тоа 
го бара природата на работата, мораат да бидат поделени 
на ладен и топол дел и поврзани со што пократок пат, за-
висно од технолошкиот редослед на производството, така 
што да не дојде до вкрстување на патиштата за јастиви 
производи со патиштата за нејастиви производи и хонфис-
кат. 

Член 10 
Во нечистиот дел на кругот на објектот се наоѓаат 

згради односно места за: 
1) прием и чување на животни за колење; 
2) миење и дезинфекција на превозните средства со 

кои се доведуваат животни за колење; 
3) собирање и сместување на нејастиви производи и 

конфискат; 
4) преработка на конфискат (кафилерија); 
5) ѓубриште и ограден простор за собирање на отпа-

доци; 
6) примарна обработка на отпадните води; 
7) котларница; 
8) работилница за техничко одржување на опремата; 
9) работилница за поправка на превозните средства. 
Местото за миење и дезинфекција на превозните 

средства, работилницата за одржување на опремата, рабо-
тилницата за поправка на превозните средства и котлар-
ницата мораат да бидат лоцирани на границата на чисти-
от и нечистиот дел на кругот на објектот. 

2. Снабдување со вода 

Член 11 
Објектот мора да се снабдува со вода од градскиот 

водовод или од сопствени бунари во доволни количества 
и под соодветен притисок. Водата треба да ги исполнува 
условите пропишани за водата за пиење и мора да биде 
исправна во бактериолошки и физнчко-хемиски поглед. 

Во индустриските објекти при снабдувањето со вода 
од сопствени затворени бунари, во надворешната развод-
на мрежа, преку хидрофор, водокула и сл., мора да се обез-
беди: 

1) доволен притисок на најоддалечено^ место на по-
трошувачка; 

2) хлоринатор снабден со алармен систем, кој обезбе-
дува соодветна концентрација на резидуален хлор во во-
дата; 

3) контактно време на хлор и вода од најмалку 20 ми-
нути пред користењето на водата. 

Член 12 
За потребите на котларницата и разладивте уреди 

може да се користи техничка вода, со тоа што цевоводите 
мораат да бидат видно и јасно означени и не смеат да ми-
нуваат низ приозводствените простории во кои се врши 
обработка или преработка на суровини или производи. 

Член 13 
Во просториите на објектот мора да биде обезбедено 

централно снабдување со топла вода. Топлата вода која 
служи за санитација на опремата и просториите^ на место-
то на потрошувачката, мора да има температура од нај-
малку 830С. 

По исклучок од став 1 на овој член, во просториите 
на занаетчиски објект снабдувањето со топла вода може 
да биде и локално - од бојлери. 

Во објектот мора да постои соодветен број приклучо-
ци за ладна и топла вода за миење на опремата и просто-
риите. Гумените црева за миење, кога не се во употреба, 
мораат да бидат сместени на држачи поставени на погод-
ни места на ѕидните површини, во непосредна близина на 
приклучоците за вода. 

Член 14 
Во производствените простории и ходниците на об-

јектот, цевоводите за ладна и топла вода, пареа, за разлад-
ни уреди и канализација, мораат да бидат поставени над-
вор од зоната на движењето на производите и обложени 
со изолационен материјал. 



Страна 1280 - fepoj 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 септември 1989 

Хоризонталната разводна мрежа на цевоводите над 
работните површини мора да биде заштитена со изолаци-
онен материјал и со штитиници. 

Вертикалните цевоводи треба да се постават така 
што со ѕидната површина да не создаваат скриени агли 
непристапни за чистење и миење. 

Член 15. 
Заради заштита на водоводната мрежа од контамина-

ција која може да настане поради појава на негативен при-
тисок во водоводниот систем, на сите изводи на топла и 
ладна вода мораат да се постават вентили против поврат-
на сифонажа, ако: 

1) славините се со навои или со други приклучоци на 
кои се поставуваат гумени или пластични црева за миење; 

2) краевите на цевките се потопени во вода односно 
ако нивниот излезен отвор се наоѓа под нивото на водата 
во садот; 

3) славините се користени за плакнење на цревна 
содржина или на друг сличен материјал. 

Вентилите против повратна сифонажа мораат да се 
постават непосредно зад славината односно друг вид при-
клучоци. 

Вентилите против повратна сифонажа мораат да би-
дат функционални и лесно достапни за контрола. 

3. Одвод на отпадни води 

Член 16 
Отпадните води од објектот се одведуваат во приро-

ден реципиент или во канализација. 
Одводот на отпадни води од објектот мора да биде 

од три посебни дела: атмосферска (дождовна) канализаци-
ја, канализација на отпадни води и фекална канализација. 

Атмосферските води можат да се влеваат во канали-
зацијата или во природен реципиент без пречистување. 

Отпадните води пред влевањето во природен реципи-
ент мораат да поминат низ соодветен систем за пречисту-
вање. Ако отпадните води се влеваат во градска канализа-
ција, претходно мораат да поминат низ примарна обра-
ботка (одмастување, грубо таложење и хлорирање), или 
само грубо таложење, со тоа што тогаш мораат да се вле-
ваат во главниот одвод на градскиот систем пред пречис-
тувањето на отпадните води. 

Водата што служи за транспорт на нејастиви делови 
може одново да се користи, со претходна сепарација на 
пердувите и нејастивите производи. 

. Фекалната канализација треба да се влева во главни-
от одвод пред градскиот систем - уред за пречистување на 
отпадни води, но зад уредот за примарна обработка на от-
падни води од објектот. 

Член 17 
Во производствените простории на објектот во кои 

при изведувањето на технолошки постапки се користи во-
да, мора да се обезбеди нејзин одвод, така што отпадните 
води да не се разлеваат по подната површина. 

Отпадните води од опремата и од подните површини 
мораат непосредно да се одведуваат во канализира. За од-
вод на водата, во сите простории (освен во просториите со 
температура под 00С) мораат да бидат поставени соодве-
тен број сливници. Сливниците мораат да бидат снабдени 
со ефикасен систем за спречување на враќање на непријат-
ни миризби од канализацијата. 

Шахтите мораат да бидат обезбедени така што да не 
пропуштаат непријатни миризби. 

Опремата што се користи за обработка на јастиви 
производи (маса за обработка на градни органи, уред за 
попарување на трбушки и желудници и др.) и статичната 
опрема за санитција на рачниот алат (стоечки стерилиза-
тори), мораат да имаат прекинат одвод во канализација-
та. 

^Материјали за изградба на простории 

Член 18 
Материјалите што се користат за изградба на просто-

рии во објектот, мораат да овозможат хигиенско одржува-
ње на тие простории. Овие материјали мораат да бидат 
отпорни на абење и корозија. 

Половите на просториите мораат да бидат од цврст 
материјал, непропустлив за вода, сол и масни киселини и 
отпорен на средства за миење и дезинфекција. Половите 
мораат да бидат изработени така што лесно да се мијат и 
чистат и да не се лизгави. 

Половите мораат да имаат соодветен пад накај од-
водните канали или сливници кои треба да бидат обезбе-
дени така што да не пропуштаат непријатни миризби од 
канализацијата. 

Под линијата на колењето и обрботката мора да биде 
изработен канал во вид на олук доволно широк и со соод-
ветен пад накај сливниците поставени во каналот. 

Споевите на половите и ѕидовите, како и на ѕидовите 
меѓусебно, во сите простории мораат да бидат заоблени. 

Површините на ѕидовите на призводствените просто-
рии треба да се обложени до таванот со водоотпорен ма-
теријал со рамни и мазни површини со светла боја. 

Во просториите во кои се бара определен термички 
режим (ладење, смрзнување, расечување, саламурење и 
сл.), ѕидовите мораат да имаат соодветна термичка изола-
ција. 

Аглите на ѕидовите и столбовите, што се изложени на 
удари, треба да бидат обложени со вградени штитници од 
не'рѓосувачки метал, со рамни и мазни површини. Штит-
ниците мораат да бидат во иста рамнина со ѕидната по-
вршина. 

Во просториите и ходниците 90 кои се врши полен 
транспорт, мораат да бидат вградени одбојници од не'рѓо-
сувачки материјал заради заштита на површините на ѕи-
довите и спречување контаминација на производите. 

Таваните и внатрешните покривни конструкции мо-
раат да имаат рамни површини во бела или друга светла 
боја. 

Таваните и внатрешните покривни конструкции тре-
ба да се одржуваат така што на нив да не се создаваат ош-
тетувања, корозија и кондензирана вода и од нив да не се 
одвојува материјалот од кој се изградени или со кој се об-
ложени. 

Прозорците мораат да имаат рамки од не'рѓосувачки 
материјал. Долниот раб на ѕидната рамка на прозорците 
мора да биде наведнат накај подрт под агол од најмалку 
250. 

Прозорците што се отвораат мораат да имаат за-
штитни мрежи против влегување на инсекти. 

Ако постои можност да влезе прав, непријатни ми-
ризби и чад, прозорците треба да бидат затворени. 

Вратите мораат да бидат изработени од не'рѓосувач-
ки метал или од цврста пластика и доволно широки што 
при транспорт производот да не ја допира нивната по-
вршина и рамки. 

Рамките на вратите мораат да се обложени со метал 
отпорен на корозија и вградени така што нивните споеви 
со ѕидот да бидат во иста рамнина со површината на ѕи-
дот. 

Надворешната врата односно влезната врат? во об-
јектот мора автоматски да се затвора, да има воздушна за-
веса и да биде поставена така што да спречува влегување 
на глодачи и други штетници во објектот. 

5. Опрема 

Член 19 
Опремата што се употребува при колењето на живот-

ни и обрботката и преработката на месо и други произво-
ди од животинско потекло во објектите мора да биде изра-
ботена од материјал цврст, непорозен, неапсорбирачки, 
безмирисен и отпорен на корозија, кој не смее да стапува 
во реакција со која и да било состојка на производот, со 
соединението за миење и дезинфекција или со средството 
за одржување на опремата. 

Конструкцијата и поставувањето на опремата треба 
да овозможат нејзино лесно и соодветно хигиенско 
одржување и заштита на производите. 

Површината на опремата што доаѓа во непосреден 
допир со производите не смее да има вдлабнатини, пукна-
тини, отворени споеви, нерамни рабови и скриени агли 
или какви и да било оштетувања, а сите заварени места 
треба да се рамни, мазни и во иста рамнина со околната 
површина. 

За изработката на опремата или деловите на опрема-
та што доаѓаат во допир со производите не е дозволено ^ 
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користење на: бакар, кадмиум, антимон, алуминиум, оло-
во и нивни легури или други токсични метали. 

Во објектите не е дозволено користење на опрема из-
работена од дрво, кожа, стакло, емајл или порцелан, ни 
опрема чии бојосани површини доаѓаат во непосреден до-
пир со производот. 

По исклучок од став 5 на овој член, опрема изработе-
на од дрво може да се користи само во просториите за зре-
ење и складирање на сувомесни производи, трајни колба-
си, сирења и за складирање на запакувани производи, ми-
рудин, адитиви и амбалажа. 

4 К о л о с е ц и 

Член 20 
Колосеците на линиите на колењето и обработката 4 

мора да се изрботени од материјал отпорен на корозија и 
да се поставени на доволна оддалеченост од ѕидните и 
полните површини, така што производот да биде оддале-
чен од подот најмалку 30 cm. 

Носачите на колосеците мора да се изрботени од ма-
теријал отпорен на корозија или заштитени со постојана 
боја отпорна на корозија и влага. 

П о с т а м е н т и 

Член 21 
Постаментите што се користат при изведувањето на 

работни постапки мораат да бидат со соодветна височина 
и големина и изработени од не'рѓосувачки материјал. По-
стаментите можат да бидат неподвижни или подвижни и 
поставени така што да не доаѓаат во директен контакт со 
суровините и производите. 

Постаментите што се користат за држење на под-
вижни садови, запакувани производи, адитиви и амбалажа 
мораат да бидат оддалечени од подот најмалку 30 сш. 

П р е н е с у в а њ е на п р о и з в о д и 

Член 22 
За пренесување на јастиви и нејастиви производи и 

конфискат можат да се користат подвижни садови, канали 
со гравитционен пад, пневматски транспорт или друга со-
одветна опрема. 

Член 23 
Подвижните садови за чување, складирање и тран-

спорт на суровини и производи мораат да бидат изработе-
ни од не'рѓосувачки материјал и мораат да имаат рамни и 
мазни површини, заоблени и рамни споеви, без вдлабнати-
ни, пукнатини, непристапни агли и оштетувања. 

Подвижните садови од не'рѓосувачки челик, мораат 
да бидат означени на следниот начин: 

1) садовите за јастиви производи - со број или со на-
зивот на производственото одделение на кое припаѓаат; 

2) јадовите за нејастиви производи - со прстен во зе-
лена боја; 

3)п?адовите за патолошки изменет материјал (конфис-
кат) - со прстен во црвена боја; 

4) садовите што припаѓаат на објектот или одделени-
ето за обработка и преработка на црева - со прстен во си-
на боја. 

Прстенот од став 2 на овој член треба да е широк 8 до 
10 cm и да ги врамува сите страни на садот. 

Бојата што се користи за означување на подвижните 
садови од не'рѓосувачки челик мора да е нештетна и без 
миризба. 

Подвижните садови од пластичен материјал се: за 
јастиви производи - во бела боја, за нејастиви производи -
во зелена боја, за конфискат - во црвена боја и за црева -
во сина боја! 

Подвижните садови што се користат за прифаќање и 
пренесување на конфискат мораат по конструкција да би-
дат на затворање и заклучување. 

Член 24 
Градените или неподвижните садови (базени) мораат 

да ги исполнуваат условите предвидени во член 23 став 1 
од овој правилник и морат да имаат непропустлива кон-
струкција и сопствен систем за одвод на отпадните води 

по миењето, кој преку воден затворач е споен со канализа-
цијата. 

Градениот или неподвижниот сад (базен) за јастиви 
производи мора да биде означен со таблица од не'рѓосу-
вачкн материјал со небојосани површини, на кош се зани-
шува видот и количеството на суровината, нејзината на-
мена и датумот на почетокот и завршувањето на техно-
лошката постапка. 

Член 25 
Каналите со гравитациона пад мораат да бидат из-

работени од не'рѓосувачки челик. По конструкција кана-
лите не смеат да имаат остри агли, а варовите на состав-
ните делови мораат да имаат мазни површини и да бидат 
во иста рамнина со површината на каналот. 

Формата на каналот е тркалезна или елипсеста. Ши-
рината односно пречникот на каналот изнесува најмалку: 

1) за транспорт на јастиви производи (ситно месо, 
масно ткиво, месо во парчиња и сл.) - 50 cm; 

2) за транспорт на нејастиви производи (рогови, ча-
пунки, влакна, коски, кожа и сл.) - 50 cm; 

3) за транспорт на крв - 30 cm; 
4) за транспорт на стомачни органи од свињи - 50 

cm; 
5) за транспорт на стомачни органи од говеда - 70 

cm; 
6) за транспорт на конфискувани стомачни и градни 

органи од свињи - 50 cm; 
7) за транспорт на конфискувани стомачни органи од 

говеда и делови од трупови на свињи и говеда - најмалку 
70 cm. 

Каналите со вертикална насока, ако се подолги од 2 
т , мораат да имаат лесно расклоплив^, конструкција. 

Каналите со хоризонтална односно коса насока мо-
раат да имаат отвори од горната страна, покриени со вра-
ти со днхтунзи. 

Вратите на каналите се поставуваат така што да пре-
минуваат преку рабовите на отворите најмалку 5 cm. Ши-
рочината на отворите на каналите треба да изнесува нај-
малку 30 cm - за канали со пречник до 50 cm, односно 
најмалку 50 cm - за канали со пречник до 70 cm. Отворите 
на каналите треба да овозможат лесно чистење, миење и 
контрола. 

Каналите за јастиви производи кај кои не постои 
можност од прскање на течниот дел од транспортираниот 
материјал од горната страна можат да бидат отворени по 
целата должина. 

Држачите на каналите со кои тие се прицврстуваат за 
таванот, ѕидните површини или опремата, мораат да би-
дат од не'рѓосувачки метал. 

Ако каналот минува низ катна конструкција, почет-
ниот дел од каналот треба да биде обрабен со бетонска ог-
рада или со прирабница од не'рѓосувачки челик, висока 
најмалку 30 cm од полната површина. 

Каналите што ја поврзуваат просторијата за јастиви 
производи со просторијата за сместување на нејастизи 
производи или конфискат или со просторијата за обработ-
ка на преджелудници и црева, мораат да имаат уред - сис-
тем за вентилација на крајот што се наоѓа во просторијата 
за јасгиви производи. Пречникот на вентилационата цевка 
за одвод на непријатни миризби треба да изнесува најмал-
ку 30 cm. 

За миење, чистење и контрола, покрај каналот или во 
неговата близина, мора да биде поставен постамент (или 
скала) со соодветна височина. 

Отворите што ја поврзуваат просторијата за колење 
со просторијата за обработка на преджелудници и желуд-
ници, како и со просториите за прифаќање на кожа, чапун-
ки, рогови, влакна и други нејастиви производи или кон-
фискат, мораат да имаат механичка заштита и воздушна 
завеса заради спречување продирање на непријатни ми-
ризби. 

Член 26 
Системот за пневматски транспорт мора, по кон-

струкција, да има уред за прифаќање на суровината, цево-
води и сад за празнење со соодветен капацитет, со 
можност за миење и санитација на системот. 

Р а б о т н и м а с и 

Член 27 
Рбетните маси во производствените простории мо-
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раат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал и да 
имаат мазни и рамни површини така што да можат лесно 
да се чистат, мијат и дезинфикуваат. 

Ако дел од површината на работната маса е од плас-
тичен материјал односно од пластични штици, тие треба 
да се рамни, кратки и лесно подвижни. 

Работните маси на кои технолошките постапки се из-
ведуваат со користење на вода мораат да имаат заоблени 
и издигнати рабови и посебен одвод за отпадни води кој 
преку прекинат одвод е споен со канализацијата. 

К о н в е е р с к и м а с и 

Член 28 
Конвеерската маса со подвижни садови или со лента 

за ветеринарско-санитарен преглед на стомачните и град-
ните органи на линиите на колењето и обработката на го-
веда, свињи или овци мора да има: 

1) систем за миење и санитација на садовите или лен-
ти со ладна вода и со топла вода со температура од нај-
малку 830С; 

2) кружен термометар поставен на видно место, чиј 
термоелемент е вграден пред излезните отвори на цевката 
за топла вода; 

3) уред за одвод на водената пареа изработен од 
не'рѓосувачки материјал, кој од страна мора да има отвор 
со соодветна големина за контрола на функционирањето 
на цевката за довод на топла вода. Од внатрешната стра-
на тој уред мора да има одвод за создадениот кондензат; 

4) одвод на отпадни води преку воден затворач (си-
фон) во канализацијата. Отпадните води не смеат да се 
разлеваат по подната површина на просторијата за коле-
ње; 

5) уред за одвод на непријатни “ миризби, ако за тран-
спорт на нејастиви делови и конфискат се користат канали 
со гравитационен пад или ако транспортот е пневматски; 

6) прекинувач за запирање и задвижување на конвее-
рот на колосекот и конвеерската маса, поставен на дофат 
на раката на ветеринарниот инспектор. 

О п р е м а за м и е њ е р а ц е 

Член 29 
Во производствените простории во кои суровините и 

производите се обработуваат или преработуваат, на по-
годно место мора да биде поставена опрема за миење ра-
це. 

Опремата за миење раце се состои од: 
1) лавабо од не'рѓосувачки челик, со ножен погон или 

со фотоќелија, кое е снабдено со ладна и топла вода. Одво-
дот на водата од лавабото мора да биде поврзан со кана-
лизацијата преку воден затворач (сифон); 

2) сад со течен сапун прицврстен за лавабото; 
3) хартиени пешкири поставени на држач над или по-

крај лавабото; 
4) сад за употребените хартиени пешкири, сместен во 

непосредна близина на лавабото. 
Во производствените простории во кои работните 

места се статични, опремата за миење раце треба да е по-
ставена во непосредна близина на работното место. 

Во производствените простории со подвижни работ-
ни места мора да се обезбеди потребен број правилно рас-
поредена опрема за миење раце. 

С т е р и л и з а т о р и 

Член 30 
За санитација на ножеви, пили и друга рачна опрема, 

во производствените простории мораат, во потребен број, 
да бидат поставени и правилно распоредени стерилизато-
ри од не'рѓосувачки челик со соодветна форма и големи-
на. 

Стерилизаторот мора да има цевка за довод на вода, 
прелевна цевка или прелевна површина, одвод за празне-
ње и решетка за ножеви и алат која се наоѓа под нивото на 
водата. 

Ако за одржување на температурата на водата во сте-
рилизаторот се користи електрична енергија, во стерили-
заторот мора да биде поставен термостат за автоматско 
регулирање на температурата на водата. 

Во стерилизаторите мора да се обезбеди протек на 
вода со температура од најмалку 830С. 

Стерилизатор со поголеми димензии (за електрични 
и рачни пили, пневмохндраулични ножици и др.), покрај 
цевката за довод на топла вода со температура од најмал-
ку 830С, мора да има термометар, прелевна цевка и одвод-
на цевка за празнење која, преку прекинат одвод, е врзана 
за канализацијата. 

О с в е т л е н и е 

Член 31 
Производствените простории, работните површини 

и предметите за работа мораат да бидат осветлени со при-
родно или вештачко светло со соодветен интензитет про-
пишан во став 8 од овој член. 

Заради обезбедување на природно осветление, стак-
лото на прозорците треба да биде небојосано и наполно 
проѕирно. 

Вештачкото осветление мора да обезбедува дифузно 
светло кое не ја менува бојата на осветлениот предмет. 
Светлосните извори треба да бидат распоредени така што 
светлоста во просторијата да биде колку што е можно по-
веќе уедначена. 

Светлосните извори мораат да бидат поставени така 
што целата работна површина да ја осветлуваат со пред-
виденава јачина на светлоста и без создавање на сенки. Из-
ворот на вештачко светло треба да биде поставен во арма-
тура од не'рѓосувачки материјал и заштитен со затворен, 
прозрачен или проѕирен штитник од пластика. Не е дозво-
лено користење на стаклени и емајлирани штитници во 
производствените простории. 

Светлосните извори треба да бидат доволно големи и 
така поставени што работникот со своето тело да не ја за-
солнува работната површина. 

Хоризонталните и вертикалните разведи на елек-
тричната мрежа во производствените простории и над ра-
ботните површини мораат да бидат заштитени со соод-
ветни штитници. 

Јачината на осветленоста се констролира со луксме-
тар. 

Јачината на осветленоста на одделни работни места 
и производствени простории треба да изнесува: 

1) во шталите и оборите во кои се, сместени животни 
за колење - 100 1х, а на местото на кое се врши преглед 
пред колењето - 550 1х на оддалеченост од 90 cm од по-
вршината на подот; 

2) во оборите за животни за кои се сомнева дека се за-
болени над целата површина - 200 1х на 90 cm од подот, а 
на местото на прегледот - кај боксот за фиксирање - 550 
1х; 

3) на местата на кои се симнува кожата од говедски 
глави и се одвојуваат главите од труповите - 220 1х, во ви-
сочината на која тие операции се изведуваат; 

4) на местото на кое се мијат говедски глави - 550 1х; 
5) на местото на кое се прегледуваат говедски глави -

550 1х; 
6) на местото на кое се прегледуваат внатрешни орга-

ни - 550 1х;̂  
7) на местото на кое се прегледуваат трупови на гове-

да или полутки - 5501х, во нивото на плешките и предните 
нозе; 

8) на местото на кое се чистат и мијат говедски по-
лутки - 550 1х, во височина на плешките и предните нозе; 

9) наместото на кое се обработуваат градните органи 
и црниот дроб на говедата - 550 1х, на работната површи-
на на масата; 

10) на местото на кое се прегледуваат задржани тру-
пови, полутки и органите на говедата - 550 1х; 

11) на местото на кое се прегледуваат свињски полут-
ки - 550 1х, во височина на мандибуларните лимфни јазли; 

12) на местото на кое се прегледуваат градни и сто-
мачни органи на свињи - 550 1х, во нивото на дното на 
подвижните садови на масата за преглед на внатрешни ор-
гани; 

13) на местото на кое се обработуваат јазици, градни 
органи и црн дроб на свињите - 550 1х, на работната по-
вршина на масата; 

14) на сите места за ветеринарско-санитарен преглед 
на животни за колење и на производи од животинско по-
текло - 550 1х; 

л 
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15) на местото на кое се обработуваат убодни рани на 
полутки на свињи - 550 1х, во височина на местото на исе-
чување на убодната рана; 

16) на местото на кое се прегледуваат задржани тру-
пови или полутки и органи на свињи - 5501х, во нивото на 
мандибуларните лимфни јазли и на садот за ,внатрешни 
органи; 

17) на сите места на кои се одвојуваат нечистите де-
лови од чистите делови, т. е. каде што е потребно посилно 
осветление за хигиенска обработка на производи (на при-
мер, примарна обработка на свињски јазици, финална об-
работка на свињски полутки и говедски четврти и сл.) -
550 1х, во височина на работните површини; 

18) во просториите за ладење на полутки на говеда и 
свињи - 110 1х, во нивото на предните нозе; 

19) во простории за ладење на внатрешни органи -
220 1х, во височина на работните површини; 

20) во сите производствени простории - најмалку 220 
1х, во височина на работните површини. 

В е н т и л а ц и ј а 

Член 32 
Во просториите на објектот, во однос на големината 

и намената, мора да се обезбеди природна или вештачка 
вентилација, одвод на водената пареа и одвод на непријат-
ните миризби. 

Отворите за довод на свеж воздух мораат да бидат 
поставени така што да не дојде до контаминација на воз-
духот со прашина, непријатни миризби и сл. Тие отвори 
мораат да бидат снабдени со филтери и со заштитна 
мрежа против влегување на инсекти. 

Хоризонталните разводи на вентилациониот систем 
во производствените простории не смеат да бидат над ра-
ботните површини. 

6. Просторија за санитација на опремата 

Член 33 
За миење и санитација на опремата, во објектот мора 

да постои една или повеќе простории со соодветна голе-
мина, на погодно место. 

Подот, ѕидовите и таванот на просторијата од став 1 
на овој член треба да бидат непропустливи за вода и да 
имаат мазни површини. Во неа мора да биде вграден слив-
ник во подот, уред за вентилација и одбојници на ѕидови-
те. 

Во просторијата за миење и санитација на опремата 
треба да постојат доводи на ладна вода и топла вода со 
температура од најмалку 830С, кружен термометар вгра-
ден на излезниот дел на цевката за топла вода, извор на 
светло со пропишан интензитет и подлошки за опремата. 

Ако за миење и санитација на садовите се користи 
проточен уред, тој мора да биде во погодна просторија 
близу до производствените одделенија, во која постои со-
одветна вентилација. Проточниот уред мора да има соп-
ствена опрема за одвод на пареата, вграден кружен термо-
метар и отвор за контрола на функционирањето на цевка-
та за довод на топла вода и за одвод на отпадните води, 
преку воден затворач, непосредно во канализацијата. 

За држење на приборот и средствата за санитација 
(рачен алат, средства за чистење, миење и дезинфекција и 
сл.) мора да постои посебна просторија или издвоен про-
стор со соодветна „опрема. 

7. Простории за ветеринарска инспекција 

Член 34 
Зависно од големината и намената, објектите мораат 

да имаат соодветен број работни простории за потребите 
на ветеринарската инспекција. 

Просториите за потребите на ветеринарската инспек-
ција мораат да имаат потребен мебел и опрема. Во рамки-
те на овие простории мора да постојат одвоени делови за 
гардероба и санитарни простории. 

8. Простории за потребите на работниците 

, Член 35 
Во ,објектите мораат да постојат простории за пре-

слекување на работниците'(гардероби) и санитарни про-

стории (бањи и тоалети), одвоени за мажи и жени, кои со 
затворен ходник се поврзани со производствените просто-
рии. 

Во рамките rta гардеробите мораат да бидат уредени 
простории за прием на нечиста и за издавање на чиста за-
штитна облека. 

Гардеробите и санитарните простории во чистиот 
дел на објектот мораат да бидат одвоени од гардеробите и 
санитарните простории во нечистиот дел на објектот. 

Во гардеробата за секој вработен работник се обезбе-
дува посебен орман за цивилната облека и орман за работ-
ната облека, обувките и рачниот алат. Орманот е израбо-
тен од метал, поставен на постамент висок 30 cm и со 
покриена површина наведната напред под агол од најмал-
ку 250. Вратата на орманот треба да има отвори за венти-
лација. Седиштата во гардеробата можат да бидат при-
цврстени за орманите или поставени меѓу редовите на ор-
мани, а се изрботени од материјал кој лесно хигиенски се 
одржува. Гардеробите мораат да имаат природна или 
вештачка вентилација. 

Во склопот на гардеробите мораат да се наоѓаат са-
нитарни простории за одржување на личната хигиена на 
работниците (бањи и тоалети), кои мораат да имаат соод-
ветна природна или вештачка вентилација. 

Во бањата на секои 10 вработени работници во сме-
на, се обезбедува една опрема за миење раце пропишана 
во член 29 став 2 од ОВОЈ правилник и една туш-кабина. 

Туш-кабината мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) ѕидовите на туш-кабината мораат да бидат об-
ложени со водоотпорен материјал во бела или светла боја, 
а ако се монтажни - мораат да бидат изработени од не'рѓ-
осувачки материјал, со мазни и рамни површини; 

2) туш-кабината мора да има топла и ладна вода, 
држач за сапун и сапун; 

3) при влезот во туш-кабината мора да се постави 
држач за пешкир и држач за алиштата; 

4) полната површина на туш-кабината мора да има 
соодветен пад накај сливникот и мора да биде покриена со 
гумена или пластична подметка. 

Тоалетите (клозетите), одвоени за мажи и жени, мо-
раат да бидат градежно одвоени од гардеробите и бањите. 

Во објектите во кои гардеробите се оддалечени од 
производствените простории, мораат да постојат тоалети 
во непосредна близина на тие простории, одвоени од нив 
со ходник и со тампон-просторија. 

Вратата меѓу претпросторот на тоалетите (тампон -
просторија) и просторијата со кабини, како и вратите на 
кабините за клозетски шолји треба да се отвораат во оба-
та правца (пеперуга-врата). Вратите на кабините за кло-
зетски шолји мораат да бидат подигнати 30 cm од полната 
површина. 

Во претпросторот на тоалетите мора да се постави 
потребен број опрема за миење раце, пропишана во член 
29 став 2 на овој правилник. Вратата на влезот во прет-
просторот на тоалетите треба да има уред за механичко 
самозатворање. 

Во тоалетите мора да се обезбеди: 

За број на работниците од ист Број на клозетски шо-
пол љи 

1 до 15 1 
16 до 35 2 
36 до 55 3 
56 до 80 4 

На секои 30 работници преку 1 
80 

Исплакнување на клозетските шолји со вода се врши 
на ножен погон. Клозетските шолји во машките тоалети, 
до една третина од вкупно предвидениот број шолји, 
можат да се заменат со писоари, што треба да се постават 
во одвоен дел на тоалетите. 

За пуштање и одмор на работниците за време на ра-
ботното време мораат да се обезбедат погодно лоцирани 
простории, кои имаат природна или вештачка вентилаци-
ја, опрема за миење раце И клупи или столови. 

За исхрана на вработениот персонал во објектите мо-
ра да постои соодветно опремена просторија (трпезарија). 
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Забрането е внесување храна и пијачки во производ-
ствените простории или гардеробите. 

9. Хигиена на вработениот персонал 

Член 36 
При работата во објектите од член 2 на овој прарил^ 

ник, вработениот персонал е должен да користи работна 
облека и обувки, да го употребува и одржува рачниот алат 
со кој е задолжен и да се придржува кон условите пропц^ 
шани со ветеринарско-санитарниот ред. 

Работниците што се вработени во производствените 
простории или доаѓаат во непосреден допир со проироди^ 
те, мораат да носат работна облека и обувки, и тоа; 

1) во производството, пакувањето, натоварот и истот 
варот на месо и производи и миењето на опрема - панта? 
дони и блуза односно мантил, капа или шамија и гумени 
или пластични престилки во бела боја, гумени или плав' 
тични чизми, калеши или чевли од кожа и гумени или 
пластични нараквици, каде што е потребна заштита на 
производите; 

2) при колењето на животни и подготвуван?ото т РИ̂  
би за преработка - работен комбинезон или панталони и 
блуза, капа и гумена престилка во бела боја и чизми; 

3) при натоварот и истоварот на медо - работен ман-
тил - капа или шамија во бела боја, престилка, чизми или 
калеши од гума или пластика; 

4) во складовите за јастиви производи - работен ман-
тил или блуза, капа или шамија во бела боја и престилка 
од пластика или гума; 

5) при истоварот на животни и подготвуваното на 
животни за колење, истоварот на нејастиви производи и 
конфиекат и при техничкото одржување на просториите, 
уредите и опремата - панталони и блузи односно работфџ 
мантил или комбинезон во боја, капа или шамија во боја и 
непропустливи обувки. 

Работниците што работат во простории со темпера-
тура под О 0С носат бела работна облека преку заштитна^-
та облека. 

Работната облека се прави од материјал кој може да 
се изварува и пегла. 

Работната облека работникот ја менува секојдневно, 
а ако природата на работата го бара тоа и почесто. 

За хигиенско одржување на работната облека мора да 
се обезбеди перење и сушење, со користење на сопствен.и 
пералници или со користење услуги на други пералница 

Рачниот алат (дршките на сатари, ножеви, обрачи, 
куки и др., кориците за држење на ножеви, синџирот за 
држење на корици и сл.) мора да биде изработен од не'рѓо-
сувачки метал или пластика. 

Рачниот алат во текот на работата мора да се 
одржува во хигиенски исправна состојба. Завидно ОД при-
родата на работата, е задолжително по секое валкање, 
рачниот алат мора да се санитира со вода со температура 
од најмалку 830С. По завршувањето на работата рачниот 
алат, исчистен и измиен, се остава во за тоа определени 
касети или ормани. 

Работниците вработени во непосредното производ-
ство и во преработката на намирници мораат да бидат 
потстрижени и избричени и мораат да имаат уред: а коса. 
Ноктите на прстите на рацете мораат секогаш да бидат 
чисти и уредно потсечени. Работниците со подолга уредна 
коса мораат при работата да користат заштитни мрежи 
или шамии. 

Во производствените простории е забрането при ра-
ботата носење на рачни часовници и накит, како и употре-
ба на козметички средства. 

Пред влегувањето во тоалет, мораат да се остават на 
определено место рачниот алат и дел од заштитната обле-
ка (престилка и мантил), а по употребата на тоалетот, ра-
цете мораат да се измијат. 
v Работниците вработени во производството, обработ-
ката, преработката или складирањето Ш производи и су-
ровини мораат да бидат здрави и не смеат да бидат прене-
сувачи и излачувачи на причинители на болести или кон-
таминенти на производите од животинско потекло. 

11 о вредите на рацете мораат да се заштитат Со гуме-
ни нараквици или напрсток. 

Здравствените книшки на вработениот персонал мо-
раат во секое време да му бидат на располагање на ветери-
нарскиот инспектор. 

И. ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 37 
Индустриските објекти од член 3 точка 1 на овој пра-

ридник ед распоредуваат на објекти за: 
1) колење на чапункари, копитари, перната живина и 

питоми зајаци; 
2) расечува?^ на месо од чапункари, копитари, перна-

та живина и питоми зајаци; 
3) обработка и радување на месо од дивеч; 
4) преработка на месо од чапункари, копитари перна-

та живина и дивеч; 
5) расекување и преработка на месо од риби; 
6) расечување и преработка на ракови, школки, 

полжави и жаби; 
7) подготовка и преработка на јајца; 
8) обработка на млеко и изработка на производи од 

млеко; 
9) обработка, преработка и складирање на мед; 
10) обработка, доработка, преработка и складирање 

на црева од чапункари и копитари; 
11) производство на обвивки за колбаси од суровини 

од животинско потекло; 
12) производно на сирило; 
13) даден?е, спржување и складирање на производи 

од животинско потекло. 

Член 38 
Објектите од член 37 на овој правилник, покрај оп-

штите услови пропишани во чл. 5 до 36 на овој правилник, 
мораат да ги исполнуваат и посебните услови пропишани 
во овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЧАПУНКАРИ, КОПИТАРИ, 
ПЕРНАТА ЖИВИНА И ПИТОМИ ЗАЈАЦИ 

Член 39 
Во објектите за колеле на повеќе видови животни, ко-

лењето може да се врши во една просторија на одвоени 
линии, само во различно време. 

Ако ВО објектот истовремено се колат животни од 
различни видови, линиите на колењето за секој вид живот-
ни мораат да бидат поставени во одвоени простории. 

Член 40 
Објектите за колење на чапункари или копитари, или 

на перната живина или питоми зајаци, зависно од видот 
на животните што се колат, начинот на работа и видот на 
производството, мораат да имаат, по технолошки редос-
лед, функционално поврзани и технички опремени просто-
рии за: 

1) прием и привремено сместување на животните за 
колење; 

2) колење на животни; 
3) обработка на желудници и црева; 
4) ладење и смрзнување; 
5) распнување - четвртење на полутки; 
6) производство на маст и топење на лој; 
7) експедирање на месо; 
8) миење и санитација на опремата; 
9) нејаетиви производи на колењето и конфискат; 
10) ветеринарска инспекција; ѓ 
11) преглед на месото на трихини; 
12) гардероби и санитарни просторни; 
13) одмор и исхрана на работниците; 
14) чистење, миење и дезинфекција на превозните 

средства, 
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-

полнуваат општите услови за изградба и уредување, во 
согласност со одредбите на чл. 5 до 36 од оаој правилник. 

1. Простории за прием и привремено сместување на живот-
ните за колена 

Член 41 
Просториите за прием и привремено сместуваање на 

животните за колење (во натамошниот текст: депо) ги со-
чинуваат: рампа за прием на животни, простории за смес-
тување на животни^ ходник (коридор) за водење на живот-
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ните на колење, просторија или простор за подготвување 
на животните за колење и просторија за сместување на 
болни односно на заболување сомнителни животни. 

Член 42 
Рампата за прием на животни, со прифатни боксови 

со соодветен капацитет и со место определено за ветери-
нарско-санитарен преглед, мора да биде во непосредна 
близина на просторијата за сместување на животните, по-
ставена така што патот на животниве наменети за колење 
директно да води во шталите и оборите, без вкрстување со 
другите патишта. 

Ако во објектот се колат животни од различни видо-
ви, делото мора да има посебни штали за крупни живот-
ни, посебни штали за ситни животни и одвоени обори за 
свињи. 

Преградните ѕидови и бетонските или металните ог-
ради меѓу шталите и оборите мораат да бидат изградени 
така што да не може да дојде до повреди на животните и 
да можат лесно да се чистат, мијат и дезинфикуваат. 

Шталите и оборите мораат да бидат со таква големи-
на што да се обезбеди одмор на животните и во лежечки 

' став и да бидат снабдени со копанки за хранење и поење 
на животните. 

Шталите и оборите мораат да бидат на видно место 
и јасно обележени со броеви и мораат да имаат табла со 
податоци за датумот на пристигањето, бројот и потеклото 
на сместените животни. 

Член 43 
Просториите за сместување на болни односно на за-

болување сомнителни животни, посебно за секој вид, мо-
раат да бидат градежно целосно издвоени од другиот дел 
на депото, така што да се оневозможи контакт на болните 
или на заболување сомнителни животни со здравите 
животни. Тие простории се означуваат на видно место со 
натпис во црвена боја СОМНИТЕЛНИ ЖИВОТНИ. Во 
нив Цора да се наоѓа опрема за обуздување и фиксирање 
на жи^цште. Подните површини во овие простории мо-
раат да има?Ггвосебен одвод за отпадните води (сливник). 

Член 44 
Во ходникот за водење на животните на колење мора 

да постои посебна патека за крупни животни и посебна па-
тека за ситни животни ако колењето се врши истовремено. 
Широчината на патеките мора да овозможи движење на 
животните само во една насока. Помеѓу или надвор од тие 
патеки треба да се наоѓа патека за работниците, одвоена 
со бетонски огради или со огради од метална конструкци-ј а 

Просторијата или просторот за подготвување на 
животни за колење мора да биде одвоен од просториите за 
колење на животни и треба да обезбеди доаѓање и прифа-
ќање на животните според капацитетот на колењето. 

Просторијата или просторот во кој животните се ми-
јат пред зашеметувањето, мора да има приклучок за вода 
снабден со гумено црево или со систем на тушеви за авто-
матско миење, како и одвод за отпадна вода. 

Член 45 
Во објектите за колење на перната живина и питоми 

зајаци во непосредна близина на просторијата за подгот-
вување на животните за колење мора да постои посебна 
просторија или градежно издвоен простор или уред за ми-
ење и санитација на кафезите, кој ги исполнува условите 
од член 33 на овој правилник. 

Член 46 
Во склопот на депото мораат да се обезбедат просто-

рии за ветеринарскиот инспектор кој врши преглед на 
животните наменети за колење, гардероби и санитарни 
простории за работниците вработени на приемот, сместу-
вањето и подготвувањето на животните за колење. 

Просторијата за ветеринарскиот инспектор мора да 
има маса за пишување, орман за евиденција и инструмен-
ти што се користат при прегледот на животните. 

Гардеробите и санитарните простории, во поглед на 
бројот, капацитетот и уредувањето, мораат да ги исполну-
ваат условите пропишани со член 35 на овој правилник. 

Член 47 
Во близината на депото мора да постои базен или 

контејнер за сместување на шталско ѓубре и ѓубре од пре-
возните средства. 

Во нечистиот дел на кругот на објектот мора да биде 
изграден и покриен базен или поставен метален резервоар 
за прифаќање на содржината од преджелудниците, ако на 
друг начин не е решено нејзиното отстранување од кругот 
на објектот. 

На местото на прифаќањето на содржината од 
преджелудниците мора да се обезбеди довод на ладна во-
да и топла вода со температура од 830С, со вграден кон-
тролен термометар и соодветен одвод на отпадна вода. 

2. Простории за колење на животни 

Член 48 
Во просториите за колење, нечистиот дел мора да би-

де одвоен од чистиот дел. 
Под нечист дел се подразбира делот на просторијата 

во кој се врши зашеметување и колење на животните, сим-
нување на кожата, попарувања, оборување и симнување 
на влакната односно попарување и симнување на пердуви-
те. 

Под чист дел се подразбираат делот на просторијата 
во кој се вршат другите постапки на обработка на трупо-
вите и органите. 

Член 49 
Во просторијата за колење во која истовремено се ко-

лат и обработуваат два или повеќе видови животни, лини-
ите на колењето и обработката мораат да бидат градежно 
одвоени. 

Ако колењето на повеќе видови животни се врши во 
една просторија, на одвоени линии и во различно време, 
линиите на колењето во нечистиот дел мораат да бидат 
одвоени со ѕид висок најмалку 3 m или со слободен про-
стор од најмалку 5 ш. 

Работата на линиите на колењето и обработката мо-
ра да биде организирана така што да обезбедува хигиен-
ско изведување на технолошките постапки и ветеринар-
ско-санитарен инспекциски преглед. 

Патиштата за пренесување на нејастиви производи и 
конфискат не смеат да се вкрстуваат со линиите на коле-
њето и обработката, ниту со патиштата за транспорт на 
јастиви производи. 

Опремата за колење и обработка на животни мора да 
ги исполнува условите од чл. 19 до 32 на овој правилник. 

К о л е њ е на г о в е д а 

Член 50 
Говедата се зашеметуваат на хуман и стручен начин 

со уред со пенетрирачки клин или со примена на елек-
трична енергија во бокс кој мора да биде одвоен од лини-
јата на колењето и искрвавувањето. 

Говедата мораат да се искрвават со обичен или шуп-
лив нож во висечка положба над линијата за искрваву ва-
ње. 

Линијата за искрвавување (базенот) треба да има го-
лемина која одговара на капацитетот на колењето н да би-
де лоцирана и заштитена таха што да не дојде до прскање 
на крв пред боксот за зашеметување или врз околните 
подрачја на кои се врши обработка на труповите. 

На местото на одводот на водата и крвта од базенот 
мора да се обезбеди заштита која спречува враќање на не-
пријатните миризби. 

Опремата за земање, собирање, обработка, транспорт 
и складирање на крв за исхрана на луѓето треба да е изр-
ботена од не'рѓосувачки челик. 

Садовите за собирае на крв мораат да бидат јасно оз-
начени се додека ветеринарските инспектори не ги прегле-
даат труповите и внатрешните органи на животните. 

Член 51 
Над просторот кој претставува продолжение на базе-

нот за искрвавување се отсечуваат роговите, се одвојува 
кожата од главата, се подврзуваат хранопроводите и се 
отсечуваат предните нозе. 
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За отсечување на роговите на говедата се користат 
пневмохидраулични ножици, електрична пила или сатар, 
а за отсечување на предните нозе - пневмохидраулични 
ножици, електрична пила или нож. 

Член 52 
Главите на говедата можат да се отсечуваат над про-

сторот од член 51 став 1 на овој правилник или по целос-
ното одвојување на кожата од трупот. 

Опремата за обработка и подготвување на говедски 
глави за ветеринарско-санитарен преглед се состои од 
уред за миење и посгамент или конвеерски систем за пре-
глед. 

Уредот за миење треба да е изработен од не'рѓосувач-
ки челик и да е конструиран така што да спречува рас-
прскувач^ на вода, а истовремено да обезбедува индирек-
тен одвод на отпадната вода во канализацијата. На тој 
уред мораат да постојат два прнклучока за ладна вода, со 
тоа што на едниот приклучок да е поставено подвижно 
црево со конусна наставка за исплакнување на носната и 
усната шуплина, а на другиот приклучок - црево со ште-
ден туш за миење на надворешната површина на говедска-
та глава. За обесување на говедските глави треба да посто-
јат специјални подвижни кукачки, кои се санитираат по 
миењето на секоја говедска глава. 

Уредот за миење мора да биде поставен близу до мес-
тото за отсечување и за ветеринарско-саиитарен преглед 
на говедските глави, во чистиот дел на просторијата. 

Постаментот за ветеринарско-санитарен преглед и 
подвижните рамки и кукачките на конвеерскиот систем за 
сместување или обесување на подготвените говедски .гла-
ви треба да се изработени од не'рѓосувачки челик и кон-
струирани така што да можат лесно да се чистат и мијат. 

Член 53 
При системот за хоризонтална обработка на говеда, 

треба да се обезбеди доволно простор за непречено и хиги-
енско изведување на работните постапки. 

Подвижниот постамент за симнување на кожата од 
труповите мора да биде изработен од не'рѓосувачки мате-
ријал и конструиран така што да оневозможува допирање 
на деловите на трупот од кои е симната кожата со подот 
или со надворешната страна на кожата. 

При системот на вертикална обработка на говеда, 
треба да се оневозможи да дојде до допирање на трупот 
или полутката со подната површина и со постаментот 
или до меѓусебно допирање на обработените и необрабо-
тените трупови. 

Кожата мора да се одвојува така што да не го конта-
минира месото. 

Постаментите што се користат при изведувањето на 
работните постапки мораат да им одговараат на условите 
пропишани во член 21 на овој правилник. 

Член 54 
За прифаќање на внатрешните органи на говедата 

при евисцерација се користи специјална,' само за таа цел 
определена количка или подвижна лента односно под-
вижните садови на конвеерската маса за ветеринарско-са-
нитарен преглед. 

Количката од став 1 на овој член мора да биде изра-
ботена? од не'рѓосувачки челик и се користи во објекти со 
мал капацитет и на линии на колењето на говеда со капа-
цитет до 30 парчиња на час. Количката мора да има еден 
сад со соодветна големина и форма погодна за сместување 
и преглед на стомачните органи и еден сад за сместување 
и преглед на градните органи. 

За миење и санитација на количката мора да се обез-
беди одвоена и на погодно место лоцирана просторија 
или простор, кој мора да им одговара на условите пропи-
шани во член 33 на овој правилник. 

Маса со подвижна лента за ветеринарско-санитарен 
преглед на внатрешните органи мора да се употребува на 
линиите на кои се колат и обработуваат од 30 до 50 говеда 
на час, а конвеерска маса со подвижни садови - на линии-
те со капацитет на колење од над 50 говеда на час. 

Во поглед на конструкцијата, санитацијата и одводот 
на отпадните води, масите од став 4 на овој член треба да 
им одговараат на условите пропишани во член 28 на овој 
правилник. 

Покрај масата со подвижна лента односно покрај 
конвеерската маса со подвижни садови мора да се постави 
постамент со опрема за миење раце со стернлизатор, уред 
за миење на чизмите и касета за оставање на заштитните 
обувки. 

Брзината на движењето на подвижната лента или на 
подвижните садови мора да биде синхронизирана со брзи-
ната на движењето на труповите на колосекот. 

На дофат на раката на ветеринарниот инспектор мо-
ра да се постави прекинувач за истовремено запирање или 
пуштање во движење на колосечниот конвеер и подвижна-
та лента, односно на подвижните садови на конвеерската 
маса за ветеринарско-санитарен преглед на внатрешните 
органи и држачи за евиденција и жигови. 

Член 55 
За преглед на задржани трупови на говеда мора да 

постои одвоен дел на колосекот, постамент и опрема за 
миење раце, со стерилизатор. 

Член 56 ' 
За отстранување на контаминирани делови од полут-

ки на говеда (тримување) морат да постојат постамент, 
опрема за миење раце, со стерилизатор, и јасно означен 
сад во кој се прифаќаат контаминираните делови. 

Член 57 
Говедските полутки се мијат со рачен туш или со сис-

тем на тушеви во посебен уред. 
Миењето со рачен туш се изведува од подвижен или 

двовисочински фиксиран постамент, над посебно дренира-
но подрачје. За да се спречи прскање на вода, мора да биде 
поставен штитник. 

Системот на тушеви во посебен уред мора да обезбе-
ди миење на говедски полутки од горните делови накај до-
лните делови. Тој уред мора да биде конструиран така 
што во целост да оневозможува прскање на вода надвор 
од уредот и мора да има одвод на водата во канализација-
та. 

Член 58 
Градните органи, слезните и црните дробови од гове-

да се обработуваат на специјални маси кои им одговараат 
на условите од член 27 на овој правилник. 

К о л е њ е на к о п и т а р и 

Член 59 
Градежното уредување ц техничката опременост на 

просторијата за колење на копитари мораат да им одгова-
раат на условите од чл. 48 и 49 на овој правилник. 

Колењето на копитари, расечувањето и обработката 
на месото и изработката на производи од месо на копита-
ри мора да се врши во посебен објект. 

Зашеметување^, колењето и обработката на заклани 
копитари мора да биде во согласност со одредбите од чл. 
50 до 58 на овој правилник. 

К о л е њ е на с в и њ и 

Член 60 
Зашеметувањето, колењето, искрвавувањето, попару-

вањето или симнување на кожата, обработката во печка за 
оборување и симнувањето на согорениот епидерм мора-
ат да се изведуваат во издвоена просторија или простор 
(нечист дел) кој е функционално поврзан со линијата на 
натамошната обработка на свињски трупови (чист дел). 

Член 61 
Свињите се зашеметуваат на хуман и стручен начин 

со примена на електрична енергија или јаглендиоксид. 
Свињите се искрвавуваат во висечка положба со 

обични или шупливи ножеви. Линијата за искрвавување и 
начинот на собирање на крвта мораат да ги исполнуваат 
условите пропишани во член 50 ст. 3 до 6 од овој правил-
ник. 

Труповите пред попарувањето се мијат со ладна вода 
од системот на тушеви или од уредот за миење кои се кон-
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струирани така што да спречуваат прскање на вода над-
вор од уредот и разлевање по водната површина. 

Член 62 
Хоризонталното попарување на труповите на свињи-

те се изведува во базен Што е изработен од не'рѓосувачки 
материјал и е снабден со контролен термометар и со сис-
тем за одвод на пареата. Големината на базенот мора да 
му одговара на капацитетот на линијата за обработка на 
свињи. 

Уредот за вертикално попарување на трупови од сви-
њи мора да биде изработен од Исцрпувачки материјал и 
снабден со контролен термометар, со систем за одвод на 
пареата, со пумпи за рециркулација и со филтери за вода-
та што рециркулира. 

Уредот за механичко симнување на влакна мора да 
има пропусна моќ што му одговара на капацитетот на ба-
зенот или на уредот за попарување односно на капаците-
тот на линијата за обработка на свињи. \ 

Влакната (четините) мораат во текот на работата да 
се отстрануваат во посебен контејнер или во посебна про-
сторија. 

Во уредите за механичко симнување на влакна можат 
да се користат пумпи за рециркулација на водата со фил-
тери, освен последните 2 m пред излегувањето на трупови-
те од свињи. Во тој дел на уредот мора да се користи про-
точен систем на вода. 

Масата за обработка на свињи, која се наоѓа зад уре-
дот за механичко симнување на влакната, мора да биде од 
не'рѓосувачки материјал, а нејзината должина мора да му 
одговара на капацитетот на линијата за обработка. Над 
таа маса мора да биде поставен систем на тушеви со лад-
на вода, а за миење на задните нозе мора да се обезбеди 
посебен туш пред ставањето на кукачката за распннање. 

Печката за оборување мора да биде опремена со ра-
чен или автоматски прекинувач за довод на гориво и со 
штитник односно со насочувач кој спречува меѓусебно до-
пирање на труповите и допирање на труповите со надво-
решната и внатрешната површина на печката. Непосред-
но зад печката мора да се постави систем на тушеви со 
ладна вода. 

Стружењето на саѓите и чистењето на труповите на 
линијата за обработка на свињите може да се врши рачно 
или механички. 

Рачното чистење - избрзувањето на труповите - се 
врши, зависно од работните постапки, од подот или од по-
елементот. Тушевите со ладна вода за влажење на трупо-
вите мораат да бидат поставени и насочени така што лад-
ната вода да не го прска колосекот и работниците во око-
лината. -

За чистење и миење на главите се користат четки со 
пластична рачка, врзани со еластични црева со доводот на 
ладна вода. 

Уредите за механичко чистење на свињски трупови 
мораат да бидат конструирани така што да спречуваат 
распрскување на водата по просторијата за колење и мо-
раат да имаат сопствен одвод на вода во канализацијата. 

Уредот за завршно миење на свињски трупови мора 
да биде конструиран така што да спречува распрскување 
на водата надвор од уредот и разлевање на водата по по-
вршината на подот. 

Член 63 
Кожата од труповите на свињите се симнува на коло-

секот, во висечка положба. 
Линијата за симнување на кожата мора да биде одво-

ена од линијата за попарување се до чистиот дел на про-
сторијата. 

За отсечување на опредните и задните нозе во карпал-
ниот односно тарзалниог зглоб се користи нож или пнев-
мохидраулични ножици. 

Кожата се одвојува од труповите рачно или со по-
мош на уред за механичко симнување на кожа така што да 
не го контаминира месото. 

При одвојувањето на кожата не смее да се дозволи 
меѓусебен контакт на обработените и необработените тру-
пови и допирање на трупот со постаментот или со полна-
та површина. 

Постаментите што се користат при изведувањето на 
постапките мораат да ги исполнуваат условите пропиша-
ни во член 21 на овој правилник. 

Другата опрема и постапки на работа се идентични 
со опремата и постапките на работа на линијата за обра-
ботка на трупови од попарени свињи. 

Член 64 
За прифаќање на внатрешните органи од свињи при 

евисцерација мора да се користи количка за евисцерација 
или маса за ветеринарско-санитарен преглед или конвеер-
ска маса со подвижни садови. 

Количката за евисцерација односно масата за ветери-
нарско-санптарен преглед се корнети на линиите за обра-
ботка со капацитет до 20 свињи на час. Количката мора да 
ги исполнува условите пропишани во член 54 ст. 2 н 3 од 
овој правилник. 

Масата за ветеринарски преглед на внатрешните ор-
гани мора да биде нзрботена од не'рѓосувачки материјал и 
мора да има садови за сместување на стомачните и град-
ните органи. За миење и санмтацнја на тие садови по секо-
ја употреба, во непосредна близина на масата мора да по-
стои одвоен и уреден простор со ладна када и со топла 
вода со температура од 83бС. 

Конвеерска маса со подвижни садови за ветеринар-
ско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се 
користи на линиите за обработка со капацитет над 20 сви-
њи на час. Масата мора да ги исполнува условите пропи-
шани во член 28 на овој правилник. 

Член 65 
За преглед на задржани трупови од свињи мораат да 

постојат одвоен дел на колосекот, постамент и опрема за 
миење раце, со стерилизатор. 

Член бб 
Свињските полутки мораат да се мијат на начинот 

пропишан во член 57 на ОВОЈ правилник. 

Член 67 
Обработката на јазиците, градните органи, ^незините 

и црните дробови од свињи се врши на специјални маси 
што им одговараат на условите од член 27 на овој правил-
ник. 

К о л е њ е н а о в ц и 

Член 68 
Овците се зашеметуваат на хуман и стручен начин со 

примена на електрична енергија или јаглендиоксид. 
Овците се искрвавуваат со обични или шунда 

ножеви, во внсечка положба над линијата за искрвавува-
њето (базенот). 

Линијата за искрвавувањето (базенот) и начинот на 
собирање на крвта мораат да им одговараат на условите 
пропишани во член 50 ст. 3 до 6 од овој правилник. 

Член 69 
Овците се обработуваат на колосекот во висечка по-

ложба. 
За отсечување на предните и задните нозе во карпал-

ниот односно тарзалниот зглоб се користи нож или пнев-
мохидраулични ножици. 

За одвојување на кожата на јагниња може да се корис-
ти компресор со вградени филтери за пречистување на 
воздухот, при што канилата се вовлекува под кожата над 
карпалниот или тарзалниот зглоб. 

Кожата мора да се одвојува така што да не го конта-
минира месото. 

Член 70 
За пренесување на труповите од овци колосекот мора 

да има механички систем-коонвеер, ако на линиите се ко-
лат и обработуваат над 50 овци на час. 

Член 71 
За прифаќање на внатрешните органи од овци при 

евисцерација мора да се користи количка за евнсцерација 
или маса за ветерннарско-санитарен преглед или кон ѕвер-
ска маса со подвижни садови, кои мораат да ги исполнува-
ат условите пропишани во член 64 на овој правилник. 
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Количка за евисцерација односно маса за ветеринар-
ско-санитарен преглед се користи на линиите за обработ-
ка со капацитет до 50 овци на час. 

Коонвеерска маса со подвижни садови за ветеринар-
ско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се 
користи на линиите за обработка со капацитет над 50 овци 
на час. Масата мора да ги исполнува условите пропишани 
во член 28 на овој правилник. 

Член 72 
За преглед на задржани трупови од овци мораат да 

постојат одвоен дел на колосекот, постамент и опрема за 
миење раце, со стерилизатор. 

Член 73 
Со вода со температура до 40 0С можат да се мијат 

само делови од вратот на обработените трупови од овци, 
и тоа над канализационо уреден простор, без можност за 
прскање на вода по околината. 

Член 74 
Опремата што се користи на линиите на колењето и 

обработката на овци, во поглед на изработката, местото и 
начинот на поставување, користење и обележување, мора 
да ги исполнува условите пропишани со овој правилник. 

К о л е њ е на п е р н а т а ж и в и н а 

Член 75 
За прием на перната живина мора да постои рампа за 

истовар, прифаќање и обесување на труповите на коонве-
ерски систем на обработка. 

На рампата за истовар мора да постојат: место за ве-
теринарско-санитарен преглед на перната живина, уреди 
за миење раце, доводи на топла и ладна вода, просторија 
или простор со уред за миење на кафези, просторија за 
перната живина сомнителна на заразни болести, контејнер 
за пцовисана - конфискува^ живина и простории за вете-
ринарска инспекција. 

Член 76 
Зашеметувањето, колењето и искрвавувањето, попа-

рувањето и впарувањето, како и симнувањето на пердуви 
од перната живина се изведуваат во посебни простории 
или простори (нечист дел) кои се функционално поврзани 
со линијата за обработка на трупови од перната живина 
(чист дел). 

За пренесување на труповите во висечка положба, ли-
нијата на колењето и на обработката на перната живина 
мора да има механички систем - конвеер. 

Член 77 
Пернатата живина се зашеметува на хуман и стру-

чедн начин со примена на електрична енергија или јаглен-
диоксид. 

Пернатата живина се искрвавува со помош на нож, 
специјални ножици или автоматски уреди, во висечка по-
ложба над линијата која треба да им одговара на условите 
пропишани во член 50 ст. 3 и 4 од овој правилник. 

Член 78 
Попарувањето на трупови од пилиња, кокошки, мер-

ки и мисирки се изведува во протечен базен. Трупови од 
шатки и гуски се впаруваат во посебен уред со пареа доби-
ена од вода за пиење. 

Големината на проточниот базен и на уредот .за виа-, 
рување мора да му одговара на капацитетот на линијата 
за колењето и обработка на перната живина. 

Базенот и уредот мораат да бидат изработени од 
не'рѓосувачки материјал и снабдени со контролни термо-
метри, како и со системи за одвод на napeafa. 

Член 79 
Уредот за механичко симнување (кубење) на пердуви 

од перната живина мора да има штитници кои спречуваат 
прскање на вода по подот и по просторијата за колење. 

Искубените пердуви мораат во текот на работата да 
се отстрануваат од уредот за механичко симнување (кубе-

ње) на пердуви по канали или на друг начин и да се тран-
спортираат во посебна просторија за собирање на пердуви 
или, со помош на соодветно транспортно средство, до 
местото за преработка. 

Просторијата за собирање на пердуви мора да има 
опрема за цедење и сушење на пердуви, довод на ладна и 
топла вода, дренажен и канализациони систем и опрема 
за миење раце, како и соодветен систем за вентилација. 

Восокот употребен за симнување на пердуви од за-
клани гуски и пајки мора во текот на работата да се от-
странува од уредот за симнување на пердуви и да се прене-
сува во посебна просторија за регенерација и складирање 
на восокот. 

Член 80 
Уредот за миење на трупови од перната живина мора 

да биде изработен од не'рѓосувачки материјал и конструи-
ран така што да спречува распрскување на вода по про-
сторијата и разлевање по површината на подот. 

Уредот од став 1 на овој член се наоѓа зад местото на 
кое се симнуваат пердувите, а спрема местото на кое се 
пристапува кон заслепување на кожата или отсечување на 
делови од трупот. 

Член 81 
Уредите за отстранување на главата, вратот, гушата 

и ножињата на перната живина мораат да бидат изработе-
ни од не'рѓосувачки материјал и конструирани така што 
да можат лесно да се мијат и санитираат. 

За транспорт на отстранетите делови можат да се ко-
ристат канали со гравитационен пад, канали со вода, пнев-
матски рли вакуум-транспорт или соодветни садови изра-
ботени и означени во согласност со член 23 од овој пра-
вилник. 

Отстранетите делови, како и конфискатот, се тран-
спортираат од линијата за обработка на труповите во про-
сторијата односно просторот за собираање на меј аети ви 
производи или на конфискат или до местото за непосред-
на преработка. ч 

Член 85 
Вадењето на внатрешните органи на перната живина 

(евисцерација) може да се врши рачно или автоматски. 
За рачна евисцерација се користи специјална виљуш-

ка од не'рѓосувачки челик. За автоматска евисцерација се 
користи уред кој мора да биде Изработен од не'рѓосувачки 
материјал и конструиран така што да овозможи лесно ми-
ење и санитација. 

Член 83 
Уредот за завршно миење (однадвор и однатре) на 

трупови од пилиња, кокошки, морки и мисирки од кои се 
извадени внатрешните органи мора да биде изработен од 
не'рѓосувачки материјал и конструиран така што да го 
спречува прскањето на водата по просторијата и разлева-
ње по површината на подот. 

Член 84 
Јастивите внатрешни органи (црниот дроб, срцето, 

слезината и желудникот) се обработуваат во издвоена про-
сторија односно простор. 

Опремата што се користи за обработка на црниот 
дроб, срцето и слезината, мора да ги исполнува условите 
пропишани во член 27 од овој правилник. 

Уредите што се употребуваат за полуавтоматска или 
автоматска обработка на желудници мораат да бидат из-
работени од не'рѓосувачки материјал и конструирани така 
што да можат лесно да се мијат и санитираат. 

Член 85 
Опремата што се користи на линиите за колење и об-

работка на перната живина, во поглед на изработката, 
местото и начинот на поставување, користење и обе-
лежување, мора да ги исполнува условите пропишани со 
ОВОЈ правилник. 

К о л е њ е на п и т о м и з а ј а ц и 

Член 86 
За прием на питоми зајаци мора да постои рампа за 

истовар, прифаќање и обесување на труповите на конвеер-
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ски систем на обработка, Рампата за истовар мора да ги 
исполнува условите пррпишани во член 75 став 2 на овој 
првилник. 

Член 87 
Питоми зајаци можат да се колат во објекти за коле̂ -

ње на питоми зајаци или на линиите за колење и обработ-
ка на перната живина. 

Колење на питоми зајаци на линијата за колење и об-
работка на перната живина се дозволува само во времето 
во кое таа линија не се користи за колење на перната 
живина. 

Член 88 
Питомите зајаци се зашеметуваат на хуман и стручен 

начин со примена на електрична енергија или јаглендиок-
сид. 

Член 89 
Питомите зајаци се обработуваат на колосек, во ви-

сока положба. Ако се колат и 'обработуваат над 50 пито-
ми зајаци на час, за пренесување на труповите колосекот 
мора да има механички систем - конвеер. 

За отсечување на нозете во карпалииот односно тер-
залниот зглоб се користат нож или пневмохидраулични 
ножици. 

Член 90 
За прифаќање на внатрешните органи на питомите 

зајаци при евисцерација се користи количка или маса за 
ветеринарско-санитарен преглед или конвеерска маса со 
подвижни садови што мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во член 64 на овој правилник. 

Член 91 
Труповите од питоми зајаци се мијат рачно или во 

автоматски уреди со тушеви така што водата да не прска 
по просторијата и да не се разлева по површината на под-
от. 

Член 92 
Опремата што се користи на линиите за колење и об-

работката на питоми зајаци, во поглед на изработката, 
местото и начинот на поставување, користење и обе-
лежување, мора да ги исполнува условите пропишани со 
одредбите на овој правилник. 

3. Простории за обработка на желудници и црева 

Член 93 
Просториите за обработка на желудници и црева мо-

раат да бидат градежно издвоени од просториите за коле-
ње на животни и од другите производствени простории со 
кои се функционално-технолошки поврзани. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да имаат 
систем за вентилација за да се спречи ширењето на непри-
јатни миризби и одвод ца пареата. 

Зависно од капацитетот на обработката, просториите 
мораат да имаат доволен број приклучоци за ладна и топ-
ла вода. Ако приклучоците или излезните цевки за вода се 
.наоѓаат под нивото на водата во садовите или се користат 
за празнење и плакнење на одделни делови на днгестивни-
от тракт, мораат да имаат вградени вентили против по-
вратна сифомажа. 

Канализациониот систем во просториите за обработ-
ка на желудници и црева мора да ги исполнува условите 
од член 17 на овој правилник. 

Член 94 
За обработката на преджелудници од говеда се корис-

ти опрема изработена од не'рѓосувачки челик, поставена 
во издвоениот дел на просторијата за обработка на желуд-
ници и црева или во посебна просторија. Таа опрема се 
состои од: маса за прифаќање на стомачните органи, уред 
за празнење, уред за миење и чистење, статив со кукачки за 
ветеринарско-санитарен преглед, уред за термичка обра-
ботка и друга опрема што се користи при обработката и 
преработката на преджелудници. 

На масата за прифаќање на стомачните органи тоеба 
да се наоѓа подвижен прифатен сад со дигалка или при-
фатна лизгалка. 

Над масата за прифаќаше на стомачните органи мо-
раат да бидат поставени доводи за ладна и топла вода со 
вграден кружен термометар. 

Преджелудниците од говеда се празнат и се уредува-
ат за празнење на подвижна перфорирана цевка, со помош 
на ладна вода. Уредот мора да биде поставен зад масата 
за прифаќање на стомачните органи и мора да има кана-
лизационо уреден простор и заштитни ѕидови кои го оне-
возможуваат прскањето на водата и на содржината од 
преджелудниците. Тој мора да има механички систем за 
спречување на враќањето на непријатните миризби од од-
водните цевки. 

Содржината од уредот за празнење може да се от-
страни со rtOMOUi на пневматски систем, хидраулични 
пумпи или канали со гравиташзонек пад. 

Уредот за миење и чистење на преджелудкицнте (ру-
мен и ретикулум) се наоѓа во непосредна близина на уре-
дот за празнење. Тој мора да биде конструиран така што 
да го спречува прскањето на вода и истовремено да обез-
бедува одвод на отпадната вода непосредно во канализа-
цијата. 

Во уредот за миење и чистење треба да постои под^ 
вижна купола во рид на цевка, поставена на перфорирана-
та цевка за миење на преджелудниците. Над куполата се 
наоѓа туш со ладна вода. 

Механизмот за миење бе пушта во погон со помош 
на ножен педал. 

Во непосредна близина на работното место се поста-
вува опрема за миење раце со стерилизатор. 

Стативот со кукачки за ветеринарскб-сакитарен пре-
глед на измиените и исчистени преджелудницн мора да 
биде изработен од не'рѓосувачки челик и поставен во бли-
зината на опремата за обработка на преджелуднцците. 

Уредот за топлотна обработка за попарување на 
преджелудниццте мора да биде поставен во посебна про-
сторија и мора да има посреден одвод на отпадните води 
во канализацијата и соодветен систем за одвод на пареата. 

Садовите и базените што се користат при обработка-
та и преработката на преджелудниците мораат да бидат 
ро согласност со член 23 на овој правилник. 

Член 95 
Во просториите за обработка на желудници и црева 

опремата мора да биде посгавена над каналнзационо уре-
дениот простор и поврзана со канализацијата. 

Садовите и масите што се употребуваат во простори-
ите за обработка на желудници и црева мораат да ги ис-
полнуваат условите пропишани во чл. 23 и 27 од овој пра-
вилник. 

За конзервирање на црева со селење и за складирање 
на солени црева треба да се обезбеди посебна просторија 
со ладење, која од просторијата за обработка на желудни-
ци и црева е градежно одвоена. 

4. Простории за ладење и скршување 

Член 96 
Зависно од начинот на работа, објектот мора да има 

посебни простории или простори за: ладење на трупови и 
полутки, ладење на внатрешни органи, пакување на внат-
решни органи и на одвоени делови од трупрт, ладење на 
задржани трупови, полутки и органи, сменување на месо 
и производи од месо и складирање на смрзнато месо и на 
производи од месо. 

Просториите од став 1 на овој член, покрај термоеле-
ментите на далечински термометар, мораат на погодно 
место да имаат поставени контролни живини термометри. 

Во поглед на материјалот и начинот на поставување, 
колосеците и носачите на колосеците во просториите за 
ладење и смрзнување мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во член 20 на овој правилник,. 

Ако за ладење се користат змиеети ѕидни испаруваа 
(мирно ладење) или разладна опрема за бурно ладење (ју-
нит кулер), под нив мораат да бидат поставени садови за 
одвод на вода, изработени од непропустлив и не'рѓосувач^ 
ки материјал, кои преку воден затворач (сифон) непосред-
но се споени со полната канализација. На изводната цевка 
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на опремата за бурно ладење мора да се постави заштитна 
мрежа. 

Член 97 
Просториите за ладење на трупови и полутки, посеб-

но за секој вид животни за колење, мораат да бидат во 
близината на просториите за колење со кои функционално 
се поврзани со затворени ходници: 

Ако за ладење на трупови или полутки од животни за 
колење се користи проточен систем, сегментите во просто-
ријата за ладење мораат да бидат градежно одвоени и мо-
раат да имаат конвеерски систем за пренос на полутки од-
носно трупови. 

Труповите од заклана перната живина можат да се 
ладат: во базен од не“рѓосувачки материјал со проточен 
систем за довод на ладна вода и со посреден одвод во ка-
нализацијата; под систем на тушеви над канализационо 
уредениот простор; во струја на ладен воздух и со корис-
тење на течен јаглендиоксид или течен азот. 

Член 98 
Труповите од перната живина што'се ладат во базен 

мораат веднаш по евисцерацијата добро да се измијат од-
надвор и однатре со ладна вода под притисок. 

За миење на трупови од перната живина мора да се 
користи најмалку: 

1) 1,5 1 вода по труп со маса до 2,5 kg; 
2) 2,5 1 вода по труп со маса меѓу 2,5 и 5 kg; 
3) 3,5 1 вода по труп со маса од 5 kg или повеќе. 
Ладењето во базен мора да одговара на следните ба-

рања: 
1) трупот мора да помине низ еден базен или низ по-

веќе базени со оладена проточна вода; 
2) температурата на водата во базенот или базените, 

мерена на местата на излегување на труповите, не смее да 
биде повисока од Ч-40С; 

3) минималниот протек на вода во текот на целата 
постапка на ладење мора да изнесува: 

- 2,5 1 по трупот со маса до 2,5 kg или помалку; 
- 4 1 по трупот со маса меѓу 2,5 и 5 kg; 
- 6 1 по трупот со маса од 5 kg или повеќе. 
Ако има неколку базени, доводот на свежа вода и од-

водот на користената вода во секој одделен базен мора да 
се регулира така што протекот на вода низ последниот ба-
зен да не е помал од: 

- 1 1 по трупот со маса до 2,5 kg или помалку; 
- 1,5 1 по трупот со маса меѓу 2,5 и 5 kg; 
- 2 1 по трупот со маса од 5 kg или повеќе. 
Водата користена за прво полнење на базенот не смее 

да се смета во овие количини; 
4) труповите не смеат да остануваат во првиот дел од 

опремата или во првиот базен подолго од половина час, 
или во другиот дел од опремата или во друг базен, т. е. во 
другите базени подолго отколку што е технолошки по-
требно; 

5) за ладење на трупови на перната живина со пото-
пување во еден базен или во повеќе базени може да се ко-
ристи само опрема која механички ги задвижува трупови-
те низ вода Koja тече во спротивна насока; 

6) опремата што се користи за миење и ладење на 
труповите од перната живина мора да биде снабдена со 
контролни уреди за мерење и регистрирање на: 

- потрошувачката на вода за време на миењето под 
притисок пред потопувањето; 

- температурата на водата во базенот или базените 
на местата на влегување и излегување на трупови; 

- потрошувачката на вода за време на потопувањето; 
- бројот на трупови. 

Член 99 
Внатрешните органи (јазикот, срцето, црниот дроб, 

слезината и др.) и издвоените делови од трупот (главата, 
опашката, салото и др.) се ладат во посебна просторија 
или во издвоен простор, кој во поглед на уредувањето и 
техничката опременост одговара на просторијата за ладе-
ње на трупови и полутки на заклани животни. 

Ако внатрешните органи на перната живина се ладат 
заедно со труповите на конвеерски систем, мора да се 
спречи допирање на труповите со садовите во кои се нао-
ѓаат внатрешните органи. 

Опремата за транспорт и складирање на внатрешни-
те органи или на издвоените делови треба да биде израбо-
тена од не'рѓосувачки материјал. 

Внатрешните органи и издвоените делови од трупот 
можат да се пакуваат само во посебна просторија која има 
соодветна опрема (маса за пакување, вага и опрема за мие-
ње раце) и материјал за пакување (пластични фолии, кар-
тоски кутии и др.). 

Член 100 
Просторијата за ладење на задржани трупови, полут-

ки и органи, во поглед на уредувањето и техничката опре-
меност, мора да одговара на просторијата за ладење на 
трупови и полутки од заклани животни. 

Вратата на просторијата од став 1 на овој член мора 
да биде видно и јасно обележана со ознака во црвена боја -
ЗАДРЖАНО ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА. Врата-
та мора да се заклучува, а клучот треба да се наоѓа кај ве-
теринарскиот инспектор. 

Член 101 
Ако месото и производите од месо се смрзнуваат во 

објектот, мора да постои посебна просторија со соодветен 
капацитет, во која се влегува низ преткомора или, низ там-
пон-просторија. 

Влезната врата на преткомората, на просторијата за 
смрзнување и на просторијата за складирање на месо и на 
производи од месо мора да има сопствен систем за расто-
пување. 

За смрзнување на месо спакувано во картонски кутии 
или во друг вид амбалажа, просторијата за смрзнување 
мора да има подлошки или постаменти. 

Член 102 
Смрзнатото месо и производите од месо се складира-

ат во просторијата за складирање на подлошки и/или 
бокс-палети што се поставени на доволна оддалеченост од 
површината на ѕидовите. 

Неспакуваното месо се складира во посебна просто-
рија издвоено од спакуваното месо односно производи од 
месо. 

Во просторијата за смрзиување на месо и на произво-
ди од месо или во просторијата за складирање на смрзна-
то месо и производи од месо мора да постои простор за 
сместување' на бобичаво месо кој е наполно одвоено од 
другиот дел на просторијата со решеткаста ограда од 
не'рѓосувачки материјал, што е поставена од подот до та-
ванот. Вратата на тој ограден простор мора да се заклучу-
ва, а клучот треба да се наоѓа кај ветеринарскиот инспек-
тор. 

Член 103 
На надворешните ѕидови на просториите наведени во 

чл. 101 и 102 од овој правилник мора да постојат термо-
графи - термопишувачи за континуална регистрација на 
температурата на просториите. 

Термографи од став 1 на овој член не се потребни ако 
постои централно регистрирање на температурата на тие 
простории со помош на термопишувач. 

5. Просторија за расекување - четвртење на полутки 

Член 104 
Ако во објектот се врши расечување - четвртење на 

полутки или макроконфекција, во непосредна близина на 
просториите за ладење мора да постои посебна простори-
ја за ладење само за оваа цел, поврзана со колосеци со 
другите простории. 

Во таа просторија мора да постојат: двовисински ко-
лосеци, постаменти, лавабо со стерилизатор, електрична 
или рачна пила и стерилизатор за пилата, ѕиден термоме-
тар и термограф односно термоелемент на далечински 
термограф. 

6. Просторија за производство на маст или лој 

Член 105 
Во објектот во кој се произведува маст или лој за јав-

на потрошувачка мора да постојат простории за подгот-
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вување, топење на масно ткиво или лој, за прифаќање, ла-
дење, пакување и складирање на маста или лојот. 

Член 106 
Во просторијата за подготвување на масно ткиво или 

лој мора да биде поставена опрема за иситнување на мас-
ното ткиво или лојот. Просторијата за топење на масното 
ткиво или лојот мора да има опрема за суво или влажно 
топење и за прифаќање на јастивите производи, опрема за 
миење раце и вентилација. 

Заради одведување на отпадната вода настаната во 
текот на технолошките постапки или при миењето на уре-
дите и просторијата, мора да биде обезбеден систем за од-
вод со соодветен капацитет. 

Член 107 
Просторијата за прифаќање, ладење и пакување на 

маста или лојот мора да има опрема за прифаќање и ста-
билизација на маста или лојот (базени, резервоари со ме-
шалка и сл.), уред за ладење и уред за пакување (за конфек-
ционирање или велепродажба) и друга потребна техно-
лошка опрема, како и опрема за миење раце. 

Член 108 
Во просторијата за складирање мораат да се обезбе-

дат разладни уреди кои овозможуваат ладење до WC, 
контролни термометри и подлошки на кои се редат спаку-
ваните производи (картови, пластични ^канти, лимени 
контејнери и др.). 

7. Просторни за експедиравме на месо 

Член 109 
Во објектот во кој се колат животни, се расечуваат 

трупови или се четвртат полутки мора да постои просто-
рија за експедирање на месо, која е одвоена од просторнја-

. та за експедирање на спакуваните производи. Таа просто-
рија мора да има соодветна опрема: колосек за натовар на 
трупови, полутки или четвртки, кој не се вкрстува со па-
тот за пренесување на спакувани производи, натоварна 
рампа, која е снабдена со воздушна завеса и со друг вид за-
штита против влегување на инсекти, гледачи и непријат-
ни миризби (врата, гумени или пластични штетници и сл.) 
и опрема за миење раце со стерилизатор. 

Просторијата за експедирање на месо мора да биде 
функционално поврзана со ходници и колосеци со другите 
простории за ладење на трупови, полутки или четврти 
подготвени за натовар и мора да има живин термометар и 
термограф - односно термоелемент на далечински тер-
мограф. 

8. Просторија за миење и санитација на опремата 

Член 110 
Изградбата и уредувањето на просториите за миење 

и санитација на опремата мораат да бидат во согласност 
со член 33 од овој правилник. 

9. Просторни за нејасгиви производи на колењето н кон-
фнскат 

Член 111 
Објектите за колење на животни мораат да имаат 

простории за собирање и прифаќање на производите што 
не се употребливи за исхрана на луѓето - нејастиви произ-
води (кожа, рогови, чапунки, влакна, коски и др.) и просто-
рија или простор за прифаќање на конфискат. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да бидат 
наполно одвоени од производствените простории и лоци-
рани така што при транспортот да не доЈде до вкрстување 
на патиштата за јасгиви производи и патиштата за нејас-
тиви производи и конфискат. 

Ако нејастивите производи и конфискатот не се одве-
зуваат секојдневно од објектот, просториите мораат да се 
заклучуваат, мораат да бидат заштитени од влегување на 
инсекти и глодачи и да имаат разладни уреди кои обезбе-
дуваат постигање и одржување на температура до Ч-40С. 

Транспорт на нејастиви производи и на конфискат од 
местото на добивањето до просториите може да се врши 

по канали со гравитационен пад, со пневматски цевоводи 
или во непропустливи садови. 

Каналите со гравнтационен пад што се користат за 
транспорт на нејастиви производи и конфискат мораат да 
бидат снабдени со опрема за спречување на враќањето на 
непријатни миризби. 

Просторијата за нејастиви производи и просторијата 
за конфискат мораат да бидат градежно конструирани та-
ка што да одговараат на условите прдвидени со овој пра-
вилник во поглед на снабдувањето со вода, канализација и 
опрема (садови за прием и пренесување, опрема за миење 
раце итн.). 

Просторијата за конфискат мора да има и приклучок 
за топла вода со температура од најмалку 830С, чиј довод 
е снабден со контролен кружен термометар. Во таа про-
сторија мора да биде поставена соодветна опрема која 
овозможува постојана и ефикасна декарактеризација на 
конфискатот (карболна киселина, метиленско синило и 
сл.). 

Ако нејастивите производи, конфискатот или 
содржината на преджелудниците се транспортираат пнев-
матски или со системот на вакуум надвор од производ-
ствениот објект, просторот за нивното прифаќање мора да 
има резервоар сместен над канализационо уредената по-
вршина, пршугучоци за ладна вода и топла вода со темпе-
ратура од најмалку 830С (со вграден кружен термометар) 
и транспортно средство во кое се празни содржината на 
резервоарот. Транспортното средство треба да е затворе-
но и непропустливо за вода и за ткивни сокови. 

10. Простории за ветеринарска инспекција 

Член 112 
Уредувањето на просториите за ветеринарска ин-

спекција и опремата во тие простории мораат да бидат во 
согласност со член 34 од овој правилник. 

11. Простории за преглед на месото на трихини 

Член 113 
Во објектот во кој се колат свињи, заради преглед на 

месото на трихини, мораат да постојат на соодветен на-
чин опремени простории, зависно од методот што се ко-
ристи за преглед. 

Просториите за преглед на месото на трихнии треба 
да се во непосредна близина на линијата за колење на сви-
њи, а можат да бидат и во склопот на просториите за вете-
ринарска инспекција. 

Тие простории, во поглед на изградбата и уредување-
то,мораат да ги исполнуваат условите од член 18 ст. 2,5,6 
и 11 и чл. 31 и 32 од овој правилник. 

Ако месото се прегледува по метод на компресија, 
мораат да постојат посебни простории: за прифаќање и 
подготвување на извадоци, за преглед на извадоци и за 
миење и санитација на прнборот и опремата. Просторија-
та за преглед на извадоци мора да има потребен број три-
хиноскопи и помошна опрема, во согласност со капаците-
тот на линијата за колење на свињи. 

Ако месото се прегледува по метод на вештачка ди-
гестија на збирни извадоци, мора да постои посебна про-
сторија за подготвување на извадоци, за миење и санита-
ција на приборот и опремата и просторија за дигестија и 
преглед. Тие простории мораат да имаат потребна опрема 
за миење и санитација на опремата, за подготовка, веш-
тачко варење и преглед на извадоците со помош на трнхи-
носкоп или стереомикроскоп, според капацитетот на коле-
њето на свињите. 

За собирање на остатоците од извадоците од месо мо-
ра да се обезбеди посебен сад на заклучување, со ознака 
„Конфискат". 

12. Гардероба и санитарни простории 

Член 114 
Објектот мора да има гардероби и санитарни просто-

рии со соодветна големина, зависно од бројот на персона-
лот вработен во една смена. 

Гардеробите и санитарните простории мораат да би-
дат посебно лоцирани за персоналот вработен: 

1) во депото; 

ш 
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2) во производствените простории; 
3) врз собирање и транспорт на споредни производи 

на колењето и на конфискат; 
4) во службата за техничко одржување, службата за 

транспорт и во просторните за складирање; 
5) во ветеринарната инспекција; 
6) во лабораторијата; 
7) во управната зграда. 
Изградбата, уредувањето и опремата во гардеробите 

и санитарните простории мораат да бидат во согласност 
со член 35 на овој правилник, , 

13. Просторов за одмор и кофана па работниците 

Член 115 
Просториите за одмор и исхрана на работниците мо-

раат да одговараат на условите од член 35 ст. 11 и 12 од 
овој правилник. 
15. Простории за чистења миење и дезинфекција на пре-

возните средства 

Член 116 
Објектот односно местото за миење и дезинфекција 

на превозните средства мора да има: 
1) покривка заштита, бетонски или метален поста-

неше, или канал за миење на возилата, кој има канализа-
циони систем со соодветен капацитет; 

2) просторија за држење на приборот и дезинфекцио-
ните средства; 

3) просторија во која е сместен резервоарот со дезнн-
фекционо средство и со пумпа; 

4) приклучоци за ладна и топла вода со температура 
од најмалку 830С, со вграден термометар на излезната 
цевка за топла вода; 

5) санитарни простории со соодветна големина за по-
требите на работниците вработени во овој објект или тие 
простории мораат да се наоѓаат во непосрдна близина, 

Член 117 
Објектот за чистење, миење и дезинфекција на сред-

ствата за превоз на животни мора да биде лоциран во не-
чистиот дел на кругот на класиката, близу депото. 

Објектот за миење и дезинфекција на средствата за 
превозот на готови - јастиви производи мора да биде ло-
циран во чистиот дел на кругот на кланицата. 
ОБЈЕКТИ ЗА РАСВЧУВАЊВ НА МЕСО ОД ЧАПУНКА-

РИ, КОПИТАРИ, ПЕРНАТА ЖИВИНА И ПИТОМИ 
ЗАЈАЦИ 
Член 118 

Објектот за расекување на месо од чапункари или ко-
питари или од перната живина или од питоми зајаци, за-
висно од видот на месото што се расечува, од начинот на 
работа и видот на производството, мора да има, по техно-
лошки редослед, функционално поврзани и технички оп-
ремени простории за: 

1) прием на месото; 
2) ладење и смрзнување на месото; 
3) расечување и обрботка на месото; 
4) производство на маст - лој; 
5) пакување на месото; 
6) експедирање на спакуваното месо; 
7) миење и санитација на опремата; 
8) ветеринарска инспекција; 
9) нејастиви производи и конфискат; 
10) гардероби и санитарни простории; 
1П одмор и исхрана на работниците; 
12) складирање на материјалот за пакување; 
13) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
Објектите од став 1 на овој член мораат да ги испол-

нуваат општите услови за изградба и уредување, во сог-
ласност со одредбите на чл. 5 до 27 и чл. 29 до 36 од овој 
правилник. 

I. Простории за прием на месо 

Член 119 
Во објектот во кој се врши расечување или обработка 

на месото мора да постои просторија за прием на месото 

(трупови, полутки или четврти) и одвоена просторија за 
прием на спакуваните производи. Просторијата за прием 
на месо мора да има: колосек за истовар на месо, истовар-
ив рампа со соодветна височина која е снабдена со воз-
душна завеса и со друг вид заштита против влегување на 
инсекти, глодачи и непријатни миризби (врата, гумени 
или пластични штитници и сл.) и опрема за миење раце, 
со стерилизатор. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да бидат 
функционално поврзани со ходници или колосеци со дру-
гите производствени простории без вкрстување на патиш-
тата за неспакувано со патиштата за спакувано месо. 

2. Простории за ладење и сменување на месо 

Член 120 
Во поглед на изградбата, уредувањето и опремата, 

просториите за ладење и смрзнување мораат да бидат во 
согласност со чл. 96 и 99 и чл. 100 до 103 од овој правил-
ник. 

Бројот и капацитетот на тие простории мора да биде 
таков што да обезбеди одвоено ладење, смрзнување и 
складирање на неспакуваното и спакуваното месо. 

3. простории за расекување и обработка на месо 

Член 121 
Просториите за расекување и обработка на месото 

мораат по големината, уредувањето и опремата, да одго-
вараат на видот и начинот на производство и на капаците-
тот на работата. 

Највисоката дозволена температура на воздухот во 
тие простории не смее да преминува 4- \(ЃС. 

За контрола и континуална регистрација на темпера-
турата на воздухот во просториите за расекување, мораат 
да бидат поставени живини термометри и термографи. 

Термографи од претходниот став не се потребни ако 
постои централно регистрирање на температурата на тие 
простории со помош на термопишувач. 

Уредите за ладење (испарувач и јунит-кулери) не сме-
ат да бидат поставени над рбетните површини. 

За миење раце и за санитација на рачниот алат, во не-
посредна близина на работните места мора да бидат по-
ставени доволен број лавабоа и стернлизатори. 

Ако во оваа просторија се користи уред за континуи-
рано миење и санитцкја на конвеерските маси и/нли под-
вижните садови, мора да се обезбеди одвод на отпадните 
води директно во каиализациониот систем и соодветен од-
вод на водената пареа од уредот. 

4. Простории за производство на маст или лој 

Член 122 
Ако во објектот се произведуваат маст, цимиринки 

или лој, изградбата, уредувањето и опремата на простори-
ите мораат да бидат во согласност со чл. 105 до 108 од 
овој правилник. 

5. Простории за пакување на месо 

Член 123 
Просторијата за пакување на месо мора, по големи-

ната, уредувањето и опремата, да одговара на видот и на-
чинот, како и на капацитетот на производството. Таа про-
сторија мора да биде технолошки поврзана, но градежно 
одвоена од просторијата за расекување и просторијата за 
прием и подготовка (формирање) на картони. 

Температурата на воздухот во таа просторија не смее 
да преминува -f WC. Во просторијата за пакување мораат 
да се постават опрема за миење раце, стерилизатори, ра-
ботни маси, ваги и постаменти за затворени картони. 

б. Просторија за експедирање на спакуваното месо 

Член 124 
Изградбата, уредувањето и опремата во просторија-

та за експедирање на спакуваното месо мораат да бидат 
во согласност со член 109 од овој правилник. 
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7. Просторија за миење и аптцгја на опремата 

Член 125 
Изградбата, уредувањето и опремата на просторија-

та за миење и санитација на опремата мораат да бидат во 
согласност со член 33 од овој правилник. 

8. Простории за нејаснава производи и конфискат 

Член 126 
Изградбата, уредувањето и опремата во просториите 

за нејастиви производи и конфискат мораат да бидат во 
согласност со член 111 од овој правилник. 

9. Простории за ветеринарска инспекција 

Член 127 
Просториите за ветеринарска инспекција мораат да 

бидат изградени, уредени и опремени според член 34 од 
овој правилник. 

10. Гардероби и санитарни простории 

Член 128 
Изградбата, уредувањето и опремата во гардеробите 

и санитарните простории мораат да бидат во согласност 
со член 35 од овој правилник. 

11. Простории за одмор и исхрана на работниците 

Член 129 
Просториите за одмор и исхрана на'работниците мо-

раат да одговараат на условите од член 35 ст. 11 и 12 на 
овој правилник. 

12. Просторни за складирање на материјали за пакување 

Член 130 
Објектите во кои се врши расекување и обработка мо-

раат да имаат простории со соодветна големина за скла-
дирање на материјалот за пакување (картонска амбалажа, 
хартии, пластични фолии, садови и сл.). 

Просториите за складирање на материјалот за паку-
вање мораат да бидат суви, мораат да имаат добра венти-
лација и заштита од влегувањето на инсекти, глодачи и 
непријатни миризби. 

Материјалот за пакување се складира на подлошки 
или полици односно на налети, ако се применува систем 
на палетизација. Подлошките, полнците или штетите 
треба да бидат оддалечени од површините на ѕидовите 
толку што да се овозможи непречено минување и чистење. 
Меѓу редовите нареден материјал за пакување мора да по-
стои доволно широк манипулативен простор. 

Ако материјалот за пакување се складира на непод-
вижни подлошки или полици, растојанието меѓу подлош-
ки^ односно полиците и полната површина треба да из-
несува најмалку 30 cm. 

Ако заради складирање на повеќе видови материјали 
за пакување се користи една просторија, материјалите за 
пакување мораат да бидат наредени одвоено - според ви-
дот на материјалот. 

Материјалот за пакување на месо (картонкн, пластич-
ни ќесиња, хартии и др.), се складира во посебна просто-
рија, градежно одвоена од складот за репродукционен ма-
теријал и сл. 

Во просториите за складирање треба постојано и 
ефикасно да се спречува појава на глодачи и други видови 
штетници. 

13. Просторни за чистење и дезинфекција на превозните 
средства 

Член 131 
, Изградбата, уредувањето и опремата во просториите 

за чистење и дезинфекција мора да биде во согласност со 
член 116 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА И РАСЕЧУВАЊЕ НА МЕСО 
ОД ДИВЕЧ 

Член 132 
Објектот за обработка и раселување на месо од дивеч, 

зависно од видот на отстреланиот дивеч, од начинот на 
работа и видот на производство, мора да има, по техно-
лошки редослед, функционално поврзани и технички оп-
ремени простории за: 

1) прием на отстреланиот дивеч; 
2) примарна обработка на труповите; 
3) задржано месо и органи; 
4) раселување и обработка на месо; 
5) ладење и смрзнување на месо; 
6) пакување на месо; 
7) експедирање на трупови во кожа и на спакувано 

месо; 
8) агитација на опремата; 
9) иејастиви производи и конфискат; 
10) ветеринарска инспекција и преглед на месото на 

трихини; 
11) гардероби и санитарни простории; 
12) складирање на материјал за пакување; 
13) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
Објектот од став 1 на овој член мора да ги исполнува 

општите услови за изградба и уредување, во согласност со 
одредивте на чл. 5 до 27 и чл. 29 до 36 од овој правилник. 

Член 133 
Свежо отстрелан дивеч и оладени или смрзнати тру-

пови од дивеч се примаат само во просторија определена 
и опремена за таа цел. 

Просторијата за дефростација на смрзнати трупови 
од дивеч мора да биде опремена со соодветни уреди и фун-
кционално поврзана со просторијата за обработка на тру-
пови од дивеч. 

Примарната обработка на трупови од дивеч - чапун-
кари мора да биде одвоена од обработката на трупови од 
перната дивеч, ако обработката се врши истовремено. 

Другите производствени простории од член 132 став 
1 на овој правилник мораат да ги исполнуваат условите 
пропишани во чл. 96 и 99, чл. 100 до 103, чл. 109 до 117 и 
чл. 121, 123 и 130 од овој правилник. 
ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО ОД ЧАПУНКА-

РИ, КОПИТАРИ, ПЕРНАТА ЖИВИНА И ДИВЕЧ 

Член 134 
Објектот за преработка на месо од чапункари или ко-

питари или од перната живина или од дивеч, зависно од 
видот на месото што се преработува, од начинот на рабо-
та и видот на производството, мора да има, по технолош-
ки редослед, функционално поврзани и технички опреме-
ни простории за: 

1) прием на месо; 
2) ладење и смрзнување на месо; 
3) раселување и обработка на месо; 
4) солење и саламурење; 
5) производство на иситнето и обликувано месо; 
6) производство на колбаси, (по видови) и сувомесни 

производи; 
7) производство на полутрајни и трајни конзерви и 

готови јадења; 
8) производство на маст - лој; 
9) термилка обработка и димење; 
10) термостатидање на конзерви; 
11) складирање и пакување на готови производи (по 

видови); 
12) експедирање на готови производи; 
13; подготовка на мирудин и адитиви; 
14) санитација на опремата; 
15) нејастиви производи и конфискат; 
16) ветеринарска инспекција; 
17) лабораторија; 
18) гардероби и санитарни простории ; 
19) складирање на мирудин, адитиви и материјали за 

пакување; 
20) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
Објектите од став 1 на овој член мораат да ги испол-

нуваат општите услови за изградба и уредување, пропи-
шани во чл. 5 до 27 и чл. 29 до 36 од овој правилник. 
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Член 135 
Просториите за прием, ладење и смрзиување, расечу-

ван^е и обработка на месо мораат да ги исполнуваат усло-
вите пропишани во чл, 96 и 99, чл. 100 до 103 и чл. 119 до 
121 на овој правилник. 

Член 136 
Просториите за солење и саламурење, спрема видо-

вите И намената на суровините, мораат да бидат градежно 
одвоени од другите производствени простории, но фун-
кционално поврзани според технолошкиот процес на про-
изводство. 

Температурата на воздухот во просториите од став 1 
на овој член не смее да преминува -f WC. 

Член 137 
За производство на колбаси и сувомесни производи 

мора да постојат посебни простории. Изградбата, уреду-
вањето и опременоста на овие простории зависи од видот 
на производите, а мораат да имаат одвоени делови за под-
готовка на филови за полнење на обвивки и натамошна 
обработка. 

За производството на трајни колбаси мора да посто-
јат посебни простории за подготвувана, обработка и по-
л н е а на суровина и простории за димење и зреење, снаб-
дени со соодветна опрема. 

Член 138 
Полутрајни конзерви се изработуваат во посебни 

простории одвоени од другите производствени просто-
рии. 

За производство на полутрајни конзерви мора да по-
стојат, по технолошкиот редослед, функционално поврза-
ни простории за: отстранување на коските и обработка на 
месото, подготовка и вкрстување на саламурата и саламу-
рење и полнеше и затворање на лимеиките. Температура-
та во овие простории не смее да преминува WC. 

Член 139 
За миење на празните лименки се користи проточен 

уред или уред кој работи ср помош на притисок на воздух 
и вакуум. 

Проточниот уред за миење со вода на температура 
од најмалку 830С мора да има: контролен термометар по-
ставен на видно место, сопствен одвод на отпадните води 
врзан непосредно за канализацијата, можност за контрола 
на функционирањето и миењето и за одвод На парната. 

Празните лименки можат да се чистат и со уред кој 
работи со помош на притисок на воздух и вакуум. За кон-
трола на функционирањето на тој уред мораат да бидат 
поставени мерни инструменти за регистрирање на прити-
сокот на воздухот и вакуумот. Воздухот кој под притисок 
се користи за механичко чистење на лименките мора пре-
тходно да поминува низ соодветни филтери. 

Полните и затворени лименки се мијат со топла вода 
во уред кој има'сопствен одвод на отпадните води врзан 
непосредно за канализацијата и одвод на пареата. 

Член 140 
За производство на трајни конзерви и на готови јаде-

ња мораат да постојат посебни и одвоени простории за-
претходна обработка на суровините, за полнење и затво-
рање. 

Просториите за обработка и сортирање на свеж зе-
ленчук мораат да бидат наполно одвоени од просториите 
во кои се обработува или преработува месо. 

Член 141 
Просториите за кој и да е вид термичка обработка и 

димење мораат да бидат градежно издвоени од другите 
производствени простории и мораат да имаат систем за 
вентилација. 

Уредите за термичка обработка мораат да имаат 
двојни мерни инструменти (стаклени живини термометри 
и термографи) за регистрирање на температурата на сре-
дината во која производите се обработуваат топлотно. 
Ако термичката обработка се изведува во затворен уред 
(ав гоклав), тој мора да има преливна цевка и нивопоказно 

стакло за контрола на нивото на водата во автоклавот и 
звучен или визуелен алармен уред за оваа контрола. Овие 
уреди мораат да бидат под постојана контрола на ветери-
нарската инспекција. 

Контрола на извршената термнчка обработка на по-
лутрајни и трајни конзерви се врши со применување на 
термореактивна хартија или со друга слична постапка. 

Конзервите по термичката обработка, во текот на 
транспортот и ладењето, не смеат да се допираат со раце. 

Уредите за пастеризација и стерилизација мораат да 
бидат посредно врзани за канализацијата. 

Термичката обработка на суровините за производ-
ство на варени колбаси и готови јадења мора да се врши 
во посебна просторија одвоена од просторијата во која се 
пастеризираат или стерилизираат конзервите. 

Димењето на траЈни колбаси мора да биде одвоено 
од лименото на други видови колбаси. 

Член 142 
Просториите за производство на маст мораат да ги 

имаат потребните уреди и опрема, во согласност со чл. 
105 до 108 на овој правилник. 

Подготовката на масно ткиво и складирањето до то-
пење се врши во посебна просторија во која е обезбедена 
температура на воздухот до 4- КУС. 

Топењето на масно ткиво се врши во посебна просто-
рија со помош на соодветни уреди. Таа просторија мора 
да има ефикасен систем за измена на воздухот и за одвод 
на пареата. 

За прифаќање на маста се користат базени со соод-
ветни капацитети, кои се изработени од не'рѓрсувачки ма-
теријал. 

Маста се лади со помош на соодветен уред во посеб-
на просторија во која, на издвоен простор, може и да се 
пакува. 

Член 143 
Во објектот во кој се произведуваат полутрајни кон-

зерви и трајни конзерви мора да се обезбеди просторија за 
термостатирање (инкубирање) на конзервите. Димензиите 
на таа просторија мораат да бидат такви да можат да при-
маат најмалку 1% од термички обработените конзерви од 
производство од 10 дена. 

Осетливоста на термостатскиот уред, кој ја одржува 
температурата во просториите од став 1 на овој член на 
370С, односно 550С, не смее да биде поголема од ± 0,50С. 

На надворешниот ѕид на просторијата мора да биде 
поставен термограф за следење на темпратурата во текот 
на инкубациониот тест. 

Постаментите со перфорнрани полици, на кои се ста-
ваат извадоците од производствените партии конзерви, 
мораат да бидат од не'рѓосувачки материјал. 

Вратата на просторијата мора да се заклучува, а клу-
чот мора да се наоѓа кај ветеринарскиот инспектор. 

/ 

Член 144 
Готовите производи, зависно од видот, се складираат 

во посебни простории: за полутрајни конзерви, за трајни 
конзерви, за полутрајни колбаси и сувомесни производи, 
за барени и варени колбаси, за трајни колбаси и за маст. 

Во просториите за складирање и експедирање на го-
товите производи мораат да се обезбедат издвоени про-
стори за: ладење, етикетирање, пакување и складирање на 
спакуваните производи. 

Полутрајните конзерви и трајните конзерви, неспаку-
вани или спакувани во соодветна амбалажа, се редат на 
подлошки според видот на производот и датумот на про-
изводството. 

Полутрајните колбаси и сувомесните производи се 
складираат на рамки од метална конструкција според ви-
дот на производот и датумот на производството. Тие про-
изводи можат да се складираат и претходно спакувани во 
пластична амбалажа (со или без вакуум), а потоа во кар-
тонска амбалажа која е наредена на подлошки или палети 
според видот на производот и датумот на производство-
то. 

Варените и варените колбаси се складираат на рамки 
од метална конструкција според видот на производот и 
датумот на производството! Тие производи можат да се 
складираат и спакувани во вакуумирана пластична амба-
лажа на полици или во садови со метални рамки или во 
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картонска амбалажа која е наредена на подлошки според 
видот на прозводот и датумот на производството. 

Маста се складира спакувана во поголеми или пома-
ли амбалажни единици, кои се наредени на подлошки спо-
ред датумот на производството. 

На издвоениот простор на кој се врши етикетнрање и 
пакување на готовите производи мора да биде поставена 
опрема за миење раце. 

Во просториите за складирање и експедирање на го-
товите производи мора да се обезбеди соодветна темпера-
тура и вентилација на воздухот, а на ѕидовите мора да би-
дат поставени доволен број живини термометри. 

Член 145 
За подготовка и складирање на подготвените зачини, 

состојки на саламурата и адитиви, во објектот мора да по-
стои просторија или простор од соодветна големина. 

Спакуваните и јасно означени смеси на подготвените 
зачини и адитиви се складираат на полици со метални 
рамки од не'рѓосувачки материјал, одвоено за секој вид 
производ. 

Натриумнитрит и натриумнитрат се складираат во 
затворени садови од не'рѓосувачки материјал кои се 
држат под клуч и контрола на ветеринарската инспекција. 
Во просторијата за зачини и адитиви, зависно од бројот на 
вработениот персонал, мора да се постави соодветен број 
опрема за миење раце. 

Член 146 
Опремата што се користи при обработка и преработ-

ка на месо мора да биде изработена од не'рѓосувачки ма-
теријал, функционална и лесно достапна за чистење, мие-
ње и санитацнја. Таа мора да ги исполнува условите про-
пишани во чл. 19, 22, 24 и 27 и чл. 29 до 32 на овој правил-
ник. 

Член 147 
Во поглед на уредувањето и опременоста, простории-

те за санитација на опремата, за нејастиви производи и 
конфискат, за вегеринарската инспекција, за гардероби и 
санитарните простории и просториите за чистење и дезин-
фекција на превозните средства мораат да бидат во сог-
ласност со условите пропишани во чл. 33 до 35 и чл. 111 и 
116 на овој правилник. 

Член 148 
Во објектот во кој се преработуваат суровини и про-

изводи од животинско потекло мораат да се обезбедат 
простории за лабораторија и тоа: ј 

1) за микробнолошки испитувања; 
2) за хемиски испитувања; 
3) за органолептички испитувања; 
4) за подготовка и стерилизација на подлогите; 
5) за миење на садовите; 
6) за испитување на шавовите на лименките. 
Во просториите од став 1 на овој член мораат да се 

обезбедат потребните уреди и опрема за контрола на хиги-
енската исправност и на составот на водата, суровините и 
готовите производи. 

По исклучок од став 1 на овој член, објектот во кој се 
преработуваат суровини и производи од животинско по-
текло, зависно од видот и обемот на производството, за 
испитување на суровините и готовите производи може да 
користи и услуги од овластена лабораторија. 

ОБЈЕКТИ ЗА РАСЕЧУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА МЕ-
СО ОД РИБИ 

Член 149 
Објектот за расечување и преработка на месо од ри-

би, зависно од начинот и видот на производството, мора 
да има, по технолошки редослед, функционално поврзани 
и технички опремени простории за: 

1) прием на свежо уловена или замрзната риба; 
2) обработка и расечување; 
3) конфекционирање и пакување; 
4) ладење, смрзнување и складирање; 
5) солење и саламурење; 
6) полнење, термичка обработка и димење; 

7) термостатирање на конзервите; 
8) складирање на готовите производи; 
9) пакување и експедирање; 
10) подготовка на зачините и адитивите; 
11) санитација на опремата; 
12) нејастнви производи и конфискат; 
13) ветеринарска инспекција; 
14) лабораторија; 
15) гардероби и санитарни простории; 
16) складирање на зачините, адитивите, маслото и 

материјалот за пакување; 
17) чистење, миење и дезинфекција на превозните 

средства. 
Објектите од став 1 на овој член мораат да ги испол-

нуваат општите услови за изградба и уредување, пропи-
шани во чл. 5 до 27 и чл. 29 до 36 на овој правилник. 

Член 150 
Свежо уловените или смрзнати риби се примаат само 

во просторијата определена за таа цел (со или без воден 
канал), во прифатен базен или на подвижна лента која има 
посебен одвод за вода. 

За примарна обработка на морска риба може да се ко-
ристи и истечна морска вода која се доведува и одведува 
во посебно обележени водови односно канали. 

Морска вода треба да се доведе од соодветна длабо-
чина (каде што се струите постојани) и од доволна оддале-
ченост од брегот. Во водотекот на морската вода, веднаш 
зад местото на добивањето, мора да биде поставен гасен 
хлоринатор со автоматски дозатор. Можат да се користат 
и бунари со морска вода, со исти услови за хлорирање на 
водата. 

Готовите производи се складираат во посебни про-
стории за полутрајни конзерви, за трајни конзерви и за со-
лени и сушени производи. 

Готовите производи се пакуваат во просторија која 
мора да има соодветен број опрема за миење раце. 

Во просторијата за складирање на материјалот за па-
кување мора да биде посебно издвоен дел за сместување 
на маслото за јадење и на зачините спакувани во поголеми 
амбалажи!! единици. 

Маслото и зачините за дневна потрошувачка треба 
да се подготвуваат во просторија која е во согласност со 
член 145 на овој правилник. 

Уредувањето на другите простории од член 149 на 
овој правилник мора да биде во согласност со член 96 и 
чл. 101 до 103, чл. 111 и 116 и чл. 143 до 146 на овој правил-
ник. 

ОБЈЕКТИ ЗА РАСПНУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА РА-
КОВИ, ШКОЛКИ, ПОЛЖАВИ И ЖАБИ 

Член 151 
Објектот за расекување и преработка на ракови, 

школки, полжави и жаби, зависно од начинот на работа и 
видот на производство, мора да има, по технолошки ре-
дослед, функционално поврзани и технички опремени про-
стории за: 

I) прием на суровините1, со прифатни базени, со садо-
ви или друг соодветен вид опрема; 

4 2) расекување, примарна обработка и конфекцнони-
рање; 

3) полнење и пакување; 
4) ладење, смрзнување и складирање; 
5) конзервирање и термнчка обработка; 
6) складирање на готови производи; 
7) пакување и експедирање; 
8) санитација на опремата; 
9) нејастиви производи и конфискат; 

. 10) ветеринарска инспекција; 
II) гардероби и санитарни простории; 
12) складирање на зачините и материјалите за пакува-

ње; 
13) чистење, миење и дезинфекција на превозните 

средства. 
Во поглед на уредувањето и опременоста, простории-

те од став 1 на овој член мораат да одговараат на услови-
те пропишани во чл. 5 до 27 чл. 29 до 36, член 96, чл. 101 до 
103 и чл. 111, 116 и 130 на овој правилник. 

Ако во објектот се изработуваат производи што се 
подложуваат на натамошни технолошки постапки, уреду-
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вашето на просториите и опремата за производство мора 
да одговара на условите од чл. 140, 141 и 144 на овој пра-
вилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕРАБОТКА НА 
ЈАЈЦА 

Член 152 
Објектот за подготовка и преработка на јајца, завис-

но од начинот на работа и видот на производството, мора 
да има по технолошки редослед функционално поврзани и 
технички опремени простории за: 

1) прием и складирање на јајцата; 
2) сортирање и лампирање на јајцата; 
3) разбивање на јајцата и собирање на белките и жол-

чките; 
4) собирање или преработка на лушпите; 
5) термичка обработка; 
6) ладење, смрзнување и складирање; 
7) производство на прав; 
8) складирање на готовите производи; 
9) пакување и експедирање; 
10) санитација на опремата; 
11) ветеринарска инспекција; 
12) лабораторија; 
13) гардероби и санитарни простории; 
14) складирање на материјалот за пакување; 
15) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
Уредувањето и опременоста на просториите од став 

1 на овој член мораат да бидат во согласност со чл. 5 до 
27, чл. 29 до 36, член 96, чл. 101 до 103 и чл. 111, 116, 130, 
141, 144 и 148 на овој правилник. 

Член 153 
Покрај просторијата или наткриениот простор за 

прием на јајцата мора да се наоѓа просторија за привреме-
но складирање на втасаните јајца, чија температура се 
одржува до + W C . 

Просторијата за сортирање и лампирање на јајцата 
мора да има опрема која овозможува функционално одви-
вање на технолошките постапки.. 

, Просторијата за разбивање (кршење) на јајцата мора 
да има опрема за рачно или механизирано разбивање на 
лушпата на јајцата, изработена од не'рѓосувачки матери-
јал. 

Разбиените лушпи на јајцата мораат да се отстрану-
ваат од просторијата за разбивање на јајцата, по системот 
на канали или на друг соодветен начин, и да се транспор-
тираат во посебна просторија за собирање на разбиените 
лушпи или до местото на преработка. 

Просторијата за собирање на лушпите треба да има 
довод на топла и ладна вода, опрема за миење раце и ка-
нализациони систем. 

Ако во објектот постои посебна просторија за прера-
ботка на лушпите, таа просторија мора да располага и со 
опрема за сушење и исипување на лушпите. 

Пастернзација на белките, жолчките и меланжот се 
врши во посебна просторија опремена со соодветни уреди 
од не'рѓосувачки челик и, пб технолошки редослед, фун-
кционално поврзана со другите производствени просто-
рии. 

Прав од жолчки и меланж се произведува во посебна 
просторија во која се наоѓа уред за впарувања (сушење) 
изработен од не'рѓосувачки челик. 

Ако правот се произведува и од белки, неговата фер-
ментација треба да се врши во посебна просторија во са-
дови од не'рѓосувачки материјал. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЛЕКО И ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО 

Член 154 
Објектите за обрботка на млеко и за изрботга на про-

изводи од млеко, според видовите на производи, се распо-
редуваат за производство на: конзумно млеко, путер и 
павлака, ферментирани производи, млеко во прав; фер-
ментирани сирења; топени сирења и сладолед. 

Објектите од став 1 на овој член мораат да ги испол-
нуваат општите услови за изградба и уредување, во сог-
ласност со чл. 5 до 27 и чл. 29 до 36 на овој правилник, ка-
ко и посебните услови пропишани со овој правилник. 

П р о и з в о д с т в о на к о н з у м н о м л е к о 

Член 155 
Објектот за производство на конзумно млеко (во на-

тамошниот текст: млекарницата) мора да има, по техно-
лошки редослед, функционално поврзани и технички оп-
ремени простории за: 

1) прием на млекото; 
2) термнчка обработка (пастеризација и/или стерили-

зација); 
3) полнење и пакување; 
4) ладење и складирање на готовите производи; 
5) пакување и експедирање; 
6) саннтција на опремата и складирање на санитарна-

та амбалажа; 
7) нејастиви производи и конфискат односно затворе-

ни садови - контејнери; 
8) ветеринарска инспекција; 
9) лабораторија; 
10) гардероби и санитарни простории; 
11) складирање на материјалот за пакување; 
12) чистење и дезинфекција на превозните средства. 

Член 156 
Местото за прием на млеко може да биде просторија 

или покриен простор кој е опремен со уреди за прифаќање 
и транспорт на млекото. На местото за прием треба да би-
де обезбедена просторија со опрема за земање на извадоци 
и за ветерннарско-санитарен преглед на земените извадо-
ци. 

Ако со ветеринарско-санитарниот преглед се утврди 
дека млекото е здравствено исправно и дека може во ната-
мошната постапка да се подложи на соодветна обработка, 
веднаш мора да се префрли во големи прифатни садови 
(резервоари) изработени од не'рѓосувачки челик или плас-
тика. 

Млекото за кое е утврдено дека хигиенски не е ис-
правно мора веднаш да се префрли во прифатни садови за 
нејастиви производи и конфискат. 

Цевоводите за млеко наменето за натамошна обра-
ботка и цевоводите за млеко определено за конфискат мо-
раат да бидат одвоени и јасно означени. 

Собирните базени и резервоари мораат да бидат из-
работени од не'рѓосувачки челик и поставени така да се 
спречи секоја можност за контаминација на млекото. 

Уредот за автоматско миење на кантите, шишињата 
и другите видови амбалажа мора да се наоѓа во посебна 
просторија. 

Уредот за автоматско миење на садовите мора да 
има систем на ладна вода и систем на топла вода со те-
мепратура од најмалку 830С, вграден кружен термометар, 
сопствен одвод на пареата и одвод на отпадните води во 
канализацијата, покриен отвор за достапна контрола на 
функционирањето, за миење и санитација и систем за су-
шење на садовите снабден со соодветни филтри. 

Член 157 
^ Просториите за термичка обработка на млекото (пас-

теризација и стерилизација) треба да се градежно одвоени 
меѓусебно и од другите производствени простории, но 
функционално поврзани пр технолошкиот редослед, со 
просторијата за прием на млекото и со просторијата за 
складирање на термички обработеното млеко. 

Во просторијата за термичка обрботка на млекото 
мораат да се наоѓаат уреди за чистење на млекото пред 
термичката обрботка, уреди за термичка обработка на 
млекото, уреди за ладење на млекото, како и резервоар за 
складирање на изладеното, термички обработеното млеко 
и павлаката. 

Уредите што се користат за термичка обработка на 
млекото мораат да бидат изработени од не'рѓосувачки че-
лик и снабдени со термограф, стаклен живин термометар 
и со уред за автоматско регулирање на температурата. 

Со пастеризаторот мора да се обезбеди потребната 
температура и определеното време за термичка обработ-
ка, за ниска, средно висока или висока пастеризација. Со 
стерилизаторот мора да се обезбеди потребната темпера-
тура и времето за стерилизација. 

Млекарницата мора да располага со доволно количе-
ство ладна вода за ладење на млекото по термичката об-
работка на температура до -h 50С. 

л 
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Член 158 
Резервоарите за складирање на млекото мораат да 

бидат изработени од не'рѓосувачки челик и опремени со 
уред за мешање на млекото и за мерење на количеството 
на млеко и со термометар. 

Ако свежо и/или пастеризирано млеко се складира во 
просторија со собна температура, резервоарите за склади-
рање на млекото мораат да имаат термичка изолација со 
која се обезбедува во текот на 12 часа складирање темпе-
ратурата да не се покачи повеќе од 10С. Ако во истата про-
сторија се складира свежо и пастернзирано млеко, резер-
воарите и цевоводите мораат да бидат одвоени и јасно 
означени. 

Ако за складирање на млекото се користат просто-
рии со уреди за ладење, мора да се одржува температура 

I на воздухот до Ч- 80С. 
Просторијата за полнење и пакување на млекото мо-

ра да биде опремена со уред за автоматско полнење и за-
творање. Покрај таа просторија мора да се наоѓа просто-
рија за миење на вратената амбалажа. 

Во просторијата за складирање на пастеризирано 
млеко и павлака температурата мора да биде од О“С до 
+ 81С. „ 

Млекарницата која користи неповратна амбалажа 
мора да има просторија за складирање на материјалот за 
пакување. 

П р о и з в о д с т в о на п у т е р и п а в л а к а 

Член 159 
За производство на путер и/или павлака, покрај про-

сториите од член 155 на овој правилник, млекарницата 
мора да има, по технолошкиот редослед, функционално 
поврзани и технички опремени простории за: 

1) добивање и пастеризација на павлака; 
2) изработка и пакување на путер; 
3) одмрзнување на путерот; 
4) складирање на готови производи. 
Добивање и пастеризација на павлака се врши во 

просторија која одговара на условите од член 157 на овој 
правилник. 

Во просторијата за изработка и пакување на путер 
мора да биде поставена следната опрема: 

1) уред за зреење на павлаката; 
2) мешалка или уред за континуирана изработка на 

путер; 
3) уред за производство на стартер-култури, ако не 

постои централно одделение за изработка на стартер-кул-
тури; 

4) садови за транспорт на путерот; 
5) садови за матеница; 
6) термометри за контрола на температурата на пав-

лаката и температурата на просторијата; 
7) уред за транспорт на путерот; 
8) работна маса; 
9) автоматски уред за формирање и пакување на путе-

рот; 
10) вага; 
11) количка или подвижна лента за транспорт на сан-

даците односно кутиите во ладилникот. 
Во просторијата за складирање на путерот темпера-

турата мора да изнесува - 10С до -f- 50С, ако путерот се 
складира на кратко време, односно - 200С до - 250С, ако 
путерот се складира на подолго време. 

Изградбата и уредувањето на просториите за ладење 
и смрзнување мора да биде во согласност со член 96 
чл.101 до 103 на овој правилник. 

'Ј 
П р о и з в о д с т в о на ф е р м е н т и р а н и п р о и з -

в о д и 

Член 160 
За производство на ферментирани производи (јогурт, 

овошен јогурт, кефир, кисело млеко, кисела павлака и др.) 
покрај просториите од член 155 на овој правилник, мле-
карницата мора да има, по технолошки редослед, функци-
онално поврзани и техничк“и опремени простории за: 

1) пастеризација, хомогенизација и ладење на млеко-
то; 

2) полнење на производите; 

3) термостатирање; 
4) подготовка на стартер-културите; 
5) складирана и подготовка на материјалот за паку-

вање; 
6) складирање на производите. 
Во просторијата за пастерзација и хомогенизација 

мораат да бидат поставени пастеризатор со ладилник, ре-
зервоари, хомогенизатор и дупликатори за производство 
на ферментирани производи. 

,За полнење на ферментираните производи мора да 
биде обезбеден автоматски уред. 

За инкубација на ферментираните производи мора да 
се обезбедат простории за термостатирање или термос-
татски комори за зреење при 400С до 450С и комори за ла-
дење на температура под 200С. Просториите за термоста-
тирање мораат да имаат термостати, живини термометри 
и термографи. 

За производство на стартер-култури можат да се ко-
ристат посебни уреди, изработени од не'рѓосувачки челик 
и снабдени со контролни термометри или садови од не'рѓ-
осувачки материјал сместени во термосгатот. 

Просторијата за складирање на ферментираните про-
изводи мора да има температура од О“С до 4- 80С. 

За производство на асептичен јогурт, млекарницата 
мора да има уред од затворен систем кој овозможува 
одржување на стерилни услови вр производството. 

П р о и з в о д с т в о на м л е к о во п р а в 

Член 161 
За производство на млеко во прав млекраницата мо-

ра да има просторија за впарување (сушење) на млекото и 
просторија за пакување и складирање на млекото во прав. 

Ако се произведува и кондезирано и евапорирано 
млеко, млекарницата мора да има, по технолошки редос-
лед, функционално поврзани и технички опремени просто-
рии за: 

1) кондензирање, евапоризацнја и полнење на произ-
водите и производството на шеќерен сируп; 

2) стерилизација; 
3) термостатирање на конзеривите; 
4) миење на л именките; 
5) пакување и складирање на готовите производи; 
6) контрола на шавовите на лименките. 
Уредувањето на просториите од став 2 на овој член 

мора да биде во согласност со чл. 139, 143, 144, 148 и 157 
на овој правилник. 

П р о и з в о д с т в о н а ф е р м е н т и р а н и с и р е њ а 

Член 162 
Објектот за производство на сирење, освен простори-

ите за прием на млеко, лабораторијата, просторијата за 
ветеринарска инспекција, Просторијата за подготовка на 
културите за потсирување, просторијата за складирање на 
материјалот за пакување, гардеробите и санитарните про-
стории, мора да има по технолошки редослед, функцио-
нално поврзани и технички опремени простории за: 

1) термичка обработка и подготовка на млекото, пав-
лаката и сурутката; 

2) изработкас на сирење; 
3) селење на сирењето; 
4) сушење на сирењето; 
5) зреење на сирењето; 
6) складирање, пакување и експедирање на произво-

дите; 
7) миење и санитација на опремата. 
Просторијата за термичка обработка и подготовка на 

млеко, павлака и сурутка мора да одговара на условите 
пропишани во член 157 на овој правилник. 

Во просторијата за изработка на сирење мора да би-
дат поставени соодветен број термометри и хигрометри, 
како и потребната опрема изработена Од не'рѓосувачки 
материјал. 

Во просторијата за селење на сирењето базените мо-
раат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал и оз-
начени според условите од член 24 на овој правилник. 

Висината на температурата и релативната влажност 
на воздухот во просторијата за зреење на сирењето и во 
просторијата за складирање, пакување и експедирање на 
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производите мораат да бидат во согласност со технолош-
ката постапка за производство на одделни видови сирења. 

Во просториите за селење, зреење и складирање на 
сирената мораат да бидат поставени термометри и хигро-
метри. 

Објектот мора да има просторија за складирање на 
сурутката, во која се поставени опрема за ладење на сурут-
ката, базен или резервоар за сурутката и пумпи за сурутка-
та. 

Објектот мора да има посебна просторија за миење и 
сушење на опремата и платното. 

П р о и з в о д с т в о на т о п е н о с и р е њ а 

Член 163 
Објектот за производство на топено сирење мора да 

биде одвоен од другиот дел на млекарницата и мора да 
има, по технолошки редослед, функционално поврзани и 
технички опремени простории за: 

1) прием на суровината; 
2) чистење и подготовка на суровината; 
3) топење на сирењето; 
4).пакување на тешеното сирење; 

, 5) ладење и складирање на топлото сирење; 
6) складирање на адитивите и материјалот за пакува-

ње; 
7) нејастизи производи и конфискат. 
Просторијата за чистење и подготовка на суровината 

мора да има работни маси, базени, вага и опрема за тран-
спорт на сурознната до уредот за иситнување. 

Во просторијата за топење на сирењето мора да биде 
поставен уред за топење изработен од не'рѓосувачки челик 
и опремен со живин термометар и термограф. 

Во просторијата за пакување на топено сирење мора 
да има автоматски уред за формирање и пакување на то-
не лото сирење. 

Објектот за производство на топено сирење мора да 
има простории за ладење и складирање на топеното сире-
ње при температура од (PC до 4- 20С. 

П р о и з в о л с т в о на с л а д о л е д 
Член 164 

Објектот за производство на сладолед (млечен, ово-
шен, крем-сладолед, итн.) мора да има, по технолошки ре-
дослед, функционално поврзани и технички опремени про-
стории за: 

1) термичка подготовка на сладоледната маса; 
2) зреење на сладоледната маса; 
3) замрзнување и пакување на сл ало ледот; 
4) складирање и експедирање на производот. 
Опремата во просторијата за термичко подготвување 

на сладоледиата маса и во просторијата за зреење на сла-
доЛедната маса мора да одговара на условите пропишани 
во чл. 19, 23, 27 и 29 на овој ̂ правилник. 

Уредите за пастеризација и ладење на сладоледната 
маса мораат да бидат снабдени со мерните инструменти 
од член 157 сг. 3 и 4 на овој правилник. 

Опремата во просторијата за смрзнување и пакување 
на сладоледот мора да одговара на условите од член 19 на 
овој правилник. 

Член 165 
За складирање на течните и цврстите состојки на сла-

доледот објектот мора да има простории за: 
1) складирање на цврстите состојки на сладоледот 

(шеќерот, млекото во прав, стабилнзаторите, емулгатори-
те, чоколадата, аромата, пастата и сл.); 

2) складирање на течните состојки на сладоледот 
(пастеризираното млеко, павлаката, сирупот и др.); 

3) ладење; 
4) складирање на материјалот за пакување; 
5) формирање на амбалажата; 
6) подготовка на чоколадата и додатоци. 

Член 166 
Сите простории за ладење и смрзнување на млекото 

и на производите од млеко во поглед на големината треба 
да одговараат на капацитетите на намената, а изградбата 
и уредувањето на тие простории мораат да ги исполнува-
ат условите од член 96, чл. 101 до 103 на овој правилник. 

Член 167 
Готовите производи се складираат во простории што 

се функционално, поврзани со другите производствени 
простории и со местото за експедирање на готовите про-
изводи. Уредувањето на просториите за Складирање мора 
да одговара на намената односно на видот на производи-
те што се складираат, согласно со условите пропишани во 
член 144 став 8 на овој правилник. 

Член 168 
Млекарницата во која се произведуваат различни ви-

дови производи од млеко мора да има погодно^ лоцирана 
просторија (или простории) со соодветна големина за 
Складирање и подготовка на зачините и на другите видови 
додатоци. 

Адитивите од хемиска природа (бои, ароматични ма-
терии, стабилизатор!! и сл.) мораат да се складираат во 
посебна просторија. Уредувањето на таа просторија и ус-
ловите за работа во неа мораат да бидат во согласност со 
член 145 на овој правилник. 

Сувите плодови (ореви, лешник, бадем и сл.), кафето, 
какаото и другите додатоци мораат да се складираат во 
посебна и сува просторија заштитена од инсекти и гледа-
чи, прав и директно светло. 

Свежото овошје и зеленчук се складираат во посебна 
и разладена просторија. Производите од месо и другите 
намирници од животинско потекло се складираат во про-
стории што се во согласност со чл. 144 и 145 на овој пра-
вилник. 

Член 169 
За сместување на условно хигиенски исправни произ-

води мора да постои посебна просторија со разладна и 
друга соодветна опрема. 

Просторијата за оспособување на условно хигиенски 
исправни производи треба да биде функционално поврза-
на со просторијата од став 1 на овој член и опремена со 
потребните уреди; 

Изградбата и уредувањето на просторијата за соби-
рање на нејастиви производи и конфискати мора да биде 
во согласност со член 111 на овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И СКЛАДИ-
РАЊЕ НА МЕД 

Член 170 
Објектот за обработка, преработка и складирање на 

мед и други јастиви производи што за основа имаат мед, 
мора да има според начинот на работа и видот на произ-
водство, по технолошки редослед функционално поврзани 
и технички опремени простории за: 

1) прием на суровините; 
2) обработка, преработка и полнење; 
3) складирање и експедирање на готовите производи; 
4) санитација на опремата и складирање на санитар-

ната амбалажа; 
5) ветеринарска инспекција; 
6) гардероби и санитарни простории; 
7) складирање на материјалите за пакување. 
Уредувањето на просториите од став 1 на овој член и 

опремата што се користи при обработката, преработката 
и складирањето мора да биде во согласност со чл. 5 до 27 
и чл. 29 до 36 на овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА, ПРЕРАБОТ-
ЕА К А, И СКЛАДИРАЊЕ НА ЦРЕВА ОД ЧАПУНКАРИ И 

КОПИТАРИ 

Член 171 
Објектот за обработка, доработка, прерабортка и 

складирање на црева од чапункари и копитари, зависно од 
начинот на работата и од видот на производството, мора 
да има, по технолошки редослед, функционално поврзани 
и технички опремени простории за: 

1) прием на суровини; 
2) обработка, доработка и преработка на суровините; 
3) солење или сушење; 
4) складирање на готовите производи (според видови-

те на процесите на производството); 
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5) пакување и експедирање; 
6) санитација на опремата; 
7) нејастиви производи и конфискат; 
8) ветеринарска инспекција; 
9) гардероби и санитарни простории; 
10) складирање на сол и материјал за пакување; 
11) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
Уредувањето на просториите од став 1 на овој член и 

опремата што се користи при обработката, преработката 
и складирањето на црева мора да биде во согласност со 
чл. 5 до 27, чл. 29 до 36 и чл. 93, 95, 111, 116 и 130 на овој 
правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБВИВКИ ЗА КОЛ-
БАСИ ОД СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 172 
Објектот за изработка на обвивки за колбаси и за дру-

ги видови производи од месо од суровини од животинско 
потекло, зависно од начинот на работа и од видот на про-
изводство, мора да има, по технолошки редослед, функци-
онално поврзани и технички опремени простории за: 

1) прием на суровини; 
2) обработка и преработка на суровини; 
3) формирање и сушење; 
4) складирање на готови производи; 
5) пакување и експедирање; 
6) санитација на опремата; 
7) нејастивн производи и конфискат; 
8) ветеринарска инспекција; 
9) гардероби и санитарни простории; 
10) складирање на материјал за пакување; 
11) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
Уредувањето и опременоста на просториите од став 

1 на овој член мораат да бидат во согласност со чл. 5 до 
27, чл. 29 до 36 и чл. 111, 116 и 130 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИРИЛО 

Член 173 
Објектот за преработка на сириште и производството 

на сирило, зависно од начинот на. работа и од видот на 
производство, мора да има, по технолошки редослед, фун-
кционално поврзани и техничко опремени простории за: 

1) прием и складирање на суровините; ^ 
2) обработка на сириштето; 
3) сушење на сириштето и изработка на сирило; 
4) пакување, складирање и експедирање на произво-

дите; 
5) санитација на'опремата; 
6) нејастиви производи и конфискат; 
7) ветеринарска инспекција; 
8) гардероби и санитарни простории; 
9) складирање на материјалот за пакување; 
Уредувањето и опременоста на просториите од став 

1 на овој член мора да биде во согласност со чл. 5 до 27, 
чл. 29 до 36 и чл. 93, 95, 111 и 130 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ЛАДЕЊЕ, ЗАМРЗНУВАЊЕ И СКЛАДИ-
. РАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 174 
Објектот за ладење, замрзнување и складирање на 

производите од животинско потекло, зависно од начинот 
на работата и од видот на производството, мора да има, 
по технолошки редослед, функционално поврзани и тех-
нички опремени простории за: 

1) прием на сировината; 
2) ладење; 
3) смрзнување; 
4) задржано месо или производ; 
5) складирање на смрзнати производи; 
6) пакување и експедирање; 
7) санитација на опремата; 
8) нејастиви производи и конфискат; 
9) ветеринарска инспекција; 
10) гардероби и санитарни простории; 
11) складирање на материјалот за пакување; 
12) чистење и дезинфекција на превозните средства. 
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Член 175 
Смрзнатите спакувани и неспакувани производи мо-

раат да се складираат одвоено. 

Член 176 
На надворешните ѕидови на просториите за смрзну-

вање и складирање на смрзнатите производи мора да по-
стојат термографи. 

Тие не се потребни ако постои централно регистрира-
ње на температурата на овие простории со помош на тер-
мопишувач. 

Член 177 
Уредувањето и опремата во просториите од член 174 

на ОВОЈ правилник мораат да бидат во согласност со чл. 5 
до 24, чл. 28 до 36, член 96, чл. 100, до 103, чл. 111,116, П9 
и 130 од овој правилник. 

IV. ЗАНАЕТЧИСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 178 
Занаетчиските објекти од член 3 точка 2 на овој пра-

вилник се распоредуваат како објекти за: 
1) колење на животни; 
2) расекување и обработка на месо; 
3) обработка и .расечува?^ на месо од дивеч; 
4) преработка на месо и изработка на производи од 

месо; 
5) расечување и преработка на месо од риби; 
6) расечување и преработка на ракови, школки, 

полжави и жаби; \ 
7) подготвување и преработка на јајца; 
8) обработка и преработка на млеко; 
9) преработка и складираше на мед; 
10) обработка, доработка, преработка и складирање 

на цреба од чапункари и копитари^ 
1П производство на сирнло; 
12) ладење, смрзнување и складирање на производи 

од животинско потекло. 

Член 179 \ 
Објектите од член 178 на овој правилник, покрај оп-

штите услови утврдени во чл. 5 до 36 на овојЧгравилних 
мораат да ги исполнуваат и посебните услови пропишани 
со овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЖИВОТНИ 

Член 180 
Објектите за колење на животни, зависно од видот на 

животните за колење, начинот на работата и од видот на 
производството, мораат да имаат простории за: 

1) прием и привремено сместување на животните за 
колење; 

2) колење на животните (чапункари, копитари, перна-
та живина и питоми зајаци); 

3) обработка на желудници и црева; 
4) ладење или смрзнување (или уреди со соодветен 

капацитет); 
5) топење на масно ткиво и лој и за оспособување на 

условно хигиенски исправно месо со варење; 
6) нејасгиви производи и конфискат (или контејнери 

за прифаќање на нејастиви производи и конфискат); 
7) ветеринарска инспекција и преглед на месото на 

трихини; 
8) гардероба и санитарна просторија; 
9) место и уред за чистење и дезинфекција на превоз-

ните средства. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на овие простории мораат да одговараат на ви-
дот и обемот на производството. 

Член 181 
Просториите за прием и привремено сместување на, 

животните за колење односно депото мораат да имаат 
рампа за натоварување на животните, просторија за смес-
тување на животните, посторија за сместување на болните 
односно на заболување сомнителни животни според капа-
цитетот на колењето. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Уредувањето на просториите од став 1 на овој член 
мора да биде во согласност со член 43 на овој правилник. 

Член 182 
Просторијата за колење на животни мора да има: 

прибор за зашеметување; базен за попарување или опрема 
за дерење на кожата; висечки колосек; рачна или елек-
трична дигалка; опрема за колење и обработка на живот-
ните; кукачжи за бесење на труповите, полутките или пере-
ните - според видовите на животните; колички за прифа-
ќање и преглед на желудниците и цревата; садови за оста-
ви производи, садови за нејастиви производи и за конфис-
кат; опрема за миење раце и уред за санитација на рачни-
от алат. 

Колењето на повеќе видови животни може да се врши 
во една просторија, на една линија, само во различно вре-
ме. 

Член 183 
Просторијата за обработка на желудници и црева мо-

ра да има опрема за прифаќање и обработка на желудни-
ците и цревата и опрема за отстранување на содржината, 
довод за топла и ладна вода, опрема за миење раце и сани-
тација на алатот, опрема за топлотна обработка на желуд-
ниците и уред за вентилација. 

Уредувањето и опремата од став 1 на овој член мора-
ат да бидат во согласност со чл. 93 и 94 на овој правилник. 

Член 184 
Просториите за ладење или смрзнување мораат да 

бидат опремени и уредени според чл. 96 до 103 на овој 
аравилник. 

За ладење на месото можат да се користат и уредите 
за ладење или смрзнување, според намената и капаците-
тот на колењето, што се сместени во посебна просторија. 

Ако објектот располага со просторија за ладење, во 
еден дел на таа просторија мора да постои одвоен и огра-
ден простор за задржаното месо кој може да се заклучи. 
Ако за ладење се користат ладштици, мора да постои по-
себен уред за ладење на задржаното месо. 

Член 185 
Просторијата за топење на масно ткиво и за оспосо-

бување на условно употребливо месо мора да одговара на 
условите пропишани во член 105 од ОВОЈ правилник. 

Член 186 
Просторијата за нејасгивите производи (споредните 

производи од колењето) и конфискатот треба да е во сог-
,ласност со капацитетите за колење и мора да биде уредена 
и опремена според член 111 на овој правилник. 

Нејастивите производи и конфискатот можат да се 
собираат и во садови (контејнери) кои се наоѓаат во нечис-
тиот дел на кругот на објектот и можат да се заклучуваат. 

Член 187 
Просторијата за ветеринарска инспекција и за пре-

глед на месото на трихини мора да ги има сите потребни 
услови и опрема за работа на ветеринарниот инспектор и 
уред и прибор за вршење преглед на месото на трихини, 
како и опрема за миење и санитација. 

Член 188 
Гардеробата и санитарната просторија, според бро-

јот на вработениот персонал, мора да ги исполнува усло-
вите пропишани во член 35 на овој правилник. 

Член 189 
За миење, чистење и дезинфекција на превозните 

средства мора да постои посебно издвоено и уредено мес-
то и уред односно опрема за миење. 

Член 190 
Објектот за миење на перната живина, покрај општи-

те услови за изградба и уредување, мора да ги исполнува и 
условите пропишани во член 180 на овој правилник, освен 
просторијата за обработка на желудници и црева, топење 
на масно ткиво и лој и за преглед на месото на трнхинн. 

Зашеметување^, колењето и обработката на закла-
ната перната живина мораат да бидат во согласност со од-
редбите на чл. 76 до 85 од овој правилник. 

Член 191 
Објектот за колење на питоми зајаци, покрај општите 

услови за изградба и уредување, мора да ги исполнува и 
условите пропишани во член 180 на овој правилник, освен 
просторните за обработка на желудници и црева, топење 
на масно ткиво и лој и преглед на месото на трнхини. 

Пнтомите зајаци можат да се колат и на линијата за 
колење и обработка на перната живина, само во различно 
време. 

Зашеметувањето, колењето и обработката на закла-
ните питоми зајаци мораат да бидат во согласност со од-
редбите на чл. 88 до 92 од овој правилник. 

Член 192 
Објектот за колење на копитари, покрај општите ус-

лови за изградба и уредување, мора да ги исполнува и ус-
ловите пропишани во член 180 на овој правилник, освен 
просторијата за преглед на месото на трихини. 

Колењето на копитари, расечувањето и обработката 
на месо и изработката на производи од месо од копитари 
мораат да се вршат во посебен објект. 

Зашеметување^, колењето и обработката на закла-
ните копитари мораат да бидат во согласност со одредби-
те на чл. 50 до 58 на овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА РАСЕЧУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА МЕСО 

Член 193 
Објектот за расечување и обработка на месо, според 

видот на производство и начинот на работа, мора да има 
простории за: 

1) прием на месо; 
2) расечување и обработка; 
3) ладење или смрзнување или уреди за ладење со со-

одветен капацитет; 4 

4) пакување на месото; 
5) нејастиви производи аи конфискат (или контејнери 

за прифаќање на нејастиви производи и конфискат); 
6) ветеринарска инспекција; 
7) гардероба и санитарна просторија; 
8) складирање на материјалот за пакување. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производство. 

Член 194 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од член 193 на овој правилник мораат да одговара-
ат на условите пропишани во чл. 34,35 и 96, чл. 101 до 103 
и чл. I l l , 119, 121, 123 и 130 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА И РАСЕЧУВАЊЕ НА МЕСО 
ОД ДИВЕЧ 

Член 195 
Објектите за обработка и расечување на месо од ди-

веч, според видот на производството и начинот на работа, 
мора да има просторни за: 

1) прием на отстреланата дивеч; 
2) примарна обработка на труповите; 
3) расечување и обработка на месото; 
4) ладење и смрзнување или уреди за ладење со соод-

ветен капацитет; 
5) пакување на месото; 
6) нејастиви производи и конфискат односно затворе-

ни садови; 
7) ветеринарска инспекција и преглед на месото на 

трихини; 
8) гардероба и санитарна просторија; 
9) складирање на материјалот за пакување. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производството. 
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Член 196 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од став 1 на член 195 од овој правилник мораат да 
одговараат на условите пропишани во чл. 34, 35 и 96, чл. 
101 до 103 и чл. 111, 121, 123, 130 и 133 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО И ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 

Член 197 
Објектот за преработка на месо и за изработка на 

производи од месо, според видот на производство и начи-
нот на работа, мора да има простории за: 

1) прием на месото; 
2) ладење и смрзнување или уреди за ладење со со-

одветен капацитет; 
3) расечување и обработка; 
4) солење и саламурење; 
5) машинска обработка и полнење; 
6) производство на маст или топење на лој, термич-

ка обработка и чадење; 
7) складирање на производите; 
8) нејастиви производи и конфискат односно затво-

рени садови; 
9) ветеринарска инспекција; 

10) гардероба и санитарна просторија; 
11) складирање на зачини, адитиви и репродукционен 

материјал. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производството. 

Член 198 
Просторијата за прием на месо, зависно од големина-

та, мора да биде во согласност со член 119 на овој правил-
ник. 

Уредувањето и опременоста на просторијата за ладе-
ње и/или смрзнување мора да биде во согласност со член 
96 и чл. 101 до 103 на овој правилник. ш 

Големината, уредувањето и опремата на просторија-
та за расекување и обработка на месо, мораат да одговара-
ат на видот и на начинот на работа и на капацитетот на 
производството. Најголемата дозволена температура на 
воздухот во оваа просторија не смее да преминува -f 10 0С. 

Ако просторијата од став 3 на овој член е доволно го-
лема, тогаш во неа може да се врши селење и/или саламу-
рење на месото, машинска обработка и полнење. Уредува-
њето и опременоста на оваа просторија зависат од видот 
на производството и од капацитетот, а мора да има одвоев 
ни делови за: расечување и обработка на месото, сместува-
ње на садовите за солење и/или саламурење на суровина' 
та, машинска обработка и/или подготовка на фил or, по-
лнење на обвивката и натамошна обработка. 

Просторијата за производство на маст, термички об-
работка и димење мора да има одвоени делови за: произ-
водство на маст (топење на масно тхиво, прифаќање и па-
кување), со тоа што запакуваната маст може да се остава 
во складиштен на готови производи, термичка обработка 
(со соодветна опрема) и за димење (на барени, варени или 
полутрајни производи). Димењето на трајните производи 
мора да биде одвоено од димењето на другите видови про-
изводи. 

Готовите производи се складираат, зависно од видот, 
во посебна просторија во која се оСагзбедени соодветни хи-
гиенско-технолошки услови (температура, вентилација и 
ДР). 

За складирање на зачини, состојки на саламурата, 
адитиви и репродукционен материјал мора да постои про-
сторија со соодветна големина во која, на издвоени дело-
ви односно на подлошки и полици се редат ингредиенции-
те на саламурата, зачините, адитивите, репродукциониот 
материјал и материјалот за пакување. Натриумнитритст, 
натриумнитратот и полифосфатните препарати се чуваат 
во заклучени садови под контрола на ветеринарската ин-
спекција. 

Уредувањето и опременоста на просториите за иејас-
тиви производи и конфискат, ветеринарската инспекција, 
гардеробата и санитарната просторија мораат да бидат во 
согласност со чл. 34, 35 и 111 на ОВОЈ правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА РАСЕКУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА МЕ-
СО ОД РИБИ 

Член 199 
Објектот за расечување и преработка на месо од ри-

би, според видот на производството и начинот на работа, 
мора да има простории за: 

1) прием на свежо уловени или смрзнати риби; 
2) расекување, обработка и конфекдионнрање; 
3) пакување; 
4) ладење и смрзнување; 
5) селење и саламурење; 
6) полнење, термички обработка и димење; 
7) термостатирање на конзерви; 
8) складирање на готови производи; 
9) кејастиви производи и конфискат односно затво-

рени садови; 
10) ветеринарска инспекција; 
П) гардероба и санитарна просторија; 
12) складирање на зачини, адитиви, масло а матери-

јал за пакување. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производство. 

Член 200 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од став 1 на член 199 од овој правилник, мораат да 
одговараат на условите пропишани во чл. 34, 35 и 96, чл. 
101 до 103, чл. 111, 121, 123, ВО, 136, 140, 141, 143 в 144 и 
член 150 став 1 на овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА PACE ЧУ ВАЊ Е И ПРЕРАБОТКА НА РА-
КОВИ, ШКОЛКИ, ПОЛЖАВИ И ЖАБИ 

Член 201 
Објектот за расекување и преработка на. ракови, 

школки, полжави и жаби, според видот на производство и 
начинот на работа, мора да има простории за: 

1) прием на суровината; 
2) расекување, обработка и конфекдионнрање; 
3) ладење и смрзнување; 
4) полнење и пакување; 
5) конзервирање и термичка обработка; 
6) складирање на готовите производи; 
7) нејасгиви производи и конфискат, односно затво-

рени садови; 
8) ветеринарска инспекција; 
9) гардероба и санитарна просторија; 

10) складирање на зачини и материјал за пакување. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на ѕидот и обемот на производството. 

Член 202 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

рните од став 1 на член 201 од овој правилник мораат да 
им одговараат на условите пропишани во чл. 34, 35 и 96, 
чл. 101 до 103, чл. 111, 121,123,130,140,141 и 145 и на член 
150 став 1 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА 
ЈАЈЦА 

Член 203 
Објектот за подготвување и преработка на јајца, спо-

ред видот на производство и начинот на работа, мора да 
има простории за: 

1) прием, сортирање, лампирање и привремено скла-
дирање; 

2) разбивање на јајца и собирање на белки и жолчни; 
3) термичка обработка; 
4) ладење и сменување; 
5) пакување и складирање на производите; 
6) собирање или преработка на лупште; 
7) ветеринарска инспекција; 
8) гардероба и санитарна просторија; 
9) складирање па материјалот за пакување. 
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Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-
ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производството. 

Член 204 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од став 1 на член 203 од овој правилник мораат да 
им одговараат на условите пропишани во чл. 34, 35 и 96, 
чл. 101 до 103 и чл. 130, 141 и 153 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА 
МЛЕКО 

Член 205 
Објектот за обработка и преработка на млеко, според 

видот на производство и начинот на работа, мора да има 
простории за: 

1) прием на млеко, прифаќање и санитација на садо-
вите; 

2) термичка обработка, полнење и пакување; 
3) селење или зреење или сушење или чадење; 
4) складирање на производите; 
5) иејастиви производи и конфискат односно затворе-

ни садови; 
6) ветеринарска инспекција; 
7) гардероба и санитарна просторија; 
8) складирање на материјалот за пакување. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој правилник мо-
раат да одговараат на видот и обемот на производството/ 

Член 206 
Просторијата за прием на млеко мора да биде опре-

мена со соодветни уреди за прием на млеко, прифаќање и 
санитација на садовите. Ако е со доволна големина, во од-
воени делови на оваа просторија можат да се извршат, по 
определен технолошки редослед, и термичка обработка, 
полнење и пакување. 

За изработка на ферментираните производи (на кисе-
ло млеко, јогурт, сирење и др.), според видот и според ка-
пацитетот на производството, мора да постои инкубацио-
на просторија (или термостатички уред) за зреење, про-
сторија (или уред) за ладење, според барањата на техно-
лошките постапки, како и просторија за складирање на 
производите, со соодветни термички режими и со потреб-
ната опрема. 

Ако при изработката на производите се користи^ дим, 
просторијата за димење мора да биде издвоена од другите 
производствени простории. 

Член 207 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од став 1 на член 201 од овој правилник мораат да 
одговараат на условите пропишани во чл. 34,35, 111 и 130 
од ОВОЈ правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАБОТКА И СКЛАДИРАЊЕ НА МЕД 

Член 208 
Објектот за преработка и складирање на мед, според 

видот на производство и начинот на работа мора да има 
простории за: 

1) прием на медот, прифаќање и санитација на амба-
лажата; 

2) преработка, полнење, пакување и складирање на 
производите; 

3) нејастивн производи и конфискат, односно затво-
рени садови; 

4) ветеринараска инспекција; 
5) гардероба и санитарна просторија. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производството. 

Член 209 
Просторијата за прием мора да биде опремена со со-

одветни уреди за прием на медот, прифаќање и санитација 
на садовите. Ако големината е доволна, во одвоени дело-

ви на оваа просторија можат да се извршат по определен 
технолошки редослед, преработка и полнење. 

Готовите производи се складираат во посебна прего-
рија (или комора) со соодветен термички режим и со по-
требната опрема. 

Член 210 
Изградбата, уредувањето и спремноста на простори-

ите од став 1 на член 208 од овој правилник мораат да од-
говараат на условите пропишани во чл. 34, 35 и 111 од 
овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА, ПРЕРАБОТ-
КА И СКЛАДИРАЊЕ НА ЦРЕВА ОД ЧАПУНКАРИ И 

КОПИТАРИ 

Член 211 
Објектот за обработка, доработка, преработка и скла-

дирање на црева од чапункари и копитари, според видот 
на производство и начинот на работа, мора да има про-
стории за: 

1) прием на суровини, прифаќање и саннтација на ам-
балажата; 

2) обработка, доработка и преработка; 
3) солење или сушење; 
4) складирање и експедирање на производите; 
5) нејастиви производи и конфискат, односно затво-

рени садови; 
6) ветеринарска инспекција; 
7) гардероба и санитарна просторија; 
8) складирање на сол и на материјалот за пакување. 

Технолошката поврзаност, бројот, големината и опреме-
носта на просториите од став 1 на овој член мораат да од-
говараат на видот и обемот на производството. 

Член 212 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од став 1 на член 211 од овој правилник мораат да 
одговараат на условите пропишани во чл. 18 до 27, чл. 29 
до 36 и чл. 93 и 95 од ОВОЈ правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИРИЛО 

Член 213 
Објектот за производство на сирило, според начинот 

на работа, мора да има простории за: 
1) прием на суровини, прифаќање и санитација на ам-

балажата; 
2) обработка на сириштето, изработка на сирило и 

пакување на производите; 
3) нејастиви производи и конфискат односно затворе-

ни садови; i 
4) ветеринарска инспекција; 
5) гардероба и санитарна просторија; 
6) складирање на материјалот и пакување. 
Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-

ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на видот и обемот на производството. 

Член 214 
Изградбата, уредувањето и опременоста на просто-

риите од став 1 на член 213 од овој правилник мораат да 
одговараат на условите пропишани во чл. 18 до 27, чл. 29 
до 36 и чл. 93 и 95 од овој правилник. 

ОБЈЕКТИ ЗА ЛАДЕЊЕ, СМРЗНУВАЊЕ И СКЛАДИРА-
ЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 215 
Објектот за ладење, смрзнување и складирање на 

производите од животинско потекло, според видот на су-
ровината и начинот на работа, мора да има простории за: 

1) прием на суровини; 
2) ладење; 
3) задржано месо или производ; 
4) смрзнување и складирање на замрзнатите произво-

ди; 
5) ветеринарска инспекција; 
6) гардероба и санитарна просторија. 
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Технолошката поврзаност, бројот, големината и оп-
ременоста на просториите од став 1 на овој член мораат 
да одговараат на условите пропишани во чл. 34, 35 и 96, 
чл. 100 до 103 и член 119 од овој правилник. 

V. ОБЈЕКТИ (ПРОСТОРИИ) ВО ДОМАЌИНСТВОТО 

Член 216 
Објектите (просториите) во домаќинството од член 3 

точка 3 на овој правилник се распоредуваат како објекти 
за: 

1) обработка на млеко и изработка на производи од 
млеко; 

2) обработка и преработка на мед; 
3) собирање, сортирање и пакување на јајца. 

Член 217 
Објектите (просториите) во домаќинството од член 

216 на овој правилник не можат да бидат во склоп со стан-
бените простории, а влегувањето во работните простории 
на објектот не може да биде низ дворот на домаќинството. 

Член 218 
Објектите (просториите) во домаќинството од член 

216 на овој правилник, зависно од видот и обемот на про-
изводството, мораат да имаат: 

1) ѕидови и подови изработени од водоотпорен мате-
ријал, со светла боја и со мазни површини, што лесно хи-
гиенски се одржуваат; 

2) врати и прозорци заштитени од влегување на ин-
секти и глодачи; 

3) осветлување, што во просторијата обезбедува ди-
фузна и уедначена светлост со соодветна јачина; 

4) опрема од материјал што не влијае штетно врз 
производите, која одговара на технологијата на производ-
ството и на работа и што може лесно да се чисти, мие и са-
нитира; 

5) уред за ладење, кој овозможува складирање на су-
ровините или производите на температура до 4- 104?; 

6) посебно уреден санитарен јазол (бања и тоалет) и 
орман за работна облека и обувки; 

7) хигиенски исправна и топла вода, уред за миење на 
рацете и опрема за миење и за санитарија на садовите и 
приборот; 

8) непосреден одвод на отпадните води од опремата 
и од подните површини и услови за прифаќање на отпад-
ните води (директно во канализација или во септичка ја-
ма); 

9) садови (контејнери) или посебно заштитени места 
за ѓубриште и отпадоци. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 219 
Постојните објкети во кои се врши колење на живот-

ните, обработка, преработка и складирање на производите 
од животинско потекло наменети за јавна потрошувачка 
или за извоз мораат да ги исполнуваат условите пропиша-
ни со овој правилник во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 220 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за извозните објекти за 
производство на намирници од животнско потекло и за 
начинот на работа во нив („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
37/78 и 17/80). 

Член 221 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 471/1 
12 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

801. 
Врз основа на член 10 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ЖИВОТИНСКИТЕ МРШИ И ОТПАДОЦИТЕ ОД ЖИ-
ВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРА-
АТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМА-
ТА ЗА СОБИРАЊЕ, НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ И 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПЦОВИСУВАЊЕ 
И ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЖИ-
ВОТИНСКИТЕ МРШИ И ОТПАДОЦИТЕ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: 
1) начинот на нештетно отстранување на животин-

ските мрши и отпадоците од животинско потекло; 
2) ветеринарско-санитарните услови што мораат да 

ги исполнуваат објектите и опремата за собирање, утврду-
вање на причините за извисување, за преработка и не-
штетно отстранување на животинските мрши и отпадоци-
те од животинско потекло; 

3) ветеринарско-санитарните услови што мораат да 
ги исполнуваат превозните средства за транспорт на 
животинските мрши и отпадоците од животинско потек-

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на от-
странување на животинските мрши и на отпадоците од 
животинско потекло контаминирани со радиоактивни ма-
теријали. 

Член 3 
Како животински мрши и отпадоци од животинско 

потешко, во смисла на овој правилник, се сметаат: 
1) пцовисани, мртвородени или абортирани животни, 

како и отстрелени животни, цели или во делови, чие месо 
не е употребливо за исхрана на луѓето; 

2) убиени животни цели или во делови; 
3) заклани и присилно заклани животни , или нивни 

делови што се неупотребливи за исхрана на луѓето, за ис-
храна на животните во непреработена состојба како и за 
преработрка во хемиската, фармацевтската и друга индус-
трија; 

4) крв од заклани животни што е неупотреблива за 
исхрана на луѓето, за исхрана на животните во непрерабо-
тена состојба и за преработка во хемиската, фармацев-
тската и во друга индустрија; 

5) производи и суровини од животинско потекло што 
се неупотребливи за исхрана на луѓето и за исхрана на 
животните во непреработена состојба; 

6) други отпадоци од животинско потекло. 

Член 4 
Држателот на животни му го пријавува пцовисување-

то на животните и отпадоците од животинско потекло на 
надлежниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина заради нивното нештетно отстранување. 

Отстранувањето на животински мрши и на отпадоци-
те од животинско потекло на непознати држателн е об-
врска на надлежните органи на општината на чие подрач-
је се наоѓаат животинските мрши и отпадоците од живо-
тинско потекло. 

Лицето кое ќе најде животинска мрша од непознат 
сопственик на животно е должно тоа веднаш да го пријави ^ 
на надлежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Член 5 
Држателот на животно односно подносителот на 

пријават,а од член 4 став 3 на овој правилник, не смее да ја 
одере, отвори или расече животинската мрша. 
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Член 6 
Надлежниот орган во републиката односно во авто-

номната покраина обезбедува: 
1) служба за прием на пријави за пцовисување на 

животни; 
2) транспорт на животинските мрши од местото на 

извисувањето до објектот за собирање или до објектот за 
обдукција или до објектот за нештетно отстранување на 
мршите и отпадоците од животинско потекло, како и за 
дезинфекција на просториите односно на местото на кое 
лежела мршата; 

3) транспорт на сите мрши на животни од кланицата 
до објектот за собирање односно до погонот за преработ-
ката на отпадоци; 

4) транспорт на животинските мрши за кои постои 
сомневање на заразна болест, од кланнцата до објектот за 
обдукција; 

5) собирање и превоз на животинските отпадоци од 
продавницата на месо, од помали погони за преработка, 
од фарми и други погони, во кои не е уреден објект за со-
бирање и организиран постојанен транспорт во погонот 
за преработка; 

6) обдукција 'на пцовнсаните животни, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација, како и хигиенско-техннчко 
одржување на објектите за собирање, објектите за обдук-
ција, објектите за нештетно отстранување и на возилата за 
транспорт на животинските мрши и отпадоците од живо-
тинско потекло. 

Член 7 
Организацијата на здружен труд која преработува 

животински мрши и отпадоци од животинско потекло, 
обезбедува: 

1) редовно испраќање на мршите и отпадоците од 
животинско потекло од објектите за собирање и од објек-
тите за секција во погонот за преработка на отпадоци (об-
врската не важи за погон од затворен тип); 

2) врши стерилизација односно преработка на мрши-
те и на отпадоците од животинско потекло во погонот за 
преработка на отпадоци и обезбедува санитарно депони-
рање на неунотребливите отпадоци што остануваат по 
преработката на отпадоците од животинско потекло; 

3) одржување на ветеринарсќо-санитарен ред во Те-
кот на транспортот и во погонот за преработка на мрши и 
отпадоци од животинско потекло. 

Член 8 
Организацијата на здружен труд во која постои про-

сторија за собирање на мрши и отпадоци од животинско 
потекло обезбедува: 

1) непречен приод кон возилата за транспорт на 
мршите и отпадоците до просторијата; 

2) одржување на ветеринарско-санитарен ред во про-
сторијата и околината; i 

3) миење и дезинфекција На возилото и опремата за 
транспорт на мршите и отпадоците. 

И. НАЧИН НА НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЖИ-
ВОТИНСКИТЕ МРШИ И НА ОТПАДОЦИТЕ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 9 
Транспорт на животински мрши и на отпадоци од 

животинско потекло до објектот за собирање, утврдување 
на причините за пцовнсување и нештетно отстранување се 
врши по правило веднаш, или најдоцна во рок од 12 часо-
ви во летниот период односно во рок од 24 часа во други-
те периоди на годината. 

Член 10 
Транспорт на животински мрши и на отпадоци од 

животинско потекло се врши со превозните средства од 
член 46 на овој правилник. 

Пратката од животински мрши и отпадоци од живо-
тинско потекло мора да има потврда од надлежниот ор-
ган за ветеринарско-санитарниот преглед, а за мршите - и 
упат за причината за извисување и за потеклото на живо-
тинската мрша. 

Во дистриктите на антракс и заразни болести чиишто 
причинители се спорулирачки патогени анаеробни орга-

низми, во упатот мора да се назначи дека животинската 
мрша и отпадоците од животинско потекло потекнуваат 
од таков дистрикт. 

Член 11 
По испраќањето на мршата, задолжително е чистење, 

миење и дезинфекција на местото на кое лежела мршата, 
на местото на секцијата и на користената опрема и при-
бор. 

Член 12 
Рокот за чување на животинските мрши и на отпадо-

ците од животинско потекло во објектите за собирање е 
најмногу 24 часа. 

Ако собирањето на животински мрши и отпадоци од 
животинско потекло трае подолго од рокот утврден во 
став 1 на овој член, но не подолго од 72 часа, собирањето 
се врши само во просторија која се лади до Ч-40С, освен 
ако не е обезбедено смрзнување на мршите и отпадоците. 

Член 13 
Нештетно отстранување на животинските мрши и на 

отпадоците од животинско потекло се врши со преработка 
во објект за преработка на животински мрши и отпадоци 
од животинско потекло (кафилерии). 

По исклучок Од став 1 на овој член се дозволуваат и 
други начини на отстранување на животинските мрши и 
отпадоците од животинско потекло, како што се: “ 

1) изгорување во објект за изгорување; 
2) фрлање во дупка - гробница; 
3) закопување на добиточни гробишта или на друго 

соодветно место. 

Член 14 
Нештетно отстранување на животинските мрши и на 

отпадоците од животинско потекло на начинот пропишан 
во член 15 на овој правилник се врши, по правило, веднаш 
или најдоцна во рок од 24 часа по истекот на роковите за 
чување од член 12 на овој правилник. 

Надлежниот ветеринарски инспектор може да дозво-
ли нештетно отстранување на животинските мрши и на 
отпадоците од животинско потекло да се врши по исклу-
чок и по рокот утврден во став 1 на овој начин. 

Член 15 
Мрши и делови од трупот на животни заболени од 

антракс и заразни болести, чиишто причинители се спору-
лирачки патогени анаеробни микроорганизми се отстра-
нуваат со: изгорување, фрлање во дупка - гробница или со 
закопување на добиточни гробишта. 

По исклучок од став 1 на овој член, преработката на 
животински мрши и отпадоци од животинско потекло се 
дозволува во објект за нештетно отстранување, ако во не-
го постои посебен деструктор кој обезбедува температура 
од 1350С во траење од најмалку 30 минути. 

Член 16 
Во објектите и просториите за собирање, секција и 

преработка на животински мрши и отпадоци од животин-
ско потекло, по завршување на работата, се врши чистење, 
миење и дезинфекција. 

Ако се утврди дека животното пцовисало од заразни 
болести или дека отпадоците од животинско потекло по-
текнуваат од животни за кои ќе се посомнева на заразна 
болест односно за кои ќе се утврди дека заболеле од зараз-
на болест, се врши чистење миење и потен лена дезинфек-
ција. 

Член 17 
Преработката на животински мрши и на отпадоците 

од животинско потекло се врши во објект за преработка со 
соодветни постапки за стерилизација,така што да се на-
прават нештетни за здравјето на луѓето и животните и да 
се добијат производи што можат да се користат само за 
исхрана на животни. 

По исклучок од став 1 на овој член, може да се дозво-
ли употреба на непреработени животински мрши и отпа-
доци од животинско потекло само за подготвување на хра-
на за риби и за животни со крзно под услов мршите и 
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отпадоците од животинско потекло да не содржат причи-
нители на заразни болести или материи штетни за здрав-
јето на животните. 

Член 18 
Животинските мрши и отпадоците од животинско 

потекло се изгоруваат во печки за изгорување на темпера-
тура која обезбедува целосно согорување на животинските 
мрши и отпадоци. 

Член 19 
Нештетно отстранување на животински мрши и на 

отпадоци од животинско потекло со фрлање во дупка-
-гробница се врши додека дупката-гробница не се напол-
ни до височина од 1 m под капакот. Кога дупката-гробни-
ца ќе се наполни, капакот се обезбедува од отворање, а 
дупката-гробница видно се означува (место, датум) и се 
исклучува од употреба. 

Дупката-грооница во која се фрлени мрши или дело-' 
ви од мрши од животни заболени од антракс и заразни бо-
лести чиишто причинители се спорулирачки анаеробни 
патогени микроорганизми, посебно се означува. 

Дупкатачгробииаа може повторно да се употребува 
по истекот на 10 години од денот на исклучувањето од 
употреба, а дупката-гробиица во која се фрлени мршите и 
деловите од животни од став 2 на овој член по истекот на 
50 години од денот на исклучувањето од употреба. 

По истекот на времето од став 3 на овој член дупка-
та-гробница може повторно да се употребува по дезин-
фекција и поправка. 

Член 20 
Животинските мрши и отпадоците од животинско 

потекло се закопуваат на добиточни гробишта така што 
дебелината на земјата над животинските мрши и над отпа-
доците од животинско потекло мора да биде најмалку 1 ш. 

Добиточните гробишта мора да бидат обележени, 
По исклучок од став 1 на овој член, животинските 

мрши можат да се закопуваат на местото на пцовисување-
то односно на земјиштето tia држателот на животното ко-
га тоа ќе го определи надлежниот орган, со тоа што мес-
тото на кое мршата се закопува да биде оддалечено од 
објектот за снабдување со вода најмалку 20 т . Дното на 
местото на кое се закопува мршата мора да биде најмалку 
1 m над највисокото ниво на подземните води. 

Добиточен гроб може повторно да се употребува по 
истекот на 10 години од денот на закопувањето на мрша-
та. 

Добиточен гроб во кој е закопана мрша или делови 
од мрша на животно заболено од антракс и од заразни бо-
лести чиишто причинители се спорулирачки анаеробни 
патогени микроорганизми посебно се означува и може по-
вторно да се употребува по истекот на 50 години од денот 
на закопувањето. 

Тревата и растенијата од добиточните гробишта не 
смеат да се користат, туку мораат повремено да се косат и 
изгоруваат на самото место. 

Член 21 
Пред фрлање во дупката-гробница или закопување 

на добиточните гробишта, животинските мрши и отпадо-
ците од животинско потекло се посипуваат со петролеј, 
вар, хлорни препарати, карболна киселина или со други 
препарати со силна миризба (декарактеризација). 

III. УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА СОБИРАЊЕ, УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПЦОВИСУВАЊЕ И НЕ-
ШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЖИВОТИНСКИТЕ 

МРШИ И НА ОТПАДОЦИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО 

Член 22 
Објектите и опремата за собирање, утврдување на 

причините за пцовисување и нештетно отстранување на 
животинските мрши и на отпадоците од животинско по-
текло мораат: 

1) да бидат изградени надвор од населено место и во 
подрачје кое со урбанистичкиот алан не е предвидено за 
изградба на станбени објекти, на објекти на прехранбената 

индустрија, на други индустриски објекти и објекти за 
производство, држење и промет на животни; 

2) да бидат изградени на земјиште кое не е водо-
плавно и на кое нивото на подземните води е ниско; 

3) да бидат изградени на место на кое главните ветро-
ви не дуваат во правецот на населбата или на други објек-
ти од прехранбената индустрија; 

4) да бидат заградени така што да се оневозможи вле-
гувањето на животни; 

5) да имаат приоден пат и зарабени патишта во кру-
гот на објектот од цврст материјал (асфалт, бетон), а дру-
гите површини мораат да бидат покриени со зеленило; 

6) да бидат обезбедени така што да не се шират не-
пријатни миризби и концентрациите на штетните материи 
што можат да се испуштаат во воздух да се во согласност 
со прописите со кои се регулира заштитата на животната 
средина; 

7) да имаат доволни количества жешка (830С) и ладна 
вода која ги исполнува условите пропишани за вода за пи-
ење; 

8) да имаат уреди за пречистување на отпадните во-
ди; 

9) да имаат уреди и опрема за миење и дезинфекција, 
за одржување на личната хигиена на работниците што ги 
вршат овие работи; ' 

10) да имаат просторија за сместување на средствата 
за миење и дезинфекција на просториите, опремата и ра-
ботниците; 

11) да имаат дрениран простор и опрема за миење и 
дезинфекција на превозните средства. 

Член 23 
Бројот, големината и техничката опременост на про-

сториите за нештетно отстранување на животинските 
мрши и на отпадоците од животинско потекло треба да 
бидат такви така што да се овозможи нештетно отстрану-
вање на животинските мрши и отпадоци на начинот про-
пишан со овој правилник. 

Материјалот што се користи за изградба на просто-
рии во објектот, мора да овозможи хигиенско одржување 
на тие простории и да е отпорен на абење и корозија. 

Половите на просториите мораат да бидат од цврст 
материјал, непропустливн за вода, отпорни на сол и мас-
ни киселини и на средствата за миење и дезинфекција. 

Половите мораат да имаат соодветен пад спрема 
сливниците, кои треба да бидат покриени со решетки и од 
кои не смеат да се враќаат непријатни миризби од канали-
зацијата. 

Споевите на половите и на ѕидовите во сите просто-
рии мораат да бидат заоблени. 

Површините на ѕидовите мораат да бидат рамни, 
мазни, светли и прекриени со водоотпорен материјал. 

Таванот и внатрешните покриени конструкции мора-
ат да имаат рамни површини во светла боја. 

Прозорците мораат да имаат рамки од не'рѓосувачки 
материјал. Долниот раб на ѕидната рамка на прозорецот 
треба да е наведнат спрема подот под агол од најмалку 
250С. 

Вратата мора да биде изработена од не'рѓосувачки 
материјал чии површини можат лесно да се чистат, мијат 
и дезинфикуваат. 

Сите простории треба да бидат заштитени така што 
во нив да не можат да влегуваат гледачи, други животни и 
инсекти (автоматско затворање и целосно затинање на 
надворешната врата, заштитна мрежа и сл.). 

Член 24 
Просториите мораат да бидат осветлени со природ-

но или вештачко светло, со соодветен интензитет. 
Во сите простории на објектот, спрема големината и 

намената, мора да се обезбеди вентилација заради отстра-
нување на непријатните миризби. 

Член 25 
Опремата што се употребува при нештетно отстрану-

вање на животинските мрши и на отпадоците од животин-
ско потекло мора да биде изработена од материјал цврст 
и отпорен на корозија кој не смее да влегува во реакција 
со која и да било суровина и средство за миење и дезин-
фекција и кој не влијае на хигиенската исправност и квали-
тетот на добиточната храна. 
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Конструкцијата и поставувањето на опремата треба 
да го овозможат нејзиното лесно и соодветно хигиенско 
одржување. 

Член 26 
Во објектите во кои се врши собирање, утврдување на 

причините за пцовисување и нештетно отстранување на 
животинските мрши и отпадоците од животинско потекло 
мора на погодно место да биде поставена опрема за мие-
ње на рацете. 

Опремата за миење на рацете се состои од: 
1) мијалник од не'рѓосувачки челик со ножен погон 

што е снабден со ладна и топла вода. Одводот на водата 
од мијалНМЕОТ, преку водениот затворач (сифон), мора да 
биде директно поврзан со канализацијата; 

2) сад со течен сапун прицврстен за мијалникот; 
3) хартиени крпи за бришење^остазени покрај мијал-

викот; 
4) сад за употребените хартиеии крпи за бришење 

сместен покрај мијалникот. 

Член 27 
Во објектите за собирање, утврдување на причините 

за пцовисување и нештетно отстранување на животински-
те мрши и отпадоците од“ животинско потекло мораат да 
постојат простории за преслекување на работниците (гар-
дероби), со дводелни гардероби^ ормани за секој работ-
ник. 

IV. ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЖИВО-
ТИНСКИ МРШИ И НА ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИН-

СКО ПОТЕКЛО 

Член 28 
Објектите и опремата за собирање на животински 

мрши и (ia отпадоци од животинско потекло, покрај усло-
вите од чл. 22 до 27 на овој правилник, мораат да имаат: 

1) просторија со разладен уред за одржување на тем-
пературата до -f 44^; 

2) иепропустливи садови за сместување на животин-
ските мрши и отпадоците од животинско потекло и/или 
ѕидани базени со сопствен одвод во канализацијата; 

3) дрениран простор и опрема за миење и дезинфек-
ција на превозните средства. 

Ако во објектот се утврдува причината за пцовисува-
ње, тој мора да ги исполнува условите од член 33 на овој 
правилник. 

Член 29 
Животинските мрши и/или отпадоците од животин-

ско потекло во објектите за преработка на суровини и про-
изводи од животинско потекло можат да се собираат во 
просторија или во собиран сад (контејнер) што се целосно 
одвоени од производствените простории и се на такво 
место така што патиштата за транспорт на животинските 
мрши и на отпадоците од животинско потекло да не се 
крстосуваат со патиштата за транспорт на јастивите про-
изводи. 

Член 30 
Просториите од член 28 и собирниот сад од чл. 28 и 

29 ѕа овој правилник, мораат да се заклучуваат. 

Член 31 
Просторијата и/или просторот на кој се наоѓаат са-

довите за собирање на животински мрши и на отпадоци 
од животинско потекло мораат да имаат приклучок за 
ладна и жешка вода (830С), а подната површина мора да 
биде дренирана. 

V. ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИ-
ЧИНИТЕ ЗА ПЦОВИСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИТЕ 

Член 32 
Објектите за утврдување на причините за пцовисува-

ње можат да бидат во состав на објектите за собирање, об-
јектите за нештетно отстранување и на специјализираните 

устано,ви (дијагностички ветеринарски станици, ветери-
нарски факултети и сл.), или самостојни објекти. 

Член 33 
Објектите од член 32 на овој правилник ако се во сос-

тав на објектите за собирање, објектите за нештетно от-
странување и на специјализираните установи мораат, по-
крај условите од чл. 22 до 27 на овој правилник, да имаат 
и просторија за секција на мршите, како и следната опре-
ма: 

1) маса за секција на мршите; 
2) фрижидер за патолошкиот материјал; 
3) сгерилизатор за инструментите. 

Член 34 
Самостојниот објект за утврдување на причините за 

извисување, покрај условите од чл. 22 до 27 на овој пра-
вилник, мора да има: 

1. простории за: 
а) секција; 
б) привремено сместување на мршите и на отпадоци-

те од животинско потекло, со опремата од член 29 на овој 
правилник и со уред за ладење; 

в) миење и дезинфекција на опремата и приборот; 
г) сместување на средствата за миење, дезинфекција и 

декарактеризација. 
2. опрема и прибор: 
а) маса за секција; 
б) комплет на инструменти за секција; 
в) фрижидер за патолошкиот материјал; 
г) стерилизатор за инструментите; 
д) за миење, дезинфекција и декарактеризација. 
3. дрениран простор за миење и дезинфекција на пре-

возните средства. 

VI. ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА НЕШТЕТНО ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТИНСКИТЕ МРШИ И НА ОТПАДО-

ЦИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 35 
Објектот за преработка на животински мрши и на от-

падоци од животинско потекло (кафилеријата) може да би-
де од отворен-или затворен тип. 

Кафилеријата од отворен тип преработува животин-
ски мрши и отпадоци од животинско потекло собрани од 
територијата на една општина или од повеќе општини и 
не се наога во кругот на кланиците или на други објекти за 
преработка на суровини и на производи од животинско 
потекло. 

Кафнлернјата од затворен тип преработува исклучи-
во животински мрши и оптадоци од животинско потекло 
од објектот во ЧИЈ круг се наоѓа. 

Кафилеријата мора да ги исполнува условите од чл. 
22 до 27 на овој правилник. 

Член 36 
Објектот за преработка на животински мрши и на от-

падоци од животинско потекло мора да биде изграден та-
ка што распоредот на зградите и патиштата во кругот на 
објектот спрема технолошката намена да обезбедат одво-
јување на „чистиот“ од „нечистиот“ дел на објектот. 

„Чистиот“ и „нечистиот“ дел на кругот на објектот 
мораат да имаат посебни влезови, со дезбариери. 

Кафилернјата од затворен тил мора да се наоѓа во 
„нечистиот“ дел на кругот на објектот во чиј состав се на-
оѓа. 

Член 37 
Премините помеѓу „чистиот“ и „нечистиот“ дел на 

објектот можат да ги користат само работниците кои по-
ради природата на работата мораат да се движат во обата 
дела на објектот за преработка, со задолжителен премин 
низ дезбариерата. 

Член 38 
„Нечистиот“ дел на објектот за преработка на живо-

тински мрши и на отпадоци од животинско потекло мора 
да има: 
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1) просторија и опрема За прием и складирање на 
животински мрши и на отпадоци од животинско потекло; 

2) просторија за секција; 
3) просторија за складирање на кожата, чапунките, 

роговите и волната; 
4) просторија за сместување на мршите од животни 

сомнителни или пцовисани ОД антракс И од заразни болес-
ти чиишто причинители се спорулирачки анаеробни пато-
гени микроорганизми, со разладен уред; 

5) печка за изгорување; 
6) просторија за миење и дезинфекција на превозните 

средства; 
7) место за миење и дезинфекција на превозните сред-

ства; 
8) гардероби и санитарни простории; 
9) просторија за одмор и исхрана на работниците; 
10) уред за прочистување на отпадните води. 
„Чистиот“ дел на објектот за преработка на животин-

ски мрши и на отпадоци од животинско потекло мора да 
има: 

1) просторија за преработка; 
2) просторија за пакување и складирање на готовите 

производи; 
3) лабораторија за микробиолошки и хемиски .испи-

тувања; 
4) гардероби и санитарни простории; 
5) простории за ветеринарска инспекција; 
6) просторија за одмор и исхрана на работниците; 
7) простории за управата; 
8) енергетски објекти. 

Член 39 
Местото за миење и дезинфекција на превозните 

средства мора да има: 
1) наткриено бетонско плато, со соодветен канализа-

циони систем; 
2) просторија за уредите, опремата и средствата за 

миење и дезинфекција; 
3) опрема со резервоар, за подготовка на дезинфекци-

оните средства; 
4) опрема за миење на рацете; 
5) приклучоци за ладна и жешка вода (830С). 

Член 40 
Гардеробите и санитарните простории мораат да 

имаат: 
1) простории за преслекување на работниците, со 

дводелни гардеробни ормани за секој работник; 
2) простор со опрема за миење на рацете; 
3) просторија или простор за издавање на чиста и 

простор за прием на валкана заштитна облека; 
4) бањи со тушеви; 
5) простор за уредите, опремата и средствата за мие-

ње и дезинфеција на чизмите, престилките и другата за-
штитна опрема; 

6) тоалети (WC). 

Член 41 
Објектот за изгорување на животински мрши и на от-

падоците од животинско потекло може да биде во состав 
на објектот за собирање, на објектот за преработка и на 
специјализираните установи, или самостоен објект. 

Член 42 
Самостојниот објект за изгорување на животинските 

мрши и на отпадоците од животинско потекло мора да ги 
исполнува условите рд чл. 22 до 27 на овој правилник и да 
има просторија за прифаќање и чување на животинските 
мрши и на отпадоците од животинско потекло до изгору-
вањето со ладење и просторија за изгорување на животин-
ските мрши и на отпадоците од животинско потекло со 
опрема. 

Член 43 
Дупката - гробница за фрлање на животинските 

мрши и на отпадоците од животинско потекло мора да би-
де изградена надвор од населено место и на подрачје кое 
со урбанистичкиот план не е предвидено за изградба на 

станбени објекти, индустриски објекти И на објекти за про-
изводство, држење и Промет на животини, на земјиште кое 
не е водоплавно и подводно, покрај водотеци и извори, 
мора да биде заградена така што да се оневозможи Приод 
на животни и мора да Има приодеи Sat. 

Член 44 
Длабочината на дупката - гробница мора да биде нај-

малку пет метри, а дното на дупката ^ гробница - најмал-
ку еден метар над највисокото ниво на подземните боди. 

Бочните ѕидови на дупката - гробница мораат Да би-
дат ѕидани така што да Пропуштаат течност. 

Просторот околу дупката-гробница, во широчина од 
најмалку 50 cm мора да биде од цврст материјал, (к) пад 
спрема околниот терен. 

Дупката-гробница мора да има горна плоча Со капак. 
Плочата мора да биде издигната од околниот терен, 

а капакот мора да биде од таква конструкција така што да 
го спречува излегувањето на наперијатни миризби и да 
може Да се Заклучува. 

Член 45 
Добиточните гробишта за закопување на животински 

мрши и на отпадоци од животинско потекло мора да би-
дат надвор од населеното место и на подрачје кое со урба-
нистичкиот план не е предвидено за изградба на станбени 
објекти, индустриски објекти и на објекти за производ-
ство, држење и промет на животни, на земјиште кое Не е 
водоплавно, подводно, покрај водотеци и извори, мора да 
биде заградено така што да се оневозможи влегувањето на 
животни и мора да има приоден пат. 

Дното на добиточииот гроб мора да биде најмалку 
еден метар над највисокото ниво на подземните води. 

VII. СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЖИВОТИНСКИТЕ 
МРШИ И НА ОТПАДОЦИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-

ТЕКЛО 

Член 46 
Експедирање на животински мрши и на отпадоци од 

животинско потекло до објектите за собирање, утврдува-
ње на пцовисувањето или нештетно отстранување се врши 
со специјално превозно средство кое не може да се корис-
ти за други цели и кое мора да ги исполнува следните ус-
лови: 

1) целосно да се затвора и да е оневозможено испаѓа-
ње на материјалите и неовластено користење на 
содржината која се превезува; 

2) да е непропустливо; 
3) да е изградено од материјали што лесно се чистат, 

мијат и дезинфикуваат; 
4) да има уред за натовар на мршите; 
5) да има опрема и средства за дезинфекција; 
6) да е видно обележано со натписот „кафилерија“, со 

букви чија големина е 25 cm со црвена боја. 
Експедирањето на животински мрши и на отпадоци 

од животинско потекло може да се врши и со други пре-
возни средства ако животинските мрши и оптадоците од 
животинско потекло се стават во посебни непропустливи 
садови или во пластична амбалажа која оневозможува ис-
паѓање на материјалот кој се транспортира. 

Садот и амбалажата од став 2 на ОВОЈ член мораат да 
бидат изградени од материјал кој лесно се чисти, мие и де-
зинфикува односно кој може нештетно да се уништи. 

Испраќањето на мршите на животни заболени од ан-
тракс и од заразни болести чии Причинители се спорули-
рачки патогени анаеробни микроорганизми, може да се 
врши само со превозните средства од став 1 на овој член. 

Член 47 
Превозните средства и користената опрема, по расто-

варот на животинските мрши и на отпадоците од живо-
тинско потекло, мораат да се исчистат, измијат и дезинфи-
куваат. 

Контрола на миењето и на дезинфекцијата на превоз-
ното средство и опремата врши надлежниот орган. 

За извршеното миење и дезинфекција надлежниот ор-
ган издава потврда. . 
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VIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 48 
Постојните објекти во кои се вршат собирање, ут-

врдување на причините за пцовисувањето и нештетно от-
странување на животинските мрши и на отпадоците од 
животинско потекло, како и средствата за транспорт на 
жвотинските мрши и на отпадоците од животинско потек-
ло, и мораат да ги исполнуваат условите од овој правил-
ник во рок од три години од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 471/1 
12 април 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за земјоделство 
д-р Стево Мирјаннќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
809. Правилник за условите што треба да ги испол-

нуваат кланиците за колење на животни од ^ ^ 

810. Правилник за условите што мораат да ги ис-
полнуваат објектите за колење на животни, об-
работка, преработка и складирање на произво-
ди од животинско потекло 1278 

811. Правилник за начинот на нештетно отстрану-
вање на животинските мрши и отпадоците од 
животинско потекло и за условите што мораат 
да ги исполнуваат објектите и опремата за со-
бирање, нештетно отстранување и утврдување 
на причините за пцовисување и превозните 
средства за транспорт на животинските мрши 
и отпадоците од животинско потекло 1303 
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