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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3685.
Врз основа на член 14 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008,
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 160/2014,
72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015,
30/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ
ЗОНИ
1. За вршител на должностa директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се именува Јован Деспотовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10680/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3686.
Врз основа на член 5 од Законот за просветната
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008 148/2009, 57/2010, 51/2011,
24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015,
145/2015, 30/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ
1. Од должноста директор на Државниот просветен
инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се разрешува Томе Спировски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10687/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3687.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО
ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС
1. За вршител на должност директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во
Велес се именува Јовица Стојановиќ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија .“
Бр. 20 – 10696/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3688.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР
КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО
КРИВА ПАЛАНКА
1. За вршител на должноста директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка се именува Ненад Цветковиќ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија .“
Бр. 20 – 10699/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3689.
Врз основа на член 13 став 5 алинеа 5 од Законот за
продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр. 87/2013, 106/2013, 137/2013, 61/2015, 97/2015,
215/2015, 53/2016 и 51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018, и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година,
донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
КОМИСИЈАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
1. Од должноста член на Комисијата за продажба на
земјоделско земјиште во државна сопственост, се разрешува Трајче Ангеловски, поради постоење на состојба на судир на интереси.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10700/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3690.
Врз основа на член 44 став (4) точка 14) од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ, НАЧИН И МЕТОДИ НА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ НА ХРАНАТА ЗА
ЖИВОТНИ (*)
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за земање
примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни(*) („Службен весник
на Република Македонија” бр. 151/12 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 224/19)
Прилогот 6 се заменува со нов Прилог 6 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-1962/3
1 октомври 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

*

( )Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на

Комисијата (ЕУ) број 51/2013 од 16 јануари 2013 година за изменување и дополнување на Регулативата на Комисијата (ЕК) број
152/2009 од 27 јануари 2009 година во врска со методите за анализа за определување на состојките од животинско потекло, за
официјална контрола на храна за животни (CELEX бр.
32013R0051).

Прилог 6
Методи за анализа за определување на состојките
од животинско потекло, за официјална контрола на
храна за животни
1. Цел и предмет на уредување
Определувањето на состојките од животинско потекло во храната за животни може да се врши со две
методи: светлосна микроскопија или со Полимераза верижна реакција (PCR - метода) во согласност со одредбите утврдени во овој прилог.
Овие две методи овозможуваат откривање на присуство на состојки од животинско потекло во суровините за храна за животни и во крмните смеси. Меѓутоа,
овие методи не овозможуваат да се пресмета колкава е
количината на состојките од животинско потекло во
суровините за храна за животни и во крмните смеси.
Двете методи имаат ограничување во откривањето на
присуство на состојки од животинско потекло под 0,1
% (w/w).
PCR - методата овозможува да се идентификува
таксономската група на состојки од животинско потекло присутни во суровините за храна за животни и во
крмните смеси.
Овие методи се применуваат за контрола на примената на забраните утврдени во Законот за нуспроизводи од животинско потекло (*1) и прописите донесени
врз основа на овој закон.
Во зависност од типот на испитуваната храна за животни, овие методи може да се употребуваат во рамки на
еден единствен оперативен протокол, или самостојно или
комбинирано заедно во согласност со стандардните оперативни процедури (СОП) утврдени од страна на Референтната лабораторија на Европската унија за животински протеини во храната за животни (EURL-AP) кои се објавени на
нејзината веб-страница (1).
2. Методи
2.1. Светлосна микроскопија
2.1.1. Начело
Состојките од животинско потекло кои можат да
бидат присутни во суровините за храна за животни и
во крмните смеси кои се испраќаат за анализа се идентификуваат врз основа на типични и микроскопски
препознатливи карактеристики како што се мускулни
влакна и други честички од месо, 'рскавица, коски, рогови, коса, влакна, крв, пердуви, лушпи од јајца, рибини коски и крлушки.
2.1.2. Реагенси и опрема
2.1.2.1. Реагенси
2.1.2.1.1. Концентратор
2.1.2.1.1.1. Тетрахлоретилен (специфична густина
1,62)
1

( ) http://eurl.craw.eu/
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2.1.2.1.2. Реагенс за боење
2.1.2.1.2.1. Раствор од црвен Ализарин (се раствора
2,5 ml 1М Xлороводородна киселина во 100 ml вода и
се додава 200 mg црвен Ализарин во овој раствор)
2.1.2.1.3. Фиксатор
2.1.2.1.3.1. База (NaOH 2,5 % w/v или KOH 2,5 %
w/v)
2.1.2.1.3.2. Глицерол (неразреден, вискозност: 1 490
cP)
2.1.2.1.3.3. Norland ® Optical Adhesive 65 (вискозност: 1 200 cP) или смола со еквивалентни својства за
подготовка на трајни микроскопски стакла
2.1.2.1.4. Средство за фиксирање со својства за боење
2.1.2.1.4.1. Луголов раствор (се раствора 2 g калиум
јодид во 100 ml вода и се додава 1 g јод со често протресување)
2.1.2.1.4.2. Раствор на цистин (2 g олово ацетат, 10
g. NaOH/100 ml вода)
2.1.2.1.4.3. Фелингов раствор (се подготвува пред
употреба од еднакви делови (1:1) на два основни раствори А и Б). Раствор А: се раствора 6,9 g бакар (II)
сулфат пентахидрат во 100 ml вода. Раствор Б: се раствора 34,6 g калиум натриум тартрат тетрахидрат и 12
g NaOH во 100 ml вода)
2.1.2.1.4.4. Тетраметилбензидин/Водороден пероксид. Се раствора 1 g 3,3’, 5,5’, тетраметиметилбензидин
(TMB) во 100 ml глацијална оцетна киселина и 150 ml
вода. Пред употреба, се мешаат четири делови од раствор на TMB со еден дел 3% водороден пероксид.
2.1.2.1.5. Раствор за испирање
2.1.2.1.5.1. Етанол ≥ 96 % (технички чист)
2.1.2.1.5.2. Ацетон (технички чист)
2.1.2.1.6. Реагенс за белење
2.1.2.1.6.1. Готов раствор на натриум хипохлорит (9
– 14% активен хлор)
2.1.2.2. Опрема
2.1.2.2.1. Аналитичка вага со точност од 0,001 g
2.1.2.2.2. Опрема за мелење: мелница или аван
2.1.2.2.3. Сита со квадратни отвори со ширина на
отворите од 0,25 mm и 1 mm
2.1.2.2.4. Kонусна стаклена инка за одделување со
запремнина од 250 ml со тефлонска или брусена стаклена тапа на основата на конусот. Дијаметарот на отворот на тапата треба да биде ≥ 4 mm. Исто така, може да
се користи лабораториска чаша со конусно дно за таложење, под услов лабораторијата да докаже дека нивото
на откривање е еквивалентно на нивото добиено при
користење на конусната стаклена инка за одделување.
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Инка за одделување

Дијаметар

2.1.2.2.5. Стереомикроскоп што покрива најмалку
од 6,5 пати до 40 пати краен опсег на зголемување
2.1.2.2.6. Сложен микроскоп што покрива најмалку
од 100 пати до 400 пати краен опсег на зголемување со
поле за пропуштено светло. Дополнително, може да се
употреби поларизирана светлина и диференцијален интерференцијален контраст
2.1.2.2.7. Стандардна лабораториска стаклeна опрема
2.1.2.2.8. Опрема за подготовка на слајдови: класични микроскопски стакла, стакла со вдлабнатини, покривни стакла (20 × 20 mm), пинцети, шпатула
2.1.3. Земање примероци и подготовка на примероците
2.1.3.1. Земање примероци
Се користи репрезентативен примерок, кој треба да
биде земен во согласност со одредбите утврдени во
Прилог 1 на овој правилник.
2.1.3.2. Мерки на претпазливост што треба да се
преземат
Со цел за да се избегне вкрстена контаминација во
лабораторија, целата опрема за повеќекратна употреба
треба внимателно да се исчисти пред секоја употреба.
Пред чистењето, треба да се расклопат деловите од инката за одделување. Деловите од инката за одделување
и стаклената опрема треба да се измијат рачно, а потоа
и во машина за миење садови. Ситата треба да се чистат користејќи четка со тврди синтетички влакна. Се
препорачува финално чистење на ситата со ацетон и со
компресиран воздух по пресејување на материјал кој
содржи масни состојки како што е рибното брашно.
2.1.3.3. Подготовка на примероци различни од масти или од масла
2.1.3.3.1. Сушење на примерокот: примероците со
содржина на влага > 14 % треба да се исушени пред ракување.
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2.1.3.3.2. Претходно пресејување на примерокот: се

2.1.3.3.5. Екстракција и подготовка на флотатот: по

препорачува пелетираната храна за животни и зрнеста-

добивањето на седиментот со методот од точка

та храна за животни да се пресејуваат на сито од 1 mm,

2.1.3.3.4. од овој прилог, треба да останат следните две

и последователно двете добиени фракции да се подгот-

фази во инката за одделување: течната фаза што се сос-

ват и да се анализираат како одвоени примероци.

тои од тетрахлоретилен и цврстата од пловен матери-

2.1.3.3.3. Разделување на примерокот и мелење: нај-

јал. Оваа цврста фаза е флотатот што останува со це-

малку 50 g од примерокот се разделува на подпримеро-

лосно одлевање на тетрахлоретиленот од инката со от-

ци за анализа кои последователно се мелат.

ворање на тапата. Со превртување на инката за одделу-

2.1.3.3.4. Екстракција и подготовка на седиментот:

вање, флотатот треба да се пренесе во Петриева шоља

дел со тежина од 10 g (со точност од 0,01 g) од мелени-

и да се исуши на воздух во дигестор. Ако повеќе од 5%

от подпримерок треба да се пренесе во инката за одде-

од флотатот содржи честички > 0,50 mm, флотатот тре-

лување или во лабораториската чаша со конусно дно за

ба да се просее низ сито со големина на отворите од

таложење и да се додаде 50 ml тетрахлоретилен. Делот

0,25 mm, а потоа треба да се испитуваат двете добиени

што се пренесува во инката треба да биде до најмногу

фракции.

3 g во случај на рибино брашно или на други чисти

2.1.3.3.6. Подготовка на суровина: треба да се под-

производи од животинско потекло, минерални состојки

готви дел од најмалку 5 g од мелениот подпримерок.

или премикси што создаваат повеќе од 10% од седи-

Ако повеќе од 5% од материјалот содржи честички >

ментот. Смесата треба силно да се протресе во времет-

0,50 mm, треба да се просее низ сито со големина на

раење од најмалку 30 секунди и треба внимателно да се

отворите од 0,25 mm, а потоа треба да се испитуваат

додаде уште најмалку 50 ml тетрахлоретилен за да мо-

двете добиени фракции.

же да се измијат сите залепени честички на внатрешната страна на инката. Добиената смеса треба да се остави да отстои најмалку 5 минути пред да се започне со
одвојување на седиментот со отворање на тапата.
Ако се користи лабораториска чаша со конусно дно
за таложење, тогаш смесата треба силно да се меша

2.1.3.4. Подготовка на примероци што се состојат
од масти или од масла
Треба да се следи следниов протокол за подготовка
на примероци што се состојат од масти или од масла:
– ако мастите се цврсти, тие треба да се загреваат
во печка додека не станат течни;

најмалку 15 секунди и сите честички залепени на внат-

– со употреба на пипета, 40 ml маст или масло тре-

решната страна на лабораториската чаша треба внима-

ба да се пренесат од дното на примерокот во епрувета-

телно да се измијат со најмалку 10 ml чист тетрахлоре-

та за центрифугирање;

тилен. Смесата треба да се остави да стои 3 минути и

– се центрифугира 10 минути при 4 000 r.p.m.;

потоа повторно да се меша 15 секунди, а сите честички

– ако мастите се стврднале по центрифугирањето,

залепени на внатрешната страна на лабораториската

тие треба да се загреваат во печка додека не станат

чаша треба внимателно да се измијат со најмалку 10 ml

течни;

чист тетрахлоретилен. Добиената смеса треба да се остави да стои најмалку 5 минути и потоа се отстранува
течната фракција со внимателно преливање (декантирање), водејќи сметка да нема загуба на седимент.
Седиментот треба да се исуши и да се измери (со
точност до 0,001 g). Ако повеќе од 5% од седиментот

– се повторува центрифугирањето 5 минути при 4
000 r.p.m.;
– користејќи мала лажичка или шпатула, една половина од декантираните нечистотии треба да се пренесе
на микроскопско стакло за испитување. Како средство
за фиксирање на препаратот се препорачува глицерол;

содржи честички > 0,50 mm, седиментот треба да се

– останатите нечистотии треба да се искористат за

просее низ сито со големина на отворите од 0,25 mm, а

подготовка на седиментот како што е опишано во точ-

потоа треба да се испитуваат двете добиени фракции.

ка 2.1.3.3. од овој прилог.
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2.1.3.5. Користење на реагенси за боење

ловите за испитување од фракциите кои се нанесени на

Со цел да се олесни правилната идентификација на

стаклата треба да бидат репрезентативни за целата

состојките од животинско потекло, операторот со хра-

фракција.

на за животни може да користи реагенси за боење за

Треба да се подготват доволен број на стакла со цел

време на подготовката на примероците во согласност

да се осигури дека може да се спроведе целосен прото-

со насоките дадени од Референтната лабораторија на

кол за набљудување како што е наведено во точка

Европската унија за протеини од животинско потекло

2.1.4.2. од овој прилог.

во храната за животни (EURL-AP) кои се објавени на
нејзината веб-страница.

Микроскопските стакла се фиксираат со адекватно
средство за фиксирање во согласност со Стандардните

Во случај кога се користи раствор од црвен Ализа-

оперативни процедури (СОП) утврдени од EURL-AP

рин за боење на седиментот, треба да се применува

кои се објавени на нејзината веб-страница. Микроскоп-

следниов протокол:
– исушениот седимент треба да се пренесе во стаклена епрувета и да се исплакне двапати со приближно
5 ml етанол (секој пат треба да се користи вртложна
мешалка во времетраење од 30 секунди, а растворувачот треба да отстои околу 1 минута и 30 секунди и потоа се истура);
– седиментот треба да се избели со додавање на најмалку 1 ml раствор на натриум хипохлорит. Реакцијата

ските стакла треба да се покријат со покривно стакло.
2.1.4.2. Протоколи за набљудување за откривање
честички од животинско потекло во крмни смеси за
животни и во суровини за храна за животни различни
од рибино брашно и во рибино брашно
Подготвените микроскопски стакла треба да се набљудуваат во согласност со протоколите за набљудување утврдени во Дијаграм 1 Протокол за набљудување

треба да трае 10 минути. Потоа епруветата се полни со

за откривање честички од животинско потекло во кр-

вода, седиментот треба да отстои 2-3 минути и водата и

мни смеси за животни и во суровини за храна за живот-

суспендираните честички треба да се истурат внима-

ни различни од рибино брашно или во Дијаграм 2 Про-

телно;

токол за набљудување за откривање честички од живо-

– седиментот треба да се исплакне двапати со околу

тинско потекло во рибино брашно.

10 ml вода (треба да се користи вртложна мешалка во

Микроскопските набљудувања треба да се вршат

времетраење од 30 секунди, се остава да се исталожи

користејќи сложен микроскоп на седиментот или во за-

седиментот и секојпат се истура водата);

висност од изборот на операторот со храна за животни,

– треба да се додадат 2 до 10 капки од растворот од

на флотатот или на суровината за храна за животни. За

црвен Ализарин и треба да се измеша смесата со

грубите фракции може да се користи и стереомикро-

вртложна мешалка. Реакцијата треба да трае 30 секун-

скоп покрај сложениот микроскоп. Секое стакло треба

ди и обоениот седимент треба да се исплакне двапати

да се испитува целосно при различни степени на зголе-

со приближно 5 ml етанол по што се плакне уште еднаш со ацетон (секој пат треба да се користи вртложна
мешалка во времетраење од 30 секунди, а растворувачот треба да отстои околу 1 минута и потоа се истура)
и
– обоениот седимент треба да се исуши.
2.1.4. Микроскопско испитување
2.1.4.1. Подготовка на препаратот

мување.
Минималниот број стакла што треба да се набљудуваат при секој чекор од протоколот за набљудување
треба строго да биде почитуван, освен ако целиот материјал од фракцијата не овозможи да се постигне предвидениот број стакла. При секое утврдување треба да
се набљудуваат најмногу шест стакла.

Микроскопските стакла треба да се подготват од се-

Со цел да се олесни идентификацијата на видот и

диментот или во зависност од изборот на операторот

потеклото на честичките од животинско потекло, опе-

со храна за животни, од флотатот или од суровината за

раторот со храна за животни може да користи алатки за

храна за животни. Во случај кога се користи пресејува-

поддршка како што се системи за поддршка при одлу-

ње за време на подготовка на препаратот, треба да се

чување, база на податоци со слики и референтни при-

подготват двете добиени фракции (фина и груба). Де-

мероци.
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2.1.4.3. Број на откриени честички
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При известување за резултатите, лабораторијата

Доколку при првото утврдување кое е извршено во

треба да посочи на кој тип материјал била извршена

согласност со протоколите за набљудување прикажани

анализата (седимент, флотат или суровина за храна за

на Дијаграм 1 или Дијаграм 2 не е откриена ниту една

животни) и колкав број на утврдувања биле извршени.

честичка од животинско потекло од дадениот вид (т.е.

Лабораторискиот извештај треба да содржи и ин-

копнени животни или риби), не е потребно да се из-

формација за присуство на состојки добиени од копне-

врши дополнително утврдување, а за резултатот од

ни животни или од риби.

анализата треба да се известува употребувајќи ја терминологијата утврдена во точка 2.1.5.1. од овој прилог.
Доколку при првото утврдување кое е извршено во
согласност со протоколите за набљудување прикажани
на Дијаграм 1 или Дијаграм 2 откриениот вкупен број
честички од животинско потекло од даден вид (т.е.
копнени животни или риби) е од 1 до 5, треба да се из-

Известувањето на резултатите треба да се врши на
различни начини.
2.1.5.1. Доколку не е откриена ниту една честичка
од животинско потекло од даден вид:
– колку што може да се утврди со употреба на светлосен микроскоп, во доставениот примерок не е откриено присуство на честички од копнени животни;
– колку што може да се утврди со употреба на свет-

врши второ утврдување на нов подпримерок од 50 g.

лосен микроскоп, во доставениот примерок не е откри-

Доколку при второто утврдување бројот на честичките

ено присуство на честички од риби.

од животинско потекло од даден вид е од 0 до 5, за резултатот од анализата треба да се известува употребу-

2.1.5.2. Доколку просечно се откриваат 1 до 5 честички од животинско потекло од даден вид:

вајќи ја терминологијата утврдена во точка 2.1.5.2. од

– колку што може да се утврди со употреба на свет-

овој прилог, или пак се врши трето утврдување од нов

лосен микроскоп, во доставениот примерок не е откри-

потпримерок од 50 g. Меѓутоа, ако по првото и по вто-

ено присуство на повеќе од 5 честички добиени од коп-

рото утврдување, збирот на честичките од животинско

нени животни. Честичките се идентификувани како

потекло од даден вид откриени при двете утврдувања е

коски, 'рскавица, мускул, рогови, влакно и др. Ниското

повисок од 15, не е неопходно дополнително утврдува-

ниво на присуство, што е под границата на откривање

ње и за резултатот од анализата треба директно да се

со метод на микроскопија, значи дека не може да се ис-

известува употребувајќи ја терминологијата утврдена

клучи ризикот од лажно позитивен резултат, или

во точка 2.1.5.3. од овој прилог. Ако, по третото утврдување, збирот на честичките од животинско потекло од даден вид откриени при трите утврдувања е повисок од 15, треба да се известува за резултатот од анализата употребувајќи ја терминологијата утврдена во
точка 2.1.5.3. од овој прилог. Во спротивно, треба да се
известува за резултатот од анализата употребувајќи ја
терминологијата утврдена во точка 2.1.5.2. од овој прилог.

– колку што може да се утврди со употреба на светлосен микроскоп, во доставениот примерок не е откриено присуство на повеќе од 5 честички добиени од
риби. Честичките се идентификувани како рибина
коска, крлушка од риби, 'рскавица, мускул, отолит,
шкрги и др. Ниското ниво на присуство, што е под границата на откривање со метод на микроскопија, значи
дека не може да се исклучи ризикот од лажно позитивен резултат.
Во случај на претходно пресејување на примерокот,

Доколку при првото утврдување кое е извршено во

во лабораторискиот извештај треба да се наведе во која

согласност со протоколите за набљудување прикажани

фракција (пресеена фракција, гранулирана фракција

на Дијаграм 1 или Дијаграм 2 се откриени повеќе од 5

или зрна) се откриени честичките од животинско по-

честички од животинско потекло од даден вид (т.е.

текло бидејќи откривањето честички од животинско

копнени животни или риби), за резултатот од анализа-

потекло само во пресеената фракција може да биде

та треба да се известува употребувајќи ја терминологи-

знак на контаминација од надворешната средина.

јата утврдена во точка 2.1.5.3. од овој прилог.
2.1.5. Известување на резултатите

2.1.5.3. Доколку просечно се откриваат повеќе од 5
честички од животинско потекло од даден вид:
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– колку што може да се утврди со употреба на свет-

Треба да се користат само прајмери и сонди со оли-

лосен микроскоп, во доставениот примерок просечно

гонуклеотидни секвенции валидирани од EURL-AP (2).

при утврдување се откриваат повеќе од 5 честички до-

2.2.2.1.2.2. Главна смеса (Мастер микс)

биени од копнени животни. Честичките се идентифи-

Треба да се користат само раствори на главна смеса

кувани како коски, 'рскавица, мускул, рогови, влакно и

што не содржат реагенси што би можело да водат до

др., или

погрешни резултати поради присуството на животин-

– колку што може да се утврди со употреба на свет-

ска ДНК (3).
2.2.2.1.2.3. Реагенси за деконтаминација

лосен микроскоп, во доставениот примерок просечно

2.2.2.1.2.3.1. Раствор на хлороводородна киселина

при утврдување се откриваат повеќе од 5 честички добиени од риби. Честичките се идентификувани како
рибина коска, крлушка од риби, 'рскавица, мускул, ото-

(0,1 N)
2.2.2.1.2.3.2. Белило (раствор на натриум хипохлорит со 0,15 % активен хлор)

лит, шкрги и др.
Во случај на претходно пресејување на примерокот,
во лабораторискиот извештај треба да се наведе во која

(2) Списокот на овие прајмери и сонди за секој животински вид што е предмет на анализа е достапен на
веб-страницата на EURL-AP.
(3) Примери на главни смеси што се функционални

фракција (пресеена фракција, гранулирана фракција
или зрна) се откриени честичките од животинско потекло бидејќи откривањето честички од животинско
потекло само во пресеената фракција може да биде
знак на контаминација од надворешната средина.

се достапни на веб-страницата на EURL-AP.
2.2.2.1.2.3.3. Некорозивни реагенси за деконтаминација на уреди како што се аналитички ваги (на пр. DNA
EraseTM на производител Биомедикал)
2.2.2.2. Опрема

2.2. PCR - метода

2.2.2.2.1. Аналитичка вага со точност од 0,001 g

2.2.1. Начело

2.2.2.2.2. Опрема за мелење

Фрагментите од деоксирибонуклеинска киселина
(ДНК) од животинско потекло што можат да бидат

2.2.2.2.3. Термоциклер што овозможува читање на
PCR – метода во реално време

присутни во суровините за храната за животни и во кр-

2.2.2.2.4. Микроцентрифуга за микроепрувети

мните смеси се откриваат со техника на генетска амплификација преку PCR - метода, насочена кон утврду-

2.2.2.2.5. Комплет на микропипети што овозможуваат пипетирање од 1 µl до 1 000 µl

вање на секвенции на ДНК што се специфични за видот.
За PCR - методата прв чекор е екстракција на ДНК.
Потоа се применува чекорот на амплификација на така

2.2.2.2.6. Стандардна пластична опрема за микробиологија: микроепрувети за микроцентрифуга, пластични наставки со филтри за микропипети, плочки што се
соодветни за термоциклерот.

добиениот ДНК екстракт, со цел да се открие животински вид што е предмет на анализата.

2.2.2.2.7. Фрижидери за складирање на примероците и реагенси

2.2.2. Реагенси и опрема

2.2.3. Земање на примероците и нивна подготовка

2.2.2.1. Реагенси

2.2.3.1. Земање примероци

2.2.2.1.1. Реагенси за чекорот на екстракција на

Треба да се користи репрезентативен примерок, зе-

ДНК
Треба да се користат само реагенси што се одобре-

мен во согласност со одредбите утврдени во Прилог 1
од овој правилник.

ни од EURL-AP и објавени на нејзината веб-страница.
2.2.2.1.2. Реагенси за чекорот на генетска амплификација
2.2.2.1.2.1. Прајмери и сонди

2.2.3.2. Подготовка на примероците
(2)

Списокот на овие прајмери и сонди за секој животински вид
што е предмет на анализа е достапен на веб-страницата на EURLAP.
(3)
Примери на главни смеси што се функционални се достапни на
веб-страницата на EURL-AP.
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Подготовката на лабораториските примероци до ек-

При известување за резултатите, лабораторијата

стракцијата на ДНК треба да се врши во согласност со

треба во најмала мера да ја наведе тежината на употре-

барањата утврдени во Прилог 2 од овој правилник. Нај-

бениот примерок за анализа, употребената техника на

малку 50g од примерокот се разделува на подпримерок
за анализа кој потоа се меле.
Подготовката на примероците треба да се врши во

екстракција, бројот на извршените утврдувања и границата на методот на откривање.
Резултатите не се толкуваат и не се известуваат доколку позитивната контролна проба за екстракција на

просторија што е различна од оние наменети за ек-

ДНК и позитивната контролна проба со целна ДНК не

стракција на ДНК и за реакции на генетска амплифика-

обезбедуваат одредување на целниот вид што е пред-

ција како што е опишано со ISO 24276.

мет на анализа, додека резултатот на контролната про-

Треба да се подготват два примерока за испитување
каде што секој примерок е од најмалку 100 mg.
2.2.4. Екстракција на ДНК
Екстракцијата на ДНК треба да се врши на секој
примерок за испитување што е подготвен со користење
на Стандардна оперативна процедура (СОП) што е утврдена од EURL-AP и објавена на нејзината веб-страница.

ба од реагенси за амплификација е негативен.
Во случај кога резултатите од двата примерока за
анализа не се конзистентни, потребно е да се повтори
најмалку чекорот на генетска амплификација. Ако лабораторијата се сомнева дека ДНК екстрактите се причина за неконзистентност, се вршат нова екстракција
на ДНК и треба да се спроведе последователна генетска амплификација пред толкување на резултатите.
Конечното изразување на резултатите се засновува

За секоја серија на екстракција на ДНК треба да се

врз интеграцијата и толкувањето на резултатите од

подготват две контролни проби како што е опишано со

двата примерока за анализа во согласност со Стандард-

ISO 24276:
– празна контролна проба за екстракција и
– позитивна контролна проба за екстракција на
ДНК.
2.2.5. Генетска амплификација
Генетската амплификација на ДНК треба да се
врши со користење на валидирани методи за секој вид
што бара идентификација. Овие методи се составен дел
на Стандардните оперативни процедури што се утврдени од EURL-AP и објавени на нејзината веб-страница.
Секој ДНК-екстракт треба да се анализира најмалку во
две различни разредувања за да се процени инхибицијата.

ни оперативни процедури што се утврдени од EURLAP и што се објавени на нејзината веб-страница.
2.2.6.1. Негативен резултат
За негативен резултат треба да се известува на
следниот начин:
Не е откриена ДНК од X во доставениот примерок
(X е животинскиот вид или група животински видови
што е предмет на анализа).
2.2.6.2. Позитивен резултат
За позитивен резултат треба да се известува на
следниот начин:
ДНК од X е откриена во доставениот примерок (X е
животинскиот вид или група животински видови што е
предмет на анализа).
_______________________________________________

Треба да се подготват две контролни проби за амплификација по целен вид како што е опишано со ISO
24276:
– се користи позитивна контролна проба со целна
ДНК за секоја плочка или серија на анализа со PCR –
метода и
– се користи контролна проба од реагенси за амплификација (наречена контролна проба без матрица) за
секоја плочка или серија на анализа со PCR – метода.
2.2.6. Толкување и изразување на резултатите

(*1) Законот за нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕК)
бр. 1069/2011 од 21 октомври 2009 година за утврдување на
здравствените правила во поглед на нуспроизводите од животинско потекло и добиените производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002
(Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX
број 32009R1069) и Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот
парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за утврдување на
правила за спречување, контрола и искоренување на одредени
трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (CELEX број
32001R0999).
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