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Врз основа на член 34 став 3 и член 35 став 2 од Зако-

нот за заштита на животните од заразните болест и што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
43/86), во согласност со Сојузниот секретаријат за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика, сојуз-
ниот секретар за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ВЕТЕ,РИНАРСКО-САНИ-
ТАРЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА НА ЖИВОТНИТЕ 
ПРЕД КОЛЕЊЕ И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење 

ветеринарско-санитарен преглед и контрола на животните 
пред колење и на производите од животинско потекло, и 
тоа на: 

1) копитари, чапункари, перната живина и питоми за-
јаци пред колење; месо од копитари, чапункари, перната 
живина, питоми зајаци и дивеч; риби, млеко и јајца; мед, 
ракови, школки, полжави и жаби и производи од месо, ри-
би, млеко, јајца, ракови, школки, полжави и жаби, што се 
наменети за јавна потрошувачка; 

2) објектите и опремата за колење на животни, објек-
тите и опремата за обработка и преработка на месо, риби, 
ракови, школки, полжави, жаби, млеко и јајца и на објек-
тите и опремата за нивно складирање. 

Член 2 
Ветеринарско-санитарен преглед и контрола на 

животните и на производите од животинско потекло од 
член 1 на овој правилник врши надлежниот орган во ре-
публиката односно автономната покраина, во смисла на 

. член 8 од Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот 
текст: надлежниот орган). 

И. ПРЕГЛЕД НА КОПИТАРИ И ЧАПУНКАРИ 

Пријава на колење 

Член 3 
Држателот на животно, најдоцна 12 часа пред коле-

њето, му пријавува на надлежниот орган колење на копи-
тари (коњи, маски, мулиња и магарица) и чапункари (го-
веда, биволи, јуниња, телиња, биволчиња, овци, јагниња, 
кози, јариња, свињи и ррасиња). 

По исклучок од став 1 на овој член, не мора да се при-
јави колење на свињи, овци и кози, ако тие животни се 
здрави, а нивното месо наменето за потрошувачка во соп-
ственото домаќинство и ако колење не се врши во клани-
ца. 

Кон пријавата за колење од став 1 на овој член се 
поднесува и уверение за здравствената состојба на живот-
ните што се испраќаат на кланица заради колење. 

Член 4 
По пристигнувањето на животните во кругот на кла-

ницата, на надлежниот орган му се предаваат уверенијата 
за здравствената состојба на животните. Ако се исполнети 
пропишаните ветеринарско-санитарни услови, животните 
се истоваруваат во просториите за привремено сместува-
ње на животните за колење (во натамошниот текст: депо), 
а на грбот на примените уверенија се запишува редниот 
број и датумот на пристигнувањето од евиденцијата за 
прегледот на животните за колење, по пристигнувањето 
во депото на кланицата. 

По пристигнувањето во кругот на кланицата живот-
ните не смеат да се изведуваат од тој круг без одобрение 
од надлежниот орган. 

Уверението за здравствената состојба на животните 
се прогласува за неважечко со втиснување на печат со 
текст „Поништено“. Буквите на овој печат мораат да би-
дат високи 3 cm. 

Сите поништени уверенија за здравствената состојба 
на животните од ист вид мораат да се поврзат и на грбот 
на последното уверение да се запише датумот на колење-
то и тековниот број под кој закланите животни се внесени 
во евиденцијата. 

Преглед пред колењето 

Член 5 
Животните се прегледуваат при истоварот во депото 

на кланицата, за време на престојот во депото и непосред-
но пред испраќањето на колење. 

Со прегледот од став 1 на овој член се утврдуваат 
идентитетот и здравствената состојба на животното, како 
и евентуалните последице од транспортот. 

По приемот, животните се сместуваат во обележани 
штали или трла на депото. . 

По прегледот на животните, непосредно пред почето-
кот на колењето, надлежниот орган составува извештај за 
редоследот на испраќањето на животните на колење. 

Член 6 
Со прегледот мора да се утврди: 
а) дали животното е заболено или сомнително на за-

разно заболување кое се пренесува на луѓето и животните; 
б) дали животното'пројавува други симптоми на бо-

лест или растројство на општата состојба што може месо-
то да го направи хигиенски неисправно за јавна потрошу-
вачка; 

в) дали животното примало супстанции со фармако-
лошко дејствување или некои други супстанции што 
можат месото да го направат хигиенски неисправно за јав-
на потрошувачка; 

г) дали животното е уморно, вознемирено или повре-
дено. 

Член 7 
Потребата од одмор и траењето на одморот, како и 

постапката со животните пристигнати во депото на клани-
цага, ги определува надлежниот орган. 

Во шталите и трлата мора да се обезбеди напојување 
на животните, а ако се задржуваат подолго од 24 часа - и 
хранење. 
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Член 8 
Пред колењето копитарите мораат да се испитаат на 

сакагија по методот на офталмомалеинизација, освен во 
случај на принудно колење. 

Означување на животните 

Член 9 
Животните што се допремуваат на колење мораат да 

бидат означени, и тоа: 
1) копитари - со жиг на вратот, бутот, копитото или 

со длакорез; 
2) говеда - со ушни маркички со броеви; 
3) свињи - со тетовир броеви на ушната школка, вра-

тот или бутот или со ушни маркички; 
4) овци - со ушни маркички со број или боја, според 

сопственикот и местото на обележување на трупот. 

Член 10 
Животните за кои се сомнева дека боледуваат од за-

разни болести или други заболувања, кои покажуваат не-
јасни знаци на болест и имаат покачена температура (сви-
њи над 410С, а говеда и овци над 40,40С), што не се во 
состојба да се кренат и движат, животните со поткожни 
едеми, апцеси или други промени, керастови и крипторхи-
ди, мораат да се одвојат во посебна просторија за сомни-
телни животни во која детаљно ќе се прегледаат и набљу-
дуваат до донесувањето одлука за колење. 

Животните од став 1 на овој член, покрај ознаките од 
член 8 став 1 од овој правилник, мораат да се означат со 
буквата „Ѕ". Оваа ознака кај свињите и овците се нанесува 
со неизбришлива сина боја, со тетовирање или со ушна 
маркичка во сина боја со број, а кај говедата - со ушна 
маркичка во сина боја со број. 

Член И 
Одземање и убивање на животни се врши ако со пре-

глед на животните пред колењето се утврди: 
1) дека покажуваат симптоми на антракс, шуштавец 

и други гасни едеми, беснило, сакагија, дурина, говедска 
чума, белодробна зараза кај говедата, листериоза, афри-
канска чума кај свињите, чума кај свињите, чума кај коњи-
те, лигавка и шап, везикуларно заболување кај свињите, 
заразна фатеност кај свињите, септикемичка форма на 
црвен ветер, сипаници кај овците, мелитококоза и акутна 
салмонелоза; 

2) дека покажуваат симптоми на болест поради кои 
по постмортналиот преглед мораат да се одземат трупо-
вите и органите; 

3) дека сомнителните животни, по 24 часа, пак имаат 
покачена температура (свињи над 41,0аС, а говеда и овци 
над 40,40С); 

4) дека се во агонија или контузувани во повисок сте-
пен; 

5) дека боледуваат од епителиом на очите или по-
кажуваат симптоми на заболување на орбиталната регија 
ако очите им се разорени или заматени со неоплазматич-
но ткиво, ако имаат интензивна инфекција, гноење и не-
кроза придружена со непријатна миризба, како и кахек-
тични животни. 

Животните од став 1 на овој член се убиваат без маче-
ње во просторијата за сомнителни животни или на издво-
ен простор погоден за миење и дезинфекција. 

Мршите од животните пцовисани при транспортот и 
во депото и убиени во депото се одземаат и се означуваат 
со ушни маркички во црвена боја со ознака „К“ и со број, 
се прелеваат и им се вбризгува 3% раствор на карболна ки-
селина, со додаток на метиленско синило или на креолин 
со метиленско синило (декарактеризација). 

Мршите се ставаат во посебни непропустлив!! и со 
црвена боја обележани контејнери со капаци и се тран-
спортираат во кафилерија односно на место за нештетно 
отстранување. 

За пталошко-анатомскиот наод и за причината за 
пцовисувањето се известува надлежниот орган во клани-
цата. 

За труповите на пцовисани или убиени животни што 
се одземаат (конфискати) се води евиденцијата пропишана 
во член 201 од овој правилник. 

Забрана на колење 
Член 12 

Нема да се дозволи колење на: 
1) животно за кое не е поднесено уверение за здрав-

ствената состојба по пристигнувањето во депото; 
2) животно за кое не е доставен извештај за прегле-

дот пред колењето; 
3) животно кое е означено според одредбите на член 

8 од овој правилник; 
4) животно кое покажува кои и да се симптоми од 

член 10 став 1 на овој правилник; 
5) животно кое е во последната третина на гравиди-

тет или ако не изминале осум дена од денот на пораѓање-
то на животното; 

6) животно вакцинирано со жив вирус на беснило, а 
не изминале 14 дена од денот на вакцинирањето; 

7) животно кое е уморно, вознемирено или повреде- i 
но; 

8) животно кое е извалкано; 
9) животно кое е лекувано или примало супстанции 

со фармаколошко дејство за профилактички или нутри-
тивни цели, а не изминало потребното, време за излачува-
ње од организмот на животното, според упатството на 
производителот за нивната употреба (каренца); 

10) животно кое е лекувано со хормонални средства, 
а не изминало времето на пропишаната каренца; 

11) животно кое потекнува од подрачје на кое не се 
следи присуството на биолошки остатоци и радионукли-
ди. 

Колење 

Член 13 
Животните мораат да се истоварат и да се сместат во 

штали и трла, како и да се одведат на зашеметување и ко-
лење без возбудување, нанесување бол и повреди. 

За гонење на животни се дозволува користење само 
на електрични гоначи без остри врвови односно камшици 
од платно. 

За пренесување на повредено животно до местото на 
зашеметување и колење, мора да се обезбеди опрема спо-
ред големината на животното. 

Член 14 
Пред колењето животните мораат да се зашеметат на 

хуман и стручен начин, и тоа: коњите и говедата со уреди 
со пенетрирачки клин или со електрична струја, а свињите 
и овците со електрична струја или јаглен-диоксид. 

Животните не се зашеметуваат во случај на ритуално 
колење. 

Член 15 
Кога надлежниот орган ќе утврди несоодветна кон-

струкција на опремата, нехумана постапка со животниото 
или неправилно зашеметување, забранува колење до от-
странувањето на недостатокот. 

Член 16 
Зашеметените животни треба веднаш да искрвават. 

Дури по целосното искрвавување може да се пристапи кон 
натамошна обработка на закланите животни. 

Член 17 
Крвта од закланите животни може да се користи за 

јавна потрошувачка ако потекнува од животни чие месо е 
оценето како хигиенски исправно за јавна потрошувачка и 
ако крвта е собрана на хигиенски начин. 

Садовите за собирање на крвта мораат да бидат обе-
лежени така што во случај на потреба да може да се ут-
врди од кое животно потекнува крвта. 

Пред секое собирање на крв, садот треба претходно 
да се измие со студена вода, а потоа со вода чија темпера-
тура е над 83 0С. 

Член 18 
Ако се донесе одлука за колење на животни од член 9 

на овој правилник, тие мораат да се колат во посебна про-
сторија опремена за колење. Ако таква просторија не по-
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стои, колењето смее да се изврши и во просторијата за ко-
лење на здрави животни, но по колењето на здравите 
животни. Во тој случај, веднаш по завршеното колење е 

А задолжителна дезинфекција на просторијата и опремата. 

Принудно колење 

Член 19 
Под природно колење на животни се подразбира ко-

лење без претходен преглед пред колењето кое може да се 
изврши само в,о следните случаи, и тоа: 

1) ако животното е тешко повредено или поради по-
вреда силно крвави; 

2) ако животното се надуло поради исхраната или 
ако на здраво животно му се заканува опасност од задушу-
вање поради застој на туѓо тело во хранопроводот или во 
душникот; 

3) ако животното е повредено со електричана струја 
или со удар на гром. 

Член 20 
Преглед на месото и на органите на принудно закла-

ни животни врши надлежниот орган кој утврдува дали 
животното е заклано уште на живот или во агонија, како и 
дали навреме се извадени стомачните и градните органи. 

Член 21 
Трупот на животно принудно заклано надвор од кла-

ница може да се допреми во кланицата заради обработка 
и преработка, со упат од надлежниот орган, во кој мораат 
да се назначат: видот, расата, староста, полот и особените 
знаци на животното, фирмата односно називот и адресата 
на држателот на животното, датумот на колењето на 
животното и наодот, како и лековите, ако животното е ле-
кувано пред колењето. 

Чден 22 
Месото и органите на принудно заклани животни не 

смеат да се користат за јавна потрошувачка, ниту смеат да 
се отстранат или уништат пред прегледот. 

Ако врз основа на прегледот на месото и органите на 
принудно закланите животни не може да се донесе одлука 
за нивната употребливост за јавна потрошувачка, ќе се из-
врши микробиолошки преглед односно други потребни 
лабораториски прегледи. Тие прегледи треба да се из-
вршат и кога држателот на животното ќе се откаже од 
употребата на месото за јавна потрошувачка ако постои 
сомневање на некоја заразна болест. 

Колење на болни животни 

Член 23 
Под колење на болни животни, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира колење на заболени животни од бо-
лести кај кои не е забрането колење. Болно животно може 
да се упати во кланица заради колење, со упат од Над-
лежниот орган, во кој мораат да се назначат: видот, раса-
та, староста, полот и особените знаци на животното, ста-
вените ознаки (тетовир, ушна маркичка), фирмата однос-
но називот и адресата на држателот на животното, дату-
мот на прегледот и дијагнозата, како и лековите, ако 
животното е лекувано. 

Член 24 
Колење на животни од член 23 на овој правилник се 

врши во посебен објект опремен за колење на заболени 
животни (санитарна кланица) или во објект за редовно ко-
лење на животни, но по колењето на здравите животни, во 
кој случај е задолжителна засилена дезинфекција по коле-
њето. 

Член 25 
Месото и органите на заклани болни животни не сме-

ат да се користат за јавна потрошувачка, ниту смеат да се 
отстранат или уништат пред прегледот. 

Ако врз основа на прегледот на месото и органите на 
заклани болни животни не може да се донесе одлука за ни-

вната хигиенска исправност за јавна потрошувачка, ќе се 
изврши микробиолошки преглед односно други потреби 
лабораториски прегледи. Овие прегледи треба да се из-
вршат и кога ќе се посомнева на некоја заразна болест. 

Подготвување вл труповите на закланите животни за пре-
глед 

Член 26 
Закланите животни по колењето мораат да се подгот-

ват за преглед односно да се обработат на следниот на-
чин: 

1) на закланите животни, освен свињите кои се попа-
руваат, треба веднаш по искрвувањето да им се симне 
кожата; 

2) кај одделни видови животни (овци, јагниња, кози и 
сл.), заради полесно симнување на кожата, се дозволува 
вдувување на воздух под кожата само со компресори снаб-
дени со филтер за пречистување на воздухот, при што ка-
нетата се вовлекува под кожата над карпалниот или тар-
залниот зглоб; 

3) стомачните и градните органи мораат да се изва-
дат најдоцна 45 минути по зашеметување^ или, во случај 
на ритуално колење, 30 минути по колењето. 

Член 27 
Пред симнувањето на кожата од труповите на говеда, 

јуниња, телиња, биволи и копитари мора да се одвои 
кожата од главата и да се подврзи хранопроводот. Рогови-
те се отстрануваат пред симнувањето на кожата од глава-
та. Одвојување на главата од трупот во атлантоокципи-
талниот зглоб се врши по одвејувањето на кожата од гла-
вата или по симнувањето на кожата од трупот. Одвоените 
глави се мијат така што прво се измиваат носните шупли-
ни и усната шуплина, а потоа се мијат надворешните по-
вршини на главата. Пред прегледот на главата се отстра-
нуваат сите извалкани делови и остатоци од кожата. Јази-
кот се ослободува од своите природни врски во текот на 
прегледот. Очните јаболка и тонзилите се отстрануваат по 
прегледот на главата. 

Пред симнувањето на кожата од трупот се отстрану-
ваат предните нозе во карпалниот и задните нозе во.тар-
залниот зглоб. При симнувањето на кожата од трупот 
прво се ослободуваат најистурените делови на трупот. 
Симнатата кожа од труповите на говеда, јуииња, телиња, 
биволи и копитари треба да се обележи или да се остави 
така што до завршувањето на прегледот да може да се ут-
врди од кој труп кожата потекнува. 

Во текот на симнувањето на кожата од бутовите рек-
тумот треба со кружен рез да се ослободи од природните 
врски, да се заштити со ќесе од пластична маса и за-
должително да се подврзе. 

Кај машките животни пред отворењето на стомачна-
та и градната шуплина се отстрануваат надворешните ге-
нерални органи. 

Кај женските животни, освен телиња и јуници, виме-
то се одвојува од трупот заедно со кожата, така што да се 
спречи излевање на млеко, при што Lnn. suprammarici ос-
тануваат на трупот. 

По расекувањево на стомачната и градната шуплина 
се вадат внатрешните органи, освен бубрезите. Пред одве-
јувањето на цревата од желудникот, кај закланите говеда, 
јуниња, телиња, биволи и копитари треба да се подврзе 
дванаесетпрсното црево на две места на растојание од 10 
cm. Хранопроводот пред одвејувањето од желудникот мо-
ра да се подврзе на две места. Дванаесетпрсното црево и ^ 
хранопроводот се отсекуваат меѓу двете подврзани места. 

По отстранувањето на внатрешните органи, трупот 
се расекува по должината на 'рбетниот столб. 

Главата на копитари треба да се расече по должина 
по средина, а носната преграда да се извади така што да 
остане во врска со предниот дел од носот и слузокожата 
на носната преграда од обете страни да остане негибната. 

Кај телиња до шест недели старост главата може да 
се отстрани заедно со кожата ако главата потоа се попару-
ва. Другите постапки за обработка на закланите телиња се 
идентични со обработката на закланите говеда, јуниња, 
биволи и копитари. 
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Член 28 
Овци, јагниња, кози и јарињз се обработуваат на тој 

начин што се отстрануваат кожата од трупот, предните 
нозе во карпалниот зглоб и задните нозе во тарзалниот 
зглоб. Градните и стомачните органи мораат да се ослобо-
дат за преглед така што стомачните органи наполно се от-
странуваат од трупот, додека градните органи, преку дел 
од днјафрагмата и медијастинумот, остануваат во врска 
со трупот. Главата ослободена од кожата, ушите и нечис-
тотијата останува во врска со трупот. 

Член 29 
Закланите свињи се попаруваат и се спалуваат со пла-

мен или од нив се симнува кожата. Од површината на тру-
повите на попарени и подгорени со пламен заклани свињи 
треба во целост да се отстранат четините и изменетиот 
епител. 

Трупот може да се засекува, отвара и расекува само 
по потполно чистење и завршно миење на трупот. Од из-
миените трупови на заклани свињи прво се исекува 
орожавениот епител меѓу чапунките на предната и задна-
та нога, средното уво и очните јаболка со капаците. Ректу-
мот со кружен рез се ослободеа од природните врски и за-
должително се подврзува. Кај машките животни се от-
странуваат надворешните генитални органи. По отворање 
на карличната, стомачната и градната шуплина се вадат 
сите внатрешни органи заедно, освен бубрезите. Ректумот 
се отстранува над расечената карлица. Јазикот се вади по-
себно. Кај бремени животни, пред вадењето на другите 
внатрешни органи, се отстранува материцата. Бубрегот се 
ослободува од масната и врзивноткивната обвивка пред 
прегледот и се остава во природна врска со трупот. Трупо-
вите на закланите свињи, по вадењето на внатрешните ор-
гани, треба да се расечат по должината на 'рбетниот 
столб. 

Закланите прасиња се попаруваат и ослободуваат од 
четините, изменетиот епител и рожината на чапунките. 
Постапката за обработка на стомачните и градните орга-
ни на заклани прасиња е иста како и кај заклани јагниња. 

Член 30 
Ниеден дел од закланото животно не смее да се от-

страни ниту да се обработи додека не се заврши прегледот 
на месото и органите. 

По прегледот, месото и органите од заклано живот-
но, што се оценети како употребливи за јавна потрошувач-
ка, освен ако веднаш не се употребат за преработка, мора-
ат да се издадат така што во длабината на мускулното 
ткиво да се постигне температура до Ч- 7 0С, а во органите 
до 4-3 0С. 

Ако месото од заклано животно се смрзнува, мора да 
се обезбеди температура на месото од најмалку - 1 2 0С за 
смрзнато месо односно најмалку - 1 8 0С за длабоко 
смрзнато месо. 

Член 31 
Во текот на колењето на животните и обработката на 

труповите на закланите животни треба да се спречи секоја 
контаминација на месото и органите. 

Ако во текот на колењето на животните и обработка-
та на труповите и органите на закланото животно дојде до 
ограничена локална контаминацијата месото и органите, 
контаминираните делови мораат да се отстранат со исеку-
вање или обрежување. 

Внатрешните органи не смеат да се мијат пред пре-
гледот. 

Месото од заклано животно не смее да се брише со 
крпа или сунѓер. 

Ако опремата што се користи при колењето, обработ-
ката и прегледот на месото и органите од заклано живот-
но се извалка со содржината на дигестивниот трак, со па-
толошки променето ткиво или со друга нечистотија, мора 
пред натамошната употреба да се измие со студена вода, а 
потоа со вода чија температура изнесува најмалку 4- 83 0. 

Член 32 
Ако пред прегледот е отстранет некој орган од закла-

ното животно кој е неопходен за оцена на употребливоста 
на месото на тоа животно за јавна потрошувачка, одлука 
за употребливоста на месото за јавна потрошувачка не 

може да се донесе без претходно микробиолошко или дру-
го потребно испитување. 

Означување на труповите и органите од заклани животни 

Член 33 
Сите делови од заклани животни мораат да се озна-

чат со хартиени ознаки или со картички за задржани тру-
пови и органи, така што да се знае на кој труп му припаѓа-
ат. Означување се врши на следниот начин: 

1) кај заклани крупни животни (говеда, јуниња, тели-
ња, биволи и копитари) деловите на трупот и органите се 
означуваат со петделни хартиени ознаки, и тоа: со првиот 
дел на ознаката се означува главата, со вториот и третиот 
дел се означувааат обете половини на трупот, со четврти-
от дел - градните органи, а со петтиот дел - стомачните 
органи. 

Петделните хартиени ознаки мораат да бидат поврза-
ни во форма на блок, со јасно и чисто напишани редни 
броеви идентични на сите делови. Хартиените ознаки тре-
ба да бидат во бела боја, а секој дел со димензии 4 x 6 cm. 
Деловите меѓусебно се перфорирана така што при корис-
тењето можат лесно да се одвојуваат. Броевите на секој 
дел мораат да бидат отпечатени со црна боја, а нивната 
височина мора да изнесува 2 cm; 

2) кај заклани свињи за означување се користат чети-
риделни ознаки кои по големината, бојата и броевите во 
целост мораат да им одговараат на ознаките од став 1 точ-
ка 1 на овој член. 

Првата и втората ознака се ставаат на обете полови-
ни на трупот, третата се става на заеднички извадените 
стомачни и градни органи, а четвртата - на јазикот. 

Ако поради кои и да било причини од трупот на сви-
њата мора да се одвои главата или некој друг орган, се ко-
ристат ознаки со толку делови што секој одвоен орган или 
дел од трупот да биде посебно означен во часот на прегле-
дот; 

3) кај заклани ситни животни (овци, јагниња, кози, ја-
риња и др.) означувањето се врши со ознаките пропишани 
во став 1 точка 1 од овој член, со тоа што се користат 
онолку делови од ознаката колку што има одвоени органи 
или делови на трупот во часот на прегледот. 

По прегледот и процената на месото и органите на 
закланите животни, хартиените ознаки мораат да се сим-
нат од местата на кои се ставени, освен ако се во прашање 
задржани трупови или полутки. 

Ако во текот на прегледот не може да се донесе одлу-
ка за хигиенската исправност на место и органите на за-
кланото животно за јавна потрошувачка, мораат да се ко-
ристат картички со ознака „ЗАДРЖАНО''. Делови од тие 
картички се ставаат на деловите од трупот и на органите 
на закланото животно на местата и на начинот што се на-
ведени во став 1 од овој член. 

Картичките со ознака „ЗАДРЖАНО“ за заклани 
крупни животни треба да бидат петделни, со тоа што секој 
дел да има димензии 3,5 х 7,5 cm. Сите пет делови мораат 
да бидат меѓусебно поврзани со перфорација, така IJITO 
при користењето да можат лесно да се одвојуваат. Бојата 
на хартијата треба да биде жолта, а натписите на неа отпе-
чатени во врамени букви во црна боја. 

За заклани свињи и ситни животни се користат три-
делни картички со исти димензии, боја и натпис како и за 
заклани крупни животни. 

Картички,те со ознака „ЗАДРЖАНО“ мораат да оста-
нат на местото на кое се ставени се додека не се донесе од-
лука за хигиенската исправност на месото и органите на 
закланото животно за јавна потрошувачка, а може да ги 
симне само надлежниот орган. 

Ознаките и картичките за означување можат да се ко-
рисната само еднаш. 

Преглед на труповите и органите од 
заклани животни. 

Член 34 
Труповите и органите од заклани животни се прегле-

дуваат: 
1) визуелно (адспекција); 
2) со опипување (палпација); 
3) со згрозување На месото, органите и лимфните јаз-

ли (инцизија); 
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4) според потреба, со микробиолошки и други лабо-
раториски испитувања. 

Се прегледуваат: 
- 1) крвта; 

2) трупот, при што се оценува дали трупот правилно 
и хигиенски е подготвен за преглед, згоеноста, степенот на 
искрвавуањето и дали има крвни подливи поради удари, 
евентуални деформации на трупот и зглобовите односно 
прелом на коски. Се оценуваат и бојата и изгледот на мус-
кулното и масното ткиво, на плеврата и на стомачната об-
вивка. 

При прегледот на труповите од заклани свињи се ут-
врдува дали на трупот, а особено во подрачјето на опаш-
ката, постојат рани од гризнување; 

3) главата со припаѓачките лимфни јазли (Lnn. paroti-
dei, Lnn. retropharingei mediales et laterales, Lnn mandibula-
res) и крајниците (Tonsilae pharyngicae), а кај говедата -
уште и тврдото и мекото непце (Palatum durum et molle); 

4) јазикот, хранопроводот, душникот и белите дробо-
ви со припаѓачките лимфни јазли (Lnn. bifurcationes, Lnn. 
mediastinales) и кај говедата - (Lnn. eparteriales); 

5) срцето со срцевото ќесе; 
6) црниот џигер со припаѓачките лимфни јазли (Lnn. 

portales) и со жолчното бабуле; 
7) слезината; 
8) желудникот, цревата и стомачната обвивка со при-

паѓачките лимфни јазли (Lnn. gastrici, Lnn. mesenterici); 
9) бубрезите со прпаѓачките лимфни јазли (Lnn гепа-

1еѕ); 
10) дијафрагмата, плеврата, сомачната обвивка, сла-

нината, салото, лојот, видливите коски, карлицата, згло-
бовите и обвивките на тетивите; 

11) големите лимфни јазли на црвената коска (Lnn. 
iliaci) и површинските ципи и лимфни јазли (Lnn. inguina-
les superficiales); 

12) вимето со припаѓачките лимфни јазли (Lnn. supra-
mammarici); 

13) половите органи и мочното бабуле; 
14) мозокот, шуплината на главата, панкреасот и 

др). 

Член 35 
Лимфните јазли на труповите од органите од заклани 

животни, при прегледот се зарезуваат на следниот начин: 
1) кај заклани говеда: 
- на главата: Lnn. parotidei, Lnn. mandibulares u Lnn. 

retrophylryngei mediales et laterakes; 
- на белите дробови: Lnn. mediastinales candales et 

craniales, Lnn. bifurcationes dorsales sinistra et dextra u Lnn. 
eparteriales; 

- на црниот џигер: Lnn. partales; 
2) кај заклани свињи: 
- на главата: Lnn. mandibulares односно Lnn. mandi-

bulares accesorii; 
- на трупот: Lnn. supramammarii и кај маторици. 
Другите лимфни јазли на органите и труповите од за-

клани говеда и свињи (Lnn. cerviales superftiales, Lnn. axil-
lares, Lnn. poplitei, Lnn. ishiadici, Lnn. subiliaci; Lnn. iliaci 
mediales et laterales, Lnn. sacrales, Lnn. lumbales, Lnn. rena-
les, Lnn. sternales u Lnn. mesenteriales), се зарезуваат само 
ако се сомнева на некое заболување или кога тоа го бара 
земјата увозничка. 

Лимфните јазли се зарезуваат по должина, така што 
да се добијат што поголем број тенки листови односно 
пресеци за преглед. 

Срцето од заклани говеда, јуниња, телиња и биволи 
треба прво да се ослободи од срцевото ќесе, а потоа да се 
зареже со надолжни разови со кои се отвораат коморите и 
преткоморите. Срцевата преграда (septum) се расекува со 
два до три реза. Срцето од свињи мора да се ослободи од 
срцевото ќесе и да се зареже со надолжен рез низ коморите 
и преткоморите, заради преглед. 

Душникот и неговите главни о гранки треба да се за-
резат по должина, а долната третина на обете белодробни 
крила напречно, така што да се прережат главните брон-
хуси. На ист начин се прегледуваат белите дробови од сви-
њи, попарени во вертикална положба. 

Црниот џигер од заклани говеда, јуниња и биволи 
треба да се зареже на внатрешната страна на ,цве места, 
така што со еден рез по должина да се отвори главниот 
жолчовод, а другиот рез под шпигеловата резанка треба 
да биде толкав што да се прережат жолчоводите. Жолчно-

то бабуле треба да се опипа. Ако е потребно се зарезуваат 
и други Делови на црниот џигер. Кај телиња, овци и јагни-

. ња, кози и јариња со еден рез се засекува внатрешната по-
вршина на црниот џигер заради преглед на жолчните ка-
нали. Кај свињите црниот џигер треба да се прегледа со 
адспекција и палпација, а по потреба - и со зарезување. 

Бубрезите кај сите видови животни треба да се одво-
јат од масната обвивка, а кај говедата, свињите и овците и 
од врзивноткивната обвивка и да се прегледаат со адспек-
ција и палпација, а ако е потребно - и со засекување за 
бубрежната карлица да биде достапна за преглед. Кај за-
клани телиња, јагниња, јариња и прасиња бубрезите се ва-
дат од масната и врзивноткивната обвивка само ако е по-
требно. 

Ако кај телиња се посомнева на салмонелоза, треба 
да се зарезат папукот и зглобовите. 

Ако при прегледот на заклани овци и кози не се по-
сомнева дека тие се болни, лимфните јазли на главата, ка-
ко и срцето не се зарезуваат. 

, Член 36 
При прегледот на месото и органите од заклани гове-

да, јуниња и биволи мора да се изврши посебен преглед за-
ради утврдување дали постои бобичавост, и тоа не следни-
от начин: 

1) најмалку со два паралелни реза се зарезува секој 
надворешен џвакачки мускул (М. masseter) и со еден рез 
секој внатрешен (М. pterygoideus) џвакачки мускул, така 
што површината на резот да биде што поголема; 

2) со еден надолжен рез се зарезува долната (вентрал-
на) површина на јазикот; 

, 3) срцето се прегледува согласно со член 34 став 4 од 
овој правилник; 

4) хранопроводот се прегледува со адспекција и пал-
пација, а по потреба и со зарезување; 

5) се прегледува површината на сите мускули, а осо-
бено внимателно мускулниот дел на дијафрагмата кој пре-
тходно е ослободен од стомачната и градната обвивка и 
меѓуребрените мускули. 

Ако при зарезувањето на џвакачките мускули и на 
срцето и со прегледот и опипувањето на органите се најде 
само една или повеќе бобинки, треба, заради утврдување 
на степенот на инвазијата, да се разрезат во тенки ливчи-
ња јазикот, хранопроводот, срцето и мускулните делови 
на дијафрагмата и да се зарезат на неколку места мускули-
те на бутот и плешката. 

Кај заклани телиња до шест недели, при прегледот 
заради утврдување дали постби бобичавост се зарезува са-
мо срцето. Ако со прегледот на срцето се најдат една или 
повеќе бобинки, треба да се изврши детален преглед како 
кај закланите говеда, јуниња, телиња постари од шест не-
дели и биволи. 

Кај заклани овци и кози, заради утврдување дали по-
стои бобичавост, со адспекција се прегледуваат сите ви-
дливи мускули на трупот и главата, срцето и мускулниот 
дел на дијафрагмата. 

Заради утрврдување дали постои бобичавост кај сви-
њи од масното ткиво се ослободува внатрешниот слабин-
ски мускул (М. рѕаоѕ major) и со адспекција се прегледува-
ат сите други видливи мускули на трупот и главата, срце-
то и мускулниот дел на дијафрагмата. 

Член 37 
На главата од заклани копитари заради утврдување 

дали постои сакагија, се прегледува слузокожата на носна-
та преграда и на носните шуплини. 

Член 38 
Спрема видот на животните што се колат ветеринар-

ско-санитарен преглед се врши: 
1) кај прегледот на говеда и свињи: преглед на глава-

та; преглед на внатрешните органи; преглед на полутките 
и преглед на задржаните органи и полутки; 

2) кај прегледот на овци и кози: преглед на трупот со 
главата; преглед на внатрешните органи и преглед на за-
држаните трупови и органи. 
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Преглед на месото од свињи на трихинелоза 

Член 39 
При прегледот на трупови од заклани свињи чие месо 

е наменето за јавна потрошувачка или преработка, мора 
да се изврши испитување на месото од свињи заради ут-
врдување дали свињите се заразени со трихинала (Trichi-
nella spiralis). 

За преглед на месото од свињи на трихинелоза, се ко-
ристат методот на компресија или методот на вештачка 
дигестија на збирни мостри од месото. 

Член 40 
Кај методот на компресија од секоја свинска полутка 

за испитување се зема по едно парче мускул од дијафраг-
мата (големина на лешник), и тоа на преминот на мускул-
ниот дел, во тетива, на местото на кое дијафрагмата се 
врзува за 'рбетот (коренот). Од секое парче за испитување 
треба да се земат по седум отсечоци (вкупно 14) во голе-
мина на зрно од овес. 

Ако постои само еден корен на дијафрагмата, од него 
треба да се земат 14 отсечоци за Преглед на компресионо 
стакло. 

Ако пред земањето на мостри за преглед со методот 
на компресија, е отстранет коренот на дијафрагмата, за 
преглед се земаат две мостри со иста големина од градни-
от или ребрениот дел на дијафрагмата и се прегледуваат 
14 исечоци. 

Ако на полутките наполно недостига дијафрагмата, 
мострите се земаат од јазикот или од подјазичната муску-
латура, а ако нема јазик - од мускулатурата за џвакање 
или од стомачната мускулатура, се прегледуваат 28 исечо-
ци во големина на зрно од овес. 

Лицето кое со помош на трихиноскоп ќе ги прегледа 
мострите од месо, може да прегледа до 840 исечоци на 
компресиони стакла, а по исклучок до 1050 исечоци од ме-
со во текот на работното време. 

Трихиноскопскиот преглед на 14 исечоци земени од 
коренот на дијафрагмата од свиња, мора да трае најмалку 
три минути, а на 28 исечоци најмалку шест минути. Ако 
во текот на трихиноскопскиот преглед се откријат сомни-
телни места и не може да се постави права дијагноза и со 
помош на големо зголемување со трихиноскоп, треба да 
се изврши микроскопски преглед. 

Прегледот на мострите земени од други мускули на 
трупот мора да трае најмалку шест минути. 

Член 41 
При испитување на месото од свињи на присуство на 

ларви на трихинела со вештачка дигестија на збирните 
мостри, можат да се користат методите на вештачка ди-
гестија со помош на магнетна мешалка или на Stomacher 
уред. 

При користење на методот на вештачка дигестија на 
збирните мостри за испитување од една полутка на свиња 
треба да се земе парче месо (5 g) од коренот на дијафраг-
мата. 

Ако коренот на дијафрагмата е отстранет, за испиту-
вање се зема мостра во иста големина од градниот или 
ребрениот дел на дијафрагмата, од јазичната мускулатура, 
од џвакачките или од стомачните мускули. 

Од секоја мостра (5 g) треба да се исече 1 g за испиту-
вање со методот на вештачка дигестија на збирните мос-
три. 

Член 42 
Во случај на наод на трихинела со прегледот на една 

збирна мостра од 100 свињи, треба повторно да се земе 
мостра од 20 g од секоја свиња, и тоа: од еден корен на ди-
јафрагмата на преминот на мускулниот во тетивен дел. 
Ако нема корен на дијафрагмата, треба да се земе иста ко-
личина од ребрениот или градниот дел на дијафрагмата 
или од мускулите за џвакање или од стомачните мускули. 
Сите 100 свињи повторно се испитуваат според наведени-
те методи на вештачка дигестија на збирните мостри, во 
групи од по пет свињи. Мострите од пет свињи по 20 g 
претставуваат збирна мостра од 100 g. Ако се открие три-
хинела во една мостра од пет свињи, од таа група треба да 
се земе по 20 g мостра од мускулот од секоја свиња (тру-
пот) и да се испитаат до конечна идентификација на тру-
пот од животното. 

Член 43 
При прегледот на месо од свињи во парчиња мостри 

се земат од секое парче месо, и тоа по 5 g од скелетната 
мускулатура без мрсно ткиво близу коските или тетивите. 

За методот на компресија се подготвуваат вкупно 28 
исечоци, а за методот на вештачка дигестија на збирните 
мостри се исечуваат по 2 g. 

Кај поединечните прегледи на производите од месо 
(колбаси, сушено месо и сува сланина), со методите на 
вештачка дигестија со помош на магнетна мешалка или 
на Stomacher уред мостри се земаат: 

1) од секои 50 kg колбаси по една збирна мостра од 
500 g; 

2) од секое парче сушено месо по 40 g покрај коските 
или тетивите; 

3) од секое парче сува сланина по 40 g мускулно тки-
во. 

Хигиенска исправност на месото и на органите од заклани 
животни за јавна потрошувачка 

Член 44 
Врз основа на прегледот, како и врз основа на резул-

татите од евентуално микробиолошко или друго испиту-
вање, месото и органите од заклани животни се оценуваат 
како: 

1) хигиенски исправни за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправни за јавна потрошувачка; 
3) условно хигиенски исправни за јавна потрошувач-

ка; 
4) хигиенски исправни за преработка. 

Месо и органи од заклани животни, хигиенски исправни за 
јавна потрошувачка 

Член 45 
Месото и органите од заклани животни хигиенски се 

исправни за јавна потрошувачка во следните случаи: 
1) ако животните и труповите врз основа на резулта-

тите од прегледот пред и по колењето се прогласени за 
здрави или ако животните при прегледот, пред колењето, 
се прогласени за здрави, а на месото и на органите се ут-
врдат локализирани патолошки промени што можат да се 
отстранат; 

2) ако кај афебрилни животни се забележани знаци на 
болест пред колењето, а по колењето е утврдено дека се во 
прашање локализирани патолошки промени на одделни 
органи, што можат да се отстранат; 

3) ако на колење приведените сомнителни животни не 
покажуваат симптоми на заразни болести од член 10 став 
1 на овој правилник, но по колењето на одделни органи се 
утврдени локализирани патолошки промени што можат 
да се отстранат, а со микробиолошки преглед на месото 
не се најдени микроорганизми поради кои би требало да. 
се оцени како условно хигиенски исправно или хигиенски 
неисправно за јавна потрошувачка; 

4) ако кај говедата е утврдена бруцелоза предизвика-
на со Brucela abortus, тестисите и вимето треба да се от-
странат и да се оценат како хигиенски неисправни за јавна 
потрошувачка; 

5) ако месото е органолептички беспрекорно, а со 
микробиолошки преглед на мостра од длабината на месо-
то не се изолирани микроорганизми според одредбите на 
Правилникот за условите во поглед на микробиолошката 
исправност на кои мораат да им одговараат животните 
намирници во прометот; 

6) ако месото и органите со припаѓачките лимфни јаз-
ли на животни, што пред колењето биле повредени, не по-
кажуваат никакви органолептички промени. 

Месо и органи од заклани животни, хигиенски неисправни 
за јавна потрошувачка 

Член 46 
Месото и органите од заклани животни не се хигиен-

ски исправни за јавна потрошувачка во следните случаи: 
1) ако промените на органолептичките својства на 

месото, специфични за одделни видови животни, се изразе-
ни во посилен интензитет, без оглед на нивната причина. 
Промената на миризбата на месото се оценува 24 часа од-
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носно 48 часа по колењето. Промена ria миризбата и на 
вкусот во нејасни случаи може да се оцени и врз основа на 
резултатите од пробата со варење и печење. 

2) ако животното пред колењето било болно од труе-
ње на крвта или се сомневало на труење на крвта, а по ко-
лењето, од која било причина не е извршен микробиолош-
ки преглед на месото; 

3) ако болните животни се заклани без претходен пре-
глед; 

4) ако не се прегледани по колењето; 
5) ако е оценето дека условно хигиенски се исправни 

за јавна потрошувачка, а не е можно да се изврши нивно 
оспособување; 

6) ако е оценето дека хигиенски се неисправни за јав-
на потрошувачка поради туберкулозни промени; 

7) ако животните боледувале од заразни болести од 
член 11 точка 1 на овој правилник; 

8) ако на принудно закланите животни пред прегле-
дот им се отстранети: црниот џигер, слезината, бубрезите 
или цревата со желудник, или тие органи се толку оштете-
ни што со прегледот не може да се утврди дали и колку се 
патолошки изменети; 

9) ако во мускулите, во лимфните јазли на месото или 
во коските се најдени метастази од малигни тумори; 

10) ако мускулното ткиво содржи ларви од трихинела 
спиралис; 

11) ако од заклано животно на 45 минути по зашеме-
тувањето не се отстранети желудникот и црвета, а не е из-
вршен микробиолошки преглед, или животното пцовиса-
ло пред колењето; 

12) ако потекнуваат од фетуси и од мртвородени 
животни; 

13) ако потекнуваат од животни што наполно ослаб-
нале од која било причина; 

14) ако не одговораат на одредбите од Правилникот 
за условите во поглед на микробиолошката исправност на 
кои мораат да им одговараат животните намирници во 
прометот; 

15) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количините на пестициди и на други отровни мате-
рии, хормони, антибиотици и микотоксини што можат да 
се наоѓаат во животните намирници; 

16) ако е утврдена контаминација со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност. 

Член 47 
Месото, срцето и месестата сланина од заклано 

животно не се хигиенски исправни за јавна потрошувачка: 
1) ако кај закланите говеда, јуниња, телиња, бивол и, 

овци, кози и свињи е утврдена силна бобичавост. Месото 
се оценува како силно бобичаво ако на местата што за-
должително се прегледуваат со заразување и во другите 
мускули на трупот се најдат вкупно повеќе од 10 бобинки 
или ако месото од бобичавите животни е органолептички 
изменето, без оглед на бројот на најдените бобинки. Месо-
то кое содржи дегенерирани калцифицирани бобинки се 
оценува исто како и во случај на наоѓање живи бобинки; 

2) ако месото од заклано животно поради инвазија со 
саркоцисти е органолептички изменето; 

3) ако во мискулното ткиво се најдени метастази на 
малигни тумори. 

Другите внатрешни органи и лојот од говеда, овци и 
кози и другите внатрешни органи, салото и цврстото мас-
но ткиво од свињи условно се хигиенски исправни за јавна 
потрошувачка ако се Утврдени патолошките промени на-
ведени во точ. 1 до 3 на овој член. 

Член 48 
За јавна потрошувачка не се хигиенски исправни де-

ловите од месо и органите од заклани животни во следни-
те случаи: 

1) месото и органите - ако се најдени за здравјето на 
луѓето нештетни паразити во толкава мера што да не 
можат наполно да се отстранат. Ако паразитите можат да 
се отстранат со изрезување, другото месо односно делови 
на органи условно хигиенски се исправни за јавна потро-
шувачка; 

2) месото и органите - ако се најдени дифузни пато-
лошки промени што не можат да се отстранат со изрезу-
вање без оглед на нивната причина; 

3) месото и органите - ако се загадени со содржина 
од желудникот, цревата, со урина, жолчка, гној, разни про-
дукти на воспаление, со млеко од крави болни од воспале-
ние на вимето или со каква и да било нечистотија; 

4) месото и органите - ако содржат отрови што се зе-
мени со храната, или на кој и да било друг начин се внесе-
ни во организмот на животното; 

5) лимфниот јазол и органот на кој му припаѓа тој -
ако е утврден туберкулозен процес; 

6) тестисите или вимето од бруцелозни говеда; 
7) белите дробови што се загадени со базенска вода, 

со содржина од желудникот и со крв; 
8) крвта што е загадена со каква и да било нечистоти-

ја или е добиена со пререзување на вратот; 
9) половите органи (освен тестисите), пуздрата (пре-

пуциумот), вимето од крави, очите, чмарот (анусот), изре-
зоците од уши (внатрешни 'рскавичави делови на надво-
решното уво), крајниците, папокот, рожното ткиво од ча-
пунки, роговите, забите, контаминираните делови од месо 
и внатрешни органи, површината од убодна рана при ко-
лење и лузните. 

Член 49 
Месото и органите од заклани животни при наодот 

на туберкулозни промени се оценуваат на следниот начин: 
1) хигиенски е неисправен за јавна потрошувачка це-

лиот труп од свињи и говеда: 
а) ако се утврдени прогресивни форми На туберкуло-

за на белите дробови, вимето, материцата, бубрезите, се-
роза, акутни казеозни промени со западна хиперемија “во 
органите и лимфните јазли, хронична генерализирана ту-
беркулоза на лимфните јазли на месото, коските, зглобо-
вите, централниот нервен систем и мускулното ткиво или 
конгенитална туберкулоза кај младите животни), како и 
туберкулозни промени во порталниот лимфен јазол што 
покажуваат дека болеста го зафатила целиот организам; 

б) ако се утврди дека е покачената температурата на 
животното, при прегледот пред колењето во врска со ак-
тивните туберкулозни промени уочени при прегледот по 
колењето; 

в) ако промените се следени со целосно слабеење; 
г) ако промените се утврдат во некој мускул или во 

коските, или во зглоб, или во стомачен орган (исклучува-
јќи го желудечно-цревниот тракт), или во некој лимфен ја-
зол од мускул, коска, зглоб или абдоминален орган ^слу-
чувајќи го гастроинтестиналниот тракт) или во некој лим-
фен јазол што прима лимфа од мускулите, коските, згло-
бовите или стомачниот орган (исклучувајќи го желудеч-
но-цревниот тракт); 

д) ако промените се распространети во ткивата на 
градната или стомачната шуплина; 

ѓ) ако промените се многукратни, акутни и активно 
прогресивни; 

е) ако карактерот или обемот на промените не 
укажува на локализирана состојба; 

2) хигиенски е неисправен за јавна потрошувачка ор-
ган или одделен дел од трупот на свиња или говедо, ако 
на него се утврдени промени или ако промените се утврде-
ни на припаѓачки лимфен јазол; 

/3) условно хигиенски исправни за јавна потрошувач-
ка се делови од труп и трупот од говедо: 

а) ако на трупот се покажат промени што не се толку 
силно изразени или толку бројни како што се промените 
опишани во точка 1 на овој став. Незафатениот дел од 
трупот е условно хигиенски исправен за јавна потрошу-
вачка ако природата и обемот на промените се локализи-
рани и ако промените се кал инфицирани или се инкапсу-
лирани и под услов зафатениот орган или друг зафатен 
дел од трупот да се прогласи како хигиенски неисправен 
за јавна потрошувачка; 

б) ако животното реагирало на туберкулин-тест, а со 
прегледот на трупот на закланото животно не се утврдени 
промени; 

4) хигиенски исправни за јавна потрошувачка без ог-
раничување се делови од труп и трупот од заклана свиња 
ако промените се локализирани само на едно примарно! 
место (примарни места се мандибуларните, цервикалните, 
медијастиналните и мезентеријалните лимфни јазли). Ор-
ган или дел од трупот на заклана свиња на кој се утврдени 
промени ќе се оцени како хигиенски неисправен за јавна 
потрошувачка. 
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Трупот од заклана свиња со локализирана туберку-
л о з а промена на две примарни места е условно хигиен-
ски исправен за јавна потрошувачка. 

Член 50 
Месото и органите при наодот на леукозни промени 

се оценуваат на следниот начин: 
1) хигиенски е неисправен за јавна потрошувачка це-

лиот труп на свиња и говедо ако со прегледот се утврдени 
промени на месото и на телесните лимфни јазли или само 
на лимфните јазли од трупот, без оглед на тоа дали се ут-
врдени промени на органите или на лимфните јазли на ор-
ганите; 

2) месото е хигиенски исправно за преработка во про-
изводите што се обработуваат со топлина: 

а) ако при прегледот на органите и месото од заклано 
животно се утврдени промени само на органите или на 
лимфните јазли на органите, а не се најдени промени на 
месото и на лимфните јазли на трупот. Органите на кои се 
утврдени промени се оценуваат како хигиенски неисправ-
ни за јавана потрошувачка; 

б) ако месото потекнува од животно кое со серолош-
ко испитување било прогласено за сомнително или било 
позитивно, а на органите и на нивните лимфни јазли и на 
месото и во лимфните јазли од трупот не се утврдени про-
мени; 

3) хигиенски исправни за јавна потрошувачка без ог-
раничувања се месото и органите од заклани свињи и гове-
да ако потекнуваат од животно од сомнителен запат, кои 
при прегледот не покажувале симптоми на болест, серо-
лошкото испитување било негативно, а на органите и на 
нивните лимфни јазли и на месото и во лимфните јазли од 
трупот не се утврдени никакви промени. 

Кај животните кај кои при прегледот по колењето се 
утврдени туморозни промени, треба да се извршат пато-
хистолошки испитувања на органите, на лимфните јазли и 
на месото заради донесување на оцена за нивната хигиен-
ска исправност. 

Месо и органи од заклани животни условно хигиенски ис-
правна за јаваа потрошуваа 

Член 51 
Месото и органите се условно хигинески исправни за 

јавна потрошувачка: 
1) ако потекнуваат од животни што се болни од бру-

целоза причинета со Bruceiam suis, од хеморагична септи-
кемија, од црвен ветер кај свињите (освен септикемичната 
форма), од Aujeckieva болест, од грип кај прасињата, од 
Q треска, лептоспироза, токсоплазмоза и од инфективна 
анемија кај коњите; 

2) ако се претпоставува дека месото е загадено со 
причинители на антракс, сакагија и салмонелоза; 

3) ако кај заклани говеда, јуниња, телиња, биволи, ов-
ци, кози и свињи е утврдена слаба бобичавост (кај говеда-
та - Cysticercus bovis ѕ. tnermis, кај овците и козите - Cysti-
cercus ovis, а кај свињите Cysticercus sellulosae, односно 
кога на местата што задолжително се прегледуваат со за-
резување и во другите мускули на трупот ќе се најдат 
вкупно помалку од 10 бобинки и ако се отстранети најде-
ните бобинки. 

Оспособување на условно хигиенски исправно месо и орга-
ни од заклани животни за јавна потрошувачка: 

Член 52 
Условно хигиенски исправно месо и органи од закла-

ни животни се оспособувааат за јавна потрошувачка; 
1) со варење или со стерилизација на внатрешните 

органи односно со топење на салото, на цврстото масно 
ткиво и на лојот во случаите наведени во член 47 на овој 
правилник; 

2) со варање, стерилизација, солење или со саламуре-
ње на месото и на органите од слабо бобичави свињи; 

3) со смрзнување, варење, стерилизација, солење или 
саламурење на месото и на органите од слабо бобичави 
говеда, овци и кози; 

4) со варење или стерилизација на месото и на орга-
ните, односно со топење на сланина, сало и лој во слуачи-
те наведени во член 51 на овој правилник. 

Ако условно хигиенски исправното месо не е оспосо-
бено на начинот пропишан во став 1 од овој член, ќе се 
смета како хигиенски неисправно за јавна потрошувачка и 
мора да се направи нештетно. 

Месото за кое се сомнева дека е контаминирано со 
причинители на антракс мора да се свари или стерилизи-
ра најдоцна во рок од шест часови по колењето. Ако месо-
то во наведениот рок не се свари или не се стерилизира, се 
смета како хигиенски неисправно за јавна потрошувачка и 
мора да се направи нештетно. 

Условно хигиенски исправното месо може по из-
вршеното оспособување да се употреби за јавна потрошу-
вачка само преработено во произвои од иситнето месо 
што се обработуваат со топлина. 

Член 53 
Условно хигиенски исправно месо се оспособува за-

јавна потрошувачка на следниот начин: 
1) сланината, салото и лојот треба да се потопат со 

сува или влажна постапка на температура од најмалку 100 
0С; 

2) месото пред варењето или стерилизацијата треба 
да се расече во парчиња дебели до 10 cm, и да се вари во 
вода најмалку два и пол сати или да се стерилизира нај-
малку два сата, така што во средината на парчињата на 
месо да се постигне температура од 80 0С и да се одржи 
најмалку 30 минути. Се смета дека месото е доволно варе-
но ако во најдлабоките делови ја промени бојата односно 
кога говедското месо ќе стане сиво, а свињското, овчото и 
козјото сивкаво-бело и кога сокот кој при зарезувањето се 
цеди не е повеќе црвенкав. 

3) ако месото од слабо бобичави свињи, говеда, овци 
и кози се оспособува за јавна потрошувачка со солење или 
саламурање, треба да се расече во тенки парчиња најмногу 
до 2 kg и да се населат по сува постапка или да се потопат 
во 25-процентен раствор на кујнска сол или во смеса за са-
ламурење. Населеното месо или месото потопено во сала-
мура мора да се држи најмалку 21 ден. Ако растворот на 
кујнска сол или саламура се вбризгува во месото, доволно 
е месото да стои 14 дена. 

4) ако месото од слабо бобичави свињи, говеда, овци 
и кози се оспособува за јавна потрошувачка со смрзнува-
ње, трупот, главата и органите мораат да се држат во про-
сторија за смрзнување додека во длабочината на мускулот 
не се постигне температура од - 10 0С која ќе се одржува 
најмалку 10 дена, или - 20 0С најмалку три дена. Ј 

Месо и органи од заклани животни хигиенски исправни за 
преработка 

Член 54 
Месото и органите од заклани животни хигиенски се 

исправни за преработка: 
1) ако нивните органолептички својства се разликува-

ат од специфичните својства на месото од животинскиот 
вид на кој му припаѓаат; 

2) ако потекнуваат од премлади животни, па по-
кажуваат знаци на неразвиеност односно незрелост; 

3) ако не искрвавиле доволно; 
4) ако од месото се отстранети првобитно утврдените 

органолептички или други промени поради кои месото 
било привремено задржано под контрола на Надлежниот 
орган. 

Ако се утврди дека месото и органите ја промениле 
бојата, миризбата и Вкусот, односно дека се појавила вод-
ннкавост, таквото месо и органите привремено се за-
држуваат под контрола на надлежниот орган, а одлука се 
донесува најрано 24 часа по колењето. 

Месото и органите оценети како хигиенски исправни 
можат да се користат за преработка само во производи 
што се обработуваат со топлина. 

Обележување на месото и иа органите од заклани животни 

Член 55 
Месото и органите од заклани животни, по ветери-

нарско-санитарниот преглед се обележуваат со жиг нато-
пен со трајна и за здравјето на луѓето нештетна боја (ме-
тил-виолетова) или со жежок жиг. 
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f Член 56 
Жигот за обележување на месото мора да го содржи 

текстот: Ветеринарската инспекција, како и називот на оп-
штината, датумот на прегледот и регистарскиот број на 
објектот. % 

Жигот што се употребува во извозната кланица мора 
да содржи текст: ,,Jugoslavia", ветеринарска инспекција, 
како и извознички контролен број и датум на прегледот. 

Член 57 
Месото што е оценето како хигиенски исправно за 

јавна потрошувачка ,се обележува на следниот начин: 
1) говедско, свињско и овчо месо - со овален жиг ши-

рок 6,5 cm и висок 4,5 cm. Височината на буквите мора да 
биде 0,8 cm, височината на броевите на датумот 0,5 cm, ви-
сочината на регистарскиот број на објектот 0,5 cm, а во из-
возната кланица - височината на извозничкиот контролен 
број - 1 cm; 

2) месо од копитари, биволско и козјо месо - со трка-
лезен жиг со пречник од 5 cm во кој е испишан видот на 
месото (коњско, биволско, козјо). Височината на буквите и 
на броевите мора да биде 0,5 cm; 

3) свињско месо што е прегледано на трихинелоза се 
обележува уште и со тркалезен жиг со пречник од 2,5 cm со 
буквата „Т" висока 1 cm во средината на жигот. Овој жиг 
се става на горниот дел од надворешната страна на бутот. 

Член 58 
Месото што е оценето како условно хигенски исправ-

но за јавна потрошувачка се обележува со жиг во форма на 
квадрат со странци од 6 cm, со тоа што за месото од копи-
тари, биволи и кози во жигот е испишан називот на видот 
на месото. Жигот мора да содржи текст: Ветеринарска ин-
спекција, датум на прегледот и назив на општината. 

Член 59 
Месото што е оценето како хигиенски исправно само 

за преработка се обележува со жиг во форма на правоагол-
ник со страници 6x4 cm, со тоа што за месото од копита-
ри, биволи и кози во жигот е испишан називот на видот на 
месото. Жигот мора да содржи: Ветеринарска инспекција, 
како и датум на прегледот, назив на општината и зборови: 
за преработка. 

Член 60 
Месото што е оценето како хигиенски неисправно за 

јавна потрошувачка се обележува со жиг во форма на рам-
ностран троаголник со страници од 5 cm. Жигот мора да 
содржи текст: Ветеринарска инспекција, датум на прегле-
дот и назив на општината. 

Член 61 
Труповите и главите од слабо бобичави животни што 

се оспосубуват со смрзнување се обележуваат, пред става-
њето во просториите за смрзнување, со етикета или со на-
лепница на која е испишано: 

ПРИВРЕМЕНО ЗАПЛЕНЕТО 
БОБИЧАВО 

За смрзнување 
Датум на почетокот на 
оспособувањето M.il. Надлежен орган 

Етикетата - налепницата од став 1 на овој член е во 
црвена боја, со големина 14 х 7 cm. 

На местото „МП" се става печат или жиг за условна-
та употребливост на4 месото. 

Член 62 
Месото и органите од заклано животно се обележува-

ат со соодветен жиг на определени места. 
Кај говеда, јуниња, телиња, биволи и копитари жиго-

вите се ставаат на обете половини од трупот, и тоа на: 
1) плешката; ^ 
2) грбот над бубрезите; “ 
3) надворешната страна од бутот; 
4) надворешните џвакачки мускули. 

Кај свињи Жиговите се ставаат на обете половини од 
трупот, и тоа на: 

1) штетната; 
2) грбот; 
3) надворешната страна од бутот. 
Кај овци и кози жиговите се ставаат на: 
1) плешката; 
2) внатрешните страни од бутот. 
Кај прасиња, јагниња и јариња жигот се става на 

грбот меѓу плешкнте. 
Ако месото од кланица се експедира во парчиња, се-

кое парче мора да биде обележено со соодветен жиг. 
Ако парчињата од месо или дробовите се завиткуваат 

во пластични фолии и се пакуваат, жигот од член 57 на 
овој правилник мора да се стави на налепница прицврсте-
на на пакувањето или мора да биде отпечетен на налепни-
ца или на пакувањето на начин кој обезбедува поништува-
ње на жигот кога ќе се отвори пакувањето. 

По исклучок од одредбите на ст. 2 до 5 од овој член, 
во извозните кланици прегледаните трупови што се оцене-
ти како хигиенски исправни за јавна потрошувачка, ако во 
нив се расекуваат и преработуваат, можат да се обележат 
со жиг во близината на градната коска. Ако таквите тру-
пови се пуштаат во промет, мораат да се обележат со 
жигови и на другите места, на начинот пропишан во ст. 2 
до 6 на овој член. 

Црниот цигер од говедата, свињите и копитарите и 
другите видови дробови се обележуваат со жежок жиг на 
начинот пропишан во член 5? на овој правилник. 

Постапката со месото и со органите од заклани животни 
оценети како хигиенски неисправни за јавна потрошувачка 

Член 63 
Месото и органите од заклано животно или нивните 

делови што се оценети како хигиенски неисправни за јавна 
, потрошувачка ќе се направат нештетни на еден од следни-
те начини: 

1) со варење или стерилизација додека не се распад-
нат меките делови; 

2) со сува дестилација; 
3) со хемиски - постапки. 

Член 64 
Ако конфискатите и мршите не можат да се направат 

нештетни ниту на еден од начините од член 63 на овој пра-
вилник, тие треба да се експедираат во јама - гробница 
или да се изгорат. 

Пред да се стават во јама-гробница, конфискатите и 
мршите треба да се попрскаат со петролеј, карболна кисе-
лина, вар и сл. 

Трихинелозно месо треба да се стори нештетно само 
на начинот пропишан во член 63 на овој правилник или со 
изгорување. 

Член 65 
Конфискатите и мршите се експедираат до објект или 

место за нештетно'отстранување во затворено превозно 
средство кое не пропушта течност или со пневматски 
транспорт. 

Ако во кланицата нема услови за правилно чување на 
конфискати и мрши од пцовисани животни, на температу-
ра до 4- 40С, тие мораат секој ден по завршување на коле-
њето да се експедираат до објектот или местото за не-
штетно отстранување. 

Забранет е секој истовар на конфискати и мрши на 
патот до објектот или до местото за нештетно отстранува-
ње. 

Забрането е во кругот на кланицата да се преработу-
ваат мрши од пцовисани животни и конфискати што не се 
од тој круг. 

Член бб 
Надлежниот орган може да дозволи употреба на не-

јастиви производи за подготовка на хранава риби, крзна-
ши, кучиња и мачки, под услов да не содржат причините-
ли на заразни болести и ехинококи. 

Нејастивите производи што ќе се употребат за исхра-
на на риби и крзнаши треба пред експедирањето да се пре-
леат со метиленско синило и да се експедираат во садови 
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што можат да се затворат или да се експедираат во затво-
рени превозни средства. 

IIL ПРЕГЛЕД НА ПЕРНАТА ЖИВИНА 

Пријава за колење 

Член 67 
Држателот на перната живина, најдоцна 12 часа пред 

колењето, му го пријавува на надлежниот орган колењето 
на перната живина. 

Член 68 
Пернатата живина не смее да се храни најмалку осум 

часови пред натоварот. ф 
Преглед пред коленото 

Член 69 
Пернатата живина за колење ја прегледува надлежни-

от орган во местото на потеклото 24 часа пред пристига-
њето во кланицата и за тоа издава уверение за здравстве-
ната состојба. Прегледот мора да се повтори ако помина-
ло повеќе од 24 часа од првиот преглед до колењето. 

Ако живината е прегледана во местото на потеклото 
во последните 24 часа и ако во таа прилика е утврдено де-
ка е здрава, со преморта^ен преглед во кланицата се ут-
врдуваат здравствената состојба и повредите настанати 
во текот на транспортот, при што особено внимание му се 
посветува на отежнатата дишење, на цијанозата на кики-
р и ш к а , иа тешкотиите при стоење или одење и сл. 

Член 70 
Со прегледот пред колењето мора да се утврди: 
1) дали пернатата живина е заболена од заразни бо-

лести што се пренесуваат на луѓе или животни и дали по-
стојат симптоми што укажуваат на можноста за појавува-
ње на вакви болести; 

2) дали постојат знаци на други болести или растрој-
ство на општата состојба кои би можеле да го сторат ме-
сото хигиенски неисправно за јавна потрошувачка; 

3) дали постојат знаци што укажуваат дека на нурна-
тата живина и се давани материи со фармаколошко деј-
ство или“ други материи што како биолошки остатоци се 
задржуваат во месото или во органите. 

Член 71 
При премортален преглед, сомневање дека постои за-

болување се поставува ако е утврдено дека пернатата 
живина е апатична и дека не реагира на нормални надраз-
нувања, дека има пролив, дека е мошне слаба, дека пушта 
ненормален глас кога ќе се вознемири, дека покажува зна-
ци на растројство на централниот нервен систем, дека има 
отечена глава и очи, исцедок од очите или од носните 
шуплини, оток на кикиришката и заматена или неправил-
на рожница; дека кива, се проѕева или куца, односно дека 
има огледи на одделни делови од телото. Сомнителната 
живина се коли по колењето на здравите животни, при за-
силена дезинфекција на просториите и опремата по коле-
њето. 

Забрана на колењето 

Член 72 
Нема да се дозволи колење на перната жи-вина! 
1) ако не е поднесено уверение за здравствената сос-

тојба ; 
! 2) акс) при прегледот се утврдат“знаци на агонија или 

тешки растројства на здравјето од која и да било причина; 
3) ако боледува или се сомнева дека боледува од гене-

рализирана дифтерија, салмонелоза, чума кај живината И 
њукастл-болести, орнитоза, пситакоза, колера кај перната-
та живина, беснило и инфлуекца кај гуските и ако е ут-
врдено труење со кој и да било отров; 

4) ако % лекувана со антибиотици, сулфонамиди или 
кшкцидиостатици или ги примала овие супстанции за про-
филактички или нутритивни цели, а не поминало потреб-
ното време за излачување од организмот на животното 
според упатството на производителот за нивната употре-
ба. 

5) ако храната со која е хранета содржела соединени-
ја на арсен; 

6) ако пернатата живина наменета за колење била во 
контакт со живина заразена со една од болестите наведени 
во точка 3 на овој член; 

7) ако здрава перната живина наменета за колење се 
најде во истата кланица истовремено со живина која боле-
дува од болестите наведени во точка 3 на овој член; 

8) ако постои сомневање дека месото и органите на 
пернатата живина не можат да се оценат како употребли-
ви за јавна потрошувачка. 

Колење и подготвување на заклана перната живина 
за преглед 

Член 73 
Перната живина пред колењето треба да се зашемети 

на хуман и стручен начин, со примена на електрична енер-
гија или јаглен-диоксид. 

Зашеметување на перната живина не се применува 
кај ритуално колење. 

Перната живина се коле со пресекување на крвните 
садови на вратот со надворешен или внатрешен рез. 

Забрането е заклана перната живина да се внесува во 
базен за попарување пред да искрвави доволно. 

Член 74 
Труповите од заклана перната живина мораат да би-

дат исчистени од перја и ситни меки пердуви, мораат да 
бидат без поголеми крвни подливи и оштетувања на 
кожата, на екстремитетите и не смеат да бидат извалкани 
со содржина од внатрешните органи. 

По попарувањето и кубењето на перјата и на ситните 
меки пердуви, труповите на заклана перната живина за 
преглед се подготвуваат така што внатрешните органи 
(желудникот, цревата, црниот џигер, слезината и срцето) 
се вадат од телесната шуплина и се оставаат во природна 
врска со трупот. 

Не е дозволено да се отстрануваат главата, делови од 
трупот и органите, да1 се прават резови или да се обрабо-
тува трупот на живината пред да се заврши ветеринарско-
-санитарниот преглед. 

Преглед на заклана перната живина 

Член 75 
При прегледот на заклана перната живина надлежни-

от орган визуелно ги прегледува главата, надворешната и 
внатрешната површина на трупот и внатрешните органи, 
а, по потреба, ги палпира или ги засекува, Ако се утврдени 
какви и да било патолошки промени, трупот и органите 
од заклана перната живина треба да се задржат и дополни-
телно подетално да се прегледаат. 

Ако е потребно, испитувањата треба да се прошират 
на биолошки остатоци, инхибитори, биостимулатори, 
микробиолошки испитувања и др. 

Ветеринарско-санитарниот преглед на заклана перна-
та живина содржи: 

1) преглед на главата; 
2) преглед на внатрешните органи; 
3) преглед на труповите; 
4) преглед на задржаните трупови. 

Хигиенска исправност на месото и органите на заклана 
перната живина за јавна потрошувачка 

Член 76 
Врз основа на прегледот^ како и врз основа на резул-

татите од еве нту ал н о м и к р о б и ол о ш к о или друго“ испиту-
вање, месото и органите од заклана перната живина се 
оценуваат како: 

1) хигиенски исправни за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправни за јавна потрошувачка; 
3) хигиенски исправни за преработка. 

Член 77 
Месото и органите од заклана перната живина се хи-

гиенски исправни за јавна потрошувачка: 
1) ако добро покрвавине и ако се хигиенски и органо-

лептички исправни; 

ГЗ 
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2) ако на нив не се најдени патолошки промени. 
Ако на заклана перната живина се најдени патолош-

ки промени што се локализирани само на органите или на 
одделен орган, месото е хигиенски исправно за јавна по^ 
трошувачка, а органите на кои се најдени наведените про-
мени не се хигиенски исправни. 

Член 78 
Месото и органите од заклана перната живина не се 

хигиенски исправни за јавна потрошувачка: 
1) ако се утврдени причини поради кои не е дозволе-

но колење според одредбата на член 72 од овој правилник; 
2) ако се утврди: туберкулоза, дифтерија, аспергило-

за, стафилококоза, спирохетоза, сипаници во генерализи-
ран облик, леукоза, саркоЈиатоза, лимфоматоза, чума кај 
живината и њукастл болест, салмонелоза, орнитоза и пси-
такоза, некрооацилоза, инфективен синуситис во септике-
мичен облик, инфлуенца кај гуските, авитаминоза, листе-
риоза, колибацилоза, микоплазмоза и жолтица; 

3) ако се утврди дека живината е многу слаба; дека 
постојат промени во миризбата и бојата, како и знаци на 
гнилеж, слабо искрвавуање и труење или ако се утврдат 
пролиферации и апцеси; 

4) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за условите во поглед на микробилошката исправност 
на кои мораат да им одговараат животните намирници во 
прометот; 

5) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количините на пестициди и други отровни материи, 
хормони, антибиотици и микотоксини што можат да се 
наоѓаат во животните намирници; 

6) ако е утврдена контаминација со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност. 

Месото и органите од смрзната заклана перната 
живина не се хигиенски исправни за јавна потрошувачка 
ако на нив се утврдени појави на гнилеж, запаленост или 
мувлосаност. 

Член 79 
За јавна потрошувачка не се хигиенски исправни: 

душникот, гушата, хранопроводо% цревата, клоаката, bur-
ѕа fabricii, јајцеводите со овариумите, гркланот, белите 
дробови одвоени од трупот и главите и нозете одвоени од 
трупот пред прегледот. 

Член 80 
Месо од заклана перната живина хигиенски е исправ-

но само за преработка: 
1) ако специфичните органолептички својства му се 

измените во помала мера; 
2) ако се утврдат локално ограничени промени или 

оштетувања што не влијаат врз хигиенската исправност 
на другите делови; 

3) ако се утврди извалканост на трупот; 
4) ако се утврдат поголеми оштетувања на трупот во 

текот на обработката. 
Променети, извалкани и оштетени делови пред ко-

ристењето на остатоците од трупот треба да се отстранат 
со исекување. 

Местото оценето како хигиенски исправно само за 
преработка, мора да се користи за изработка на производи 
што се обработуваат со топлота. 

Член 81 
На заклана перната живина по прегледот треба да и 

се извадат срцето, слезината и црниот цигер, а мускулни-
от и жлездениот дел од желудникот да се одвојат од црева-
та. Од црниот џигер треба да се отстрани жолчното ќесе. 
Жлездениот дел од желудникот треба да се исчисти од 
содржината и да се симне слузокожата. Од мускулниот 
желудник треба да се отстрани содржината, а од слузо-
кожата да се одвои рожнатиот слој. 

Ако внатрешните органи по прегледот, обработката 
и ладењето повторно се ставаат во стомачно-градната 
шуплина, мораат претходно да се спакуваат во пластично 
ќесе или фолија. 

Член 82 
По прегледот, трупот од заклана перната живина, јас-

тивите делови и внатрешните органи треба да се оладат 

така што во длабочината на мускулното ткиво на трупот 
да се постигне температура до 4- 4 0С , а на јастивите дело-
ви и органите до 4- 3 0С . 

Месото од перната живина, јастивите делови и внат-
решните органи можат да се ладат: со струење на возду-
хот; со уреди со јаглен-диоксид или со течен азот; со ком-
бинација на тушеви со пијачка вода со струење на возду-
хот и во базени со протечна пијачка вода. 

Ако месото од заклана перната живина се смрзнува, 
мора да се обезбеди температура најмалку - 12 0С за 
смрзнато месо, односно најмалку - 18 0С за длабоко 
смрзнато месо. 

Еднаш одмразнати трупови од заклана перната 
живина не смеат повторно да се смрзнуваат, освен ако се 
наменети за преработка. 

Член 83 
Труповите од заклана перната живина се расекуваат 

и пакуваат во просторија чија температура изнесува до 4-
10 0С . Деловите од расечените трупови мораат да се паку-
ваат непосредно по расекувањето и да се чуваат во просто-
рија во која се обезбедува температурата во длабочината 
на мускулното ткиво да изнесува до 4- 4 0С . Расекување 
на труповите мора да се изврши најдоцна 48 часа по коле-
њето. 

Обележување на месото од заклана перната живина 

Член 84 
Месото од заклана перната живина што е оценето ка-

ко хигиенски исправно за јавна потрошувачка се обе-
лежува на следниот начин: 

1) а?ко труповите се пуштаат во промет поединечно и 
неспакувани, мораат да бидат обележени со Аракалезен 
жиг со пречник 3 cm, кој содржи текст: Ветеринарска ин-
спекција, како и назив на општината, датум на прегледот 
и регистарски број на објектот. Височината на буквите и 
броевите мора да биде 0,3 cm. Жигот се става на трупот 
под крилата. Месото се обележува со жиг натопен со трај-
на и за здравјето нештетна боја; 

2) ако се пуштаат во промет поединечно спакувани 
трупови, нивни делови или внатрешни органи, ознаката за 
употребливост на месото за јавна потрошувачка се печати 
на пластична фолија или кесичка или на пакувањето се 
става етикета со отпечатен печат кој содржи текст: Вете-
ринарска инспекција, како и назив на општината, датум на 
прегледот и регистарски број на објектот. Таа етикета мо-
ра да се стави на збирната амбалажа (картонска кутија и 
сл.) така што при отворањето да се поништи; 

3) ако неспакувани трупови, нивни делови или внат-
решни органи се пуштаат во промет во збирна амбалажа, 
етикетата со отпечатен печат од точка 2 на овој член се 
става На амбалажата така 'што при отворањето да се по-
ништи. 

Печатот од трчка 2 односно од точка 3 на frae I од 
овој член отпечатен на етикетата, на пластичната фолија 
или на 'ќесето, има овален облик, широчина 6,5 cm и висо-
чина 4,5 cm. Височината на буквите треба да биде О, 8 cm, а 
височината на броевите, датумот и регистарскиот број на 
објектот 0,5 cm;. 

Жигот, печатот или етикетата што се употребуваат 
в̂о извозна кланица имаат овален облик, широчина 6,5 cm, 
височина 4,5 cm, и содржат текст: Yugoslavia, Ветеринар-
ска инспекција, како и извознички контролен број и датум 
на прегледот. Височината на буквите во текстот на печа-
тот мора да биде 0,8 cm, височината на броевите на дату-
мот 0,5 cm, а височината на извозничкиот контролен број 
1 cm. 

IV. ПРЕГЛЕД НА ПИТОМИ ЗАЈАЦИ 

Член 85 
Држателот на питоми зајаци, најдоцна на 12 часа 

пред колењето му го пријавува на надлежниот орган коле-
њето на питоми зајаци. 

Кон пријавата од став 1 на овој член мора да се под-
несе и уверение за здравствената состојба на питомите за-
јаци ако питомите зајаци се експедираат во кланица зара-
ди колење. 

ПрЅд колењето, питомите зајаци мораат да гладуваат 
најмалку три часа. 
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Член 86 
Питомите зајци за колење ги прегледува надлежниот 

орган во местото на потеклото, 24 часа пред втасувањето 
во кланицата, кој за тоа издава уверение за здравствената 
состојба. Прегледот мора да се повтори ако поминале по-
веќе од 24 часа од првиот преглед до колењето. 

Ако питомите зајци се прегледани во местото на по-
теклото во последните 24 часа и ако притоа е утврдено де-
ка се здрави, со премортален преглед во кланицата се ут-
врдува здравствената состојба и повредите настанати во 
текот на транспортот. 

Член 87 
Нема да се дозволи коелење на питоми зајци: 
1) ако не е поднесено уверение за здравствената сос-

тојба; 
2) ако се во стадиум на митарење; 
3) ако се слаби или озледени; 
4) ако при прегледот покажуваат знаци на растроено 

здравје; 
5) ако боледуваат или постои самневање дека боледу-

ваат од туларемија, стафилококоза и миксоматоза; 
6) ако потекнуваат од зајачарник во кој 15 дена пред 

колењето е утврдена туларемија. 

Член 88 
Питомите зајци пред колењето треба да се зашеметат 

на хуман и стручен начин со примена на електрична енер-
гија или јаглен-диоксид. 

Питомите зајаци се колат со пресекување на крвните 
садови на вратот. 

Член 89 
Обработка на заклани питоми зајаци се врши на след-

ниот начин: 
1) на заклани питоми зајаци веднаш по искрвавување-

то треба да им се симне кожата заедно со ушите, да им се 
отсечат нозете во карпалниот и тарзалниот зглоб, да им се 
отвори стомачната и градната шуплина и да им се изва-
дат цревата и желудникот; 

2) црниот џигер, срцето и белите дробови треба да се 
остават во природна врска со трупот. 

Ако заклани питоми зајаци се оставаат во кожа, вед-
наш по искрвавувањето треба да^се отстранат органите на 
стомачната и градната шуплина. 

Член 90 
При прегледот на месото и органите од заклани пи-

томи зајаци, мораат да се прегледаат главата, надвореш-
ната и внатрешната површина на трупот и сите внатреш-
ни органи. 

Член 91 
Врз основа на прегледот, како и врз основа на резул-

татите од евентуално микробиолошко или друго испиту-
вање, месото и органите од заклани питоми зајаци се оце-
нуваат како: 

1) хигиенски исправни за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправни за јавна потрошувачка. , 
Месото и органите од заклани питоми зајаци се хиги-

енски исправни за јавна потрошувачка ако се органолеп-
тички беспрекорни. 

Месото и органите од заклани питоми зајаци се хиги-
енски неисправни за јавна потрошувачка: 

1) ако се утврдени причини поради кои не е дозволе-
но колење според член 87 на овој правилник; 

2) ако е утврдено дека боледувале од туберкулоза, 
псеудотуберкулоза, пастерелоза, лихтериоза, саламонело-
за и труење на крвта (сепса); 

3) ако се органолептички изменети од која и да било 
причина. 

Месото од питоми зајаци оценето како хигиенски не-
испрано за јавна потрошувачка мора веднаш да се напра-
ви нештетно. 

Член 92 
За јавна потрошувачка не се хигиенски исправни ор-

ганите од заклани питоми зајаци ако на нив се утврдени 
патолошки промени. 

Месото од заклани питоми зајаци од став 1 на овој 
член хигиенски е исправно за јавна потрошувачка само 
ако е органолептички беспрекорно. 

Член 93 
На месото од заклани питоми зајаци што е оценето 

како хигиенски исправно за јавна потрошувачка се става 
жиг на внатрешната страна од обата бута. 

Жигот од став 1 на овој член има облик на круг со 
пречник 3 сш кој содржи текст: Ветеринарска инспекција, 
како и назив на општината, датум на прегледот и регис-
тарски број на објектот. Височината на буквите и броевите 
мора да биде 0,3 cm. 

Жигот што се употребува во извозна кланица има 
овален облик, широчина 6,5 cm, височина 4,5 cm и содржи 
текст: Yugoslavia, Ветеринарска инспекција, како и извоз-
нички контролен број и датум на прегледот. Височината 
на буквите во текстот на печатот мора да биде 0,8 cm, ви-
сочината на броевите на датумот 0,5 cm, а височината на 
извозничкиот контролен број 1 cm. 

Член 94 
По прегледот на заклани питоми зајци, труповите и 

органите треба да се оладат така што во длабочината на 
мускулното ткиво на трупот да се достигне температура 
до 4- 4 0С, а на органите до 4- 3 0С. 

Член 95 
Одредбите од чл. 82 и 83 на овој правилник што се 

однесуваат на ладење и смрзнување на месо од заклана 
перната живина се применуваат и на ладење и смрзнување 
на месо од заклани питоми зајци. 

V. ПРЕГЛЕД НА ДИВЕЧ 

Член 96 
Отстрелан дивеч му се пријавува на надлежниот ор-

ган заради преглед во рок од 12 часа од моментот на от-
стрелот. џ 

Обработка на дивеч 

Член 97 
Кај крупен дивеч (елени, ерни, диви свињи и др.) вед-

наш по отстрелот мораат да се извадат внатрешните орга-
ни. Срцето, белите дробови, црниот џигер и бубрезите спа-
кувани во пластични ќесиња мораат да бидат означени та-
ка што да може да се утврди нивната припадност на тру-
пот. Тие органи мораат да се сочуваат до завршувањето 
на прегледот. Симнување на кожата и расекување на ди-
веч не е дозволено на местото на отстрелот. 

По отстранувањето на внатрешните органи, на от-
стреланиот дивеч се става етикета која содржи податок за 
местото на отстрелот и датум на отстрелот. 

Член 98 
При вадењето на внатрешните органи на отстрелани-

от дивеч треба да се утврди: 
1) дали постојат промени што укажуваат на постоење 

на сомневање или заболување од заразни болести што се 
пренесуваат на луѓето или животните; 

2) дали се уочуваат појави на болест или промени на 
општата состојба, врз основа на кои месото од дивеч би 
можело да се прогласи како неупотребливо за јавна потро-
шувачка; 

3) дали постојат знаци што укажуваат на тоа дека на 
дивечот му се давани материи со фармаколошко дејство 
или дека дивечот земал други материи што можат да пре-
минат во месото поради кои тоа може да биде хигиенски 
неисправно за јавна потрошувачка или дека постои оправ-
дано сомневање на присуство на биолошки остатоци или 
други отровни материи. 

Член 99 
Трупот од отстрелан дивеч мора да се олади до 4-7 

0С и во рок од 24 часа да се експедира во објект за обработ-
ка, во кој ќе се прегледа, оцени и обележи. Ако надвореш-
ната температура не овозможува доволно брзо да се по-
стигне температура од 4 7 0С во длабочината на месото, 
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месото треба, што е можно побрзо, а најдоцна 10 часа по 
отстрелот, да се смести во соодветен уред за ладење. 

Преглед на месото и органите од дивеч 

Член 100 
Месото и органите од дивеч се прегледуваат визуел-

но, а ако е потребно се палпираат и засекуваат. 
Ако резултатите од прегледот од став 1 на овој член 

не се доволни за оцена на хигиенската исправност, ќе се 
извршат соодветни лабораториски испитувања. 

При прегледот на месото и органите од дивеч треба 
да се утврдат: 

1) болести што се пренесуваат на луѓе и животни; 
2) малигни или мултипни отоци и мултипни апсце-

си; 
3) распространетост на паразити во супкутисот или 

во мускулатурата; 
4) труење; 
5) знаци на природна смрт, колење или отстрел во . 

агонија; 
6) озледи, крвавење или отоци; 
7) знаци на распаѓање, особено при доцнежно наоѓа-

ње на отстрелан дивеч или при доцна извршена екзентера-
ција; 

8) отстапувања во поглед на бојата, миризбата или 
вкусот; 

9) отстапувања во конзистенцијата, особено водни-
кавоста и исклучителната ослабнатост; 

10) извалканост, која ни со темелно исекување не 
може да се отстрани. 

Месото од диви свињи и мечки мора да се прегледа 
заради утврдување дали содржи ларви на трихинела spira-
lis, на начинот пропишан во чл. 39 до 43 на овој правил-
ник. Ако се утврди дека не содржи ларви на трихинела, ќе 
се обележи со тркалезен жиг и со голема буква „Т" во сре-
дината на жигот. Жигот се става на внатрешната површи-
на од стомачната обвивка од обете страни на трупот. 

Оценување на месото од дивеч 

Член 101 
Месото од дивеч се оценува како хигиенски исправно 

за јавна потрошувачка ако не се утврдат промени што 
влијаат врз хигиенската исправност и ако свежите озледи 
настанати од отстрелот или локално ограничените проме-
ни не влијаат врз хигиенската исправност на месото од ди-
веч за јавна потрошувачка. 

Член 102 
Месото од дивеч се прогласува како хигиенски неис-

правно за јавна потрошувачка: 
1) ако се утврди една од причините пропишани во 

член 100 на овој правилник; 
2) ако се утврди една од причините пропишани во чл. 

46 до 50 на овој правилник; 
3) ако месото потекнува од дивеч заболен од туларе-

мија, псевдотуберкулоза (ако примените не се ограничени 
само на одделни органи), стафиломнкоза кај зајаците, 
миксоматоза, салмонелоза и туберкулоза; 

4) ако месото од дивеч не им одговара на одредбите 
од Правилникот за условите во поглед на микробиолош-
ката исправност на кои мораат да им одговараат живот-
ните намирници во прометот; 

5) ако месото и органите не им одговараат на одред-
бите од Правилникот за количините на пестициди и други 
отровни материи, хормони, антибиотици и микотоксини 
што можат да се наоѓаат во животните намирници; 

6) ако е утврдена контаминација со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност. 

Месото од дивеч хигиенски неисправно за јавна по-
трошувачка мора веднаш да се направи нештетно. 

Обележување на месото од дивеч 

Член 103 
Месото од дивеч хигиенски исправно за јавна потро-

шувачка се обележува со овален жиг широк 6,5 cm и висок 
4,5 cm, според условите утврдени во член 57 на овој пра-
вилник. 

Обележување може да се врши и со помош на овална 
етикета на која е отпечатен печат, според точка 1 на член 
57 од овој правилник. 

Член 104 
При обележување на трупови од дивеч со тежина по-

голема од 60 kg, секоја половина мора да се обележи на 
следните места, и тоа: на .надворешната страна од бутот, 
како и на слабините, грбот, стомачниот ѕид, плешката и 
плеврата, а кај трупови од зајаци и животни од приближно 
иста големина е доволен само еден жиг кој се става на гр-
бот помеѓу плешките. 

Обележувањето на спакувано месо од дивеч може да 
се врши со етикета според член 103 став 2 на овој правил-
ник отпечатена на заштитната обвивка која е добро затво-
рена или со печат на етикетата која е цврсто поврзана со 
заштитната обвивка или со телото на животното, со тоа 
што ознаката да биде добро видлива и да им одговара на 
наведените услови. Заштитните обвивки не смеат повтор-
но да се употребуваат. 

Трупови од дивеч во кожа се обележуваат со жиг кој 
се става на внатрешната површина на стомачната обвивка 
од обете страни на трупот или со етикета. 

Член 105 
Одредбите од чл. 82 до 84 на овој правилник што се . 

однесуваат на ладење, смрзнување, пакување и обележува-
ње на месо од заклана перната живина се применуваат и 
на ладење, смрзнување, пакување и обележување на месо 
од пернат дивеч. 

Ладење и сменување на месо од дивеч 

Член 106 
По завршениот преглед, месото од дивеч што е хиги-

енски исправно за јавна потрошувачка мора да се лади та-
ка што во длабочината на мускулното ткиво да се постиг-
не температура до -К 7 0С. Ако месото од дивеч се смрзну-
ва мора да се обезбеди температура најмалку - 1 2 0С за 
смрзнато месо односно најмалку - 1 8 0С за длабоко 
смрзнато месо. 

VI. ПРЕГЛЕД НА ЈАЈЦА И НА ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА 

Член 107 
Производителот на јајца, во рок од 12 часа пред пуш-

тањето во промет му го пријавува на надлежниот орган 
прегледот на јајцата. 

Јајцата можат да се пуштат во промет за јавна потро-
шувачка ако надлежниот орган што извршил преглед на 
местото на производството издаде уверение за нивната ис-
правност. 

. Член 108 
Јајцата се прегледуваат визуелно заради оценување 

на чистотијата на површината и на обликот и со просвет-
лување (лампирање), а по потреба и со разбивање и со 
преглед на нивната содржина, како и со соодветни лабора-
ториски испитувања. 

Член 109 
Врз основа на прегледот, како и врз основа на резул-

татите од евентуално микробиолошко или друго испиту-
вање, јајцата се оценуваат како: 

1) хигиенски исправни за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправни за јавна потрошувачка; 
3) условно хигиенски исправни за јавна потрошувач-

ка; 
4) хигиенски исправни за преработка. 

Член 110 
Хигиенски исправни за јавна потрошувачка се јајцата 

на здрави несачки што се органолептички непроменети. 

Член 111 
Хигиенски неисправни за јавна потрошувачка се јај-

цата: 

I 4 



Страна 1698 - Број 68 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 3 ноември 1989 

1) што содржат причинители на туберкулоза; 
2) што содржат причинители на салмонелоза; 
3) што се од перната живина лекувана со антибиоти-

ци и други лекови што преминуваат во јајцата или која 
примала супстанци со фармаколошко дејство за профи-
лактички или нутритивни цели и не поминало потребното 
време за излачување од организмот на животното, според 
упатството на производителот за нивната употреба (ка-
ренца); 

4) што не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за условите во поглед на микробилошката исправност 
на кои мораат да им одговараат животните намирници во 
прометот; 

5) што не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количините на пестициди и други отровни материи, 
хормони, антибиотици и микотоксини што можат да се 
наоѓаат во животните намирници: 

6) ако е утврдена контаминицаја со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност; 

7) ако обоеноста на жолчката потекнува од синтетич-
ки органски бои од храната; 

8) што се зафатени со процес на гнилеж; 
9) што се мувлосни; 
10) што содржат крвави дамки или туѓи тела; 
11) ако жолчката и белката се измешани; 
12) што имаат туѓа миризба и вкус; 
13) ако при просветлување е видлив зародок; 
14) ако биле инкубирани повеќе од 24 часа. 

Член 112 
Условно хигиенски се исправни пајкини јајца и јајца 

што потекнуваат од запат сомнителна на салмонелоза. 
На амбалажата во која се спакувани пајкини јајца мо-

ра да се стави ознаката: „Пајкини јајца“ и предупредување 
дека мораат да се варат најмалку 10 минути. 

Член 113 
Хигиенски исправни за преработка се јајцата: 
1) што се деформирани и напукнати; 
2) ако со лампирање е утврдено дека жолчката налег-

нува на внатрешниот ѕид од лушпата; 
3) што се во поголем степен извалкани; 
4) што биле инкубирани до 24 часа. 

Член 114 . 
Јајцата се чуваат во складови (ладилници) на објект 

на температура на воздухот од - 0,50С дџ -f- 20С. 
Јајцата мораат да бидат складирани така што да би-

дат лесно пристапни за прег лед. 
Прегледот на јајцата се врши пред и во текот на скла-

дирањето. 
За прегледите на јајцата се води евиденција од која 

мораат да се видат датумот на ставањето на јајцата во ла-
дилникот и датумот на експедирањето. 

Член 115 
Производите од јајца се оценуваат како хигиенски ис-

правни за јавна потрошувачка врз основа на органолеп-
тички и, по потреба соодветни лабораториски испитува-
ња. 

Член 116 
Производите од јајца се хигиенски неиправни за јавна 

потрошувачка: 
1) ако се контаминирани од причинители на зоонози; 
2) ако биле во допир со лица заболени од заразни,бо-

лести што можат да се пренесат преку тие производи; 
3) ако се механички загадени толку што примесите со 

кои се загадени да не можат на никој начин да се отстра-
нат; 

4) ако се обоени или конзервирани со недозволени 
конзерванс^!; 

5) ако имаат изменети органолептички својства; 
6) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-

кот за условите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на кои мораат да им одговараат животните намири-
ници во прометот; 

7) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количините на пестициди и други отровни материи, 
хормони, антибиотици и микотоксини што, можат да се 
наоѓаат во животните намирници; 

I 

- i 

8) ако е утврдена контаминација со радиоактивни 
супстанции над дозволеното ниво на активност. 

VII. ПРЕГЛЕД НА МЛЕКО И НА ПРОИЗВОДИ ОД 
МЛЕКО 
Член 117 

Млеко и производи од млеко се хигиенски исправни 
за јавна потрошувачка ако потекнуваат од здрави живот-
ни и ако во текот на добивањето, преработката, складира-
њето и транспротот се исполнети условите предвидени со 
овој правилник. 

Член 118 
Заради преглед на млеко и на производи од млеко на-

менети за јавна потрошувачка, држателот на животни и 
објекти за производство на млеко и на производи од мле-
ко мора да му ги пријави на надлежниот орган: 

1) видот на производот; 
2) намената и називот на објектот; 
3) видот и бројот на животните. 

Член 119 
Млекото и производите од млеко наменети за јавна 

потрошувачка можат да се произведуваат од животни што 
се прегледани од надлежната ветеринарска служба и испи-
тани на заразни болести (бруцелоза, туберкулоза и др.) и 
маститиси предизвикани од стрепто и стофилококи. 

Надлежната ветеринарска служба му издава на 
држателот на животни здравствен лист за молзницата 
(млечна карта), како доказ дека животното е здраво. 

Член 120 
Надлежниот орган врши контрола на извршените 

прегледи на животните, на водењето евиденција и на мес-
тото на производството на млеко и производи од млеко. 
Ако утврди дека животните се здрави, дека се исполнети 
пропишаните услови за објектите во кои се произведуваат 
и складираат млеко и производи од млеко и дека млекото 
и производите од млеко наменети за јавна потрошувачка 
се хигиенски исправни, на држателот на животното и обје-
к т , на собирната станица односно на млекарницата ќе и 
дозволи производство на млеко или на производи од мле-
ко за јавна потрошувчака. 

Ако условите од став 1 на овој член не се исполнети, 
надлежниот орган ќе ги забрани работата на објектот и 
пуштањето во промет на млеко и на производи од млеко 
за јавна портошувачка. 

Член 121 
Просториите во кои се складира и се преработува 

млеко, како и садовите и опремата што доаѓаат во допир 
со млекото во текот на .добивањето, преработката и тран-
спортот, мораат да ги исполнуваат пропишаните хигиен-
ски услови. 

Надлежниот орган врши проверка на пропишаните 
хигиенски услови, и тоа: 

1) проверува најмалку двапати годишно дали се ис-
полнети хигиенските услови во текот на добивањето и 
транспортот на млекото до собиралиште^; 

2) при предавањето на млеко во собирната станица 
од секој производител на млеко зема мостри и ги испиту-
ва: 

- вкупниот број на микроорганизми - најмалку два-
пати годишно; 

- бројот на соматски ќелии - најмалку двапати го-
дишно; 

- - заразеноста со бруцелоза, со млечно прстенеста 
проба (ABR-MPP-тест) - најмлаку двапати годишно; 

3) зема мостри на млеко од сите производителите на 
едно собирно место - еднаш месечно за редукционен тест; 

4) зема мостри на млеко и на производи од млеко од 
производителите кои производите ги пуштаат во промет 
на пазари или им ги предаваат на откупните станици и ги 
испитува: 

- вкупниот број на микроорганизми - најмалку чети-
рипати годишно; 

- бројот на соматски ќелии - најмалку четирипати го-
дишно; 

- заразеноста со бруцелоза, со млечно прстенеста 
проба (ABR-MPP тест) - најмалку четирипати годишно. 

i 
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Член 122 
Налджениот орган, најмалку еднаш месечно, визуел-

но ги прегледува кантите, цистерните, млеководите, амба-
лажата и друга опрема за млеко и зема испнрки или бриде-
ви за микробилошки преглед. 

Микробилошките резултати се проценуваат на след-
ниот начин: 

1) внатрешната површина на кантите, шишињата 
или на други садови за млеко е доволно чиста ако на 1 ml 
зафатнина на садот нема повеќе од пет колонии миркоор-
ганизми; 

2) внатрешната површина на амбалажата (тетрапак, 
пергапак и др.) има прифатлива хигиенска состојба ако на 
1 ml зафатнина нема повеќе од една колонија микроорга-
низми, ако на 1 cm2 внатрешна површина нема повеќе од 
една колонија микроорганизми; 

3) внатрешната површина на цистерните, млеководи-
те и на друга млекарска опрема е доволно чиста ако на 1 
cm2 нема повеќе од пет колонии микроорганизми. 

Ако миркобиолошката контаминација на амба-
лажата и на опремата е над границите наведени во точ. 1 
до 3 на став 2 од овој член, надлежниот орган нема да до-
зволи употреба на таквата амбалажа и опрема и ќе нареди 
преземање на потребни мерки заради намалување на КОН“ 
тамииацијата, / 

Член 123. 
Заради контрола на ефикасноста на термичката обра-

ботка на млекото, секој лист на термограм за регистраци-
ја на температурата на пастеризацијата односно стерили-
зацијата мора пред почетокот на термичката обработка да 
се означи со датум и да се завери со печат на надлежниот 
орган. 

За време на пастеризацијата односно стерилизација-
та и миењето на пастеризаторот односно стерилизаторот, 
термографот треба да биде заклучен. По пастеризацијата 
односно стерилизацијата, на термограмот мора да се за-
пишат податоци за“ кол ичеството“ на термички третирано-
то млеко и евентуалните промени на температурата и вре-
мето на термичката обработка. По термичката обработка 
надлежниот орган со свој потпис го заверува термогра-
мот, кој мора да се чува 12 месеци од денот на пастериза-
цијата односно стерилизацијата. 

Член 124 
Во текот на работата на термографот, на тфмогра-

мот мораат јасно да се испишат височината на температу-
рата и времето на пастеризацијата односно стерилизаии-
јата, односно траењето на чистењето и темпертурата на 
чистењето на пастеризаторот. 

Ако се утврди дека млекото не е пречистено и дека не 
е примената пропишаната термичка обработка, ќе се за-
брани пуштање во промет на такво млеко кзко пастеризи" 
рано или стерилизирано, 

Ефикасноста на термичката обработка на пастеризи^ 
рано млеко во производствениот погон се контролира со 
доказ на фосфатаза односно пероксидаза. 

Член 125 
За време на складирањето и транспортот заради за-

чувување на хигиенската исправност, млекото мора да би-
де изладено пред експедирањето, а млекото и производите 
од млеко заштитени од евентуални загадувања, од дејству-
вање на сончевите зраци и од надворешната температура. 

Ако на местото на добивањето, млекото се чува до 24 
часа, мора да биде изладено до 4- 8 РС, а ако се чува до 48 
часа од 4 I до -4 4 0С. 

Млекото и павлаката мораат по пастеризацијата да 
се изладат и складираат на температура од 4- 5 QC, а меки-
те сирења до 4 5 0С. 

Температурата на млекото, на пастеризираното мле^ 
ко, на јогуртот и на меките сирења за време на транспор-
тот не смее да биде повисока од 4-10 0С. 

ка. 
Ф 

3) условно хигиенски исправни за јавна потрошувач-

Член 127 

Член 126 
Млекото и производите од млекце оценуваат орга: 

цолептички и со лабораториски испитувања како: 
1) хигиенски исправни за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправни за јавна потрошувачка; 

Млекото и производите од млеко се оценуваат како 
хигиенски исправни забавна потрошувачка ако потекнува-, 
ат од здрави животни. 

Член 128 
Млекото се оценува ^ако хигиенски неисправно за 

јавна потрошувачка ако потекнува од модрици; 
1) што боледуваат или се сомнева дека боледуваат од 

туберкулоза, како и од молзници што позитивно реагира-
ат на туберкулинска проба; 

2) што се заразени со бруцели; 
3) што боледуваат од лептоспироза, листериоза, Q 

треска и кравји сипаници; 
4) што боледуваат или се сомнева дека боледуваат 

од: говедска нума, белодробна зараза кај говедата, лигавка 
и шап, антракс, шуштавец, хеморагична септикемија, бес-
нило, ицфектнвна булбарна парализа, овчи сипаници, 
брадсот и мелитококоза или се сомнева дека се заразени 
со тие болести; 

5) што се вакцинирани со жив вирус на беснило, а не 
поминале 14 дена од денот на вакцинирањето; 

6) што се заразени со салмонели или се трајни излу-
чувачи на тие бактерии; 

7) што боледуваат од акутно или хронично воспале-
ние на вимето, а млекото содржи St, agalactiae или Staphy-
1ососсш aureus; 

8) чијашто здравствена состојба е тешко растроена; 
9) што излучуваат гној од половите органи; 
10) што служат за производство на вакцина во време 

на тоа производство и по тоа време додека излачуваат па^ 
тогени бактерии или вируси; 

11) што се лекувани со лекови кои преминуваат во 
млекото за време на лекуваното и по последната аплика-
ција на лековите не поминало потребното време за изла^ 
чување од организмот на животното, според упатството 
на производителот за нивната употреба (каренца). 

Млекото се оценува како хигиенски неисправно за 
јавна потршувачка и: 

1) ако е контаминирано со причинители на заразни 
болести кај животните од точ. 1 до 5 на став ! од овој 
член; 

2) ако е контаминирано со причинители на заразни 
болести кај луѓето; Vibrio choleras, Cormdbactermm aiphte^ 
riae, Steptococcus scaslatinae, Enterppatogeni Е, соИ, ShigeJ-
lae, Mycobacterium tuberculosis, S. Typhi i paratyphi А, В, С, 

-Virus на епидемичен хепатитис, вирус на полиомиелитис, 
3) ако во 1 ml содржи повеќе од 500.000 ќелии; 
4) ако е видливо загадено со нечистотии; 
5) ако е конзервирано со хемиски средства односно 

ако содржи други адитиви и биостимулатори; 
6) ако бојата, миризбата, вкусот и конзистенцијата се 

променети; 
7) ако не им одговара на одредбите од Павилникот за 

условите во поглед на микробиолошката исправност на 
кои мораат да им одговараат животните намирници во 
прометот; 

8) ако не им одговара на одредбите од Правилникот 
за количествата на пестициди и други отровни материи, 
хормони, антибиотици и микотокснни кои можат да се на-
оѓаат во животните намирници; 

9) ако е утврдена контаминација со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност, 

-Член 129 
Не се хигиенски исправни за јавна потрошувачка: 
1) остатоците по пречистувањето на млекото; 
2) остатоците од млеко во канти по излевањето и ос-

татоците од машина за миење садови, 
Остатоците од тон. 1 и 2 на овој член мораат да се на-

прават нештетно 

Член 130 
Млекото се оценува како условно хигиенски исправ-

но за јавна потрошувачка ако потекнува од: 
1) здрави молзници од штала во која е утврдена зара“ 

за или се сомнева дека во таа штала има молзкици заболи 
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ни или се сомнева дека се заболени од следните заразни 
болести: салмонелоза, туберкулоза, бруцелоза, Q треска 
или кравји сипаници; 

2) молзници што реагирале сомнително на туберк^-
линска проба или се сомнева дека боледуваат до бруцело-
за, лептоспироза, листериоза, Q треска и кравји сипаници; 

3) молзници 14 дена по вакцинирањето против ац-
4 тракс и од 14 до 90 дена по вакцинирањето против бесни-

ло. 
Условно хигиенски исправно млеко мора да се пасте-

ризира, стерилизира или да праврие под контрола на над-
лежниот орган. По гввстеризацијата, стериЈтизацијата од-
носно варењето, млекото е употребливо забавна потрошу-
вачка. 

Условно хигиенски исправното млеко смее да се 
транспортира во млекарница на термичка обработка само 
одвоено од млеко што е хигиенски исправно за јавна по-
трошувачка. На кантата, цистерната односно на друга ам-
балажа во која се транспортира условно хигиенски ис-
правно млеко, мора да постои видна ознака во форма на 
буквата „Т" во црвена боја, висока 25 cm. 

Ако термичка обработка не може да се изврши, ус-
ловно хигиенски исправното млеко е хигиенски неисправ-
но за јавна потрошувачка. 

Член 131 
Термички обработено млеко и производи од млеко се 

оценуваат како хигиенски неисправни за јавна потрошу-
вачка: 

1) ако се контаминирани со причинители на заразни 
болести кои од човек на човек се пренесуваат преку намир-
ниците или ако се контаминирани со причинители на зоо-
нози од член 128 на овој правилник; 

2) ако се механички загадени со примеси кои можат 
да бидат штетни за јавна потрошувачка. 

3) ако содржат адитиви во количество поголемо од 
дозволеното или ако содржат недозволени адитиви; 

4) ако нивниот состав и органолептичките својства 
поради хемиски, микробиолошки и други процеси се тол-
ку променети што не се повеќе хигиенски исправни за јав-
на потрошувачка; 

5) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за условите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на кои мораат да им одговараат животните намирни-
ци во прометот; 

6) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количествата на пестициди и други отровни мате-

,рии, хормони, антибиотици и микотоксини кои можат да 
се наоѓаат во животните намирници; 

7) ако е утврдена контаминација со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност. Ј 

Член 132 
Ако млекото е оценето како хигиенски неисправно за 

јавна потрошувачка, надлежниот орган нема да дозволи 
промет на тоа млеко и негова преработка во кој и да е 
производ од млеко за јавна потрошувачка. 

Млекото од став 1 на овој член може да се користи за 
технички цели или да се употреби за добиточна храна по 
соодветна обработка. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, над-
лежниот орган ќе го заплени млекото хигиенски неисправ-
но за јавна потрошувачка и ќе нареди негово уништување 
ако постои опасност од ширење на заразна боелст. 

VIII. ПРЕГЛЕД НА РИБИ, РАКОВИ, ШКОЛКИ, ЖАБИ, 
ПОЛЖАВИ И НА ПРОИЗВОДИ ДОБИЕНИ СО НИВНА 

ПРЕРАБОТКА 
Риби 

е 
Член 133 

Рибите наменети за јавна потропувачка најдоцна 12 
часа од моментот на уловот мораат да му се пријават на 
надлежниот орган заради преглед. 

Член 134 
Рибите се прегледуваат со адспекција на кожата, очи-

те, жабрите, аналниот отвор и месото, а по потреба и со 
зарезување на месото. На рибите на кои не им се извадени 
внатрешните органи во случај на сомневање на расипува-

ње, им се отвора телесната шуплина и се прегледуваат 
внатрешните органи и серозите. 

Ако е потребно, ќе се изврши проба со варење, микро-
биолошки преглед, хемиски преглед и испитување на ра-
диоактивност и присуството на соли на тешки метали, ка-
ко и на биолошки остатоци. 

Свежи риби 
Член 135 

Врз основа на преглед, рибите можат да се оценат4 ка-
ко: 

1) хигиенски исправни за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправни за јавна потрошувачка. 

Член 136 
Хигиенски исправни за јавна потрошувачка се свежи 

риби без органолептички промени. 

Член 137 
Хигиенски неисправни за јавна потрошувачка се 

свежи риби: 
1) мрени со икра за време на мрестење (од почетокот 

на март до крајот на април); 
2) заболени од заразни болести во акутен стадиум; 
3) морски и речни паклари пред да им се симне 

кожата; 
4) шкарпини, пајак белец, мркуља, морски гулаб и 

морски ластовици, ако не им се отстранети отровните 
боцки; 

5) ако поради болест покажуваат изразити патолош-
ки промени на кожата и во мускулното ткиво (месото); 

6) ако пред прегледот им е отстранета главата или 
очите или жабрите; 

7) ако жабрите им се бојосани со крв или со некоја бо-
ја; . . 

8) ако испуштаат миризба што не му е својствена на 
видот на свежа риба или која е последица од расипување; 

9) ако се нападнати со бобинки од DiphyHobotrium 1а-
tum или со ларви од Opistorchis felineus, или со ларви од 
Anisacis, или со други паразити или нивни развојни форми 
патогени за луѓето; 

10) ако се нападнати со паразити или нивни развојни 
форми кои не се патогени за луѓето, а предизвикале орга-
нолептички промени; 

11) ако се изразито слаби; 
12).ако очите им се упаднати и коритата заматена; 
13) ако жабрите им се покриени со млечно заматена 

слуз и ако оддаваат несвојствена миризба или поинтензив-
на миризба на риба, или имаат сивомургава боја и се ису-
шени; 

14) ако кожата им е покриена со леплива млечна за-
матена слуз; 

15) ако месото им е толку меко што на него да оста-
нуваат отпечатоци од прсти; 

16) ако аналниот отвор им е издаден и сивозелен и 
ако од него излегува содржината на цревата; 

17) ако им се извадени внатрешните органи, а стомач-
ната обвивка заматена и покриена со леплива слуз; 

18) ако се отруени или пцовисани поради дејство на 
некое хемиско средство или убиени со експлозив; 

19) ако со убод им е оштетен дигестивниот тракт; 
20) ако органите покажуваат знаци на расипување, а 

содржината на цревата се разлеала по стомачната шупли-
на; 

21) ако не одговараат на одредбите од Правилникот 
за условите во поглед на микробиолошката исправност на 
кои мораат да им одговараат животните намирници во 
прометот; 

22) ако не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количествата на пестициди и други отровни мате-
рии, хормони, антибиотици и микотоксини кои можат да 
се наоѓаат во животните намирници; 

23) а̂ко е утврдена контаминација со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност. 

Член 138 
Ситни сини Ив^уги видови ситни риби со тенка кожа, 

хигиенски се исправни за јавна потрошувачка иако кожата 
на стомакот им е делумно испукана, но без излив на 
содржината на цревата. 

t 4 
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Ситни сини и други видови ситни длабински риби со 
тенка кожа, хигиенски се исправни за јавна потрошувачка 
и кога на жабрената поклопка и околу очите можат да се 
најдат ситни крвавења. 

Смрзнати риби 

Член 139 
Смеат да се смрзнуваат само риби за кои со преглед е . 

утврдено дека се хигиенски исправни за јавна потрошувач-
ка и дека се погодни за смрзнување. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
риби што непосредно по уловот се смрзнуваат на брод кој 
има соодветни уреди за смрзнување и простор за чување 
на смрзнати риби. 

Член 140 
Како смрзната риба, во смисла на овој правилник, се 

смета рибата што непосредно по уловот е изложена на 
смрзнување и складирана на температура од -180С. 

Член 141 
Риби можат да се смрзнуваат со глава или без глава, 

расечени во делови, поединечно, односно во блок или кон-
фекционирани. 

По исклучок од став 1 на овој ^ е н мали риби можат 
да се смрзнуваат и со внатрешните органи или без нив. 

Член 142 
Пред да се пушти во промет смрзната риба, со пре-

глед на одмрзнати мостри треба да се утврди дали во те-
кот на складирањето дошло до промени поради кои риби-
те не се повеќе хигиенски исправни за јавна потрошувачка. 

Смрзнатата риба, заради зачувување на хигиенската 
исправност, мора да се транспортира со превозни сред-
ства кои имаат уред за одржување на ниски температури. 

Член 143 
Хигиенски неисправни за јавна потрошувачка се 

смрзнати риби и смрзнати делови од риби кои по од-
мрзнувањето имаат: 

1) кожа со обоени дамки и петни на стомачниот дел, 
настанати поради распаѓање на дигестивниот тракт; 

2) месо од риба со променета боја, миризба, вкус и 
конзистентна; 

3) месо од риба кое содржи бобинки од Diphylobotri-
иш latum или ларви од Opistorchis felineus или ларви од 
Anisacis, или други паразити или нивни развојни форми 
патогени за луѓето; 

4) месо од риби што содржи паразити или нивни раз-
војни форми кои не се патогени за луѓето, а се предизвика-
ни од органолептички промени; 

5) месо од риби кои не им одговара на одредбите од 
Правилникот, за условите во поглед на микробиолошката 
исправност на кои мораат да им одговараат животните 
намирници во прометот; 

6) месо од риби кое не им одговара на одредбите од 
Правилникот за количеството на пестициди и други от-
ровни материи, хормони, антибиотици и микотоксини кои 
можат да се наоѓаат во животните намирници; 

7) месо од риби контаминирано со радионуклиди над 
дозволеното ниво на активност. 

Забрането е еднаш одмрзната риба повторно да се 
смрзнува, освен ако е наменета за преработка. Во тој слу-
чај, одмрзнувањето се врши под контрола на надлежниот 
орган. 

ф 
Ракови 

Член 144 
Хигиенски исправни за јавна потрошувачка се само 

живи слатководни ракови. Од морски ракови: хлап, јастог 
и ракавица (грмаљ) можат да се употребуваат за јавна по-
трошувачка живи или смрзнати, а козици, шкампи и други 
видови ракови - живи, мртви или смрзнати. 

Надлежниот орган со преглед на опашките на 
смрзнатите ракови ја утврдува нивната хигиенска исправ-
ност за јавна потрошувачка. 

Член 145 
Како хигиенски неисправни за јавна потрошувачка се 

оценуваат: 
1) ракови што се во агонија (раковите се во агонија 

ако не реагираат на допир или ако реагираат ненормал-
но); 

2) мртви ракови: 
а) ако имаат несвојствена миризба; 
б) ако бојата им е наполно избледена и без сјај; 
в) ако месото не им е стаклесто сјајно, туку заматено 

и меко, а при одвојувањето од оклопот се распаѓа; 
3) шкампи што имаат црно-костенлива боја; 
4) ракови кои не одговараат на одредбите од Правил-

никот за условите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на кои мораат да одговараат животните намирници 
во прометот; 

5) ракови кои не одговараат на одредбите од Правил-
никот за количествата на пестициди и други отровни ма-
терии, хормони, антибиотици и микотоксини кои можат 
да се наоѓаат во животните намирници; 

6) ракови што се ,контаминирани со радионуклиди 
над дозволеното ниво на активност. 

Школки 

Член 146 
Со преглед се утврдува дали школките се живи и да-

ли ги имаат цврсто затворени корупките. 

Член 147 
Хигиенски неисправни за јавна потрошувачка^ се 

школки: 
1) кои се пцовисани, т.е. на кои корупките им се отво-

рени, а на допир не се затвораат цврсто; 
2) кои потекнуваат од загадени води; 
3) кои не се добро исчистени од образување и имаат 

несвојствена миризба; 
4) кои содржат биотоксини по потекло од морски ал-

ги; 
5) кои не им одговараат на одредбите од Правилни-

кот за условите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на кои мораат да им одговараат животните намирни-
ци во прометот; 

6) кои не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот ^а количст вата на пестициди и други отровни мате-
рии, хормони, антибиотици и микотоксини кои можат да 
се наоѓаат во животните намирници; 

7) кои се контаминирани со радионуклиди над дозво-
леното ниво на активност. 

Жаби и полжави 

Член 148 
Хигиенски исправни за јавна потрошувачка се само 

копани од жаби без кожа, и тоа копани од зелена жаба (Ra-
na esculenta) и копани од костенлива мала жаба (Rana tem-
poraria). 

Член 149 
Хигиенски неисправни за јавна потрошувачка се 

жабешки копани: 
1) на кои мускулното ткиво (месото) им има темна 

боја и е воденикаво, или кои имаат миризба на гнилеж; 
2) кои се нападнати со паразити; 
3) кои не им одговараат на одредбите од Правилни-

кот за условите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на кочи мораат да им одговараат животните намирни-
ци во прометот; 

4) кои не им одговараат на одредбите од Правилни-
кот за количествата на пестициди и други отровни мате-
рии, хормони, антибиотици и микотоксини кои можат да 
се наоѓаат во животните намирници; 

5) кои се контаминирани со радионуклиди над дозво-
леното ниво на активност. 

Член 150 
Не се хигиенски исправни за јавна потрошувачка кра-

ци од крастави жаби, т.е. од жаби чии копани се пократки, 
а бојата потемна од бојата на краците на зелени или кос-
тенливи жаби. 

Р 
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Член 151 
За јавна потрошувачка можат да се употребуваат са-

мо големиот градинари полжав (Heliy pomatia) и на него 
сродните Н. adspersa, Н. arbustormm и Н. nemoralis. 

Полжавите од став 1 на овој член се употребуваат за 
јавна потрошувачка само живи, со неоштетена куќичка 
или конзервирани со смрзнување. За смрзнување полжави-
те се вадат од куќичките и се ослободуваат од слузта, се 
смрзнуваат и се складираат на температура од - 1 8 0С. 

Производи од риби, ракови, школки, жаби и полжави 

Член 152 
За производи од риби (рибини конзерви, рибини по-

луконзерви, солена риба, димена риба, сушева риба, про-
изводи од иситнето рибино месо и друго) можат да се ко-
ристат само суровини кои со преглед се оценети како хи-
гиенски исправни за јавна потрошувачка. 

Член 153 
Одредбите на чл. 163 и 164 од овој правилник, кои се 

однесуваат на прегледот на производи од месо, се приме-
нуваат и на прегледот на производите од член 152 на овој 
правилник. 

IX. ПРЕГЛЕД^ НА МЕД 

Член 154 
Медот наменет за јавна потрошувачка се пријавува 

до надлежниот орган заради преглед во рок од 12 часови 
пред пуштањето во промет. 

Член 155 
Преглед на медот се врши органолептички и, по по-

треба, со лабораториски испитувања. 

Член 156 
Врз основа на прегледот, медот може да се оцени ка-

ко: 
1) хигиенски исправен за јавна потрошувачка; 
2) хигиенски неисправен за јавна потрошувачка. 

Член 157 
Медот хигиенски е исправен за јавна потрошувачка: 
1) ако е добиен од пчелино друштво кое не боледува 

од заразни болести кај пчелите; 
2) ако органолептички е непроменет и хигиенски ис-

правен. 
Член 158 

Медот хигиенски е неисправен за јавна потрошувач-
ка: 

1) ако е добиен од пчеларник во кој е утврдена чума 
на пчелино легло, акариоза и ноземоза; 

2) ако е собран од цветови на растенија од видот аза-
леа, рододендрон, олеандер и горски давор; 

3) ако е механички загаден со туѓи примеси; 
4) ако е бојосан или конзервиран со хемиски сред-

ства што ја намалуваат киселова; 
5) ако е мувлосан; 
6) ако е зафатен со млечнокиселинско или оцетноки-

селинско вриење; 
7) ако има несвојствена миризба и вкус; 
8) ако не им одговара на одредбите од Правилникот 

за условите во поглед на микробиолошката исправност на 
кои мораат да им одговараат животните намирници во 
прометот; 

9) ако не им одговара на одредбите од Правилникот 
за количествата на пестициди и други отровни материи, 
хормони, антибиотици и микотоксини кои можат да се на-
оѓаат во животните намирници; 

10) ако е контаминиран со радионуклиди над дозво-
леното ниво на активност. 

X. ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 
Член 159 

На местото на производството и складирањето на 
производите надлежниот орган контролира: 

1) дали пред почетокот и за време на работата во 
производствените објекти се исполнети хигиенските усло-
ви во поглед на чистотата на сите работни простории, на 
просториите за складирање, опрема, на санитарните про-
стории и на транспортните средства; 

2) дали во производствените објекти правилно се 
применуваат соодветните средства за дезинфекција, дезин-
секција и дератизација; 

3) начинот на складирање и хигиенската исправност 
на складираните суровини, полупроизводи и производи; 

4) хигиенската исправност на водата во производ-
ствените простории, како и на водата за приготвување на 
саламура, мраз и за ладење на производи; 

5) хлорирањето на водата и количеството на резидуа-
лен хлор во водата; 

6) спроведувањето на задолжителен преглед на ком-
пактност на шевовите на лименките по височина и дебе-
лина; 

7) чистотата на кругот на објектот за производство 
на производи. 

Член 160 
Надлежниот орган мора, пред почетокот на работа-

та, да ги прегледа сите производствени простории и опре-
мата и да ја утврди нивната хигиенска состојба и приклад-
ност за употреба. Несродветните простории и опрема над-
лежниот орган ги исклучува од употреба со поставување 
на ознаки. 

Како несоодветна опрема, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира опрема која во директен или индирек-
тен контакт може да предизвика контаминација на произ-
води (на пр. непрописно измиени и исчистени машини, са-
дови, колички, маси, колосеци, простории и друго). 

Подвижната опрема која поради оштетување не 
може да се користи, мора да се исклучи од понатамошна 
употреба и да се отстрани од работната просторија. На 
подвижната опрема се поставува соодветна картичка - оз-
нака и притоа на ознаката се заокружува бројот 1, пред 
зборовите: „Да се отстрани“, со внесување на сите други 
податоци. На истиот начин се обележува и неподвижната 
опрема (на пр. големи машини и др.) која нема да се по-
права. 

Ако од употреба се исклучува нечиста, тешко под-
вижна опрема чии делови треба да се поправат или заме-
нат, или просторија или дел од просторија,, ца, соодветно-
то место ќе се стави ознака со која се забранува нивната 
употреба и во квадратието на таа ознака ќе се заокружи 
бројот 2, пред зборовите: „Да се оспособи“, што значи де-
ка забраната ќе престане да важи дури по нивното оспосо-
бување за употреба. 

Ако од употреба се исклучуваат група предмети, (на 
пр. садови за месо и сл.) не мора да се означува секој пред-
мет посебно, туку ознаката ставена на еден предмет се од-
несува на целата група. Во картичката покрај предметот 
чија употреба се забранува, се наведува и бројот на пред-
метите што треба да се оспособат за употреба. 

Ако некоја просторија не ги исполнува хигиенските 
или други пропишани услови, односно ако таквата про-
сторија треба да се поправи, таа мора да се заклучи и на 
вратата да се прицврсти картичка - ознака за забрана на 
нејзината употреба. Ако само дел од просторијата не ги 
исполнува хигиенските или други пропишани услови, тој 
мора да се издвои со импровизирана лесна ограда на која 
се става картичка - ознака за забрана на користењето на 
тој дел од просторијата. Оваа мерка може да има само 
привремен карактер. 

Во картичката - ознаката треба да се внесат соодвет-
ни податоци за просторијата и опремата, како и причина 
за забраната. Надлежниот орган става на картичката - оз-
наката датум и свој потпис if ја прицврстува картичката за 
предметот (со канап или гумичка), а купонот го откинува 
и го задржува. 

Опремата или просторијата чија употреба е забране-
та, не смее да се користи додека не се утврди дека недоста-
тоците поради кои е изречена забраната се отстранети. 

Кога опремата или просторијата повторно ќе се ос-
пособат за употреба, надлежниот орган ќе го изврши ни-
вниот преглед и ако утврди дека недостатоците се отстра-
нети ќе ја симне картичката - ознаката за забрана на упот-
ребата. 

Картичките - ознаките за забрана на употребата 
може да ги симне само надлежниот орган кој ги ставил. 
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Во рубриката со редни броеви на картичката се запи-
шува редниот број од евиденцијата што за таа цел ја води 
надлежниот орган. 

Член 161 
Хигиенската состојба на просториите во кои се про-

изведуваат и складираат производи од животинско потек-
ло, состојбата на опремата, интензитетот на светлината, 
исправното функционирање на опремата, транспортните 
средства и др., надлежниот орган ги утврдува визуелно се-
кој ден пред почетокот на работата и во текот на работа-
та, а повремено и со контрола на брисеви од површината 
на опремата и од рацете на работниците. 

Ако врз основа на визуелен преглед надлежниот ор-
ган утврди дека состојбата на одделни простории и опре-
ма не одговара на хигиенските услови, тие простории и 
опрема ги става привремено вон од употреба со при-
цврстување на картичка со натпис: „Забранета употреба“. 
Наведената картичка која содржи податок за ветеринар-
ската инспекција и датум кога просториите и опремата се 
ставени привремено вон од употреба, ја потпишува над-
лежниот орган. 

Член 162 
Заради преглед, сите простории, работни површини 

и предмети за работа мораат да бидат осветлени со при-
родна или вештачка светлина со определена јачина, спо-
ред одредбите на Правилникот за условите што мораат да 
ги исполнуваат објектите за колење на животни, обработ-
ка, преработка и складирање на производи од животинско 
потекло. 

Член 163 
Заради обезбедување на хигиенска исправност на ме-

со и на производи од месо, надлежниот орган мора секој-
дневно да ги прегледува условите во поглед на температу-
рата во производствените простории. 

Температурата на воздухот треба да изнесува: 
1) во просториите за ладење на месо, органи и чување 

на свежи производи од месо - до -1-40С; 
2) во просториите за складирање на смрзнато месо -

најмногу до - 120С; 
3) во просториите за складирање на длабоко смрзна-

то месо - најмногу до - 180С; 
4) во просториите за расекување, откостенување, са-

ламурење, нарежување и пакување на месо и на производи 
од месо - до 4- 100С; 

5) во просториите за складирање на варени и пасте-
ризирани производи - до 4- 100С. 

Член 164 
Заради добивање на хигиенски исправни производи 

што се конзервираат со топлина, надлежниот орган секој-
дневно ја контролира ефикасноста на постапката на топ-
лотна обработка на производите. 

Ефикасноста на топлотната обработка се контроли-
ра: 

1) со проверка на тоалетната обработка на произво-
дите од месо во, херметички затворена амбалажа, со по-
мош на термореактивна хартија или термоиндикатор-бо-
Ја-

Термореактивната хартија се прицврстува на кошни-
ци или колички кога ќе почнат да се полнат со лименки, а 
се симнува кога лименките се вадат од кошниците или ко-
личките. 

Термоиндикатор - боја се нанесува на поклопка или 
на ѕид од лименки што се редат во количка или кошница, 
и тоа во првиот долен и во последниот горен ред. 

Промената на бојата на термореактивната хартија 
или на термоиндикаторот - бојата се контролира по за-
вршена топлотна обработка; 

2) со мерење на достигнатата температура во цента-
рот на пастеризираните производи, со помош на термока-
пел односно обичен или максимален термометар, по за-
вршена фаза на загревање на температура која мора да 
изнесува најмалку 690С. 

Мерење на достигнатата температура во центарот на 
производите се врши: при давање одобрение за примена 
на утврден режим на топлотна обработка; при промена на 
постојните режими на обработка; при промена, рекон-

струкција или поправка на уредите за топлотна обработ-
ка; при изработка на технолошкиот процес и при промена 
на формата, димензиите или видот на амбалажата. 

Кај стерилизирани производи проверка на термичка-
та обработка се врши со термокапел врз основа на крива 
линија на продирањето на топлотата и со пресметување 
на „F-вредноста“. 

3) со проверка на работата на уредите во кои се врши 
топлотна обработка на производи. Сите уреди мораат да 
бидат обележани со броеви или со букви и снабдени ед, 
мерни инструменти за двојна контрола на температурата 
на грејната средина. Како двојна контрола се сметаат 
вграден живин термометар и термограф, чии мерни вред-
ности се усогласени до ± 10С. 

Надлежниот орган, пред почетокот на работата на се-
кој уред, ја заверува термографската листа со печат, а по 
завршената топлотна обработка го проверува применети-
от режим и ја потпишува термографската листа. 

Термографските листи за секоја поединечна топлот-
на обработка мораат да содржат: број на уредот во кој е 
вршена термичка обработка, податоци за работната сме-
на, датум, димензии, ознаки, податоци за видот и количес-
твото на производи и потпис на лицето што ја вршело 
термичката обработка; 

4) со постапка на инкубирање на производи од месо 
во херметички затворена амбалажа, при температура од 
4-370С (Ч--10С), за пастеризирани производи во траење од 
три дена односно за стерилизирани производи во траење 
од седум дена, а за производи наменети за извоз - според 
барањата на земјата увозничка. 

Мострите за инкубирање се земаат веднаш по топ-
лотната обработка и топли се ставаат во термостатот. 

Член 165 
Во сите производствени простории се врши испиту-

вање на водата според одредбите на Правилникот за хиги-
енската исправност на водата за пиење, како и испитување 
на водата во овластената лабораторија двапати месечно: 

Количеството на резидуален хлор во водата се кон-
тролира секои два до три саати на истите места од каде се 
земаат мострите на вода за анализа, за што се води посеб-
на евиденција. 

XI. ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНА КОНТРОЛА НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ШТО 

СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 166 
Во вршењето на ветеринарско-санитарна контрола 

на производите од животинско потекло што се наменети 
за јавна потрошувачка надлежниот орган ги контролира: 

1) придружната документација; 
2) хигиенската исправност на производите; 
3) хигиенските услови за складирање и продажба. 

Член 167 
Под придружна документација се подразбираат по-

тврда од надлежниот орган за извршениот преглед на 
производите од животинско потекло на местото на произ-
водството и потврда за здравствената состојба на пратка-
та на производи од животинско потекло што се испраќа со 
превозни средства во внатрешниот промет. 

Член 168 
Хигиенската исправност на производите се контро-

лира со органолептички преглед, а, по потреба, и со лабо-
раториски прегледи. 

Член 169 
Во рамките на ветеринарско-санитарната контрола 

на хигиенските услови за складирање и продажба на про-
изводите од животинско потекло, се контролираат просто-
риите, опремата, микроклиматските услови и амбалажата, 
како и начинот на складирање и продажба што можат да 
влијаат врз хигиенската исправност на производите за јав-
на потрошувачка. 
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Член 170 
При ветеринарско-санитарна контрола на производи-

те од животинско потекло што се наменети за јавна потро-
шувачка, надлежниот орган ќе го забрани складирањето и 
продажбата на тие производи: 

1) ако пратката на производи не ја придружуваат по-
тврдите од член 167 на овој правилник'; 

2) ако со органолептички преглед се утврди дека про-
изводот хигиенски е неисправен; 

3) ако просториите и опремата на местото на склади-
рањето и продажбата не ги исполнуваат пропишаните ус-
лови; 

4) ако утврди несоодветна амбалажа или несоодветно 
пакување на производите.-

Член 171 
Ако надлежниот орган во текот на ветеринарско-са-

нитарната контрола се посомнева во хигиенската исправ-
ност на производите од животинско потекло, зема мостри 
за микробиолошки преглед и за други потребни прегледи; 
привремено ја забранува употребата на производите за 
јавна потрошувачка и го определува начинот и местото за 
чување на тие производи до донесување одлука за нивната 
хигиенска исправност за јавна потрошувачка. 

Член 172 
Ако врз основа на органолептички и/или лаборато-

риски преглед се утврди дека производот хигиенски е не-
исправен за јавна потрошувачка, надлежниот орган го за-
бранува складирањето и продажбата и налага нештетно 
отстранување на производите. 

- Член 173 
Надлежниот орган, заради преглед и процена на ме-

сото и на производите од месо од копитари, чапункѕри, 
парната живина, питоми зајаци и дивеч, риби, ракови, 
школки, полжави и жаби; млеко; јајца и мед, зема мостри 
за: 

1) мнкробиолошки преглед; 
2) преглед на присуството на биолошки остатоци; 
3) преглед на присуството на радионуклиди, ако тоа 

го бара земјата увозничка, односно ако настапил вонреден 
настан. 

Мнкробколошкн преглед 

Член 174 
Ако се сомнева дека закланото животно боледувале 

од зоонози или од други заразни болести, дека е бацилоно-
сител или дека месото содржи причинители на заразни бо-
лести, како и дека било во контакт со заболени , животни, 
се земаат мостри од ткивото сообразно на видот на болес-
та и се испраќаат на микробиолошки или на друг соодве-
тен преглед, и тоа кај: 

1) септикемичен облик на антракс - парче слезина, 
лимфен јазол и парче променето ткиво, а кај локализиран 
облик на антракс кај свињите - парче од променетото тки-
во со подвиличен лимфен јазол ; 

2) шуштавец - дел од променетото ткиво и дел од 
слезината; 

3) други гасни едеми - дел од променетото ткиво, дел 
од слезината и од црниот џигер и дел од цревата; 

4) салмонелоза - парче месо, слезина, црн цигер со 
портален лимфен јазол и непотполно испразнето и под-
врзано жолчно бабуле; 

5) сакагија - дел од патолошки променето ткиво, по 
еден дел од патолошки изменети бели дробови, дел од 
носната преграда, дел од душникот и дел од кожата со ал-
инеи и регионални лимфни јазли што им припаѓаат на па-
толошки изменетите делови; 

6) беснило кај големите животни - дел од големиот 
мозок со Амонови рогови, а кај беснило кај малите живот-
ни - целиот мозок или една половина од мозокот; 

7) свињска чума - слезина, бубрег и патолошки изме-
нетите органи со регионалните лимфни јазли; 

8) чума кај говедата - дел од патолошки изменетите 
ткива со припаѓачките лимфни јазли, слезина, црева, амо-
масус; 

9) лигавка и тап - патолошки изменето ткиво и теч-
ност од меурчиња на јазикот или на кожата во пуферски 
50 - процентен глицерин (рН-7,6), по можност во лед; 

10) заразна фатеност кај свињите - лумбалниот дел 
од 'рбетниот мозок во 30 до 50-процентен раствор од гли-
церин; 

11) белодробна зараза кај говедата - дел од патолош-
ки изменетите бели дробови со медијастинални лимфни 
јазли; 

12) мелнтококоза и бруцелоза - крв, млеко, фетус или 
подврзан желудник од фетусот, слезина, бубрег, срце и 
парче црн џигер; 

13) Аујецкиевата болест - мозокот или целата глава, 
продолжениот мозок и лумбалниот и сакралниот дел од 
'рбетниот мозок; 

14) хеморагична септикемија - два размаза на крв, 
црниот џигер, слезината, полеваното срце; 

15) инфсктмвна анемија кај копитарите - крв, црниот 
џигер, бубрег и слезината; 

16) Q треска - кожа, мускули, материцата и млеко; 
17) лентоспироза - крв, моч, бубрег, црниот џигер и 

слезнната; 
18) црвен ветер - ако е акутен облик - слезината и 

бубрег, ако е хроничен вид - бубрег, срцето и слезината; 
19) листериоза - слезината, бубрег, црниот џигер и 

мозокот; 
20) токсоплазмоза - течност од ткивото, перитонеа-

лен ексудат, мозокот, црниот џигер и слезината; 
21) грип кај прасиња - дел од патолошки изменетите 

бели дробови. 

Член 175 
Ако не се работи за заразни болести кај животните од 

член 174 на овој правилник, туку: 
1) за повишена температура на животното пред коле-

ње без патолошко-анатомски промени; 
2) за заболувања што можат да доведат до навлегува-

ње на микроорганизми во ткивото на животното (воспале-
ние на цревата, вимето, матернцата, зглобовите, обвивки-
те, теговите, чапунките, копитата, папокот, белите дробо-
ви, плеврата, стомачната обвивка, како и други органски 
болести); 

3) за животно на кое во рок од 45 минути по зашеме-
тување^ не му се извадени внатрешните органи; 

4) за принудно заклано животно; 
5) за почетно расипување на месото; 
6) за други случаи кога врз основа на преглед не може 

да се утврди точната причина за болеста, за микробио-
лошки преглед се праќаат две парчиња месо, во квадратен 
облик, што се покриени со фасција, дебели најмалку 10 cm, 
тешки најмалку 500 g, два лимфни јазли, парче од слезина, 
црн џигер и бубрег. Мострите од месо и лимфни јазли се 
земаат крстосано од предна и задна четвртина. Ако се за-
бележани патолошки промени Hfi некое од ткивата, се зема 
парче од променетото ткиво. Ако пред прегледот се от-
странети внатрешните органи, покрај парче месо и лим-
фен јазли треба да се земаат и парчиња од преостанати па-
ренхиматозни ткива и лимфни јазли од местата од каде се 
отстранети органите. 

Член 176 
Мострите што се праќаат на микробилошки преглед 

треба претходно да се оладат, а потоа секое парче месо 
или орган од закланото животно посебно да се спакува во 
кеси од непропустлив материјал или во стаклени садови. 
Кесите или ставените садови се затвораат така што со-
кот од ткивото да не смее да истече надвор. На секоја спа-
кувана мостра однадвор се става етикета која ја идентифи-
кува мострата. 

Спакуваните мостри се ставаат во пластични или во 
Метални контејнери кои овозможуваат одржување на тем-
пературата до почетокот на испитувањето. Спакуваните 
мостри се доставуваат на анализа во организација на 
здружен труд која е овластена за вршење на микробио-
лошки преглед, со следните податоци: вид на животното и 
ткивото што се доставува на анализа и нивните ознаки, 
потекло на животното - адреса на држателот, назив и ад-
реса на кланицата во која животното е заклано, датум на 
колењето и мострирањето, причина за прашањето мостра 
на анализа, број и количина на мострите, краток опис на 
прегледот на живото и закланото животно и податоци од 
анамнезата. 

Месото и органите од закланите животни од кои се 
земени мостри и пратени на микробиолошки преглед не 
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можат да се проценуваат ниту да се користат додека не се 
добијат резултатите од анализата и мораат да се чуваат во 
посебна просторија под надзор на надлежниот орган, до 
донесувањето на одлука за нивната хигиенска исправност. 

По добивање на резултатите од микробиолошкиот 
преглед, надлежниот орган според одредбите на овој пра-
вилник и на Правилникот за условите во поглед на микро-
биолошката исправност на кои мораат да им одговараат 
животните намирници во прометот ја оценува хигиенска-
та исправност за јавна потрошувачка на месото и на орга-
ните од закланото животно. 

Член 177 
Ако микробиолошки преглед на месо од заклано 

животно, предвиден со член 174 на овој правилник, не е из-
вршен, месото и органите треба да се прогласат како хиги-
енски неисправни за јавна потрошувачка и да се сторат не-
штетни. 

Член 178 
За микробиолошки преглед на производите од месо, 

маст, месо од перната живина, месо од дивеч, месо од пи-
томи зајаци, јајца и производи од јајца, млеко и производи 
од млеко, риби, ракови, школки, полжави и производи од 
риби, ракови, школки и полжави и мед, мостри се земаат и 
се праќаат во овластена организација според Упатството 
за начинот на земање мостри за вршење анализи и супер-
анализи на намирници и на предмети за општа употреба. 

Преглед на присуство на биолошки остатоци 

Член 179 
Под биолошки остатоци се подразбираат супстанци-

ите и производите од нивниот метаболизам што втасале 
во организмот на животното, а кои заостанале во ткивата 
и/или органите по колењето односно во производите. 

Со задолжителен систематски преглед се утврдуваат 
податоците за појавата и зачестеноста на наодите на био-
лошки остатоци во ткивата и во органите на закланите 
животни како и во готовите производи. 

Од бројот н4 закланите животни на еден одгледувач 
мораат да се испитуваат мостри од најмалку 0,01% од за-
кланите животни. 

Под одгледувани на животни, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбираат земјоделски добра, организации 
на кооперанти и задруги со определено подрачје на откуп 
(региони). 

При земање на мостри надлежниот орган мора: 
1)fe избере животни само од познато потекло; 
2) да ги менува деновите на земање на мостри; 
3) од презентираната група да избере животни со по-

стапка на случаен избор; 
4) избраните мостри да ги достави до овластената ла-

бораторија. 
Во текот на една година со прегледи мораат да бидат 

опфатени сите одгледувачи на животни. 
Кај испитувањето на говедата секој одгледувач мора 

да биде застапен со најмалку две животни, а кај свињите, 
живината и овците со најмалку четири, кога се вршат ис-
питувања на пестициди, антибиотици, тешки метали и ар-
сен. 

При испитувањето на остатоци од хормони, поли-
хлорирани бифенили (РСВ) и лекови, од секој одгледувач 
треба годишно да се изберат мостри најмалку од по две 
животни (свињи, говеда, овци, живина). 

Член 180 
Заради утврдување присуство на билошки остатоци 

од пестициди, полихлорирани бифенили, метали, арсен, 
хормони, хлорамфеникол, антибиотици, сулфонамид и 
други лекови, транкилаизери, тиреостатици, надлежниот 
орган зема и доставува мостри од ткивата и органите на 
закланите животни и од производите од месо за контрола 
и тоа: 

1) Пестициди: 
- соединенија од групата на 
хлореводани јаглеводороди (го-
веда, свињи, овци, живина, ди-

- органофосфорни соединенија 
(говеда, свињи, овци, диве^) 
- (живина и ситен дивеч - збир-
на мостра) 
- соединенија од групата на 
карбамати (говеда, свињи, овци, 
дивеч) 
- живина и ситен дивеч - (збир-
на мостра) 
2) Арсен и метали: 
(говеда, свињи, овци, живина, 
дивеч) 
(говеда, свињи, овци, дивеч) 

(говеда, свињи, овци, дивеч) 
(живина и ситен дивеч-збирна 
мостра) 
(живина и ситен дивеч-збирна 
мостра) 
3) Антибиотици и други лекови 

(говеда, свињи, овци, дивеч) 

(говеда, свињи, овци, дивеч) 
(говеда, свињи, овци дивеч) 

(живина и ситен дивеч-збирна 
мостра) 
(живина и ситен дивеч-збирна 
мостра) 
4) Хлорамфеникол 
(говеда, свињи, овци, живина, 
дивеч) 
мускулно ткиво 
5) Хормони 

(говеда, свињи, овци, дивеч) 
(живина и ситен дивеч-збирна 
мостра) 

6) Полихлорувани бифенили 
(говеда, свињи, овци, живина, 
дивеч) 

црн џигер 

црн џигер 

црн џигер 

црн џигер 

мускулно 
ткиво 
двата 

бубрега 
црн џигер 

црн џигер 

бубрези 
мускулно 

ткиво 
(околу 

местата на 
инјецирање) 
црн џигер 

двата 
бубрега 

црн џигер 

бубрези 

300 g 
црн џигер 

и/или 

двата 
бубрега 

црн џигер 
и/или 

бубрези 

масно ткиво 

300 g 

10 пар. 

300 g 

10 пар. 

300 g 

300 g 

10 парч. 

25 парч. 

300 g 
300 g 

10 парч. 

25 парч. 

300 g 

10 парч. 

25 парч. 

300 g 

вен) масно ткиво 300 g 

Ако во една мостра од ткиво и орган од говеда, сви-
њи, овци и дивеч треба да се испитаат сите наведени био-
лошки остатоци, масата на мострите треба да биде нај-
малку 5Ш g, а за живина и ситен дивеч збирната мостра 20 
црни џигери односно 50 бубрези. 

Мострите од секое ткиво односно орган се ставаат во 
посебни пластични ќеси (за да се спречи пренесувањето на 
резидуи од ткиво во ткиво). Сите органи и ткива, од мо-
ментот на земањето до почетокот на анализата, се чуваат 
и се транспортираат во смрзната или оладена состојба и 
се доставуваат во овластената лабораторија со следните 
податоци: назив на кланицата и регистарски број, место и 
република односно автономна покраина, одгледувач (фар-
ма, згојувалиште, кооперант), вид на животното, матери-
јал што се праќа на преглед и која анализа се бара. 

Член 181 
Ако надлежниот орган при преморталниот односно 

посморталниот преглед, се посомнева на труење или ут-
врди други симптоми што можат да бидат резултат од деј-
ствување иа биолошки остатоци, е должен: 

1) да ги забележи сите знаци што клинички укажуваат 
на интоксикација со хемикалии, лек или пестицид; 

2) да собере, ако е можно, податоци за хеми кал ИЈ ата, 
лекот или пестицидот, како и за количината што му е да-
дена на животното или животното со тоа можело да дојде 
во допир; . 

3) да наложи сомнителното животно да се коли во не-
гово присуство и да ги задржи трупот и сите делови за ја-
дење, а потоа земените мостри од соодветни ткива или ор-
гани да ги достави во овластена лабораторија со следните 
податоци: назив на кланицата и регистарски број, место и 
република, одгледувач (фарма, згојувалиште, кооперант), 
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вид на животното, материјал што се праќа на преглед, ко-
ја анализа се бара и детален onftc на утврдените промени 
кај предморталниот и/или постморталниот преглед, 

Член 182 
Ако при прегледот на ткивата и органите се утврди 

присуство поголемо од максимално дозволените количи-
ни биолошки остатоци, надлежниот ,орган ќе постапи 
на следниот начин: 

1) зема мостри од најмалку ает животни од одгледу-
вачот кај кого се утврдени поголеми количини биолошки 
остатоци; 

2) ги задржува труповите и органите од закланите 
животни до добивавме на резултати ед анализата. 

Член 183 
Ако се утврдени биолошки остатоци во границите на 

максимално дозволените количини„ труповите и органите 
се хигиенски исправни, а запатот на производителот се 
смета како слободен од биолошки остатоци, 

Труповите и органите во кои ќе се утврдат поголеми 
количиш? на биолошки остатоци од максимално дозволе-
ните, се проценуваат како хигиенски неисправни, а произ-
водителот се исклучува од натамошна испорака, се испи-
туваат причините за појавата на биолошките остатоци 
(добиточна храна, лехови, примена на пестициди итн), се 
додека не се утврдат изворите на загадувањето, не се при-
менат мерките за нивно отстранување и со повторен пре-
глед на ткивото и на органите од закланите животни не се 
утврдат помали Количини на биолошки остатоци од мак-
симално дозволените. 

Член 184 
Труповите од сомнителни животни надлежниот ор-

ган ги задржува до добивањето на резултатите од лабора-
ториската анализа. 

По добивањето на резултатите од лабораториската 
анализа од став 1 на овој член за оцтш на. хигиенската ис-
правност на месото и на органите се применува постапка-
та од член 183 на овој правилник. 

Член 185 
За испитување на производите од месо на присуство 

на биолошки остатоци, надлежниот орган зема и доставу-
ва двапати годишно по една мостра од секој вид производ 
во овластена лабораторија со следните податоци: назив 
на кланидата и регистарски број, место и република од-
носно автономна покраина, вид и ознака на производот, 
количина на производот и која анализа се бара. 

Мострите од производите со тежина од 1000 g и по-
тешки се праќаат во оригнално пакување. Кај помали па-
кувања се праќа толкав број што вкупната тежина да биде 
најмалку 1000 g. 

Член 186 
Кога во производите од месо ќе ее-утврдат поголеми 

количини на биолошки остатоци од максимално дозволе-
ните, надлежниот орган постапува на следниот начин: 

1) ги задржува производствените партии во кои се ут-
врдени поголеми количини биолошки остатоци од максим 
мал но дозволените с и од секоја следна производствена 
партија доставува мостра на испитување, се додека 15 на-
оди едно подруго не бидат негативни; 

2) ако ири повторно испитување ее утврди поголема 
количина на биолошки рвзидуи од максимално дозволени-
те, производствените партии ^ оценуваат нацо хигиенски 
неисправни и задолжително ее преземаат мерки ?а утврду-
ван^ и отетрануваад на причините за загадување. 

Член 187 
Во млекото и во производите од млеко со преглед се 

утврдува појавата и зачестеноста на наоди на биолошки 
остатоци во една производствена област или фарма на 
молзки животни. Мострирањето на млеко и на производи-
те од млеко се врши според планот што го составува 
наложениот орган во почетокот на еекоја календарска го-
дина. 

Репрезентативната мостра од млеко се зема од еобир-
ниот базен на откупните станици или од собирна?^ цис-

терна, на рампата од млекарницата, по шемата на собира-
ње на млеко од откупното подрачје. Мострите на произво-
дите од млекото се земаат на местото на производството 
и складирањето. 

Член 188 
Заради утврдување на присуство на биолошки оста-

тоци надлежниот орган зема и поставува мостри на млеко 
и на производи од млеко, и тоа: 
1) пестициди репрезентативна мос-

тра 
од млеко 1000 ml 
од путер 300 g 
од сирење 500 g 

2) други отровни ма' репрезентативна мое-
терии тра 

од млеко 1000 ml 
од сирење 500 g 
од путер 300 g 
од ферментирани про-
изводи 500 g 

3) антибиотици и дру- репрезентативна мес-
ти лекови тра 

од млеко 100 ml 
од производи од млеко 100 g 

4) хормони репрезентативна мос-
тра 

'од млеко 500 ml 
5) микотоксини репрезентативна мос-

тра 
од млеко 1000 ml 
од путер 300 g 
од сирење 500 g 

Мострите се ставаат во пластични ќеси и од момен-
тот на земањето ДО почетокот на анализата се чуваат и се 
транспортираат џо смрзната или о ладена состојба и се до-
ставуваат до овластената лабораторија со следните пода-
тоци; назив на млекарницата или организацијата што го 
откупува млекото или име на производителот, место и оп-
штина, материјалот што се праќа на преглед и која анали-
за се бара. 

Член 189 
Ако надлжениот орган при прегледот на молзниот 

добиток или млекото и на производите од млеко се посом-
нева на труење или утврди други симптоми што можат да 
бидат резултат од дејствувањето на биолошки остатоци, е 
должен да го мострира млекото или производите од мле-
ко и да ги прати на анализа на биолошки остатоци на на-
чинот што е пропишан во член 188 од овој правилник. 

Член 190 \ 
За испитување на млекото и на производите од млеко 

на присуство на пестициди и други отровни материи, хор-
мони, микотоксини и PC В, надлежниот орган зема и праќа 
двапати годишно по една репрезентативна мостра млеко 
од подрачјето на откупот, а за производите од млеко pen-
резеитативна мостра на местото на производството, на 
местото на откупот или од секој производител. 

За испитување на антибиотици и други лекови во 
млекото, надлежниот орган зема репрезентативна мостра 
секој мееец од подрачјето на откупот, а за производите од 
млеко на местото на производството, на местото на отку-
пот или на местото на складирањето, 

Член 191 
Ако при прегледот на млекото и на производите од 

млеко се утврди присуство поголемо од максимално до-
зволените количини на биолошки остатоци, надлежниот 
орган врши поединечно мострираше додека не дојде до из-
ворот на загадување на млекото и на производите од мле-
ко со биолошки остатоци. 

Член 192 
За утврдување на биолошки остатоци во рибино месо 

и во делови за јадење од разори, школки и полжави однос-
но во нивните производи, надлежниот орган зема двапати 
годишно мостри од одгледувалиштето и на местото на 
производство. 
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За анализа се зема мостра тешка 1 kg или повеќе од-
носно дел од трупот на големи риби или повеќе парчиња 
од ситна риба односно школкаши и пожави со вкупна ма-
са 1 kg. Мострата се доставува на анализа во овластената 
лабораторија во смрзната состојба, запакувана во непро-
пустлива полиетиленска или друга амбалажа, со следните 
податоци: назив и место (локалитет) на одгледувалиште-
то односно назив и место на погонот за преработка на ри-
ба, ракови, школки и полжави, датум на уловот, количина 
и вид на мострата што се праќа на анализа и која анализа 
се бара. 

Преглед на присуство на радионуклиди ако тоа го бара 
земјата увозничка односно ако настапил вонреден настан 

Член 193 
За преглед на ткиво и органи надлежниот орган зема 

мостри заради испитување на присуство на радионуклиди 
(134СЅ, I37CS, 106Ru) И на други биолошки значајни радионук-
лиди. 

Мострите од ткиво се земаат во количина од 1 kg, а 
од внатрешните органи (црн нигер) во количина од 0,85 
kg. Мострите на производите од месо се земаат во количи-
на од 1 kg. Земените мостри се пакуваат во пластични ке-
си, се обележуваат и се доставуваат во овластената лабо-
раторија со следните податоци: назив и место на кланица-
та, назив на одгледувачот (фарма, згојувалиште, коопе-
рант), датум на колењето, датум на мострирањето, вид на 
ткивото и органот или на производот од месо и старост 
на животното. 

Член 194 
Месото и органите се оценуваат дека се хигиенски ис-

правни ако содржат ниво на активност за определени ра-
днонуклиди под максимално дозволената граница однос-
но според барањата на земјата увозничка. 

Месото и производите од месо кои содржат повеќе од 
дозволеното ниво на активност за определени радионук-
лиди не се хигиенски исправни за јавна потрошувачка. 

Член 195 
За преглед на млекото и на производите од млеко, 

надлежниот орган зема мостра заради испитување на при-
суство на радионуклиди (Ѕг-89 и Ѕг-90 и др.). 

Репрезентативна мостра од млеко во количина од 1 1 
се формира за секои 10 собирни станици од откупната 
мрежа на млекарницата. 

Мострите од млеко се земаат во пластични шишиња 
од 1 1. 

Мострите на производите од млеко се земаат на след-
ниот начин: 

а) течни производи во оригинално пакување во коли-
чина од вкупно 1 1 по вид на производот; 

б) цврсти производи - во количина од 1 kg по вид на 
производот. 

Мострите на млеко и на производите од млеко се до-
ставуваат на преглед со следните податоци: назив и место 
на млекарницата, реон на мострирањето, датум и време 
на мострирањето и вид на млекото или на производите од 
млеко. 

Член 196 
Млекото и производите од млеко се оценуваат како 

хигиенски исправни ако содржат ниво на активност за оп-
ределени радионуклиди под максимално дозволената гра-
ница. односно според барањата на земјата увозничка. 

Млекото и производите од млеко што содржат пове-
ќе од дозволеното ниво на активност за определени радио-
нуклиди, не се хигиенски исправни за јавна потрошувачка. 

Член 197 
Млекото што не е хигиенски исправно за јавна потро-

шувачка може да се преработува во производи од млеко, 
кои пред пуштањето во промет мора повторно радиомет-
риски да се прегледаат. 

Млекото и производите од млеко, оценети како хиги-
енски неисправни за јавна потрошувачка, можат да се ко-
ристат за исхрана на животни во гоење како протеинска 
компонента во крмни смеси, само со дозвола од над-
лежниот орган. 

Член 198 
За преглед на дивеч калджениот орган зема мостри: 

од висока дивеч - мускулно ткиво (0,5 kg), црн нигер (0,25 
kg) и цевкаста коска (0,5 kg) од ниска и перната дивеч - це-
ло животно. 

Мострите од ткивото и органите или мострите од це-
ло животно се пакуваат во пластични ќеси, се обележуваат 
и се доставуваат во овластена лабораторија со следните 
податоци: најблиско населено место каде што е извршен 
отстрелот, локалитет на отстрелот или место на забранот, 
датум и време на отстрелот и мострирањето, старост на 
животното и потекло на дивечот со назнака дека не боле-
дува од заразни болести. 

Член 199 
Месото од дивеч се смета дека хигиенски е исправно 

за јавна потрошувачка ако содржи ниво на активност за 
определени раднонуклидн под максимално дозволените 
граници што важат за аналоген вид на домашни животни. 

Месото од дивеч што содржи повеќе од дозволеното 
ниво на активност за определени радионуклиди не е хиги-
енски исправно за јавна потрошувачка. 

Член 200 
Мострирање на риби, ракови и школки од одгледува-

лишта врши надлежниот орган. Мострите се замаат во ко-
личина од 1 kg, се пакуваат во пластични кеси, се обе-
лежуваат и се доставуваат на преглед во овластена лабо-
раторија со следните податоци: назив и место на одгледу-
валиштето, локалитет во кое е извршено мострирањето, 
датумот на земање на мострата и вид на производот. 

Член 201 
Рибите, раковите и школките и производите добиени 

со нивна преработка се сметаат како хигиенски исправни 
ако содржат ниво на активност на определени радионук-
лиди под максимално дозволените граници, а ако содржат 
ниво на активност над максимално дозволените граници 
се, смета дека се хигиенски неисправни за јавна потрошу-
вачка. 

XII. ЕВИДЕНЦИИ ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИТЕ 
ПРЕД КОЛЕЊЕТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 202 
Надлежниот орган ги води следните евиденции: 
1) евиденции за прегледот на животните пред колење-

то: 
- евиденција за прегледот на животни за колење по 

втасувањето во депото на кланнцата, на образец бр. 1; 
- евиденција за прегледот на животни пред колење на 

образец бр. 2; 
- извештај за прегледот на животни пред колење, на 

образец бр. 3; 
- евиденција за прегледот на сомннтелни-заболени 

животни пред колење, на образец бр. 5; 
- извештај за прегледот на сомнителни - заболени 

животни пред колење, на образец бр. 5; 
- евиденција за заплените на трупови на пцовисани 

животни - конфискат, на образец бр. 6. 
2) евиденции за прегледот на месото и на внатрешни-

те органи по колењето: 
- евиденција за оцената на употребливост на прегле-

даното месо и органите на линијата на колењето, на обра-
зец бр. 7; 

- евиденција за наодот на линијата на колењето, на 
образец бр. 8; 

- евиденција за заплените на линијата на колењето, 
на образец бр. 9; 

- евиденција за задржаните трупови, полутки и орга-
ни на линијата на колењето, на образец бр. 10; 

- евиденција за условно хигиенски исправните трупо-
ви, полутки и органи на линијата на колењето, на образец 
бр. 11; 

- евиденција за прегледот на месото на трихииелоза, 
на образец бр. 12. 

3) евиденции за контролата на производството и пре-
работката; 
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- евиденција за картичките - ознаките за забрана на 
употребата на несоодветна опрема и простории, на обра-
зец бр. 13; 

- евиденција за контрола на потрошокот на натриум-
нитрит (NaNCh); натриумннтрат NaNOa); полифосфатен 
препарат, натриумаскорбат (витамин С), натриумказеи-
нат, белтачини на соја и др. по производствени одделени-
ја, на образец бр. 14; 

- евиденција за прегледот на откоскено месо, на об-
разец бр. 15; 

- евиденција за составот на саламурата за вбризгува-
ње, на образец бр. 16; 

- евиденција за контролата на тежината на вбризгана 
саламура, на образец бр. 17; 

- евиденција за контролата на нето-тежината на по-
лнењето на лименки, пластични и алуминиумови фолии, 
на образец бр. 18; 

- евиденција за потрошокот на етикети со извознички 
контролен број и со ознака на ветеринарската инспекција 
за месо и производи од месо, на образец бр. 19; 

- евиденција за одобрувањето на употреба на произ-
води или средства, на образец бр. 20; 

- евиденција за користењето на картички за саламу-
рање, на образец бр. 21; 

- евиденција за потрошокот на средства за дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација (ДДД), по видови, на об-
разец бр. 22; , 

- други видови евиденција според барањата на земји-
те увознички на месо и на производи од месо; 

- термографски листи од уредите за топлинска обра-
ботка на производите; 

- термографски листи за контрола на температурата 
на просториите за расекување и отсекување, смрзнување, 
складирање на смрзнато месо и просториите за термоста-
тирање на конзерви; 

- графички прикази на движењето на топлината во 
центарот на содржината на производот - по видови; 

- графички прикази на маскимално достигнатата 
температура во центарот на производот - по видови. 

Член 203 
Обликот и текстот на здравствениот лист за крава и 

молзница (млечна карта) е отпечатен кон овој правилник 
и преставува негов составен дел. 

Член 204 
Обрасците од бр. 1 до 22 од член 202 на овој правил-

ник се отпечатени кон овој правилник и претставуваат не-
гов составен дел. 

Член 205 
Облиците и текстот на ознаките и картичките од чл. 

32 и 160 и облиците на жиговите и печатите од чл. 55 до 62 
и чл. 84,93, 100 и 103 на овој правилник се отпечатени кон 
овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 206 
Обликот и текстот на жиговите и на печатите што се 

изработени според одредбите на Правилникот за начинот 
на вршеле постојан ветеринарско-санитарен преглед на 
животните за колење и на производите од животинско по-
текло мораат да се усогласат со одредбите на овој правил-
ник во рок од 30 дена од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 207 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на вршење 
постојан ветерннарско-санитарен преглед на животните за 
колење и на производите од животинско потекло 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/78, 12/81 и 17/84). 

Член 208 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2177/1 
12 јули 1989 година . . 
Белград Сојузен секретар 

за земјоделство, 
д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

(Ветеринарска организација) 

(Организација на здружен труд) 

(место) 

М Л Е Ч Н А К А Р Т А 
Број 

(Сопственик на животното) ' 

Бр. на л.к. (СВР) 

(Место, улица и број) 

- (55) 

ИЗВРШЕНИ КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ, ДИЈАГНОСТИЧКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА 

Дијагностички и лабораториски испитувања „ „ „ 

Ознака .на животното Тубсркулннизација ^ " а Ѕ ^ Вид на мостра Потпис 

датум резултат датум резултат датум резултат 

м.п. 
Потпис на овластеното лице, 
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ИЗДАВА, ПРОДАВА И ДИСТРИБУИРА ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА СВИВТЈ, БЕЛГРАД 

Образец бр. 1 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ ПО ВТАСУВАЊЕТО ВО ДЕПОТО НА КЛАНИЦАТА 

Реден 
број 

Датум и вееме Д р х а т с л н а 
. о ^ Л Л Ѕ Ѕ Г животното и место на доаѓањето „а потеклото 

Број на уверението |^г а с х а о с Г Ј В 6ooi на „ . 
Вид и број на за здравствената н а 

животното состојбана ' " Т “ Р трлото 
животното 

Наод 
Потпис на 

одговорното 
лице so надлежниот 

орган 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ПРЕД КОЛЕЊЕ 
Образец бр. 2 

Реден 
број 

Датум на п Видот на 
прегледот животно Број Ознака на животното Забелешка Потпис на 

одговорното лице 
во надлежниот орган 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНИ ПРЕД КОЛЕЊЕ 

Датум на прегледот и на испраќањето на колење 

Образец бр. 3 

Реден број 
Животно 

Вид Број Потекло Број на трлото Забелешки Потпис i за одговорното лице во над-
лежниот орган 

1 2 3 4 5 6 7 

Образец бр. 4 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА СОМНИТЕЛНИ - ЗАБОЛЕНИ ЖИВОТНИ ПРЕД КОЛЕЊЕ 

Реден 1 
број 

Датум 
на втасува- на прегле-

њето дот Потекло 

Животно 

Вид Број Ознака на живот-„ л , л лесна теше-ното ратура 

Потпис на одговорното 
Забелешки лице во надлежниот 

орган 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Образец бр. 5 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА СОМНИТЕЛНИ - ЗАБОЛЕНИ ЖИВОТНИ ПРЕД КОЛЕЊЕ 

Датум на прегледот и на испраќањето на колење... 

Датум на втасу-
Реден број вањсто во депо-

то 

Животно 

Вид Број Ознаки на животните 
Дијагноза со телесна 

температура Забелешки 
Потпис на одговорното 
лице во надлежниот ор-

ган 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образец бр. 6 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗАПЛЕНИТЕ НА ТРУПОВИ НА ПЦОВИСАНИ ЖИВОТНИ - КОНФИСЌАТИ 

Реден 
број 

Датум на 
втасувањето Потекло 

Животно 

Вид Број 

Место и датум на пцовису вашето 
(Транспорт - Депо) Парчина за извису-

вање (дијагноза) Забелешка 
Потпис на одговор?, 
ното лице во над-

лежниот орган 

1 2 3 4 5 6 7 ? 8 9 10 
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Образец бр. 18 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА КОНТРОЛАТА НА НЕТО-ТЕЖИНАТА НА ПОЛНЕЊЕТО НА ЛИМЕНКИ, ПЛАСТИЧНИ И АЛУМИНИУМ-

О Н ФОЛИИ 

„ L Датум на производство: 
е 

.... 2. Назив и ознака на производот: 

3. Произведена количина во парч. и kg: 

4. Декларирана тежина на производот во kg: 

5. Просечна тежина на 15 празни лименки во kg: 

6. Просечна тежина на 15 поклопки во kg: џ 

7. Просечна тежина на 15 пластични кеси за лименки во kg: 

8. Тежина на наполнети лименки во kg: 

9. Просечна тежина на 15 пластични кеси во kg: 

10. Тежина на наполнети пластични кеси во kg: 

11. Просечна тежина на 15 алуминиумови кеси во kg: 

12. Тежина на наполнети алуминиумови кеси во kg: 

Бруто kg Нето kg 
А. 

3 . 

4. 

J L 

6. 

7 . 

8 . -

9 . ' 

10. 

13. Две најниски нето тежини од 10 мостри во kg: 

14. Просечна нето тежина на 10 мостри во kg: 

15. Разлика на декларираната и просечната нето тежина на 10 мостри во kg: 

Ш Забелешка 
17. Дополнително мерење на наполнетите л именки 

Образец бр. 18 
Страница 2 

Бруто kg Нето kg Бруто kg Нето kg Бруто kg Нето kg 
1. 11 21 

2. 12 22 

- 1 13 23 

4. 14 24 

5. 15 25 

-6. 16 26 

7. '17 27 

.8. 18 28 о-

9. 19 29 
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Редеа 
број 

В л е з Излез С о с т о ј б а Потпис на одговорното лице во над-
Забелешка летниот орган 

Редеа 
број Датум За производ 

Парчиња Парчиња Парчиња 
Потпис на одговорното лице во над-

Забелешка летниот орган 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 
НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДИТЕ ИЛИ СРЕДСТВАТА 

Реден 
број 

Назив на производот шга сред-
сгвото^) Производител Испорачувач о д с Ј ^ о " ) З а б е л е ш к а 

1 2 3 4 5 6 

V Да се наведе производот (на џр. средства за ДДД, адитиви, мирудин итн.) или средството (на пр. пластични ќеси, фолии, картон, термометри, термографи 
итн.) 

^)Да се наведе бројот (на пр. на прописот, упатството, атестот, цертификатот, решението итн,). 

Одговорно лице Потпис на одговорното лице во 
надлежниот орган 
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Образец бр. 22 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 
(ДДД) 

Назив на средството- . Природа на активната супстанција. 

Редеа 
Датум Назив в л производителот Одделение 

В л е з И з л е з Состојба 
Забелешка 

Потпис на одговорното 
број Датум Назив в л производителот Одделение kg kg - kg Забелешка лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФОРМИ НА ЖИГОВИ И ПЕЧАТИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕСОТО 

I. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО ХИГИЕНСКО 
ИСПРАВНО ЗА ЈАВНА ПОТРОШУВАЧКА 

- жиг за месо од говеда, свињи и овци 

жиг или отпечатена етикета за месо од говеда, свињи и 
овци во извозна кланица 
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- жиг за месо од перната живина и питоми зајаци 

печат или одпечатана етикета за месо од перната живина 
и питоми зајаци 

печат или отпечатена етикета за месо од перната живи-
на и питоми зајаци во извозна кланица 

^ o o s u v ^ -

ч Л 
и 

жиг, печал ИЛИ отпечатена eiwiceia за месо од дивеч 
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2. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО УСЛОВНО ХИГИЕНСКИ 
ИСПРАВНО ЗА ЈАВНА ПОТРОШУВАЧКА 

- жиг за месо од говеда, свињи и овци 

- жиг за месо од чапункари, биволи и кози со назив за ви-
дот на месото 

3. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО ХИГИЕНСКИ ИСПРАВНО 
САМО ЗА ПРЕРАБОТКА: 

- жиг за месо од говеда, свињи и овци 

- жиг за месо од чапункара, биволи и кози со назив за ви-
дот на месото 

4. МЕСО ОЦЕНЕТО КАКО ХИГИЕНСКИ НЕИСПРАВ-
НО ЗА ЈАВНА ПОТРОШУВАЧКА 

- жиг за сите видови месо 

5. МЕСО ОД СВИЊИ, ДИВИ СВИЊИ И МЕЧКИ КОИ 
НЕ СОДРЖАТ ТРИХИНЕЛИ: 

6. ПРИВРЕМЕНО ЗАПЛЕНЕТО 
БОБИЧАВО 
ЗА СМРЗНУВАЊЕ 

Датум на почнување на оспособувањето 

М. П. 
Надлежен орган 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1081. Правилник за начинот на вршење ветерииарско-санитарен преглед и контрола на животните пред колење и 
на производите од животинско потекло 1685 
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