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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

275.
Врз основа на членот 76, став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 118, став (5) и 119 став 
(1) од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 30 јануари 2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 66/17, 
73/17, 84/17, 89/17, 122/17 и 160/17), во точката I. во 
потточка 1. Законодавно - правна комисија под г) за за-
меници на членовите: во точката 5) зборовите: „Благој 
Бочварски“ се заменуваат со зборовите: „Самка Ибраи-
моски“.

Во потточка 2. Комисија за политички систем и од-
носи меѓу заедниците под в) за членовите во точката 7) 
зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: 
„Сурија Рашиди“.

Под г) за заменици на членовите во точката 5) збо-
ровите: „Благој Бочварски“ се заменуваат со зборовите: 
„Костадин Ацевски“.

Во потточката 4. Комисија за уставни прашања под 
в) за членoви: во точката 4) зборовите: „Горан Милев-
ски“ се заменуваат со зборовите: „Самка Ибраимоски“. 

Под г) за заменици на членoвите во точката 3) збо-
ровите: „Васко Ковачевски“ се заменуваат со зборо-
вите: „Лидија Тасевска“, а во точката 6) зборовите: 
„Курто Дудуш“ се заменуваат со зборовите: „Агим 
Муртезанов“. 

Во потточката 5. Комисија за одбрана и безбедност 
под б) за заменик претседател зборовите: „Стево Пенда-
ровски“ се заменуваат со зборовите: „Илија Николов-
ски“.

Под в) за членoви: во точката 3) зборовите: „Илија 
Николовски“ се заменуваат со зборовите: „Самка Ибра-
имоски“. 

Во потточката 6. Комисија за надворешна политика 
под в) за членoви: во точката 4) зборовите: „Стево Пен-
даровски“ се заменуваат со зборовите: „Јагода 
Шахпаска“.

Под г) за заменици на членовите во точката 1) збо-
ровите: „Јагода Шахпаска“ се заменуваат со зборовите: 
„Далибор Богдановски“, а во точката 3) зборовите: 
„Благој Бочварски“ се заменуваат со зборовите: „Коста-
дин Ацевски“.

Во потточката 7. Комисија за европски прашања 
под в) за  членови во точката 4) зборовите: „Стево Пен-
даровски“ се заменуваат со зборовите: „Славица Шу-
манска- Митева“, а под г) за заменици на членовите во 
точката 2) зборовите: „Славица Шуманска - Митева“ се 
заменуваат со зборовите: „Кети Смилеска“.

Во потточката 8. Постојана анкетна комисија за заш-
тита на слободите и правата на граѓанинот, под б) за за-
меник претседател, зборовите: „Зеќирија Ибрахими“ се 
заменуваат со зборовите: „Реџеп Мемеди“.

Под в) за членoви: во точката 3) зборовите: „Курто 
Дудуш“ се заменуваат со зборовите: „Агим Муртеза-
нов“, а во точката 10) зборовите: „Кети Смилеска“ се за-
менуваат со зборовите: „Ирена Стефоска“.

Под г) за заменици на членовите во точката 10) збо-
ровите: „Ирена Стефоска“ се заменуваат со зборовите: 
„Далибор Богдановски“.

Во потточката 9. Комисија за надзор над работата 

на Управата за безбедност и контраразузнавање и на 

Агенцијата за разузнавање под г) за заменици на члено-

вите во точката 2) зборовите: „Стево Пендаровски“ се 

заменуваат со зборовите: „Благојче Трпески“.

Во потточката 10. Комисија за надзор над спроведу-

вањето на посебната истражна мерка  следење на кому-

никациите од страна на Министерството за внатрешни 

работи, Управата за финансиска полиција, Царинската 

управа и Министерството за одбрана, под в) за членoви 

во точката 2) зборовите: „Васко Ковачевски“ се бри-

шат.

Во потточка 11. Комисија за финансирање и буџет 
под в) за членoви: во точката 4) зборовите: „Благој Боч-
варски“ се заменуваат со зборовите: „Агим Муртеза-
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нов“, во точката 6) зборовите: „Васко Ковачевски“ се 
заменуваат со зборовите: „Горан Милевски“, а во точка-
та 8) зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборо-
вите: „Сурија Рашиди“. 

Под г) за заменици на членовите во точката 4) збо-
ровите: „Бардуљ Даути“ се заменуваат со зборовите: 
„Мерал Узеири Ферати“.

Во потточка 12. Комисија за економски прашања 
под в) за членoви: во точката 3) зборовите: „Васко Ко-
вачевски“ се заменуваат со зборовите: „Далибор Богда-
новски“.

Во потточката 14. Комисија за транспорт, врски и 
екологија под в) за членoви:  во точката 1) зборовите: 
„Благој Бочварски“ се заменуваат со зборовите: „Коста-
дин Ацевски“.

Во потточката 17. Комисија за труд и социјална по-
литика под в) за членoви:  во точката 1) зборовите: „Јо-
ван Митрески“ се заменуваат со зборовите: „Самка 
Ибраимоски“.

Под г) за заменици на членoви:  во точката 3) зборо-
вите: „Ирена Стефоска“ се заменуваат со зборовите: 
„Јован Митрески“, а во точката 4) зборовите: „Курто 
Дудуш“ се заменуваат со зборовите: „Агим Муртеза-
нов“. 

Во потточката 18. Комисија за локална самоуправа 
под в) за членoви:  во точката 1) зборовите: „Курто Ду-
душ“ се заменуваат со зборовите: „Костадин Ацевски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                        

Бр. 08-743/1 Претседател на Собранието
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

276.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за ос-
новање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрание-
то на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 85/14), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 јануари 
2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРА-
ТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА  СОРАБОТКА СО 

ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1
Во Одлуката за  основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на дру-
ги држави („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 122/17 и 160/17), во членот 3 во точката 4. 
Пратеничка група на Собранието на Република Македо-
ниjа за соработка со парламентите на балтичките земји 
Република Естонија, Република Латвија и Република 
Литванија, под б) членови, во потточка 1. зборовите: 
„Курто Дудуш“ се заменуваат со зборовите: „Костадин 
Ацевски“.

Во точката 14. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Исламската Република Иран, под б) членови, во потточ-
ка 1. зборовите: „Курто Дудуш“ се заменуваат со зборо-
вите: „Агим Муртезанов“.

Во точката 15. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Ирска, под б) членови, во точката 3. зборовите: „Стево 
Пендаровски”, се заменуваат со зборовите: „Самка 
Ибраимоски”.

Во точката 16. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентите 
на Република Исланд и Кралството Норвешка, под а) 
претседател, зборовите: „Благој Бочварски“ се замену-
ваат со зборовите: „Катерина Кузмановска“.

Во точката 21. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Косово, под б) членови, во точката 3. зборо-
вите: „Стево Пендаровски”, се заменуваат со зборо-
вите: „Самка Ибраимоски”.
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Во точката 22. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со парламентите 
на земјите од Латинска Америка и од Карибите, под  б) 
членови, во потточка 2 зборовите:  „Курто Дудуш“ се 
заменуваат со зборовите: „Костадин Ацевски“.

Во точката 23. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Големото Војводство Луксембург, под б) членови, во 
потточка 7) зборовите: „Бардуљ Даути“ се заменуваат 
со зборовите: „Мерал Узеири Ферати”.

Во точката 24. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со парламентите 
на Република Малта и Република Кипар, под б) чле-
нови, во потточка 2 зборовите: „Курто Дудуш“ се заме-
нуваат со зборовите: „Агим Муртезанов“.

Во точката 25. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Монголија,  под б) членови, во точката 2. 
зборовите: „Васко Ковачевски”, се заменуваат со зборо-
вите: „Далибор Богдановски”.

Во точката 29. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Романија, под б) членови, во потточка 7) зборовите: 
„Бардуљ Даути“ се заменуваат со зборовите: „Мерал 
Узеири Ферати“.

Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Словенија, под б) членови, во точката 3. збо-
ровите: „Васко Ковачевски”, се заменуваат со зборо-
вите: „Далибор Богдановски”.

Во точката 34. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Србија, под б) членови, во потточка 1. зборо-
вите: „Благој Бочварски“ се заменуваат со зборовите: 
„Костадин Ацевски“.

Во потточката 36. Пратеничка група на Собранието 
на Република Македонија за соработка со Парламентот 
на Украина, под б) членови, во точката 2. зборовите: 
„Васко Ковачевски”, се заменуваат со зборовите: „Сам-
ка Ибраимоски”.

Во потточката 38. Пратеничка група на Собранието 
на Република Македонија за соработка со Парламентот 
на Република Финска, под б) членови, во точката 2. збо-
ровите: „Стево Пендаровски”, се заменуваат со зборо-
вите: „Далибор Богдановски”, во потточка  7) зборо-
вите: „Бардуљ Даути“ се заменуваат со зборовите: „Ме-
рал Узеири Ферати“.

Во точката 41. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Хрватска, под б) членови, во потточка 2. збо-
ровите: „Благој Бочварски“ се заменуваат со зборовите: 
„Катерина Кузмановска“.

Во точката 42. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Црна Гора, под б) членови, во потточкa 1. зборовите:       
„Благој Бочварски“ се заменуваат со зборовите: „Агим 
Муртезанов“.

Во точката 46. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Шпанија, под  б) членови, во потточка 7) 
зборовите: „Бардуљ Даути“ се заменуваат со зборо-
вите: „Мерал Узеири Ферати“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-744/1 Претседател на Собранието
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________      

277.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30 jануари 
2018 година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕ-
ЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРА-
НИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА ДОГОВОРНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и замени-
ци членови на делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание на Север-
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ноатлантската договорна организација (ПС НАТО), 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
89/17 и 160/18), во точката 1 под б) за членови на Деле-
гацијата во алинејата 1 зборовите: „Благој Бочварски“ 
се заменувааат со зборовите: „Катерина Кузмановска“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-745/1 Претседател на Собранието
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

278.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање 
на Делегација на Собранието на Република Македонија 
во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоци-
јација („Службен весник на Република Македонија“ 
број 88/2004 и 73/17), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 јануари 2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНО-
ВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈА-
ТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ  ЗА

СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретсе-
датели, членови и заменици- членови на Делегацијата 
на Собранието на Република Македонија во Парламен-
тарниот комитет за стабилизација и асоцијација, 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
89/17, 122/17 и 160/17), под а) за претседател, зборо-
вите: „Стево Пендаровски” се заменуваат со зборовите: 
„Горан Милевски”.

Под в) за членови во точката 4) зборовите: „Горан 
Милевски”  се заменуваат со зборовите: „Диме Велков-
ски”, а во точката 10) зборовите: „Зеќирија Ибрахими“ 
се заменуваат со зборовите: „Реџеп Мемеди“.

Под в) за заменици-членови во точката 4) зборо-
вите: „Бардуљ Даути” се заменуваат со зборовите: „Ме-
рал Узеири Ферати“.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-746/1 Претседател на Собранието
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________          

279.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 6 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30 јануари 
2018 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА 
ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА 
ДИМЕНЗИЈА  НА   ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА 

ИНИЦИЈАТИВА (ПД ЦЕИ)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и замени-
ци членови на Делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарната димензија на Цен-
тралноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), („Службен 
весник на Република Македонија“ број 89/17 и 160/17), 
под в) за заменици членови на Делегацијата, во точката 
1. зборовите: „Васко Ковачевски” се заменуваат со збо-
ровите: „Kатерина Кузмановска”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-747/1 Претседател на Собранието
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
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280.
Врз основа на Амандманот XII, став 3 од Уставот 

на Република Македонија, а во врска со членовите 2 и 
3 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
150/2007), Собранието на  Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јануари 2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ 

ЗАЕДНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за 
односи меѓу заедниците („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 89/17, 122/17 и 160/17), во точката 
I. алинеја 5, зборовите: „Курто Дудуш“ се заменуваат 
со зборовите: „Самка Ибраимоски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-748/1 Претседател на Собранието
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________                

281.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање 
Национален совет за евроинтеграции („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 140/2007 и 91/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 30 јануари 2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ 

СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-
претседател, членови и заменици - членови на Нацио-
налниот совет за евроинтеграции („Службен весник на 

Република Mакедонија" број 89/17, 122/17 и 160/17), во 
точката I. под в) за членови: точката 14 се менува и 
гласи:

„14. Златко Марин, градоначалник на општина Ае-

родром, претставник на Заедницата на единиците на ло-

калната самоуправа.“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-749/1 Претседател на Собранието

30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

__________         

282.

Врз основа на членот 158-з, став 1, точка 1 од Зако-

нот за супервизија на осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007 

88/2008, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 43/14, 112/14, 

153/15, 192/15 и 23/16), Собранието на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 30 јануари 2018 го-

дина, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 

НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. Од функцијата член на Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување се разрешу-

ва Зоран Стојановски, на негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-750/1 Претседател на Собранието

30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
283.

Врз основа на член 15, став (6) од Законот за ветеринарно - медицински препарати (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-
несе

Л И С Т А
НА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА

ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА (*)

Член 1
Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните: 
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Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на фармаколошки суп-

станции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 12/17). 

Член 3
Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија“.

       Бр. 16-110/3                                                    Агенција за храна
23јануари 2018 година                                                     и ветеринарство
             Скопје                                                        в.д. Директор,

                                                          Зоран Атанасов, с.р.
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________________

 (*) Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година  за фар-
маколошки активни супстанции и нивна класификација во однос 
на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животин-
ско потекло (CELEX бр. 32010R0037) изменета и дополнета со: 
Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1589/2017 
од 14 септември 2017 година за надополнување на Регулатива 
(ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “аларелин” (CELEX 
бр .32017R1589); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 1588/2017 од 14 септември 2017 година за надополнува-
ње на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бро-
мелаин” (CELEX бр .32017R1588); Имплементирачка Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 201/2017 од 6 февруари 2017 година за на-
дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со суп-
станцијата “флураланер” (CELEX бр .32017R0201); Имплементи-
рачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2074/2016 од 25 ноем-
ври 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 во врска со супстанцијата “аломиниум салицилат, бази-
чен” (CELEX бр .32016R2074); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 2045/2016 од 23 ноември 2016 година за надо-
полнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанци-
јата “гамитромицин” (CELEX бр.32016R2045); Имплементирачка 
Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1834/2016 од 17 октомври 
2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во 
врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр.32016R1834); 
Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1444/2016 
од 31 август 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) 
бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “хидрокортизон ацепонат” 
(CELEX бр.32016R1444); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 885/2016 од 3 јуни 2016 година за надополнување 
на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “еприно-
мектин” (CELEX бр.32016R0885); Имплементирачка Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 710/2016 од 12 мај 2016 година за надопол-
нување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата 
“бакар карбонат” (CELEX бр.32016R0710); Имплементирачка Ре-
гулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 567/2016 од 14 април 2016 годи-
на за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со 
супстанцијата “рафоксанид” (CELEX бр.32016R0567); Имплемен-
тирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 312/2016 од 4 март 
2016 година за корекција на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска 
со супстанцијата “тилвалосин” (CELEX бр.32016R0312); Импле-
ментирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 305/2016 од 3 
март 2016 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 во врска со супстанцијата “гентамицин” (CELEX 
бр.32016R0306); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 129/2016 од 1 фебруар 2016 година за надополнување на 
Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “Прочисте-
на полуцврсти екстракт од Humulus lupulus L. кој содржи околу 
48% од бета киселини (како калиумови соли) “(CELEX 
бр.32016R0129); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 2062/2015 од 17 ноември 2015 година за надополнување 
на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “сисап-
ронил” (CELEX бр.32015R2062); Имплементирачка Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 1820/2015 од 9 октомври 2015 година за 
надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со суп-
станцијата “ диетилен гликол моноетил етар” (CELEX 
бр.32015R1820); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 1492/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување 
на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тилва-
лосин” (CELEX бр.32015R1492); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 1491/2015 од 3 септември 2015 година за на-
дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со суп-
станцијата “виргиниамуцин” (CELEX бр.32015R1491); Имплемен-
тирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1308/2015 од 29 јули 
2015 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во 
врска со супстанцијата “аломиниум салицилат базичен” (CELEX 
бр.32015R1308); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 1080/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Ре-
гулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “Пропил 4-
хидроксибензоат и негова натриумова сол” (CELEX 
бр.32015R1080); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 1079/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Ре-
гулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “ хексафлуму-
рон” (CELEX бр.32015R1079); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 1078/2015 од 3 јули 2015 година за надопол-
нување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата 
“клодронска киселина (во форма на динатриумова сол)” (CELEX 
бр.32015R1078); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 446/2015 од 17 март 2015 година за надополнување на Ре-
гулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бариум селе-
нат” (CELEX бр.32015R0446); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 394/2015 од 10 март 2015 година за надопол-

нување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со суп-
станцијата “тулатромицин” (CELEX бр.32015R0394); Имплемен-
тирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 152/2015 од 30 јануар 
2015 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 во врска со супстанцијата “тулатромицин” (CELEX 
бр.32015R0152); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 151/2015 од 30 јануар 2015 година за надополнување на 
анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата 
“доксицилин” (CELEX бр.32015R0151); Имплементирачка Регула-
тива на Комисијата (ЕУ) бр. 150/2015 од 30 јануар 2015 година за 
надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во 
врска со супстанцијата “гамитромицин” (CELEX бр.32015R0150); 
Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 149/2015 од 
30 јануар 2015 година за надополнување на анексот на Регулати-
ва (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “метилпреднизо-
лон” (CELEX бр.32015R0149); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 1390/2014 од 19 декември 2014 година за на-
дополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска 
со супстанцијата “еприномектин” (CELEX бр.32014R1390); Им-
плементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1359/2014 од 
18 декември 2014 година за надополнување на анексот на Регула-
тива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тулатромицин”; 
(CELEX бр.32014R1359); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 1277/2014 од 1 декември 2014 година за надопол-
нување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата 
“ласалоцид” (CELEX бр.32014R1277); Имплементирачка Регула-
тива на Комисијата (ЕУ) бр. 967/2014 од 12 септември 2014 годи-
на за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со 
супстанцијата “луфенурон” (CELEX бр.32014R0967); Имплемен-
тирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 683/2014 од 20 јуни 
2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во 
врска со супстанцијата “клосурон” (CELEX бр.32014R0683); Им-
плементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 682/2014 од 20 
јуни 2014 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 во врска со супстанцијата “клосантел” (CELEX 
бр.32014R0682); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 681/2014 од 20 јуни 2014 година за надополнување на Ре-
гулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “рафокса-
нид” (CELEX бр.32014R0681); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 677/2014 од 19 јуни 2014 година за надопол-
нување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата 
“каберголин” (CELEX бр.32014R0677); Имплементирачка Регула-
тива на Комисијата (ЕУ) бр. 676/2014 од 19 јуни 2014 година за 
надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со суп-
станцијата “триклабендазол” (CELEX бр.32014R0676); Имплемен-
тирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 418/2014 од 24 април 
2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класифика-
ција во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во хра-
на од животинско потекло, во врска со супстанцијата “ивермек-
тин” (CELEX бр.32014R0418); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 201/2014 од 3 март 2014 година за надополну-
вање на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки 
активни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “тилдипросин” (CELEX 
бр.32014R0201); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 200/2014 од 3 март 2014 година за надополнување на 
анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни 
супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозво-
леното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во 
врска со супстанцијата “трипторелин ацетат” (CELEX бр. 
32014R0200); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) 
бр. 20/2014 од 10 јануар 2014 година за надополнување на анек-
сот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни суп-
станции и нивна класификација во однос на максимално дозволе-
ното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска 
со супстанцијата “бутафосван“ (CELEX бр.32014R0020); Импле-
ментирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 19/2014 од 10 јану-
ар 2014 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) 
бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класи-
фикација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи 
во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “хло-
роформ“ (CELEX бр.32014R0019); Имплементирачка Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 1235/2013 од 2 декември 2013 година за 
надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фар-
маколошки активни супстанции и нивна класификација во однос 
на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животин-
ско потекло, во врска со супстанцијата “дикразурил” (CELEX 
бр.32013R1235); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 1056/2013 од 29 октомври 2013 година за надополнување 
на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки ак-
тивни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “неомицин” (CELEX бр.32013R1056); 
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Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1057/2013 
од 29 октомври 2013 година за надополнување на анексот на Регу-
латива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и 
нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво 
на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со суп-
станцијата “магнезиум карбонат” (CELEX бр.32013R1057); Им-
плементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 489/2013 од 27 
мај 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) 
бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класи-
фикација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи 
во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “Двој-
но блокирана рибонуклеинска киселина хомологна на вирусни ко-
дирање рибонуклеинска киселина за дел од протеин од кората и 
дел од интергенски регионот на вирусот Израел Акутна пара-
лиза” (CELEX бр.32013R0489); Имплементирачка Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 406/2013 од 2 мај 2013 година за надополну-
вање на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки 
активни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “преднизолон” (CELEX бр. 
32013R0406); Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) 
бр. 394/2013 од 29 април 2013 година за надополнување на анек-
сот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни суп-
станции и нивна класификација во однос на максимално дозволе-
ното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска 
со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр.32013R0394);Импле-
ментирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 116/2013 од 8 феб-
руар 2013 година за надополнување на анексот на Регулатива 
(ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна 
класификација во однос на максимално дозволеното ниво на рези-
дуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата 
“еприномектин” (CELEX бр.32013R0116); Имплементирачка Регу-
латива на Комисијата (ЕУ) бр. 115/2013  од 8 фебруар 2013 годи-
на за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за 
фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во од-
нос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од жи-
вотинско потекло, во врска со супстанцијата “диклазурил” 
(CELEX бр.32013R0115); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 59/2013 од 23 јануар 2013 година за надополнува-
ње на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки 
активни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “моненсин” (CELEX бр.32013R0059); 
Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1191/2012 
од 12 декември 2012 година за надополнување на анексот на Регу-
латива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и 
нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво 
на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со суп-
станцијата “натриум салицилат” (CELEX бр.32012R1191); Импле-
ментирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1186/2012 од 11 де-
кември 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива 
(ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна 
класификација во однос на максимално дозволеното ниво на рези-
дуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата 
“фоксим” (CELEX бр.32012R1186); Имплементирачка Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 1161/2012 од 7 декември 2012 година за 
надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фар-
маколошки активни супстанции и нивна класификација во однос 
на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животин-
ско потекло, во врска со супстанцијата “фебендазол” (CELEX 
бр.32012R1161); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 466/2012 од 1 јуни 2012 година за надополнување на 
анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни 
супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозво-
леното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во 
врска со супстанцијата “клосурон” (CELEX бр.32012R0446); Им-
плементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 436/2012 од 23 
мај 2012 година за надополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 
за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во 
однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од 
животинско потекло, во врска со супстанцијата “азаметифос” 
(CELEX бр.32012R0436); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 222/2012 од 14 март 2012 година за надополнува-
ње на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки 
активни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “триклабендазол” (CELEX 
бр.32012R0222); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 221/2012 од 14 март 2012 година за надополнување на 
анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни 
супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозво-
леното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во 
врска со супстанцијата “клосантел” (CELEX бр.32012R0221); Им-
плементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 202/2012 од 8 
март 2012 година за надополнување на анексот на Регулатива 

(ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна 
класификација во однос на максимално дозволеното ниво на рези-
дуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата 
“пегилиран говедски гранулоцитен стимулирачки фактор“ 
(CELEX бр. 32012R0202); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 201/2012 од 4 март 2012 година за надополнување 
на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки ак-
тивни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “тилидипросин“(CELEX 
бр.32012R0201); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 123/2012 од 13 фебруар 2012 година за надополнување 
на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки ак-
тивни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр.32012R0123); 
Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 122/2012 од 
13 фебруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулати-
ва (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нив-
на класификација во однос на максимално дозволеното ниво на 
резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанција-
та “метилпреднизолон” (CELEX бр.32012R0122); Имплементирач-
ка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 107/2012 од 8 фебруар 2012 
година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класифика-
ција во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во хра-
на од животинско потекло, во врска со супстанцијата “октенидин 
дихидрохлорид” (CELEX бр.32012R0107); Имплементирачка Ре-
гулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 86/2012 од 1 фебруар 2012 годи-
на за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за 
фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во од-
нос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од жи-
вотинско потекло, во врска со супстанцијата “ласалоцид” 
(CELEX бр.32012R00086); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 85/2012 од 1 фебруар 2012 година за надополнува-
ње на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки 
активни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “алтреногест“ (CELEX бр.32012R0085); 
Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 84/2012 од 
1 фебруар 2012 година за надополнување на анексот на Регулати-
ва (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нив-
на класификација во однос на максимално дозволеното ниво на 
резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанција-
та “феноксиметилпеницилин“ (CELEX бр. 32012R0084); Импле-
ментирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 363/2011 од 13 ап-
рил 2011 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) 
бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класи-
фикација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи 
во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “изое-
угенол” (CELEX бр.32011R0363); Имплементирачка Регулатива 
на Комисијата (ЕУ) бр. 362/2011 од 13 април 2011 година за надо-
полнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармако-
лошки активни супстанции и нивна класификација во однос на 
максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животин-
ско потекло, во врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX 
бр.32011R0362); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 914/2010 од 12 октомври 2010 година за надополнување 
на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанци-
јата “натриум салицилат” (CELEX бр. 32010R0914); Имплементи-
рачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 890/2010 од 8 октомври 
2010 година за надополнување на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 
37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класифика-
ција во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во хра-
на од животинско потекло, во врска со супстанцијата “дерквант” 
(CELEX бр.32010R0089); Имплементирачка Регулатива на Коми-
сијата (ЕУ) бр. 761/2010 од 25 август 2010 година за надополнува-
ње на анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки 
активни супстанции и нивна класификација во однос на максимал-
но дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, 
во врска со супстанцијата “метилпреднизолон” (CELEX 
бр.32010R0761); Имплементирачка Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 759/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на 
анексот на Регулатива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни 
супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозво-
леното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во 
врска со супстанцијата “тилдипирозин” (CELEX бр.32010R0759) 
и Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 758/2010 
од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регула-
тива (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и 
нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво 
на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со суп-
станцијата “валнемулин” (CELEX бр. 32010R0759).
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