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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), директорот на 
Управата за ветеринарство, донесува 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

БИВАЛВНИ МЕКОТЕЛИ КОИ СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ, СКЛАДИРАНИ ИЛИ ЗА НИВ 
Е ИЗДАДЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ВО РЕПУБЛИКА 

ПЕРУ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ 
 
I. Се забранува увоз во Република Македонија на пратки со бивалвни мекотели кои се 

произведени, складирани или за нив е издаден ветеринарно-здравствен сертификат во  
Република Перу и се наменети за исхрана на луѓе. 

II. Забраната за увоз во Република Македонија од точка I на ова решение не се однесува 
на следниве пратки: 

1. евисцерирани мекотели од аквакултурно потекло кои припаѓаат на фамилијата 
Pectinidae; 

2. бивалвни мекотели кои биле подложни на следниве термички третмани: 
- потопување во зовриена вода во времетраење потребно да се постигне внатрешна 

температура на месото на мекотелите не пониска од 900С и одржување на оваа минимална 
температура за период не пократок од 90 секунди; 

- готвење во времетраење од три до пет минути во затворен сад со температура помеѓу 
1200С и 1600С, и притисокот помеѓу 2 и 5 kg/cm2 по што следи отстранување на оклопите 
и замрзнување на месото на внатрешна температура од -200С; и 

 - подложување на пареа под притисок во затворен сад во времетраење потребно да се 
постигне внатрешна температура на месото на мекотелите не пониска од 900С и 
одржување на оваа минимална температура за период не пократок од 90 секунди. 
Методата која се употребува треба да биде валидирана. Треба да се воспоставени 
постапки базирани на НАССР принципи за да се верифицира униформната дистрибуција 
на топлината. 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 11-15664/3  

9 декември 2008 година                        Директор, 
            Скопје                                   Дејан Рунтевски, с.р. 
 


