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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 10 точка 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 донесе 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРА СО ПОТЕКЛО ОД ИНДИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ 
ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со ова решение се наредува задолжително лабораториско испитување на производи од 
аквакултура (пратки) со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во 
Република Македонија.  

 
Член 2 

(1) При увоз, пратките од член 1 на ова решение треба да се пропратени со резултат од 
лабораториско испитување, спроведено на местото на потекло, a со цел да се потврди дека 
тие не претставуваат опасност по здравјето на луѓето.  

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член се врши на службена мостра, 
заради утврдување присуство на фармаколошко-активни супстанци, а особено 
хлорамфеникол, тетрациклин, окистетрациклин, хлортетрациклин и метаболити на 
нитрофурани.  

(3) Службените мостри од став (2) на овој член, треба да се испитани со примена на 
аналитички методи согласно прописите од областа на ветеринарното здравство за 
мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанци. 

(4) Доколку пратките од член 1 на ова решение, не се пропратени со резултат од 
лабораториско испитување спроведено на местото на потекло, официјалниот ветеринар на 
ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез во Република Македонија 
зема службени мостри за лабораториско испитување заради утврдување присуство на 
фармаколошко-активните супстанци од став (2) на овој член.  

 
Член 3 

(1) Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на 
влез во Република Македонија зема службени мостри од најмалку 20% од пратките од 
член 1 од ова решение.   

(2) Службените мостри од став (1) на овој член се доставуваат за лабораториско 
испитување заради утврдување присуство на фармаколошко-активните супстанци од член 
2 став (2) на ова решение.  

(3) Пратките од член 1 на ова решение од кои се земени службени мостри согласно 
член 2 став (4) на ова решение и став (1) од овој член, се задржуваат под службен надзор 
на Управата за ветеринарство се до добивање на резултатите од лабораториските 
испитувања.  

(4) Пратките со производи од член 1 на ова решение може да се пуштат во промет 
доколку врз основа на резултатите од лабораториските испитувања се утврди дека се во 
согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство за гранични вредности на 
фармаколошко-активни супстанци.  
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Член 4 
Трошоците кои произлегуваат од примена на одредбите од ова решение се на товар на 

испраќачот, примачот или нивен претставник согласно Законот за ветеринарно здравство. 
 

Член 5 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
 
Бр. 11-2729/3 

12 август 2010 година                                  Директор, 
     Скопје                                        Дејан Рунтевски, с.р. 

 


