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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Врз основа на член 48, став 6 од Законот за квалитетот на земјоделските производи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД 
ЖИВИНА ВО ОДНОС НА КОНФОРМАЦИЈАТА НА ТРУПОТ, ИЗГЛЕДОТ, 
ОШТЕТУВАЊАТА, БОЈАТА И ДРУГИ ВИЗУЕЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И 

НАЧИНОТ НА КЛАСИФИКАЦИЈА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за одредување на квалитетот на 

месото од живина во однос на конформацијата на трупот, изгледот, оштетувањата, бојата 
и други визуелни карактеристики и начинот на класификација.   

 
Член 2 

Месото од живина во однос на конформацијата на трупот се класира во класа А, 
доколку ги исполнува следните критериуми за квалитет: 

1. развиен и набрекнат труп; 
2. добро развиени, широки, долги и меснати гради, и меснати нозе и 
3. масен слој: 
- тенок на гради, нозе и грб кај младата живина; 
- подебел масен слој кај возрасната живина и  
- среден до дебел слој кај гуските.  
 

Член 3 
Месото од живина во однос на неговиот изглед се класира во класа А, доколку ги 

исполнува следните критериуми за квалитет: 
1. остатоци на кожата: дозволени се неколку мали пердувчиња и папили на пердуви или 

влакнести пердуви (влакна) на градите, нозете, грбот, ножните зглобови и врвовите на 
крилјата. 

2. дозволено оштетување:  
- мало и незабележително оштетување и нагмеченост, доколку не е на градите и нозете и 
- го нема врвот на крилата. 
3. боја:  
- дозволено е извесна дисколорација доколку не е на градите и нозете и   
- дозволено е црвенило на фоликулите и врвот на крилата. 
 

Член 4 
Замрзнато и брзо замрзнато месо од живина класирано во класа А, не треба да има 

траги од замрзнување освен мали и незабележителни кои не се присутни на градите и 
нозете.   
                            

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за утврдување на детални 
правила за примена на Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на пазарните стандарди за 
месо од живина, CELEX бр. 32008R0543 
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Член 5 
Месото од живина кое не исполнува било кој од критериумите за квалитет од 

членовите 2, 3 и 4 на овој правилник, се класира во класа Б.  
 

Член 6 
Класификацијата на месото од живина во однос на конформацијата на трупот, изгледот, 

оштетувањата, бојата и други визуелни карактеристики се врши со визуелен преглед на 
крајот на линија на колење. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 02-2332/1                                                                               Министер за земјоделство, 

11 март 2011 година                                                                     шумарство и водостопанство, 
   Скопје                                                                                         Љупчо Димовски, с.р. 
 


