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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Врз основа на член 74, став 7 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 МЕТОДИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНАТА СОДРЖИНА НА ВОДА ВО 
ЛАБОРАТОРИЈА (ХЕМИСКИ ТЕСТ)(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат методите за утврдување на вкупната содржина на 
вода во лабораторија (хемиски тест) за контрола на квалитетот на месото од живина и 
свежите, замрзнатите и брзо замрзнатите конфекционирани делови од труп во кланични 
капацитети. 

 
Член 2 

(1) Вкупната содржина на вода во цели трупови на месо од живина се одредува со 
метод за утврдување на вкупна содржина на вода во цели трупови на месо од живина. 

(2) Методот од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

(1) Вкупната содржина на вода во конфекционирани делови од труп се одредува со 
метод за утврдување на вкупна содржина на вода во конфекционирани делови од труп. 

(2) Методот од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 02-2330/1                                                                              Министер за земјоделство, 

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

                            

(∗) 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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