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Апстракт 
 

Кога станува збор за консумирањето на месо и производи од месо, едни од 

главните приоритети се безбедноста и квалитетот. Човекот преку исхраната 

е постојано изложен на хемиски контаминенти низ целиот свој животен век. 

Многу од нив се постојано присутни во околината, во мерливи нивоа, како 

синтетизирани индустриски производи, додека другите се пуштени случајно 

како нус-производи, или им се дадени на животните како промотори на раст 

или како профилактички или терапевтски агенси. Мерењето на овие 

загадувачи бара сложена процедура, вклучувајќи земање на мостра, нејзино 

чистење и физичко-хемиска анализа по хроматографска сепарација. 

Контаминентите како што се органохлорните пестициди, тешките метали, 

микробите, потоа меланин, хормони, антибиотици и други адитиви во 

храната на животните, се често контролирани и мониторирани состојки во 

месото при програми за безбедност на храната, мониторинг на животната 

средина и во епидемиолошките студии. Сериозни здравствени проблеми, 

вклучувајќи рак, болести на бубрезите и други болести кај луѓето би можеле 

да бидат поврзани со контаминацијата на храната.  

Во овој труд теоретски е прикажано значењето на месото во исхраната на 

човекот, неговиот состав и поделба, со посебен осврт на јагнешкото месо. 

Понатаму е извршена анализа на резултатите од три последователни години 

на резидуи и контаминенти во јагнешкото месо во Македонија, со акцент на 

најчестите хемиски и биолошки контаминенти во месото и месните 

производи од различни видови, кои се закана за здравјето на луѓето. 

Информациите и анализите презентирани во овој труд се обид да се оцени 

квалитетот на месото од јагне кое се консумира во нашата земја и се 

извезува во Европската унија. 

 

Клучни зборови: месо, јагнешко, контаминенти, резидуи, квалитет, храна, 

микотоксини, пестициди, тешки метали, антибиотици. 
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Abstract 
 

One of the main priorities in terms of consumption of meat and meat products is 

the food safety and quality. Human being is continuously exposed to chemical 

contaminants in foods throughout his/her lifespan. Many of the contaminants are 

permanently present in the environment in measurable levels as synthetic 

industrial products, while others are released as by-products, or are given to the 

animals as growth promoters or as prophylactic and therapeutic agents. 

Measuring these contaminants require carrying-out of a complex procedure, 

including taking a sample, its cleaning and conducting of physical and chemical 

analysis after the chromatographic separation.     

Contaminants such as organochlorine pesticides, heavy metals, microbes, 

melamine, hormones, antibiotics and other additives in animal feed are often 

controlled and monitored substances in the meat under the food safety 

programmes, environmental monitoring and epidemiological studies. Serious 

health conditions, including cancer, kidney diseases, and other diseases among 

people could be linked to food contamination.   

In this master thesis the importance of meat in human diet, its composition and 

division with special emphasis to the lamb meat will be elaborated theoretically. 

Furthermore, analysis of the results of residues and contaminants in lamb meat in 

Macedonia of three consecutive years has been performed, emphasizing the most 

common chemical and biological contaminants in different types of meat and meat 

products which impose threat to human health. 

The information and analyses presented in this master thesis is an attempt to 

assess the quality of the lamb meat which is consumed in our country, as well as 

exported to the EU. 

 

Key words: meat, lamb, contaminants, residues, quality, food, mycotoxin, 

pesticide, heavy metals, antibiotics. 
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1. ВОВЕД 
 
 

Храната во секојдневниот живот на луѓето има огромно значење па поради 

тоа нејзината здравствена безбедност претставува безусловно барање на 

потрошувачите.[1] Барањата за квалитет на храната може да се 

класифицираат во две основни групи, примарни и секундарни. Примарните 

барања се базирани врз заштитата на здравјето на потрошувачите и се 

одредува со законска регулатива. [1] Потрошувачите преферираат храна за 

која што се сигурни дека е здравствено безбедна што се базира најчесто врз 

гаранциите на произведувачите како и поседувањето сертификати издадени 

од овластена институција. Секундарните барања се значителни од аспект на 

интересот на потрошувачите да ги задоволат специфичните барања какви 

што се: нутритивни, технолошки и други органолептичкисвојства или 

атрибути на квалитетот на храната. [2] 

Според овие атрибути, постои храна со конвенционален квалитет, органски 

произведена храна, храна со географско потекло, традиционално добиена 

храна, храна добиена од ГМО, нова храна итн. Посебна група се 

нутритивните атрибути кои што се од големо значење за потрошувачите па 

така се развива диететска храна, храна за постари лица, спортисти, храна за 

трудници и доилки итн. Постои и храна која што е во склад со прехранбените 

обичаи како и етничката храна каде што се вбројува халал, кошер и сл. [3] 

Барањето за здравствена безбедност е задолжително и е пропишано со 

Законот за безбедност на храната. Според законската регулатива, 

здравствената исправност детерминирана е со отсуство на материјали од 

биолошко, хемиско и физичко потекло кои што можат да се најдат во храната 

и да предизвикаат штетни влијанија по здравјето на човекот. [1] За 

здравствено исправна храна се смета храната која што не содржи 

микроорганизми, паразити и нивни развојни облици во број кој што би 

претставувал опасност за здравјето на консументите т.е. храна која не 

содржи штетни или опасни материи во концентрации кои сами или заедно со 

други материи претставуваат опасност за здравјето на луѓето.[2] Храната се 

смета за здравствено исправна доколку не може да предизвика штетни 
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влијанија врз здравјето на луѓето и само во случај кога е произведена, 

подготвенаи консумирана во согласност со нејзината намена. Храната која е 

здравствено неисправна е штетна за здравјето на луѓето и е несоодветна за 

нивна исхрана. [4] 

Здравствената безбедност на храната е едно од најважните барања кои се 

поставуваат во квалитетот на животот во современото општество. Храната, 

исхраната и животниот стил се критериуми според кои може да се оценува 

квалитетот на животот на секој поединец. Како што се менува животниот 

стил во социјалните друштва, под влијание на околината, навиките, обичаите 

и општествено-социјалниот прогрес, така се менуваат и ставовите кон 

храната и начинот на исхрана. Како дел од животниот стил носат голем 

степен на ризик кога  е во прашање појавувањето на одредени заболувања. 

Овие заболувања можеме да ги поделиме во две групи: заболувања од 

неправилен начин на исхрана и болести предизвикани од храна. [3] 

Болестите од неправилниот начин на исхрана, т.е. болестите од намалено 

(недоволно) количество на хранливи материи во исхраната се третираат 

одвоено од легислативата којашто се однесува на болестите предизвикани 

од храната. Овие болести се најчест проблем на современото општество, 

особено поради брзиот начин на живот, но голем удел имаат и болестите 

настанати како резултат на внес на контаминирана храна. [2] Основната цел 

на здравствената безбедност е да се спречат болестите предизвикани од 

храната кои настануваат поради дејствување на различни штетни материи 

што таа ги содржи. Поради тоа, националните програми за безбедност на 

храната се фокусираат на производството, контролата и мониторингот на 

храната, т.е. нивното спроведување се базира врз проактивен превентивен 

пристап „од фарма до трпеза“. На овој начин се настојува да се контролира 

секој чекор поврзан со примарното земјоделско производство, преработката, 

пакувањето, складирањето и дистрибуцијата на храната.  

Безбедноста на храната се однесува на појавата на опасност и не ги опфаќа 

останатите аспекти за влијанието на човековото здравје, како што е режимот 

на исхрана, т.е. нутритивниот аспект. Луѓето често јадат здравствено 

безбедна храна, но сепак заболуваат од болести поради суфицитарност или 

дефицитарност на хранливи материи во својата исхрана. Една од 
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најцитираните мисли на грчкиот филозоф Хипократ, кој ги поставил темелите 

на современата медицина, но и на исхраната, гласи: „Нека храната ни биде 

лек, а лекот храна“. [1] 

Во последните децении, поради многубројни социјални и културолошки 

промени, како и поради промена на животниот стил, порастот на 

урбанизацијата и демографското стареење на популацијата, болестите 

предизвикани од дебелина се едни од најзначајните проблеми кои денес 

имаат размери на глобална епидемија. Освен болестите на суфицитарност и 

дефицитарност на хранливите материи во исхраната, денес се присутни и 

други типови на болести поврзани со исхраната. Таква е, на пример, 

хиперсензитивноста на храна, која се манифестира во форма на алергија и 

интолеранција на одредени хранливи материи. Присутни се и нарушувања во 

исхраната какви што се анорексија и булимија. [3] 

Од друга страна, развојот на технологијата и техничкиот прогрес 

придонесуваат да се произведе доволно количество храна, но како 

последица на тоа се појавуваат контаминенти кои не се природна состојка на 

храната. Така, освен природните состојки (нутриенти), во храната можат да 

се најдат и несакани компоненти со потекло од околината или компоненти 

кои човекот ги користи во процесите на примарното земјоделско 

производство, преработката, пакувањето, складирањето и дистрибуцијата. 

[2] Поради тоа, контролата на квалитетот на храната и управувањето со 

контролата на квалитетот и здравствената безбедност е императив којшто е 

задолжителен.  

Денес истражувањата се стремат кон одредување на значителни одделни 

состојки од храната и влијанието на храната врз здравјето и болестите. 

Притоа се развиваат производни процеси кои овозможуваат добивање храна 

со најмалку промени во текот на преработката, како и нутритивно вредни 

здравствено исправни производи. Здравствената безбедност на храната е 

концепт на примена на законските регулативи и стандарди кои, ако се 

применат во производството, овозможуваат добиената храна да не му 

наштети на потрошувачот. [2] Поради тоа се користат проактивни, 

превентивни и процесни пристапи во спречувањето на можни контаминации 

на храната во сите фази од производството. На тој начин, на глобално 
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светско ниво се развиени различни стандарди чија имплементација ја 

зголемува здравствената безбедност на храната. [2, 3] 
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2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 
 

2.1. МЕСОТО И НЕГОВИОТ СОСТАВ 
 

Како незаменлив извор на енергија, белковини, масти, витамини, минерални 

и други хранливи материи, месото е важна компонента во исхраната. 

Нутриционистички гледано, месото е мошне значајно за организмот, под што 

мислиме пред сè на протеините што ги содржи, кои заедно со млечните 

протеини и протеините од јајцата, спаѓаат во групата на најважни 

протеини.[5] 

Месото е производ од животинско потекло, а се добива со постапката колење 

на животни, пред сѐ говеда, свињи, овци, кози, живина, куникули и копитари. 

[2] Под месо се подразбираат сите телесни ткива на закланите топлокрвни 

животни коишто човекот ги користи за исхрана. Тоа се ткива што го градат 

животинското тело, исклучувајќи ја содржината на органите, кожата со своите 

продукти и органите кои не се користат за исхрана. [5] Во потесна смисла, 

под месо се подразбира мускулатурата, т.е. мускулното ткиво опфатено со 

сврзноткивна обвивка, која во една целина го поврзува масното и сврзното 

ткиво. [5] 

Во сврзни ткива спаѓаат: коски, ’рскавици, крвни и лимфни садови и нервни 

влакна, коишто се интегрални делови на скелетната инфраструктура. Месото 

од внатрешните органи (црн дроб, бели дробови, срце, бубрези, јазик и 

друго) не се опфатени со овој поим и се третираат како месо од внатрешни 

органи. [6] 

Поради производство на безбедна храна за населението, неопходно е да се 

обезбеди хигиена на суровината, т.е. нејзиниот квалитет, како гаранција за 

добивање намирници и преработки од месо со подобар квалитет. 
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2.1.1. Хистолошки состав на месото 
 

Клетката е основна морфолошка и функционална единица на организмот. 

Еден организам е изграден од голем број различни клетки коишто се 

морфолошки и функционално организирани градејќи ткива и органи. Ткивото 

е организиран збир на клетки коишто по правило се од различен тип, но 

имаат усогласени функции. [7] 

Карактерот на ткивото го даваат најзастапените клетки, што е случај кај 

мускулното ткиво или пак меѓуклеточната супстанција, како кај коскеното, 

’рскавичното и масното ткиво. По правило, повеќе ткива и клетки градат 

органи. Мускулот како орган од кој настанува месо го градат мускулно, масно 

и сврзно ткиво. Негови составни делови се нервно ткиво, ткиво на крвни и 

лимфни садови и крв, додека коскеното и ’рскавичното ткиво се делови кои 

може да се одвојат. [7] 

Сложените органи се изградени од паренхим и строма. Паренхимот се 

состои од епителни, жлездени и слични клетки, кои во основа ја извршуваат 

функцијата на органот. Стромата се состои од сврзни клетки, влакна, крвни 

садови и нервни влакна, кои му овозможуваат на органот да функционира.[7] 

 

2.1.1.1. Мускулно ткиво 
 

Мускулните ткива се специјализирани за контракции и истегнувања, бидејќи 

се флексибилни и еластични. Ова ткиво е најзначајно ткиво во организмот од 

аспект на технологијата на месото. Исто така, тоа е најзастапено во 

организмот на човекот и кај повеќето животни. Има можност да ја 

трансформира хемиската и механичката енергија во текот на сложените 

физичко-хемиски и биохемиски реакции проследени со ослободување на 

топлина. Според морфолошките одлики, физиологијата, локацијата и 

инервацијата, разликуваме три типа на мускулно ткиво: напречно-пругасто 

(скелетно), срцево и мазно мускулно ткиво. [8] 

Скелетното мускулно ткиво претставува месо во најтесна смисла на зборот и 

е застапено помеѓу 35-50% во живиот организам. Ова ткиво е богато 
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инервирано, а инервацијата е остварена до

симпатикусот. [8] 

Слика 1. Пресек на мускулна клетка [7] 
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Слика 2.Структура на едномизиум [7] 

организација на мускулот како орган и суштински
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постојат зони во кои плазмините мембрани на соседните клетки директно 

комуницираат. Миофибрилите се распоредени како кај скелетните клетки, но 

мускулните влакна се потенки и ткивото е покомпактно. Јадрата исто така се 

многубројни и централно поставени, а карактеристични се големи 

митохондрии коишто ја обезбедуваат потребната енергија. [7,8] 

Мазното мускулно ткиво се состои од мазни мускулни клетки инервирани со 

вегетативниот нервен систем. Ова ткиво се наоѓа во ѕидовите на органите на 

дигестивниот, респираторниот, урогениталниот систем и во крвните садови. 

Клетките се вретенасти, со должина од 20-500µm, најкратки се во малите 

крвни садови, а најдолги во гравидната матка. Клетката има едно јадро што е 

централно поставено. Уреденоста на миофибрилите е помала отколку кај 

скелетните мускулни клетки и има помалку миозин. Поединечните клетки не 

се директно инервирани, па екситацијата индиректно се пренесува од клетка 

на клетка, а контракциите се бавни.[7,8] 

 

2.1.1.2. Сврзно ткиво 
 

Сврзното ткиво има многу функции, но основната му е поврзување на 

повеќето ткива во органи, а потоа во организам (ги поврзува мускулните 

клетки во снопови, сноповите во мускули, мускулите со тетиви за коските). 

Покрај ова, сврзното ткиво обезбедува исхрана на клетките, учествува во 

регулацијата на топлина, во метаболизмот на вода, акумулира хранливи 

материи, ги штити клетките од микроорганизми, а посебно значење имаат 

потпорните ткива кои обезбедуваат потпорна и локомоторна улога во 

организмот. [3,8] 

Сврзните ткива се изградени од клетки, меѓуклеточна маса и влакна. 

Клетките настануваат во самото сврзно ткиво и настануваат од 

мезенхималните матични клетки. Синтетизираат меѓуклеточна маса и 

влакна. „Бласти“ се млади сврзноткивниклетки со развиен гранулиран 

ендоплазматичен ретикулум и голџи комплекс, способни за обилна синтеза 

на прекурсори на сврзноткивни влакна. Меѓуклеточната маса е мешавина од 

протеогликани и гликопротеини коишто ги поврзуваат клетките со влакната. 

Гликозаминогликанитесе линеарни полисахаридни синџири изградени од 
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дисахаридни единици на глукоронска и идуронска киселина, на кои се 

врзуваат глукозамин и галактозамин. Влакната се долги, тенки полимери на 

белковини и се разликуваат три типа: колагенски, еластични и 

ретикулински.[3,8] 

 

2.1.1.3. Масно ткиво 
 

Масното ткиво е специјализирано за складирање на енергија. Има два 

основни типа на ткиво: жолто и сиво. Жолтото масно ткиво е општоприсутно 

во организмот и се состои од клетки на адипоцити и липоцити. Клетките се 

топчести или полигонални, со радиус од 50-150µm, што може да варира 

зависно од локацијата и исхраната. Јадрото е секогаш периферно поставено, 

а најголемиот дел од содржината е исполнета со маст. И покрај тоа што се 

нарекува жолто, може да биде со млечнобела до жолта боја, што зависи од 

количината на каратиноидот во исхраната. [3, 8] 

Покрај главната функција за складирање на енергија, заштита, потпора и 

изолација на топлината, масното ткиво има и градивна функција. Депоата на 

масти се различно локализирани. Сивото масно ткиво е присутно кај 

фетусите и новороденчињата, како и кај животните кои хибернираат. Сивата 

боја доаѓа од содржината на липохромите и цитохромите, а функцијата му е 

терморегулација. Овој тип на масно ткиво е исклучително добро 

васкуларизирано. [3,8] 

 

2.1.2. Органолептички својства на месото 
 

Основната боја на месото е црвена, којашто доаѓа од количеството на 

миоглобинот во мускулните влакна. Исто така, бојата зависи и од полот, 

возраста, расата, но и од соодносот меѓу мускулното и масното ткиво. Бојата 

на месото кај добро хранетите животни е посветла од таа кај послабите. 

Влијание има и исхраната на животните пред колењето. Особено влијание 

врз ова својство има степенот на искрварување при колењето. Кај 

неправилно искрварените трупови се добива темноцрвено и крваво месо. [6] 
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Конзистенцијата кај свежите меса е еластична. При притисок со прст, на 

површината на свежо месо се образува вдлабнатина која набрзо се враќа во 

првобитната положба. Кај младите животни таа е понежна, додека кај 

повозрасните, конзистенцијата е погруба, што се должи на количеството 

сврзно ткиво пропорционално зголемено со возраста. Месото добиено од 

машки животни има исто така погруба конзистенција, додека месото кое 

подлежи на замрзнување и одмрзнување ја губи еластичната 

конзистенција.[6] 

Кај месото од различни видови животни може да се утврди различен 

специфичен мирис, но ова својство може лесно да се промени. Храната со 

која се хранети животните во деновите пред колењето, како и употребените 

медицински препарати може да имаат големо влијание врз мирисот на 

месото. Доколку месото се чува во близина на риба, дезинфекциски 

средства, цитрусови плодови, може да поприми мириси што се 

некарактеристични за него. [6,7] 

Вкусот може да се определи по термичка или друга обработка на месото. 

Главна карактеристика за сите видови месо е тоа што имаат пријатен мирис, 

специфичен за одделни видови животни. Факторите што имаат влијание врз 

мирисот на месото покажуваат влијание и врз неговиот вкус.[6] 

 

2.2. КЛАНИЦИ 
 

Кланиците се објекти за колење и обработка на закланите животни, а се 

потврдени и регистрирани од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

[8]Тоа се хигиенски установи за добивање на хигиенски исправно и здраво 

месо за исхрана на луѓето. Во нив, со примена на принципите на хигиена и 

под надзор на инспекторите за храна од животинско потекло, се произведува 

месо, а во некои и преработки од месо. [8] 

Кланицитесе изградени, технички уредени и опремени на таков начин што 

работата во нив е организирана со цел колењето на добитокот да се врши на 

хуман начин, т.е. се спроведуваат сите ветеринарно-санитарни мерки, со цел 
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добивање здравствено исправно месо за исхрана на луѓето. Кланиците мора 

да ги задоволат барањата за нештетно отстранување на специфично 

ризичниот материјал, отпадоците и отпадните води, за да се спречи 

загадувањето на околината и ширењето на заразни и паразитски болести.[9]  

Кланиците имаат голема улога во заштитата на населението од болести што 

се пренесуваат преку месото, нивните производи и суровините од 

животинско потекло, а исто така дејствуваат и превентивно заштитувајќи ги 

животните од распространување на болести. Со колењето на животните во 

кланиците се создаваат услови за ефикасен ветеринарно-санитарен преглед, 

со што од прометот се отстранува опасноста од штетното месо. [10] Со оваа 

санитарно-хигиенска пракса се врши и важна зоопрофилактичка дејност, која 

е клучна во спречувањето на заразните и паразитски болести. 

Кланиците може да се поделат според видот на животните што се колат (за 

добиток, за копитари и за живина), според конструктивните карактеристики 

(отворени, затворени и мешовити), обемот на колење (индустриски и 

занаетчиски) или производството на месо, како и според видот и степенот на 

финализација на производите. Според големината на подрачјето коешто го 

снабдуваат со месо, може да бидат мали, само со примарна обработка на 

месо за задоволување на локалните потреби, и извозни, коишто се одобрени 

и регистрирани за извоз. [3,8] 

Главен услов за изградба и непречено функционирање е местоположбата на 

кланицата.Локацијата мора да биде надвор од населено подрачје, во коешто 

нема да има загадување од други околни објекти. Распоредот на објектите во 

кругот на кланиците е поделен на два дела: чист и нечист. Чистиот дел е 

концентриран на една страна кон главниот излез на готовите производи, 

додека нечистиот го опфаќа просторот за прием и чување на животни 

(добиточно депо). Овие два дела треба просторно да се одвоени. При 

проектирањето и изградбата на кланиците треба да се овозможи 

функционална поврзаност на деловите во кланицата.Патиштата за 

транспортот на животните и транспортот на месото треба да се раздвоени и 

да не се вкрстуваат. Просториите треба да бидат уредени и градени од 

материјал што лесно се чисти и дезинфицираи треба да овозможуваат добри 

услови за работа.[3,8] 
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2.2.1. Хигиенски мерки при производство на месо 
 

Хигиената игра огромна улога во производната технологија во 

прехранбената индустрија, особено при производството на продукти од 

животинско потекло. Под хигиена при производството на месо се 

подразбираат мерките што се преземаат при одгледувањето на животните за 

време на колењето и по колењето, со единствена цел производство на 

здравствено исправно месо. Хигиената треба да се одржува во сите фази на 

производството, почнувајќи од животното за колење. Занемарувањето на 

хигиената во која било фаза може штетно да се одрази врз здравствената 

исправност на месото.[8] 

За да се избегне загадување со микроорганизми, потребно е редовно 

преземање на одредени хигиенски мерки: дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација. [3,8] 

Дезинфекцијата претставува уништување на микроорганизмите и за таа цел 

најчесто се користат хемиски средства кои имаат широк спектар на 

дејствување, краткотрајно дејство и дејство во присуство на протеини. Исто 

така, не треба да имаат мирис и боја и треба да не се отровни. Најчесто се 

користат препарати врз база на хлор и амфолитни сапуни, но и гасни 

дезинфициенси. [8] 

Дезинсекцијата претставува уништување на инсектите кои може да бидат 

преносители на разни болести. Треба да се внимава овие препарати да не се 

токсични за луѓето. Како дополнителна хигиенска практика во оваа мерка 

спаѓа и поставување на мрежа на прозорците, одржување на ѓубриштата и 

прскање со инсектициди. 

Органските отпадоци во кланиците се привлечна храна за стаорците и 

глувците. Овие глодари може да предизвикаат големи штети, а наедно се 

носители и причинители на многу зоонози (болести што се пренесуваат на 

луѓето). Дератизацијата како хигиенска мерка треба да се спроведува 

најмалку двапати годишно. Превентивно треба да се спречи навлегување на 

глодарите во објектот, а потоа и нивно уништување со механички, биолошки 

и хемиски препарати. [3,8] 
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Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и 

здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско 

потекло и храна за животни треба да воспостават соодветни програми за 

контрола и спроведување на хигиенските мерки, согласно технолошките 

карактеристики на процесот на производство на операторот. Овие мерки 

треба да се спроведат од операторот со храна, односно правни лица кои се 

одобрени за вршење на таа дејност во согласност со прописите од областа 

на здравството и ветеринарното здравство.[8,11] 

 

2.2.2. Технолошки процесиво производството на јагнешко месо 
 

Основен услов за современо индустриско производство на јагнешко месо е 

фазната обработка на труповите, којашто се одвива во вертикална положба. 

Фазна обработка е начин на работа при која секој работник е задолжен за 

само една технолошка операција. [12] Овој систем на работа овозможува 

исполнување на сите ветеринарно-санитарни барања, т.е. примена на 

хигиенските принципи при примарната обработка. Според староста на 

животните, но и во зависност од техничките услови, конструкцијата на 

линијата, како и достапната опрема, јагнето може да се обработува со 

„отворен“ или „затворен“ метод, односно кожата од трупот може да се 

одвојува со или без расечување на стомачно-градниот дел. [13] 

Технолошките операции на линијата за колење и обработка на јагне ги 

опфаќаат следните фази: [3,13] 

- Зашеметување 

- Искрварување 

- Отсекување на роговите  

- Отсекување на предните нозе 

- Отсекување на задните нозе и презакачување 

- Одвојување на кожата од бутовите 

- Обработка на ректумот 

- Одвојување на кожата од трупот (отворен и затворен метод) 

- Одвојување на кожата од главата  

- Подврзување на хранопроводот 
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- Отсекување на надворешните генитални органи и одвојување на 

стомачната кошулка 

- Вадење на стомачните и градните органи (евисцерација) 

- Тримување на труповите 

- Миење на труповите (само вратот и крвавите површини на главата). 

Технолошките процеси во производството на јагнешко месо треба да бидат 

на високо хигиенско ниво. Во спротивно, настануваат грешки коинегативно 

влијаат врз квалитетот на јагнешкото месо и хигиенската исправност на 

месото, како и на органите што се користат за јавна потрошувачка. Врз 

хигиенско-технолошкото ниво на кланичната обработка на јагнето 

непосредно влијаат: стручната оспособеност, хигиенските навики и 

мотивираноста на работниците, техничката опременост на кланицата, 

условите за работа, како и стручноста и ефективноста на ветеринарната 

инспекција. [12,13] 

Прегледот на месото и органите од заклани јагниња особено се однесува на 

преглед на градните органи и лимфните јазли. Трупот прво се прегледува од 

надворешната страна поради откривање евентуално присуство на рани од 

каснување, повреди и сѐ друго што може да влијае врз квалитетот на месото. 

Од внатрешната страна се гледа дали е правилно обработен трупот. Во 

стомачната и карличната празнина, освен бубрези, не смее да има ништо 

друго. При прегледот на слезината и црниот дроб, секое зголемување на 

слезината нѐ упатува на сомневање на антракс, додека во црниот дроб може 

да има присуство на метил. [3,13] 

Прегледот на јагнето пред колењето и прегледот на труповите по колењето 

сочинуваат една целина што овозможува донесување оцена за 

здравствената исправност на месото. Врз основа на овие прегледи се 

донесува одлука за хигиенската исправност на јагнешкото месо и органите за 

јавна потрошувачка, што се потврдува со соодветен печат на ветеринарната 

инспекција. [13] 
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2.3. МАКЕДОНСКО ЈАГНЕ 
 

Развојот на индустријата за овци во Македонија има долгогодишна 

традиција. Поволните природни услови, пред сѐ еколошки чистите зони во 

кои се одгледуваат стадата, како и пасиштата, придонесуваат и за 

зголемување на извозот на јагнешкото месо. Според последната официјална 

статистика за бројот на овци, во земјата има годишен просек од 1,28 милиони 

овци. [14] 

Околу 96% од молзните овци се одгледуваат од страна на индивидуални 

приватни фармери. На поголемиот дел од фармите се одгледуваат помалку 

од 51 овца, во околу 45% од стадата на овци има максимум 300 грла, а има 

околу десет фарми во кои бројот на овци надминува 1.000 грла. [14] 

Типичните фарми за овци се семејни бизниси кои користат сопствена земја, 

амбари и работна сила. Поголемите фарми или групи на фармери се 

насочени кон изнајмување на државни пасишта за време на летната 

сезона.[14] 

Расната структура на популацијата на овци во Македонија се состои главно 

од расата праменка, поделена во овчеполка (60%) и шарпланинка (30%), 

додека остатокот е од праменка вкрстена со мерино или аваси. [14] 

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2014 година, во 

споредба со 2013, има зголемување на бројот на овците во двата сектора, кај 

индивидуалните земјоделски стопанства за 0,4%, а кај деловните субјекти 

бројот на овци е зголемен за 19,6%.[15] Во 2015 година има намалување на 

бројот на овците, кај индивидуалните земјоделски стопанства за 0,7%, а кај 

деловните субјекти за 5,8%. Во 2016 годинаима значително намалување на 

бројот на овци кај деловните субјекти, за повеќе од 16%.[16] 

 

2.3.1. Производство на јагнешко месо 
 

Откупната цена на јагнешкото месо се формира според пазарните принципи 

и зависи,пред сѐ, од неговата побарувачка. Најбарани се јагнињата со жива 

мера од 20 до 25 kg. [17] 
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Во текот на откупот на живите јагниња, согласно класите кои ги формираат 

самите откупувачи, годинава се постигнати следните откупни цени, и тоа: 

прва класа јагниња до 20 килограми жива мера – 120 денари за килограм; 

втора класа од 20 до 25 килограми – 110 денари, и трета класа од 25 до 27 

килограми жива мера – од 90 до 100 денари за килограм. [17] 

Вкупното производство на месо во 2014 година е зголемено за 6,2% при што 

производството на говедско, свинско и живинскомесо е во пораст, а 

производството на овчо месо е исто како и во претходната 2013 година и 

изнесува 21,3% од целокупното производство на месо.[18] 

 

Табела 1.Производство на месо во 2014 година [18] 
 

Производство на месо, во тони Индекс на производство 2014/2013 

вкупно говедско свинско овчо живинско вкупно говедско свинско овчо живинско 

22,146 5,522 9,886 4,727 2,011 106.19 100.67 111.77 100.04 111.66 

 

 

 

График 1. Споредба на производство на месо 2013/2014 

 

 

Во 2015 година, вкупното производство на месо е намалено за 3,3%, но 

производството на свинско месо е зголемено за 9,5% во однос на 

претходната година, а овчото месо бележи пад за повеќе од 20%.[19] 
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Табела 2.Производство на месо во 2015 година [19] 
 

Производство на месо, во тони Индекс на производство 2015/2014 

вкупно говедско свинско овчо живинско вкупно говедско свинско овчо живинско 

21,410 4,875 1,082 3,980 1,729 96.7 88.3 109.5 84.2 86 

 

 

 

График 2. Споредба на производство на месо 2014/2015 

 

Табела 3. Производство на месо во 2016 година [20] 
 

Производство на месо, во тони Индекс на производство 2016/2015 

вкупно говедско свинско овчо живинско вкупно говедско свинско овчо живинско 

21,994 3,962 12,786 3,737 1,509 102.7 81.3 118.1 93.9 87.3 

 

 

 

График 3. Споредба на производство на месо 2015/2016 
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Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година, 

вкупното производство на месо е зголемено за 2,7%, а производството на 

свинско месо е во пораст од 18,1% во однос на претходната година. [20] 

Производството на другите видови месо е намалено во однос на 

претходната година на овчото за 6,4%.  

 

2.3.2. Извоз на јагнешко месо од Македонија 
 

Околу 75 % од македонските јагниња се извезуваат во земји на ЕУ (годишно 

се реализираат околу 12.5 милиони евра, што го прави јагнето трет 

земјоделски производ), главно во Грција и Италија. Овие пазари бараат 

јагниња со тежина од 7 до 8 кг. Јагнињата се колат во кланици кои имаат 

дозвола за извоз и се извезуваат како свежо разладено месо. [14] 

Македонскиот извоз во ЕУ е ослободен од давачки/такси за увоз. Сепак, 

истакнатото „македонско јагне“ во моментов е под закана како резултат на 

воведување и мешање на различни раси и затоа станува сѐ потешко да се 

произведе униформно-непроменливо заклано јагне со потребните квалитети. 

Помали количини се продаваат во Хрватска (која станува значаен растечки 

пазар), Србија и Црна Гора, Бугарија, како и на Кипар, генерално во 

бесцаринска квота. [14] 

Во последните години секторот за овци настојува на умерен, но стабилен 

раст кој беше поддржан од Владата. Целите на сегашната политика и 

мерките на политиката на Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство во индустријата на овци се зголемување на бројот и 

подобрување на расната структура во стадата на овци и кози во Македонија. 

За овците, политиката ги поддржува индивидуалните фарми за зголемување 

на бројот на овци во стадата, центрите за размножување за аваси и 

виртенберг раса и Ф1 вкрстувања (аваси и виртенберг). [14] 

Од почетокот на оваа 2017 година, досега на традиционалните пазари –

грчкиот, италијанскиот, хрватскиот, како и на пазарите во Црна Гора, Србија 

и Бугарија, извезени се 16,129 јагниња, односно 172,804 килограми јагнешко 

месо. [21] 
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Според податоците од Агенцијата за храна и ветеринарство, најголем извоз 

досега е реализиран во Хрватска, од речиси 59.000 килограми, и во Италија 

околу 57,000 килограми. Во соседна Грција се извезени 19,000 килограми, 

приближно колку и во Црна Гора, а во Србија е остварен извоз од 17,500 

килограми. Најмал извоз од 1,500 килограми е реализиран во Бугарија. 

Интензивирање на извозот на македонското јагне има пред божикните и 

велигденските празници, кога традиционално од земјава се извезуваат 

најголемите количини јагнешко месо. [21] 

Според производителите и преработувачите, македонското јагне ги 

задоволува европските и светските стандарди, а месото е со висок квалитет 

и затоа е многу барано на странските пазари. [21] 

Минатата година од Македонија беа извезени 224,014 јагниња, или 2,441,220 

килограми јагнешко месо, и тоа на пазарите во Италија, Грција, Хрватска, 

Црна Гора, Бугарија, Србија, Германија, како и во Босна и Херцеговина и 

Австрија. Притоа, најголем извоз од над 1 милион килограми е реализиран во 

Италија. Во Грција биле извезени над 534,000 килограми, во Хрватска 

421,000, а во Србија 171,000 килограми. [21, 22]  

Бројките за ланскиот извоз се помали од претходните години. Во 2014 година 

вкупниот извоз на јагнешко месо изнесувал 2,713,890 килограми, односно на 

странските пазари биле пласирани над 270.000 јагниња, а слични количини – 

2,748,201 килограми, односно повеќе од 272 илјади јагниња – се извезени и 

во 2013 година. Вкупниот извоз на јагнешко месо во 2012 година бил 

2,526,700 килограми, односно приближно 220 илјади јагниња. [21, 22] 

Во 2016 година, иако за тоа има можности, немаше извоз за Кина, каде што, 

наместо во свежа состојба, може да се пласира замрзнато јагне. [23] 

 

2.4. ВЕТЕРИНАРНИ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА 
МЕСОТО ОД КОНТАМИНЕНТИ И РЕЗИДУИ 

 

Безбедна храна е храната која може да се консумира без настанување на 

акутни или кумулативни опасности за здравјето на потрошувачите во 
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количини кои се вообичаени во нивната редовна исхрана. Месото и 

производите од месо не смеат да претставуваат опасност за здравјето на 

луѓето, т.е. не смеат да бидат загадени со физички, хемиски и биолошки 

агенси, додека нивниот состав во поглед на енергетските и заштитните 

материи мора да ја обезбеди потребната биолошка вредност. [24] 

Управувањето со храната од животинско потекло на начин кој е соодветен и 

безбеден за човековата потреба е императив за секоја држава и за нејзината 

прехранбена индустрија. Пристапот до соодветна количина на безбедна 

храна обезбедува здрава популација, а со либерализацијата на трговијата и 

глобализацијата на светските економии, храната како предмет на трговија 

значително придонесува и за развојот на државата. [24] 

Основните барања за безбедноста на храната во Република Македонија се 

регулирани со Законот за безбедност на храната и на производите и 

материјалите што доаѓаат во контакт со хранатаи со за Законот за 

ветеринарно јавно здравство.[25,26] Главните цели седа се овозможи 

производство на храна безбедна за консумирање, со што се води сметка и за 

здравјето на луѓето од болести предизвикани од храната, како и за 

елиминирање на потенцијални контаминенти кои може да се појават.[24] 

 

2.4.1. Законски прописи и регулативи 
 

Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европската Унија и 

Република Македонија нѐ обврза како држава да ги усогласиме постојните 

закони со европските, што подразбира усогласување и со ветеринарното 

законодавство на ЕУ. [27]Усогласувањето на македонската со европската 

легислатива и воведувањето интегриран систем за контрола на 

безбедностана храната се основните цели на законите што се донесени кај 

нас во изминатите години.  

Со овие закони се уредуваат контролите, обврските на операторите со храна 

(внатрешен промет, увоз/извоз) и на одгледувачите на животни, како и 

посебните барања за одредени активности со храна, директното снабдување 

од производител до краен потрошувач/локален малопродажен објект и 

традиционално производство. [27] 
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Стручните и административните работи во однос на ветеринарната 

инспекција се во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство, во 

согласност со следниве закони и правилници: 

1) Закон за безбедност на храната (Службен весник на Република 

Македонија 157/2010) [26] 

2) Закон за ветеринарно здравство (Службен весник на Република 

Македонија 113/2007 и 24/2011) [25] 

3) Закон за нуспроизводи од животинско потекло (Службен весник на 

Република Македонија 113/2007) [28] 

4) Закон за идентификација и регистрација на животните (Службен 

весник на Република Македонија 69/2004) [29] 

5) Закон за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на 

Република Македонија 149/2014) [30] 

6) Правилник за посебните барања за храната од животинско потекло 

(Службен весник на Република Македонија 28/2016) [31] 

7) Правилник за начинот на вршење на мониторинг и контрола на 

присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната 

од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија 

80/2011). [32] 

Со Законот за безбедност на храната се уредуваат условите за 

обезбедување на безбедност на храната и на производите и материјалите 

што доаѓаат во контакт со храната, потоа производството и прометот, 

правата и обврските на правните и физички лица кои произведуваат или 

вршат промет на храна, со цел заштита на здравјето на луѓето, како и 

слободен промет на внатрешниот и надворешниот пазар. [26] 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку 

Агенцијата за храна и ветеринарство е надлежен орган за контрола на 

храната од животинско потекло (храна која во својот состав има над 50% 

состојки од животинско потекло), согласно прописите за ветеринарно 

здравство и општите барања во согласност со истиот закон. Инспекцискиот 

надзор на храна од животинско потекло го вршат државните ветеринарни 

инспектори. [26] 
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Агенцијата за храна и ветеринарство е надлежен орган за контрола на 

здравствената исправност, квалитетот, како и декларирање и означување на 

производите од животинско потекло кои се увезуваат и извезуваат во и од 

земјата, согласно Законот за безбедност на храната. [26] 

Со Правилникот за мониторинг и контрола на присуството на резидуи и 

контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло се 

пропишува начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на 

резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско 

потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за 

мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои 

се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на 

резидуи и недозволени супстанции.[33] 

 

2.4.2. Мониторинг програми споредЗаконот за безбедност на 
храната 
 

Согласно Законот за безбедност на храната, мониторингот е организиран од 

Агенцијата за храна и ветеринарство на Македонија и е спроведен во 

согласност со методологијата. [33]Мониторинг за безбедност на храната се 

спроведува преку: мерење, следење, оцена и контрола на одредени состојки 

на храната, состојба на храната, кои овозможуваат исполнување на општите 

и посебните барања за безбедност на храната и следење на состојбата на 

безбедноста на храната.[26,33] 

Мониторинг над одгледувањето на животни и примарното производство на 

храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на 

резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи и суровини 

од животинско потекло. Агенцијата еднаш годишно изготвува план за 

мониторинг. 

Националната мониторинг програма за контрола на резидуи е наменета за 

набљудување и откривање на причините за ризиците од појава на резидуи во 

храната од животинско потекло на нива, фарма, кланица, во млекарници, во 

објекти за преработка на риби, во центри за собирање и пакување на јајца, 

кај одгледувачи на пчели итн. [32,33] 
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Минималниот број на официјални мостри кои треба да се земат се 

дефинирани во согласност со Националниот мониторинг план за резидуи во 

тековната година, или по наредба издадена од Агенцијата за храна и 

ветеринарство на Република Македонија до официјалните ветеринари во 

подрачните единици. [32] 

Секоја мостра може да биде анализирана за откривање на присуство на една 

или повеќе супстанции. Каде и да се земаат официјалните проби, 

мострирањето треба да биде непредвидено, неочекувано и изведено во 

неопределено време и во неопределен ден од неделата. [32] 

Националниот мониторинг план за контрола на резидуи од ветеринарно-

медицински препарати и контаминенти во живи животни и во храна од 

животинско потекло има за цел да утврди присуството на резидуи и 

супстанции посочени во Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и 

контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и 

храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните 

контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени 

супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен 

наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции во живи животни, 

нивните екскременти, телесни течности и ткива, добиточна храна и вода за 

пиење и примарни производи од животинско потекло, преку: [33] 

– утврдување на недозволено администрирање на неодобрени супстанции и 

недозволено администрирање на одобрени супстанции; [33] 

– контрола на усогласеноста со максимално дозволени нивоа на резидуи од 

ветеринарно-медицински препарати и производи, максимални нивоана 

пестициди и мониторинг на концентрацијата на контаминентите од 

природната средина; [33] 

– набљудување и откривање на причините за присуство на резидуи во 

храната од животинско потекло, преземање на корективни мерки, како и 

транспарентност на резултатите. [33] 

Сите задачи, одговорности и овластувања во врска со службените контроли 

на закланите животни, обработката, производството, увозот, извозот, 

складирањето и прометот со производи од животинско потекло, како 
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ипроизводите кои се назначени како неподобни за човечка консумација, се 

регулирани со Законот за безбедност на храната. [26] 

Агенцијата за храна и ветеринарство, односно Секторот за ветеринарно 

јавно здравство е одговорно за изготвување на Националната 

мониторингпрограма за контрола на резидуи, за координација на 

активностите помеѓу подрачните официјални ветеринари, персоналот од 

лиценцираната лабораторија, за собирање, евалуирање и сумирање на 

добиените податоци од записниците од страна на подрачните ветеринарни 

инспектори и лабораториските резултати, потоа за комуникација со 

Комисијата на Европската Унија за поднесувањенагодишниот плани 

резултатите од претходната година, како и за надзор напроцесот на 

мониторинг на резидуи. Официјалните ветеринари, пак, се одговорни за 

имплементација на Националната мониторингпрограма за контрола на 

резидуи на терен. [34] 

Спроведувањето на планот и имплементацијата на Националната 

мониторинг програма за контрола на резидуи во моментов директно ги 

вршат56 официјални ветеринари организирани во 25 подрачни единици и 

поделени во 6 региони. [34] 

Вклучени страни во процесот на планирање на Националната мониторинг 

програма законтрола на резидуи од ветеринарно-медицински препаратии 

контаминенти кај живи животни и производи од животинско потекло се 

Агенцијата за храна и ветеринарство и Институтот за храна при Факултетот 

за ветеринарна медицина во Скопје, во својство на назначена референтна 

лабораторија.[34] 

 

2.4.3. Ветеринарна инспекција во кланиците 
 

Еден од условите кои кланиците треба да го исполнат е да претставуваат 

објекти во кои се добиваат хигиенски исправни и здрави производи. За да се 

постигне ова, целокупната работа во нив се одвива под постојана 

ветеринарно-здравствена санитарна контрола. На ваква контрола подлежат 

сите простории,како и целокупната работа во нив.[15] Надзорот започнува 
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уште со самото влегување на животните во кругот накланицата и вклучува 

ветеринарен преглед на животните пред колење, што претставуваедна од 

најважните контроли.[8,13] 

Исто така, претходно се врши контрола на просториите за прием и 

привременпрестој на животните. Откако ќе се прегледаат животните, се врши 

процена напросторијата за колење и обработка, при што се проверува дали е 

чиста, дали имапотребен број на работници, дали опремата е исправна итн. 

Откако ќе се процени декапостојат услови за работа, тогаш се дозволува 

колењето да започне, при што сенадгледуваат самите операции: 

зашеметување, искрварување, дерење итн., со цел да сеотстранат одредени 

неправилности кои можат да влијаат врз хигиенската исправност на 

месото.[3,8] 

Посебно значење во задачите на ветеринарната контрола има прегледот на 

месотои органите од закланите животни. Како резултат на извршениот 

преглед, се дава проценаза нивната употребливост за исхрана на луѓето.[3,8] 

По колењето и прегледот на месото, надзорот продолжува со контрола 

вопостапката со месото и органите. За таа цел се контролира начинот на 

ладење на месото, аво коморите се контролираат хигиенските и 

температурните услови, како и правилниотраспоред на сместување на 

месото.При товарање се контролира и самото транспортно средство, како и 

состојбата на месотокое се товари. [3,8] 

Ако во кланицата се врши и преработка на произведеното месо, мора да 

сепроверуваат и условите под кои тоа се прави. Секако дека работниците кои 

се водиректен контакт со месото треба да бидат контролирани, пред сѐ 

лекарски прегледани. Тие не смеат да имаат никакви рани или какви било 

незаштитени повреди со кои би гоконтаминирале месото. [3] 

Исто така, ветеринарниот инспектор може да издаде и забрани за товарење 

и претоварење на животни, производи од животинско потекло, храна за 

животни доколку не се исполнуваат пропишаните услови, како и забрана за 

промет на кожа и други делови од животни кои се заклани без претходен 

ветеринарен преглед или пак потекнуваат од заразени подрачја. Исто така, 

доколку не се исполнети пропишаните услови, ветеринарниот инспектор 
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може да не издаде сертификат и друга потребна документација за извоз на 

месо и месни производи. [34] 

Од сето ова произлегува дека задачите на ветеринарната инспекција 

семногубројни. Оваа работа во големите кланици ја вршат повеќе лица, од 

кои еден е наприем и преглед пред колење, друг на преглед на месото и 

органите, трет на контрола на преработката во финални производи. [34] 

Ветеринарните инспектори се лица со завршен Факултет заветеринарна 

медицина и положен стручен испит, со посебни овластувања за вршење 

наветеринарно-здравствена контрола во кланиците.[34] 

 

2.5. ТИПОВИ НА РЕЗИДУИ И КОНТАМИНЕНТИ 
 

Во одделни фази од производството храната може да биде контаминирана 

со биолошки, хемиски и физички агенси. За биолошка опасност се смета 

секој жив организам којшто може да се насели во храната и во неа да 

преживува, размножувајќи се и произведувајќи токсични метаболити. [2] 

Макробиолошка опасност претставуваат инсекти, глодари, птици и други 

помали штетници. Хемиските опасности во храната од аспект на нивното 

настанување, во текот на производството и преработката, може да бидат: [2] 

- Природно присутни опасности во храната како нејзин составен дел, 

- Контаминенти во форма на остатоци од третирање на растенијата со 

пестициди, 

- Контаминенти во форма на остатоци од третирање на животни со 

ветеринарни лекови, 

- Контаминенти во форма на токсични материи кои настануваат при 

термичката обработка на храната, 

- Прехранбени адитививо количини поголеми од максимално 

дозволените вредности, 

- Остатоци од средствата за хигиена и санитација и 

- Материи што може да навлезат од амбалажата. 
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Причинителите за контаминација на храната може да бидат загадени воздух, 

вода, подни и ѕидни површини, кои како извори на контаминација многу 

тешко се контролираат. Главните загадувачи на воздухот се отровните 

плинови од индустриските постројувања и гасовите коишто согоруваат од 

моторните возила. Во табела 4 дадени се видови на опасности во храната. 

 

Табела 4. Видови на опасности во храната [2] 

 

Биолошка опасност Хемиска опасност Физичка опасност 

Макробиолошка опасност: Пестициди Стакло 
Инсекти Ветеринарни лекови Метал 
Глодари Отрови од растенија/животни Пластика 

Птици и други штетници Токсини Дрво 

Микробиолошка опасност: Токсини од индустриски отпад Коски 

Приони Тешки метали Камења 
Вируси Радиоактивни состојки Влакна 

Бактерии Адитиви и алергени Нокти 

Габи и мувла Токсини од преработка на храна Хартија 
 

Главни загадувачи од воздухот се сулфур диоксид, азотни и јаглеродни 

оксиди, летачки честички, чад, фотохемиски оксиди и др. Токсичните 

честички од воздухот се апсорбираат во житата, овошјето, зеленчукот и 

понатаму се пренесуваат во текот на преработката и дистрибуцијата на 

храната до крајниот потрошувач. [2] Течниот индустриски отпад и отпадот од 

домаќинствата често завршуваат во водата, при што токсичните хемикалии 

се апсорбираат во екосистемот и на тој начин влегуваат во синџирот на 

исхрана. Врз загадувањето на земјиштето најголемо влијание има 

употребата на пестицидите, кои може да се задржат во почвата и по неколку 

години. Најпознати токсични материи што ја загадуваат храната од 

индустрискиот отпад и природната околина се: хлорирани јаглеводороди, 

полициклични ароматични јаглеводороди, тешки метали, радиоактивни 

метали итн. Често се присутни диоксини на стабилни хлорирани 

јаглеводороди. [2] 

Диоксините најчесто се наоѓаат во воздухот, преку кој пристигнуваат во 

земјиштето, водата и растенијата. На овој начин може да се најдат во 

различни циклуси на синџирот на исхрана. Преку растенијата и животните 
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доаѓаат во месото и млекото и на тој начин влегуваат во синџирот на исхрана 

на човекот. Во организмот тешко се разградуваат, па на тој начин загрозени 

се и малите деца при исхраната со мајчино млеко. Во организмот постепено 

се акумулираат и многу бавно или никогаш не се разградуваат. Најотровен 

диоксин е TCDD (2,3,7,8 – тетрахлоро-р-диоксин), кој е 11,000 пати појак од 

смртоносниот натриум цијанид. [2]  

Освен што диоксинот (име за повеќе од 200 различни хлорирани 

јаглеводороди, од кои некои се вбројуваат меѓу најотровните) предизвикува 

рак, ги уништува и виталните функции на човечките и животинските 

репродуктивни органи предизвикувајќи стерилитет, оштетување на гените 

итн. Предизвикува и хормонални растројства, нарушувања во растот, во 

централниот нервен систем, имуниот систем итн. Човековиот организам не 

може да ги разгради, па затоа се таложат во предилекционите ткива. Исто 

така, не можат да се излачат по природен пат од човечкиот организам. 

Единствено женскиот организам поседува механизам за излачување на 

диоксинот, и тоа преку млекото (со доење), но од друга страна, децата при 

цицањето консумираат максимално контаминирано млеко. [2] 

Во храната како контаминенти од околината може да бидат присутни и 

полихлорирани бифенили (PCB), кои покажуваат слична токсичност како 

диоксините. Предизвикуваат пад на имунитетот, опаѓање на косата и 

нарушување на нервниот систем. Во храната се присутни во многу мали 

концентрации, посебно во месото, рибите и млечните производи. Со внес во 

организмот се акумулираат по адипозното ткиво. Полихлорираните 

бифенили имаат широка употреба како пестициди, додатоци во гумата и 

пластиката, во индустријата за масло, бои и лакови. Имаат изразен 

канцероген и генотоксичен потенцијал. [2] 

 

2.5.1. Микотоксини 
 

Во производството на прехранбени производи опасност често претставува 

развојот на различни видови мувли. Тие може да се поделат на „мувли од 

полето“ (Fusarium) и „мувли од складиштето“ (Penicillium, aspergillus). За 
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својот раст и развој, мувлите синтетизираат примарни метаболити, додека 

секундарните метаболити ги користат како одбрана од други 

микроорганизми. Секундарните метаболити може да бидат отровни и за 

луѓето, а опасни се поради високата токсичност дури и во мали количини 

поради отсутноста на сензорните предупредувања. [1] 

Повеќето видови, па и родови на мувли може да го произведат истиот 

микотоксин, но и една мувла може да произведе повеќе микотоксини. Главни 

микотоксини се: aflatoxins, ochratoxins, fumonisins, zearalenone, trichothecenes 

и patulin. Акутното и хронично оштетување на здравјето поради дејството на 

микотоксини се нарекува микотоксикоза. За развој на микотоксикоза 

потребно е внесување на микотоксини со храна во дигестивниот систем. При 

еднократно внесување на намирници со висока концентрација на 

микотоксини доаѓа до акутно труење, додека со консумирањето храна со 

ниски концентрации на микотоксини, а во подолг временски рок, доаѓа до 

карциногени и други болести поради кумулативното дејствување. [2,35] 

Речиси сите микотоксини се цитотоксични и ги уништуваат процесите на 

синтеза на протеините ДНК и РНК. Симптомите на микотоксикозата зависат 

од концентрацијата и должината на изложеност на микотоксините, видот и 

токсико-динамичките особини на микотоксините (апсорпција, хидрофилност, 

липофилност, дистрибуција во ткивата и органите, метаболизмот и времето 

на распаѓање, т.е. елиминацијата). [2,35] 

Микотоксини (Mykes – грч. габички, Toxikon – грч. отров) се секундарни 

метаболити на мувлите, со хемиска различна структура и различни биолошки 

дејствувања. [1] Мувлите се повеќеклеточни организми со клеточен ѕид кој 

содржи хитин. Тие се микроскопски габи кои се наоѓаат во природата, кои 

може да се користат за производство на храна и антибиотици. 

За својот раст и развој мувлите синтетизираат примарни метаболити, додека 

секундарните метаболити може да бидат токсични и за луѓето. Позитивна 

улога на мувлите е можноста за нивно користење во биотехнологијата во 

производството на антибиотици, киселини, ензими, сирења и други 

производи.[2] 
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Табела 5. Микотоксини и нивното влијание врз организмот [2] 

 

Видови на 
микотоксини 

Микотоксини Влијание врз организмот 

Нефротоксини Ohratoksin,Citrinin,Kvinoni,Ksantomegnin, 
Viomelin 

Бубрежна инсуфиенција 

Невротоксини Patulin, Penitrem, Citreoviridin, 
Fumonizin, Moniliformin 

Оштетување на нервниот 
систем и негово крварење 

Хепатоксини Aflatoksini, Penicilinska kiselina, 
Sporidezmin, Ciklohlorotin, Fumonizin 

Оштетување на клетките на 
црниот дроб и развој на 

карцином 

Естрогени токсини Zearalenon, Zearalenol 
Дегенерација на клеткитена 

половите органи 

Цитотоксини Trichoteceni, Puccinia toksini 
Оштетување на епителните 

клетки на кожата и 
слузницата 

Имуносупресивни 
токсини Ohratoksin, Trihoteceni 

Оштетување 
наимунолошкиот систем 

Респираторни 
токсини 

Fumonizin, Trihoteceni, 
Stahibotriotoksin, Puccinia toksin, AAL 

toksin 

Оштетување на 
респираторниот систем 

 
 

2.5.2. Пестициди 
 

Пестицидите (анг. pest – штетник; лат. ceadere – убива) се селективни, 

синтетички и токсични материи наменети за уништување на штетните 

животински и растителни организми. Имаат примена во примарното 

земјоделско производство за заштита на растенијата, како и за уништување 

на штетниците што можат да се јават во складиштата. Според потеклото 

може да бидат од неорганска материја, но и материи од растенија, бактерии 

и мувли. Може да бидат и органски синтетички материи: органохлорни и 

органофосфорни споеви, триазини, деривати на фенокси-јаглеродна 

киселина, синтетички пиретроиди итн. [2]  

Најчесто содржат токсични елементи како што се жива, арсен, фосфор и др. 

Некои од нив се и канцерогени по подолго консумирање преку храната. 

Значајни пестициди се инсектицидите (средства за уништување на инсекти, 

паразити, муви, крлежи итн.), родентициди (средства за уништување на 

глодари), хербициди (средства за заштита од растителни паразити), 

фунгициди и др. [2] 
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Во храната се појавуваат во облик на резидуи (остатоци по третирање). 

Според нивното потекло во храната, остатоци од пестициди може да има 

непосредно поради третирање или посредно од околината. Посредно може 

да дојдат во храната преку воден пат од третирани посеви во реките, но и 

преку храната со која се хранат домашните животни. Доколку употребата на 

пестицидите во производството на храна е неконтролирана, последиците 

може да бидат катастрофални за здравјето на луѓето. Поради тоа се 

настојува употребата на пестицидите да биде под контрола со обезбедување 

на интегрално производство и со следење на нивната правилна примена. За 

контрола на пестицидите се користи систем за интегрално производство 

базиран врз GAP – добра земјоделска пракса. Произведувачите на 

земјоделските производи се должни да се придржуваат кон потребната 

каренца, времето потребно за апсорбција и разградување под нивото на 

опасност, со цел намалување на содржината на пестициди во храната на 

најмала можна концентрација. Преку синџирот на исхрана пестицидите се 

пренесуваат и на животните кои човекот ги користи за добивање на храна, па 

затоа мониторингот на пестициди е задолжителен како во намирниците од 

растително, така и во намирниците од животинско потекло. [2] 

Пестицидите се збир на хемиски соединенија коишто ги уништуваат 

различните штетници. Според својот хемиски спој од жива, арсен, фосфор и 

други токсични елементи, по структура се многу блиски до бојните отрови. 

Имаат голема примена во примарното земјоделско производство поради 

заштита на посевите, а во готовата храна се појавуваат во облик на резидуи. 

Повеќето пестициди се отровни за домашните животни, рибите, пчелите и 

човекот, а дел од нив се и канцерогени по подолгото консумирање.[2] 

Пестицидите служат за контрола на несаканите влијанија на одредени 

организми, но во случај кога имаме нивна неконтролирана употребаво 

примарната земјоделско-преработувачка гранка и во случај кога 

произведувачите не се придржувале кон потребната каренца, во 

намирниците може да се најдат резидуи на пестициди. Последиците од 

труења со пестициди може да бидат катастрофални за здравјето на луѓето, 

поради што следењето на нивното присуство е задолжително во 

намирниците од растително, но и во намирниците од животинско потекло. 
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Без оглед на начинот на кој доаѓаат во намирниците, заедничко за нив е тоа 

што имаат големо штетно дејство врз човековиот организам. Затоа треба да 

се избегнува нивната употреба во производството на храната, или пак 

нивното користење да се смали во најмала можна мера. Поради сето ова во 

светот сѐ повеќе и повеќе се бараат органско добиени производи, каде што 

употребата на какви било заштитни хемиски средства е комплетно 

забранета.  

 

Табела 6. Поделба на пестициди [2] 
 

Според 

намената 

Според 

транслокација 

Според 

хемиски состав 

Според агрегатна 

состојба 

Според начин на 

нанесување 

Инсектициди Контактни Органски Цврсти Прскање 

Фунгициди Системични Неоргански Течни Запрашување 

Хербициди Еридикативни  Гасовити Фумигација 

Родентициди     

Регулатори 

на раст 

    

 

Лабораториското докажување на пестицидите во намирниците најчесто се 

врши со тенкослојна и гасна хроматографија. Најголем проблем 

претставуваат пестицидите кои не се разградуваат брзо во околината, 

испарливите или оние што се топат во масти,а последица е нивната 

биолошка концентрација и транслокација. [2,5] 

Задржувањето на некој пестицид во водата или почвата зависи од видот на 

земјиштето, количината на влагата, температурата, pH вредноста, 

присутната микрофлора, разградливоста на самите пестициди итн. Утврдено 

е дека концентрацијата на многу од пестицидите се намалува по топлинската 

и другите начини на обработка на храната (лупење, водена пареа, 

отстранување на масното ткиво).[2,5] 
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2.5.3. Тешки метали 
 

Тешки метали се нарекуваат поради тоа што имаат густина поголема од 

5g/cm3. Во храната може да се најдат во состав на контаминентите од 

околината. Во токсични метали се вбројуваат метали коишто не се биогени и 

кои дејствуваат исклучително токсично, какви што се: олово, жива, кадмиум, 

арсен, талиум и ураниум. Некои тешки метали се неопходни за живите 

организми (биогени),на пример: цинк, железо, молибден, манган, кобалт и 

селен. Најголеми загадувачи со тешки метали се сообраќајните средства, 

металната индустрија, топилниците, рудниците, ѓубривата од органска и 

минерална природа, како и отпадот од секојдневниот живот. [2] 

Тешките метали доаѓаат во растенијата првенствено преку корењата од 

почвата, а помал дел и од надземните органи, од атмосферата. Апсорпцијата 

и насобирањето на елементите на тешките метали во растенијата зависи од 

многубројни едногени и егзогени фактори. Најважни хемиски групи за кои се 

врзуваат металите се: сулфхидрилната, фосфорилната, амино и имино, 

карбоксилната и фенолната група. [2,36,37] 

Дозволени вредности за внес на олово, кадмиум и жива во човечкиот 

организам со просечна тежина од 70 kg е: 3 mg олово, 0.5 mg кадмиум, 0.3 

mg жива. Дозволените количини метали и неметали во намирниците не 

смеат да ги надминат максимално дозволените граници што ги задоволуваат 

барањата предвидени со прописите на Европската Унија, Светската 

здравствена организација и Кодекс алиментариус (Codex Alimentarius). 

[36,37] 

Оловото внесено во организмот се депонира и акумулира во коските, а во 

помал дел и во црниот дроб, бубрезите, меките ткива итн. Труењето со олово 

има особено влијание врз функцијата на мозокот и нервниот систем. 

Потешките облици на труење со олово предизвикуваат смрт. Негови најчести 

извори се издувните гасови од автомобилите, бои, глинени садови за 

готвење храна, стаклени амбалажи, конзерви, цигари итн. Оловото е мек, 

матносив метал кој потемнува при допир со кислород и се формира заштитен 

слој на оксид и карбонат. Оловото е отпорно на корозија, а се топи само во 

нитратна киселина. [2,38] 
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Оловото е исклучително отровен метал со високо кумулативно својство, што 

го прави особено опасноза здравјето. Неговите соединенија се исто така 

високотоксични, дури и во мали количини. Во поголеми концентрации може 

да предизвика трајни оштетувања на мозокот. Основата на токсичноста на 

овој метал се темели врз селективното и неповратно задржување во 

нервните клетки. Труењето со олово се нарекува сатурнизам. [38] 

Живата (Hg) во храната доаѓа со употребата на пестицидите, а исто така и 

преку козметиката, бидејќи има бактерицидно дејство. Настанува како 

продукт на согорување на јагленот, а од храната најчесто се наоѓа во водата 

и рибите. Соединенијата на овој метал се исто така токсични, а симптомите 

на труење се јавуваат во органите за варење и нервниот систем. [39] 

Најголема опасност има преку вдишување на живините пареи, особено на 

метил-живата. Доколку живата се најде во водена средина, 

микроорганизмите ја преработуваат така што настанува метало-органско 

соединение кое се раствора во мастите. Со внесување на алкалните 

соединенија на живата во човековиот организам, преку крвотокот живата 

доаѓа до мозочните клетки оневозможувајќи го дотокот на крв во мозокот и на 

тој начин предизвикува нарушување во нервниот систем. [1,39] 

Поголемите концентрации на жива (30 mg/l крв) имаат силно дејство врз 

производството и функцијата на хормоните во телото. Труењето со жива се 

нарекува меркуријализам. [39] 

Кадмиумот (Cd) во храната доаѓа од природни извори. Негова висока 

концентрација предизвикува оштетување на ткивата на бубрегот, влијае врз 

создавање на камења во бубрезите и врз зголемување на крвниот притисок. 

Има влијание врз структурата на коските доведувајќи до нивна деформација. 

Чест причинител е на анемија, оштетување на срцето и е висококанцероген. 

При труење во помали количини предизвикува треска, додека при подолга 

изложеност предизвикува губење на сетилото за мирис, ги оштетува белите 

дробови и коскената срцевина. [40,41] Кадмиумот и неговите соединенија се 

многу отровни и се акумулираат во црниот дроб и бубрезите. Овој метал 

ретко се наоѓа во природата, мек е, може да се сече со нож, има сино-

сребрена боја, стабилен е на воздух при собна температура, а се топи во 

киселини. Растенијата содржат мали количини на кадмиум, коишто се 
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апсорбираат од почвата, а преработениот ориз, брашно или шеќер имаат 

поголема количина кадмиум од непреработените. Во големи концентрации го 

има и во кафето, чајот и морските плодови. Големи концентрации може да се 

најдат и во црниот дроб и бубрезите на возрасните животни. Во значајни 

количини го има и во цигарите. [2] 

Кадмиумот е отровен и во помали концентрации и со вдишување на 

кадмиумовата прашина може брзо да дојде до инфекција на органите за 

дишење. Со голтање на мали количини кадмиум може да дојде до 

моментални труења и оштетувања на црниот дроб и бубрезите. 

Оштетувањето на бубрезите со кадмиум е неповратно. Исто така, има 

канцерогено дејство, предизвикува неплодност, остеопороза, оштетување на 

нервниот и имуниот систем и создава психичи нарушувања. [2] 

Арсенот (As) се акумулира во телото, а најчесто во косата, кожата и некои 

внатрешни органи. Труењето со арсен предизвикува косопад, воспаление на 

кожата, премореност, ја нарушува работата на црниот дроб и бубрезите. 

Арсенот е еден од најјаките познати отрови. Се применува во 

производството на стакло, керамика, микрочипови итн. По внесот во 

организмот се врзува со клеточните протеините, па еритроцитите го 

разнесуваат по целото тело. При долготрајно внесување предизвикува 

опаѓање на косата, разградување на коскената срцевина, застој на срцето и 

крвотокот итн. Симптомите варираат во својот интензитет. [2] 

Големи внесени дози предизвикуваат смрт, а помали дози иритација на 

желудникот и цревата. Најчест знак на орално внесување се промени на 

кожата во облик на темни дамки, промени што се врзуваат со деградацијата 

на крвните садови во кожата. Вдишувањето на поголеми количини арсен 

предизвикуваат иритација на грлото и белите дробови. Долготрајното 

изложување на пониски концентрации предизвикува реакции на кожата, 

нарушување во циркулацијата и на нервната функција. Кај децата може да 

предизвика низок коефициент на интелигенција. Постојат специфични и 

високочувствителни тестови со помош на кои се утврдува присуството на 

арсенот во телото преку анализирање на крвта, урината, косата, ноктите итн. 

Најверодостојно е испитувањето преку урина. Овие тестови ја утврдуваат 

вкупната присутност на арсен. [2,42] 
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Бакарот (Cu), според најновите истражувања, најчесто преминува во водата 

од бакарните цевки. Поради тоа е важна препораката пред пиење вода од 

нова инсталација неколку минути да се испушти водата која подолго време 

стоела во цевките. По правило, се препорачува избегнување на нови бакарни 

цевки, садови и останати бакарни предмети во директен контакт со храната 

или водата за пиење.[2] 

 

2.5.4. Антибиотици 
 

За здравствена безбедност на храната од животинско потекло од особено 

значење е употребата на ветеринарните лекови што се користат во 

ветеринарната медицина за лекување и контрола на здравјето на животните. 

Најчести остатоци од лекувањето на животните се антибиотици, 

антипаразитици, хормонски остатоци, средства за смирување (седативи), 

дезинфициенси, антисептици итн. Периодот на излачување на лековите од 

организмот на животните, т.е. каренцата на лекот е најважниот фактор што 

влијае врз појавата на резидуи на лекови во храната од животинско потекло. 

[2] 

Во поглед на здравствената безбедност на храната од животинско потекло, 

остатоците од ветеринарно-медицинските лекови во ткивата на животните 

коишто се користат за исхрана, доколку се внесуваат во подолг временски 

период, можат да предизвикаат токсични ефекти и други опасности во 

храната. Од друга страна, антибиотиците во одредени минимални количини 

може да дејствуваат како стимулатори на растот и оваа нивна функција 

овозможува нивна употреба при производството на храна за животни. Со 

други зборови, освен во тераписки и профилактички цели, лековите може да 

се користат и како биостимулатори, адитиви, но и во репродукцијата за 

подобрување на репропродуктивните особини на животните, синхронизација 

на половиот циклус итн. [2,43] 

На тон начин, лекувањето преку храната за животните може да има хранлив, 

превентивен и терапевтски карактер. Во денешно време не може да се 

замисли интензивно производство во сточарството, живинарството, 
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рибарството и пчеларството без употреба на лекови. Но и покрај фактот дека 

во хранливи цели се користат антибиотици коишто слабо се апсорбираат во 

дигестивниот тракт, сепак постои можност за нивно заостанување и со тоа 

појавување на резидуи во ткивата што се користат за исхрана, а оттаму и во 

намирниците од животинско потекло, како што се месото, млекото, јајцата и 

медот. Тука се поставува прашањето за резидуи на антибиотици и други 

антибактериски материи во споменатите намирници. Овој проблем е многу 

изразен и актуелен,па во светот претставува проблем со првостепено 

значење за јавното здравство. Инаку, за можните резидуи и нивните ефекти 

се размислувало уште од самиот почеток на масовната употреба на 

антибиотици во хуманата и ветеринарната медицина. [2,43] 

Каренцата на лековите, односно периодот на нивно излачување од 

организмот на животните има најголемо влијание врз појавата на резидуи на 

лекови во намирници од животинско потекло. Поради тоа, ветеринарите и 

сточарите имаат голема одговорност и обврска да го следат периодот на 

каренца кај животните што биле третирани со лекови на кој било начин, а кои 

се наменети за исхрана на луѓето. [2,44] Единствено на овој начин може да 

се спречат недозволени количини на резидуи на лекови во храната од 

животинско потекло. Во спротивно, луѓето како консументи континуирано во 

текот на животот ќе бидат изложени на дејствувањето на резидуите од 

лекови. Во месната индустрија резидуите од лекови вршат изразено 

негативно влијание затоа што ги оневозможуваат технолошките процеси 

(ферментативни и стартер култури), што доведува до големи економски 

загуби. [44] 

Во ветеринарната медицина се користат околу 500 лекови, а 80% од нив 

влегуваат во групата на антимикробни и антипаразитски средства. Во пракса 

лековите најчесто се користат во краток временски период (од 1 до 7 дена), 

при лекување на акутни патолошки состојби. Во хронични случаи лекот се 

користи подолго. Фармакокинетиката, која ги опфаќа ресорпцијата, 

распределбата и елиминацијата на лекот од организмот,значајно влијае врз 

неговата ефикасност и каренца. Иако се користат во терапевтски цели и 

имаат големо значење во лекување на домашните животни, антибиотиците 

може да дојдат во храната на различни начини. Најчесто тоа се случува 
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преку излачување во млекото по лекувањето на животните. Поради тоа 

млекото на третирано животно во тој период не смее да се употребува за 

исхрана, додека не заврши каренцата на лекот. [2,44] 

Од здравствен аспект, присуството на антибиотици во храната е штетно и 

дејствува врз здравјето на луѓето предизвикувајќи алергиски реакции, 

габични заболувања на дишните патишта, разни дерматитиси итн. Појавата 

на алергиски ефекти по консумацијата на намирници кои содржат резидуи на 

лекови се сосема очекувани. Внесени со храната, лековите во организмот на 

луѓето се однесуваат како алергени. Според количината на внесениот 

пеницилин, и клиничката слика може да варира од умерени осипи до 

изразени облици на анафилактички шок. Кај луѓето чувствителни на 

пеницилин, и мали количини антибиотици во месото можат да предизвикаат 

бурна имуна реакција.[2,43,44] 
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3. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 

 

Предмет на истражувањето во оваа магистерска работа е анализата на 

испитани резидуи на јагнешкото месо, во период од три последователни 

години – 2014, 2015 и 2016 година –заклано во кланицата „Серта компани“ од 

Кавадарци. 

Основна цел на истражувањето е да се изврши процена и да се утврдат 

разликите во квалитетот на јагнешкото месо по години, врз основа на 

резултатите од испитаните мостри, а со тоа и на неговиот квалитет. Исто 

така, целта е да се утврди дали месото од македонското јагне е во 

согласност со законските прописи во Македонија и со европските регулативи. 

Направена е споредба на резидуите и контаминентите од секоја група во 

трите години за да се види дали има континуитет во концентрацијата на 

резидуи и контаминенти или има отстапувања во одредени периоди. Бројот 

на земени мостри, видот на резидуи и контаминенти за анализа се во 

согласност со Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволени 

супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло 

за 2014 – 2016 година. 

За таа цел, направени се следните испитувања: 

1. Определување на резидуи и контаминенти од група А; 

2. Определување на резидуи и контаминенти од група Б; 

3. Споредба на резидуите и контаминентите од секоја група во трите 

години. 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 
 

 

4.1. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
 

За истражувањата во оваа магистерска работа се користат мускул, црн дроб, 

бубрег, масно ткиво и урина од јагне. Примероците се земени од заклани 

јагниња во кланицата „Серта компани Ристо ДООЕЛ“, Кавадарци, која е 

најголем извозник на јагниња од Македонија. Закланите јагниња се од разни 

региони од Македонија, одгледувани со пасишна исхрана, односно со 

напасување. Во земените примероци се анализираат контаминенти и 

резидуи. 

Примероците се земени од официјален ветеринар, а минималниот број на 

примероци се определува со Годишната програма за испитување на резидуи 

и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло за 

секоја тековна година. 

Анализите на резидуите и контаминентите се извршени во лабораторијата на 

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Оваа лабораторија е 

акредитирана согласно со стандардот ISO 17025 од страна на Институтот за 

акредитација на Република Македонија (ИАРМ). Сите анализи на резидуи и 

контаминенти се вршат со современи инструменти по акредитирани методи. 

За анализа се користат инструменти како LC-MS/MS, GC MSD, AAS. 

 

4.2. АНАЛИЗИРАНИ РЕЗИДУИ И КОНТАМИНЕНТИ ВО 
ЈАГНЕШКОТО МЕСО 

 

 

Според европските директиви и правилниците од Агенцијата за храна и 

ветеринарство на Република Македонија, сите супстанции кои се испитуваат 

се поделени во две групи, група А и група Б. [32,33] 

Во групата А спаѓаат супстанциите чијапримена во ветеринарната медицина 

е забранета или ограничена на одредени патолошки состојби со строга 

контрола, а резидуите на овие супстанции не смеат да бидат присутни во 

јагнешкото месо. Целта на контролата на супстанции од група А е 
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спречување на недозволена примена на анаболици и лекови, па поради тоа 

земањето примероци се врши и на фармите, а резидуите се испитуваат од 

соодветен матрикс (урина, крв, вода за напојување, храна што се користи за 

исхрана). Групата А е поделена на 6 подгрупи: [45] 

- А1 – стилбени, нивни деривати, соли и естри (диетилстилбестрол, 

хексестрол, диенестрол); 

- А2 – антитироидни супстанции (тиоурацил и негови деривати, 

тапазол); 

- А3 – стероиди (природни и синтетички хормони); 

- А4 – кисели лактони на резолин и зеранол; 

- А5 – бета-агонисти (клембутерол, салбутамол и др.); 

- А6 – супстанции чија примена е забранета, а припаѓаат на различни 

видови хемиски соединенија (хлорамфеникол, нитрофурани, 

нитромидазоли, хлорпромазин); 

Контролата на овие соединенија е од најголемо значење во ЕУ, но и од 

третите земји во коишто спаѓа и Македонија, задолжително се бара нивна 

контрола во соодветни матрикси. Доколку не се спроведат овие испитувања, 

може да се јави неприфаќање на планот за контрола на резидуи, како и 

забрана на извозот на месото на пазарите во ЕУ. 

Во групата Б се сместени фармаколошките активни супстанции коишто може 

да се користат како во профилактиката така и во лекувањето на животните. 

Групата Б е исто така поделена во подгрупи: [45] 

- Б1 – антибактериски супстанции и сулфонамиди; 

- Б2 – фармаколошки активни супстанции: 

o Б2а – антихелминтици 

o Б2б – кокцидиостатици 

o Б2ц – карбамати и пиретроиди 

o Б2д – седативи 

o Б2е – нестероидни антивоспалителни лекови 

o Б2ф – други фармаколошки супстанции; 

- Б3 – други супстанции: 

o Б3а – органохлорни соединенија 

o Б3б – органофосфорни соединенија 
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o Б3ц – хемиски елементи 

o Б3д – микотоксини 

o Б3е – бои 

o Б3ф – друго. 

Со мониторингот на супстанциите од групата Б се контролира и спречува 

несоодветната примена на лекови (начин на аплицирање, дозирање, 

почитување на каренца) и се следи нивото на постојаните контаминенти од 

околината во ткивата и органите на животните и примарните производи од 

животинско потекло. За супстанциите од група Б во ЕУ постојат јасно 

дефинирани максимално дозволени количини опфатени со анексите 1, 2 и 3 

од регулативите на Европскиот совет. Овие вредности редовно се 

преиспитуваат и усогласуваат со најновите научни, токсиколошки, 

фармакокинетички и други истражувања. [46,47,48] 

 

4.3. ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА 
 

Според Правилникот за општи барања за безбедност на храната, храната 

која се произведува и пушта во промет може да содржи остатоци од хемиски 

и биолошки загадувачи како што се: пестициди, тешки метали, ветеринарни и 

медицински препарати, микотоксини и други контаминенти во количини 

пропишани со Правилникот. [32] За одредување на резидуи беа земани 

примероци од мускулно ткиво, црн дроб, масно ткиво, бубрези и урина. 

Испитувањата се вршени со стандардни акредитирани методи кои се 

применуваат во Институтот за храна при Факултетот за ветеринарна 

медицина од Скопје. Испитувањата се на товар на Агенцијата за храна и 

ветеринарство, а средствата за надоместување на трошоците се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за 

ветеринарно јавно здравство. 

Кога се земаат официјални примероци, тоа треба да биде непредвидено, 

неочекувано и да се врши во незакажано време и неопределен ден од 

неделата. Официјалните ветеринари треба да ги преземаат сите 
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превентивни мерки кои се потребни за да се постигне постојана присутност 

на елементот изненадување при вршењето на проверката. 

За супстанциите од групата А надзорот треба да се стреми кон пронаоѓањето 

на нелегална употреба на забранети супстанции и злоупотреба на дозволени 

супстанции. Примероците треба да бидат такви што ќе ги земат предвид 

следниве минимум критериуми: пол, возраст, вид, систем за гоење, сите 

достапни придружни информации и сите докази за злоупотреба на 

супстанции од оваа група. [32] 

За супстанциите од групата Б надгледувањето треба да биде насочено 

особено кон контролирање на остатоци од ветеринарни медицински 

препарати, максималното ниво на пестициди и следење на концентрацијата 

на загадувачи од животната средина. 

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и 

супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаков на 0,05% од 

вкупниот број на јагниња (овци) постари од три месеци, кои се заклани во 

претходната година по следната поделба: 

Група А: 0.01% 

Секоја подгрупа во групата А треба да биде проверена секоја година, и тоа 

во обем минимум 5% од вкупниот број на земени примероци, кои се 

испитуваат за групата А. 

Преостанатиот број на примероци кој се за испитување на групата А, се 

распоредува според искуството за употреба на тие одделни супстанции.  

Група Б: 0.04% 

30% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б1. 

30% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б2. 

10% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата БЗ. 

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата Б, се 

распоредува според искуството за употребата на тие одделни супстанции. 
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4.3.1. Испитани мостри во 2014 година 
 

 
Во текот на 2014 година, врз основа на Националната мониторинг програма 

на Агенцијата за храна и ветеринарство и Годишната програма за 

испитување на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од 

животинско потекло, во кланицата „Серта компани Ристо ДООЕЛ“ се земени 

вкупно 50 мостри. Од нив 10 се однесуваа за резидуи од група А, 10 за 

резидуи од група Б3, а по 15 мостри за резидуи од групата Б1 и Б2.  

Во оваа година има заклано 284.679 јагниња, од кои за извоз се повеќе од 

94%, или изразено во бројка 270.350. Количината на извезено јагнешко месо 

изнесува 2.713.890 kg. [18] 

Во табелата 7 е даден преглед на земените мостри во 2014 година, од кои 

региони потекнуваат, видот на мострата и која група на резидуи е испитана. 

  

Табела 7. Испитани мостри во 2014 година 
 

Датум на 
мострирање 

Регион на потекло на 
јагнешкото месо 

Вид на мостра 
Група на 
испитани 
резидуи 

05.02.2014 Велес, с.Сопот урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
07.02.2014 Прилеп, с.Ракле урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
10.02.2014 Велес, с.Сојаклари урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
15.02.2014 Богданци, с.Паљурци урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
14.03.2014 Врапчиште, с.Топлица урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
15.03.2014 Свети Николе, с.Орел урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
25.03.2014 Росоман, с.Манастирец урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
09.04.2014 Штип, с.Криви Дол урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
17.05.2014 Прилеп, с.Штавица урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
06.11.2014 Кавадарци, с.Бојанчиште урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
08.02.2014 Куманово, с.Старо Нагоричане бубрег, мускул Б1 
11.02.2014 Битола, с.Породин бубрег, мускул Б1 
11.02.2014 Гостивар, с.Топлица бубрег, мускул Б1 
08.03.2014 Ресен, с.Крани бубрег, мускул Б1 
08.03.2014 Штип, с.Судиќ бубрег, мускул Б1 
10.03.2014 Виница, с.Грљани бубрег, мускул Б1 
16.03.2014 Прилеп, с.Прилепец бубрег, мускул Б1 
22.03.2014 Чашка. с.Горно Јаболчиште бубрег, мускул Б1 
22.03.2014 Лозово, с.Ќоселари бубрег, мускул Б1 
04.04.2014 Ресен, с.Крани бубрег, мускул Б1 
04.04.2014 Дојран, с.Фурка бубрег, мускул Б1 
16.04.2014 Чучер Сандево, с.Блаце бубрег, мускул Б1 
17.05.2014 Штип, с.Чардаклија бубрег, мускул Б1 
19.05.2014 Росоман, с.Сирково бубрег, мускул Б1 
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04.11.2014 Кавадарци, с.Страгово бубрег, мускул Б1 

08.02.2014 Куманово, с.Клечевце црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

10.02.2014 Лозово, с.Дурфулија црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

15.02.2014 Прилеп, с.Новоселани црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

14.03.2014 Чешиново-Облешево, с.Бања црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

15.03.2014 Гостивар, с.Јеловце црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

16.03.2014 Радовиш, с.Парналија црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

20.03.2014 Могила, с.Дедебалци црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

23.03.2014 Центар Жупа, с.Новак црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

27.03.2014 Демир Хисар, с.Сопотница црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

27.03.2014 Кратово, с.Страцин црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

09.04.2014 Чашка, с.Мелница  црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

11.04.2014 Кавадарци, с.Бохула црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

11.04.2014 Гостивар, с.Здуње црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

22.04.2014 Свети Николе, с.Орел црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

30.05.2014 Кавадарци, с.Дреново црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

07.02.2014 Прилеп, с.Коњари црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

10.03.2014 Чашка, с.Теово црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

15.03.2014 Куманово, с.Лопате црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

23.03.2014 Градско, с.Чичево црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

23.03.2014 Битола, с.Цапари црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

09.04.2014 Валандово, с.Брајковци црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

09.04.2014 Долнени, с.Средорек црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

16.04.2014 Новаци, с.Зовиќ црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

17.05.2014 Неготино, с.Пепелиште црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

28.10.2014 Кавадарци, с.Дреново црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 
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4.3.2. Испитани мостри во 2015 година 
 
 
Во 2015 година, според Годишната програма за испитување на резидуи и 

контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, земени 

се вкупно 53 мостри. Од нив 9 за испитување на резидуи од група А, по 17 

мостри за испитување на резидуи од групата Б1 и Б2 и 10 мостри за 

испитување на резидуи од групата Б3. 

Во оваа година има заклано 228 187 јагниња, од кои за извоз 215 575. 

Количината на извезено јагнешко месо изнесува 2 129 820 kg. [19] 

Примероците се исто така земени од јагниња напасувани на различни 

региони во Македонија. Во табелата 8 даден е преглед на земените мостри 

во 2015 година, од кои региони потекнуваат, која е мострата и која група на 

резидуи е испитана. 

Табела 8. Испитани мостри во 2015 година 

 

Датум на 
мострирање 

Регион на потекло на 
јагнешкото месо 

Вид на мостра 
Група на 
испитани 
резидуи 

19.03.2015 Куманово, с.Доброшане урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
20.03.2015 Желино, с.Пелатица урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
25.03.2015 Неготино, с.Криволак урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
25.03.2015 Крива Паланка, с.Калин Камен урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
26.03.2015 Богданци, с.Ѓавато урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
28.03.2015 Чашка, с.Горно Јаболчиште урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
02.04.2015 Чашка, с.Попадија урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
05.04.2015 Студеничани, с.Малчиште урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
22.10.2015 Прилеп, с. Голем Радобил урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
21.03.2015 Велес, с.Извор бубрег, мускул Б1 
22.03.2015 Пробиштип, с.Трооло бубрег, мускул Б1 
23.03.2015 Гевгелија, с.Миравци бубрег, мускул Б1 
24.03.2015 Свети Николе, с.Мечкуевци бубрег, мускул Б1 
24.03.2015 Прилеп, с.Полчиште бубрег, мускул Б1 
24.03.2015 Лозово, с.Ѓуземелци бубрег, мускул Б1 
25.03.2015 Кратово, с.Страцин бубрег, мускул Б1 
27.03.2015 Радовиш, с.Дамјан бубрег, мускул Б1 
29.03.2015 Могила, с.Црничани бубрег, мускул Б1 
02.04.2015 Прилеп, Голем Радобил бубрег, мускул Б1 
04.04.2015 Струмица, с.Водоча бубрег, мускул Б1 
05.04.2015 Валандово, с.Дедели бубрег, мускул Б1 
08.04.2015 Велес, с.Ногаевци бубрег, мускул Б1 
16.04.2015 Тетово, с.Брвеница бубрег, мускул Б1 
23.04.2015 Теарце, с.Пршовце бубрег, мускул Б1 
22.10.2015 Прилеп, с.Канатларци бубрег, мускул Б1 
22.10.2015 Куманово, с.Сопот бубрег, мускул Б1 
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22.03.2015 Прилеп, с.Чаниште црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

22.03.2015 Валандово, с.Марвинци црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

23.03.2015 Гевгелија, с.Миравци црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

23.03.2015 Демир Хисар, с.Журче црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

25.03.2015 Гостивар, с.Форино црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

26.03.2015 Кавадарци, с.Дреново црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

27.03.2015 Градско, с.Водоврати црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

28.03.2015 Прилеп, с.Веселчани црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

29.03.2015 Штип, с.Чардаклија црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

02.04.2015 Прилеп, с.Голем Радобил црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

04.04.2015 Гостивар, с.Дебреше црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

05.04.2015 Студеничани, с.Црн Врв црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

08.04.2015 Карбинци, с.Јунузлија црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

16.04.2015 Прилеп, с.Дуње црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

23.04.2015 Гостивар, с.Балин Дол црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

22.10.2015 Прилеп, с.Дуње црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

10.11.2015 Росоман, с.Манастирец црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

21.03.2015 Чашка, с.Бусилци црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

25.03.2015 Неготино, с.Криволак црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

26.03.2015 Куманово, с.Кшање црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

27.03.2015 Карбинци, с.Радање црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

28.03.2015 Старо Нагоричане, с.Бајловце црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

29.03.2015 Новаци, с.Живојно црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

04.04.2015 Новаци, с.Гнеотино црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

08.04.2015 Штип, с.Шашаварлија црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

16.04.2015 Новаци, с.Зовиќ црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

22.10.2015 Прилеп, с.Долнени црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 
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4.3.3. Испитани мостри во 2016 година 
 

Табела 9. Испитани мостри во 2016 година 
 

Датум на 
мострирање 

Регион на потекло на 
јагнешкото месо 

Вид на мостра 
Група на 
испитани 
резидуи 

09.02.2016 Битола, с.Могила урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
20.02.2016 Кратово, с.Страцин урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
20.02.2016 Битола, с.Новаци урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
07.03.2016 Битола, с.Новаци урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
10.03.2016 Свети Николе, с.Немањици урина, мускул А (1,2,3,4,5,6) 
09.02.2016 Куманово, с.Старо Нагоричане бубрег, мускул Б1 
20.02.2016 Прилеп, с.Канатларци бубрег, мускул Б1 
20.02.2016 Прилеп, с.Мелница бубрег, мускул Б1 
07.03.2016 Битола, с.Трн бубрег, мускул Б1 
10.03.2016 Тетово, с.Челопек бубрег, мускул Б1 
14.03.2016 Свети Николе, с.Црнилиште бубрег, мускул Б1 
16.03.2016 Гевгелија, с.Смоквица бубрег, мускул Б1 
17.03.2016 Штип, с.Криви Дол бубрег, мускул Б1 

21.03.2016 Велес, с.Оморани бубрег, мускул Б1 

23.03.2016 Велес, с.Оморани бубрег, мускул Б1 

09.02.2016 Кавадарци, с.Радња црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

20.02.2016 Лозово, с.Дурфулиа црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

20.02.2016 Свети Николе, с.Немањици црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

07.03.2016 Битола, с.Нижеполе црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

10.03.2016 Куманово, с.Младо 
Нагоричане 

црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

14.03.2016 Лозово, с.Дурфулиа црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

16.03.2016 Сопиште, с.Патишка Река црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

17.03.2016 Чашка, с.Горно Врановци црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

21.03.2016 Скопје, с.Цветово црн дроб, мускул, 
масно ткиво Б2 (а,б,ц) 

09.02.2016 Росоман, с.Росоман црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

20.02.2016 Битола, с.Трн црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

07.03.2016 Битола, с.Трн црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

10.03.2016 Свети Николе, с.Немањици црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

14.03.2016 Градско, с.Чичево црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 

17.03.2016 Гевгелија, с.Моин црн дроб, масно 
ткиво Б3 (а,б,ц,д) 
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За период од 12 месеци во 2016 година, врз основа на Националната 

мониторинг програма на Агенцијата за храна и ветеринарство, земени се 

вкупно 30 мостри.  

Од нив 5 се однесуваа за резидуи од групата А, 10 мостри за испитување на 

резидуи од групата Б1, 9 од групата Б2 и 6 мостри за резидуи од групата Б3. 

Во оваа година има заклано 251 181 јагниња, од кои за извоз повеќе од 89%, 

или изразено во бројка 224 014. Количината на извезено јагнешко месо 

изнесува 2 441 220 kg. [20] 

Како и претходните две години, примероците од македонско јагне се земени 

од различни делови на територијата на Македонија. Во табелата 9 е даден 

преглед на земените мостри во 2016 година.  

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Резултатите се добиени од лабораторијата при Факултетот за ветеринарна 

медицина во Скопје. Лабораторијата за анализа на резидуи и контаминенти е 

акредитирана и овластена лабораторија за спроведување на Националната 

мониторинг програма на Република Македонија за резидуи и контаминенти 

во производи од животинско потекло, согласно Директивата на Советот на 

ЕУ 96/23/EEC.  

Сите вредности на анализите од група А (1 – 6), Б1, Б2 (а,б,ц) и Б3(а,б,д) за 

соодветните мостри во 2014, 2015 и 2016 година, според соодветните 

методи, се дадени во приближни вредности и се во исти интервални 

вредности за сите мостри во сите години.Кај анализите од групата Б3ц, во 

која спаѓаат тешките метали, вредностите се дадени во апсолутна вредност 

и се различни при секое мерење, каде што и ќе се направи одредена 

статистичка корелација. 
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5.1. РЕЗУЛТАТИ НА РЕЗИДУИ ОД ГРУПА А 
 

 

Во табела 10се прикажани резултатите од анализата на мострите (урина од 

јагне) кои се однесуваат на резидуи од групата А1 – A5. Резидуите од групата 

А6 се испитани преку мускул од јагне, а резултатите се дадени во табела 11.  

Табела 10. Резултати на резидуи од група А (1-5) во урина од јагне за 2014, 2015 
и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

A1 
Стилбени Stilbeni - ELISA < 0.68  1 Randox Art. No.: 

SJ2154/SJ2152 

A2 
Антитироидни 
супстанци 

Thiouracil < 10.71 100 LC/MS/MS, SOP-A -1118 
v4, RIKILT 

Methyltiouracil < 2.79 100 LC/MS/MS, SOP-A -1118 
v4, RIKILT 

Propylthiouracil < 2.22 100 LC/MS/MS, SOP-A -1118 
v4, RIKILT 

Tapazole < 2.26 100 LC/MS/MS, SOP-A -1118 
v4, RIKILT 

A3 
Стероиди 

Methyltestosterone < 2.0 2 RIDASCREEN, Art. No.: 
R3601 

17 - beta testosterone < 2.0 2 RIDASCREEN, Art. No.: 
R3601 

19-Nontestosterone < 1.0 1 RIDASCREEN, Art. No.: 
R2801 

Stanozolol < 1.32 2 TECNA code. FA688 
Boldenone < 0.7 1 Techa method FA650 
Trenbolone < 2.0 2 Ridascreen Art. No.: R2601 

A4 
Кисели 
лактони 

Zeranol < 0.67 2 TECNA, Ref. Code FA636 

Taleranol < 2.0 2 TECNA, Ref. Code FA636 

А5 
Бета-агонисти 

Clenbuterol < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Bromobuterol < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Cimbuterol < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Salbutamol < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Terbutalin < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Clenpenterol < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Mabuterol < 1.0 1 R-biofarm RIDASCREEN 
No:R1703 

Ractopamine < 0.6 1 R-biofarm Art.No:R9901 
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Земени се 10 примероци за 2014 година, 9 примероци за 2015 година и 5 

примероци за 2016 година. Во табелите е претставена и МДК (максимално 

дозволена концентрација), вредности дадени во Регулативата на Европската 

комисија бр.37/2010 од 22 декември 2009 година. Во сите 25 анализирани 

примероци резултатите за резидуите од А1 – А6 се исти и затоа не се 

пишуваат поединечно. Анализираните резидуи од А1 – А6 во трите години 

што се предмет на анализа се пониски од границата на детекција и се многу 

пати пониски од МДК. 

Табела 11. Резултати на резидуи од група А6 во мускулно ткиво од јагне за 
2014, 2015 и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

А6 
Хлорамфеникол Chloramphenicol < 0.18 10 TECNA Ref. Code. AB630 

 

 

5.2. РЕЗУЛТАТИ НА РЕЗИДУИ ОД ГРУПА Б1 
 

Антибактериските супстанции се испитани во 42 примероци од две различни 

мостри: мускулно ткиво и бубрег од јагне. Од мускулно ткиво се анализираат 

само четири антибиотици (табела 12), а останатите резидуи од група Б1 се 

анализираат од бубрегот на јагнето (табела 13). Во 2014 се земени 15 

примероци, во 2015 се земени 17 примероци и во 2016 година се земени 10 

примероци. Бидејќи концентрациите на резидуите во сите 42 анализирани 

примероци се исти, не се даваат поединечно. Сите резидуи од група Б1 за 

2014, 2015 и 2016 година се под границата на детекција и се многу пониски 

од МДК. 

Табела 12. Резултати на резидуи од група Б1 во мускулно ткиво за 2014, 2015 и 
2016 година 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б1 
Антибиотици 

Tetracyclin < 6.7 100 Journal of 
Chromatography A, 987 

Oxytetracyclin < 10.5 100 Journal of 
Chromatography A, 987 

Cloretetracyclin < 17.4 100 Journal of 
Chromatography A, 987 

Doxycyclin < 18.2 100 Journal of 
Chromatography A, 987 
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Табела 13. Резултати на резидуи од група Б1 во бубрег од јагне за 2014, 2015 и 
2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б1 
Антибиотици 

Sulfonamidi - 
ELISA < 13.5 100 Europroxima 

5101SULM1p 

Benzylpenicilin не е 
утврдено 50 R-Biopharm PremiTest 

Ampicillin не е 
утврдено 50 R-Biopharm PremiTest 

Amoxicillin не е 
утврдено 50 R-Biopharm PremiTest 

Neomycin не е 
утврдено 5000 R-Biopharm PremiTest 

Lincomicin не е 
утврдено 1500 R-Biopharm PremiTest 

Tylosin не е 
утврдено 100 R-Biopharm PremiTest 

Gentamicin не е 
утврдено 750 R-Biopharm PremiTest 

Б1 
Флуорохинолони 

Fluorohinoloni - 
ELISA < 10.0 300 Tecna code AB685 

 

 

 

5.3. РЕЗУЛТАТИ НА РЕЗИДУИ ОД ГРУПА Б2 (а,б,ц) 
 

 

За анализа на резидуи од групата Б2 (а, б, ц) се земени вкупно 41 примерок. 

Од нив во 2014 се земени 15 примероци, во 2015 се земени 17 примероци и 

во 2016 година се земени 9 примероци. Резултатите на сите 41 испитани 

мостри за резидуи од група Б2 (а,б,ц)се дадени во табелите 14,15 и 16. 

Резултатите не се даваат поединечно за секој примерок затоа што сите 

примероци имаат исти вредности под границата на детекција. Мострите се 

од црн дроб, мускулно и масно ткиво од јагне. 
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Табела 14. Резултати на резидуи од група Б2а во црн дроб од јагне за 2014, 
2015 и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б2а 
Антихелминтици 

lvermektin < 2.1 100 EUROPROXIMA 
5141IVER1p 

Abamectin < 5.0 20 EUROPROXIMA 
5141IVER1p 

Doramectin < 5.0 100 EUROPROXIMA 
5141IVER1p 

Albendazol < 17.0 1000 LC/MS/MS, Analy. Chim. 
Acta, 637 

Flubendazol < 20.0 400 LC/MS/MS, Analy. Chim. 
Acta, 637 

Fenbendazol < 23.0 500 LC/MS/MS, Analy. Chim. 
Acta, 637 

Levamisol < 12.0 100 LC/MS/MS, Analy. Chim. 
Acta, 637 

Closantel < 25.0 1000 LC/MS/MS, Analy. Chim. 
Acta, 637 

 

Табела 15. Резултати на резидуи од група Б2б во мускулно ткиво од јагне за 
2014, 2015 и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б2б 
Кокцидиостатици 

Halofuginone < 3.0 10 LC/MS/MS, J. Chromatogr. 
B, 813 

Nicarbazine < 16.0 20 LC/MS/MS, J. Chromatogr. 
B, 813 

 

Табела 16. Резултати на резидуи од група Б2ц во масно ткиво од јагне за 2014, 
2015 и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б2ц 
Карбамати и 
пиретроиди 

Carbaryl < 50.0 50 MK.SEN 1S662:2010 LC-
MS/MS 

Carbofuran < 50.0 50 MK.SEN 1S662:2010 LC-
MS/MS 

Femvalerate < 50.0 50 MK.SEN 1S662:2010 LC-
MS/MS 

Cypermethrin (m) < 50.0 200 MK.SEN 1S662:2010 LC-
MS/MS 

Perrnethrin (m) < 50.0 200 MK.SEN 15662:2010 LC-
MS/MS 

Deltamethrin (m) < 50.0 50 MK.SEN 15662:2010 LC-
MS/MS 
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5.4. РЕЗУЛТАТИ НА РЕЗИДУИ ОД ГРУПА Б3 (а,б,д) 
 

Во табелата 17 се дадени резултатите на испитаните мостри (масно ткиво од 

јагне) за аналити од група Б3а и Б3б, додека во табелата 18 се резултатите 

од групата Б3д извршени врз мостри на црн дроб од јагне. Органохлорните 

(Б3а) и органофосфорните (Б3б) соединенија се определуваат од масното 

ткиво на јагнето, а микотоксините (Б3д) од црниот дроб. За анализа на 

резидуи од група Б3 (а, б и д) се земени вкупно 26 мостри (по 10 мостри за 

2014 и 2015 и 6 за 2016 година) и бидејќи сите имаат исти резултати, дадени 

се групно, без наведување на датумите на примерокот. 

 

Табела 17. Резултати на резидуи од група Б3а и Б3б во масно ткиво од јагне за 
2014, 2015 и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б3а 
Органохлорни 
соединенија 

Aldrin i Dieldrin < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

DDT < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

Heptachlor < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

Endrin < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

HCH (alfa) < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

Lindan < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

HCB < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

Metoxychlor < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

Chlordan < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

Endosulfan < 10.0 10 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-
MSD (A) 

PCB (28, 52, 101, 
138, 153, 180, 118) < 50.0 50 MK.SEN 1528 1,2,3 GC-

MSD (A) 

Б3б 
Органо-
фосфорни 
соединенија 

Dihlorvos < 20.0 500 MK.SEN 15662:2010 LC-
MS/MS 

Diazinon < 30.0 700 MK.SEN 15662:2010 LC-
MS/MS 

Parathion < 30.0 700 MK.SEN 15662:2010 LC-
MS/MS 
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Табела 18. Резултати на резидуи од група Б3д во црн дроб од јагне за 2014, 
2015 и 2016 година 

 

Група на 
резидуи 

Аналит 
Резултат 

(µg/kg) 
МДК 

(µg/kg) 
Метода 

Б3д 
Микотоксини 

Aflatoksini 
(B1+B2+G1+G2) < 0.003 0.5 ISO 16050:2003; Food 

control 18 

Ochratoxin A < 1.0 1 Food Additives and 
Contam., 19 (6) 

 

 

 

5.5. РЕЗУЛТАТИ НА РЕЗИДУИ ОД ГРУПА Б3ц 
 

За одредување на присуството на тешките метали земена е мостра од црн 

дроб од јагне. Се користат методи (MKSEN 14084:2010 иAOAC 999.10, AOAC 

999.11) кои даваат апсолутни вредности на количината на тешките метали 

(олово, жива, кадмиум и арсен) и може да се направи соодветна 

квалитативна анализа подолу во овој магистерски труд за сите мостри во 

сите три години за овој вид на резидуи. Резултатите се дадени одделно по 

години во табелите 19, 20 и 21. 

Табела 19. Резултати на резидуи од група Б3ц во црн дроб од јагне во 2014 год. 

 

Датум на 
земање 
мостра 

Потекло на  
јагнешкото 

месо 

Олово 
(µg/kg) 

МДК 
Олово 
(µg/kg) 

Жива 
(µg/kg) 

МДК 
Жива 

(µg/kg) 

Кадмиум 
(µg/kg) 

МДК 
Кадмиум 

(µg/kg) 

Арсен 
(µg/kg) 

МДК 
Арсен 
(µg/kg) 

07.02.2014 Прилеп, 
с.Коњари 100.0 100.0 2.8 30.0 6.5 50.0 1.3 100.0 

10.03.2014 
Чашка, 
с.Теово 71.0 100.0 15.0 30.0 3.1 50.0 2.5 100.0 

15.03.2014 Куманово, 
с.Лопате 53.6 100.0 15.4 30.0 19.2 50.0 4.8 100.0 

23.03.2014 Градско, 
с.Чичево 71.3 100.0 11.5 30.0 9.8 50.0 3.8 100.0 

23.03.2014 Битола, 
с.Цапари 41.1 100.0 10.3 30.0 13.9 50.0 1.4 100.0 

09.04.2014 
Валандово, 
с.Брајковци 24.7 100.0 16.0 30.0 7.9 50.0 2.9 100.0 

09.04.2014 Долнени, 
с.Средорек 80.0 100.0 9.7 30.0 7.8 50.0 5.1 100.0 

16.04.2014 Новаци, 
с.Зовиќ 100.0 100.0 25.6 30.0 1.2 50.0 3.4 100.0 

17.05.2014 Неготино, 
с.Пепелиште 

53.5 100.0 9.9 30.0 14.3 50.0 2.3 100.0 

28.10.2014 Кавадарци, 
с.Дреново 20.1 100.0 0.9 30.0 18.6 50.0 84.6 100.0 
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Табела 20. Резултати на резидуи од група Б3ц во црн дроб од јагне во 2015 год. 

 

Датум на 
земање 
мостра 

Потекло на  
јагнешкото 

месо 

Олово 
(µg/kg) 

МДК 
Олово 
(µg/kg) 

Жива 
(µg/kg) 

МДК 
Жива 

(µg/kg) 

Кадмиум 
(µg/kg) 

МДК 
Кадмиум 

(µg/kg) 

Арсен 
(µg/kg) 

МДК 
Арсен 
(µg/kg) 

21.03.2015 Чашка, 
с.Бусилци 

43.2 100.0 1.0 30.0 9.1 50.0 12.5 100.0 

25.03.2015 Неготино, 
с.Криволак 79.9 100.0 0.9 30.0 11.2 50.0 19.4 100.0 

26.03.2015 Куманово, 
с.Кшање 29.3 100.0 0.9 30.0 4.6 50.0 12.0 100.0 

27.03.2015 Карбинци, 
с.Радање 60.8 100.0 0.9 30.0 20.7 50.0 14.0 100.0 

28.03.2015 
Старо 
нагоричане, 
с.Бајловце 

79.7 100.0 0.9 30.0 21.4 50.0 15.7 100.0 

29.03.2015 Новаци, с. 
Живојно 78.0 100.0 0.9 30.0 6.6 50.0 17.1 100.0 

04.04.2015 Новаци, 
с.Гнеотино 69.2 100.0 2.4 30.0 30.6 50.0 15.8 100.0 

08.04.2015 Штип, с. 
Шашаварлија 74.3 100.0 0.9 30.0 31.3 50.0 19.4 100.0 

16.04.2015 Новаци, 
с.Зовиќ 86.9 100.0 2.6 30.0 22.0 50.0 5.0 100.0 

22.10.2015 Прилеп 
с.Долнени 87.9 100.0 0.4 30.0 38.7 50.0 1.5 100.0 

 

 

Табела 21. Резултати на резидуи од група Б3ц во црн дроб од јагне во 2016 год. 

 

Датум на 
земање 
мостра 

Потекло на  
јагнешкото 

месо 

Олово 
(µg/kg) 

МДК 
Олово 
(µg/kg) 

Жива 
(µg/kg) 

МДК 
Жива 

(µg/kg) 

Кадмиум 
(µg/kg) 

МДК 
Кадмиум 

(µg/kg) 

Арсен 
(µg/kg) 

МДК 
Арсен 
(µg/kg) 

09.02.2016 Росоман, 
с.Росоман 94.5 100.0 0.7 30.0 23.1 50.0 1.8 100.0 

20.02.2016 Битола,  
с.Трн 99.5 100.0 5.4 30.0 7.4 50.0 2.1 100.0 

07.03.2016 Битола,  
с.Трн 98.0 100.0 8.5 30.0 2.3 50.0 2.6 100.0 

10.03.2016 
Свети Николе 
с.Немањици 90.0 100.0 16.4 30.0 33.5 50.0 10.4 100.0 

14.03.2016 Градско, 
с.Чичево 85.0 100.0 2.1 30.0 5.2 50.0 3.1 100.0 

17.03.2016 Гевгелија, 
с.Моин 87.5 100.0 0.9 30.0 17.3 50.0 2.4 100.0 
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5.6. СПОРЕДБА НА РЕЗИДУИТЕ ВО ЈАГНЕШКОТО МЕСО ВО 
ТРИТЕ ГОДИНИ 

 

 
Во периодот 2014 – 2016 година испитани се 133 мостри на месо од 

македонско јагне, заклано во кланица „Серта компани“ од 

Кавадарци.Анализата на резултатите за резидуи од група А, Б1, Б2 и 

Б3(а,б,д) покажуваат дека се во границите на дозволените вредности и 

далеку под максималната дозволена количина.  

Испитани се 24 мостри за резидуи од група А. Не се добиени неисправни 

мостри во однос на количеството на аналити, односно какви било стилбени 

или тиреостатски супстанции, естрогени, андрогени, гестагени или бета-

агонистички супстанции.  

Кај антибактериските аналити од групата Б1 испитани се вкупно 42 мостри за 

три години и покажано е дека бројот на утврдени аналити е поголем во 

мускулното ткиво (Tetracyclin, Oxytetracyclin, Cloretetracyclin, Doxycyclin), но 

сите во дозволените граници. Кај мострите од црн дроб е утврдено присуство 

само на една антибактериска компонента (Sulfonamid), со количина далеку 

под МДК, додека останатите аналити кај црниот дроб не се утврдени.  

Резидуите од групата Б2 се анализирани во три различни видови на мостри: 

црн дроб, масно ткиво и мускулно ткиво. За 3 години се испитани 41 мостра 

за резидуи од оваа група. Сите фармаколошки активни супстанции, било да 

се работи за активни главни состојки, ексципиенти или производи на 

распаѓање и нивни метаболити што се задржуваат во метаболизмот и се 

присутни во јагнешкото месо, се во рамките на дозволените количини. 

Органофосфорните и органохлорните соединенија можно е да се присутни 

во јагнешкото месо во форма на резидуи од група Б3. Нивното присуство е 

можно поради контаминирана вода или пасишно земјиште од каде се 

исхранува јагнето. Според резултатите добиени на сите 26 мостри кои се 

однесуваат на оваа група на аналити, месото е исправно со сите вредности 

во границите на МДК. 



 

61 

 

Анализата на тешките метали, односно на вредностите на аналитите од 

групата Б3ц би ја започнал со графичко претставување за компаративна 

анализа (график 4). 

 

График 4. Компаративно претставување на вредностите за присуството на 
тешките метали во мостри од јагнешко месо во 2014 год. 

 

Од графичката претставеност на резултатите, доколку се погледнат оние 

мостри каде што има максимални вредности на одредени тешки метали, 

може да се заклучи дека оние кои потекнуваат од јагне од село Зовиќ и село 

Коњари, Прилепско, имаат во себе најголемо количество на олово 

достигнувајќи ја максимално дозволената. Високата концентрација на олово 

во примероците на јагне од овие две села е поради високата концентрација 

на олово во почвата во овие две села. Највисока концентрација на олово во 

почвата (10 000 mg/kg) во Република Македонија е пронајдена во примерок 

од Пелагонискиот Регион во близина на селото Гуѓаково, на планината Дрен. 

Високи концентрации на олово се најдени и во почвата на јужниот дел од 

Општина Новаци, во областа на село Зовиќ. [49] 

Кадмиумот има најголема вредност кај јагнето од Кумановскиот крај, додека 

концентрацијата на арсен во сите примероци е многу ниска, освен во 

примерокот од село Дреново, Кавадаречко. Овој примерок, освен екстремно 

високата концентрација на арсен, содржи и многу висока концентрација на 

кадмиум, а најмалку олово и жива. Причината е непосредната близина на 

рудникот Алшар, кој содржи големи количини на антимон, арсен и талиум. 
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[50,51]Според геолошкиот атлас, највисока концентрација на арсен (720 

mg/kg) во Република Македонија е определена во примерок на почва во 

близината на Кавадарци, поради долготрајната експлоатација на рудникот 

Алшар. [49] Сепак, треба да се напомене дека сите овие вредности се во 

рамките на дозволените за присуството на тешки метали. 

 

 

График 5. Приказ на количество на олово во мостри од 2014 год. 

 

Концентрацијата на олово во мострите од 2014 година (график 5), ја 

достигнува МДК вредноста во два примерока од 100 µg/kg, додека најмалата 

вредност е за 5 пати пониска и изнесува 20.1 µg/kg во јагне по потекло од 

село Дреново. 

 

 

График 6. Приказ на количество на жива во мостри од 2014 год. 
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Живата во 2014 год. има прилично високи вредности, како што е прикажано 

во график 6. Половина од сите примероци имаат вредност повисока од 15 

µg/kg. Живата во месото од јагне доаѓа најчесто преку водата при распаѓање 

на пестицидите. Најмалата вредност има во мострата од село Дреново, со 

0.9 µg/kg, додека најголема концентрација е во мострата од село Зовиќ во 

Општина Новаци, со 25.6 µg/kg. 

 

График 7. Приказ на количество на кадмиум во мостри од 2014 год. 

 

На графикот 7 се прикажани концентрациите на кадмиум во мострите од 

2014 година. Добиените вредности се релативно ниски и сите се помали од 

половина од МДК. Мострата која потекнува од кумановското село Лопате е со 

најголема концентрација од 19.2 µg/kg, додека за 16 пати помала е најмалата 

измерена вредност кај мострата од село Зовиќ. Мострите од селата Дреново 

и Пепелиште исто така имааповисока вредност во споредба со другите. 

 

 

График 8. Приказ на количество на арсен во мостри од 2014 год. 
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Кај арсенот имаме издвојување на една мостра, од село Дреново, со 

екстремно висока концентрација од 84.6 µg/kg во споредба со другите. 

Најниската детектирана количина на арсен е во примерокот од село Коњари 

Прилепско, со 1.3 µg/kg. 

Во 2015 година испитани се 10 мостри за резидуи од групата Б3ц, исто како и 

во претходната 2014 година. На графикот 9 се дадени сите испитани тешки 

метали од оваа група за споредба, дадени со регионот на потекло и 

концентрацијата. 

 

 

График 9. Компаративно претставување на вредностите за присуството на 
тешките метали во мостри од јагнешко месо во 2015 год. 

 

Во голем дел од примероците од 2015 година се измерени високи 

концентрации на олово и на кадмиум. Концентрацијата на жива е ниска во 

сите примероци. Најниски концентрации на олово и кадмиум се измерени во 

примерокот од Куманово, с. Кшање, а на жива и арсен во Долнени, с. 

Долнени. 
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График 10. Приказ на количество на олово во мостри од 2015 год. 

 

На графикот 10 е прикажана концентрацијата на олово во анализираните 

примероци од 2015 година. Во однос на детектираните концентрации во 

јагнешкото месо, оловото има најголема вредност во мостри со потекло од 

Општината Долнени, село Долнени (87.9µg/kg) и Новаци, село Зовиќ 

(86.9µg/kg) поради високите концентрации на оловото во почвата од овој 

крај. [49] 

 

График 11. Приказ на количество на жива во мостри од 2015 год. 

 

Од графикот 11 се гледа дека концентрацијата на жива е ниска во сите 

примероци и е многу помала од МДК. Најниска концентрација од само 0.4 

µg/kg е измерена во с.Долнени, Општина Долнени, а највисока во Општина 

Новаци, село Гнеотино (2.4 µg/kg) и село Зовиќ (2.6 µg/kg). 
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График 12. Приказ на количество на кадмиум во мостри од 2015 год. 

 

Концентрацијата на кадмиумот (график 12) е максимална (38.7 µg/kg) кај 

мострата од село Долнени,Прилепско, а минимална(4.6 µg/kg) кај примерокот 

од село Кшање, Кумановско (график 12). 

 

График 13. Приказ на количество на арсен во мостри од 2015 год. 

 

Најниска вредност од 1.5 µg/kg арсен е измерена кај прилепското јагне од 

село Долнени, а највисоки вредности од 19.4 µg/kg кај мострите од село 

Криволак, Неготино и село Шашаварлија, Штип (график 13). Сепак, сите 

измерени вредности се многу пониски од МДК. 

Според Правилникот за земање мостри од 2016 година, контролата на 

резидуи од групата Б3ц е извршена на 6 мостри, најмалку во трите 

анализирани години. Компаративното претставување е дадено во график 14.  
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График 14. Компаративно претставување на вредностите за присуството на 
тешките метали во мостри од јагнешко месо во 2016год. 

 

Во 2016 година, споредено со претходните две години, има просечно 

највисока концентрација на олово во испитаните мостри, но од друга страна, 

пак, најмала концентрација на арсен. Примерокот на јагне од Свети Николе, 

село Немањици, се карактеризира со највисока концентрација на жива, 

кадмиум и арсен и релативно висока концентрација на олово. Високите 

концентрации на олово и кадмиум во овој примерок се поради јаловиштето 

од рудникот Злетово, а на арсен поради природните наоѓалишта. [52] 

Концентрациите на олово во сите мостри се многу малку под МДК, во 

споредба со другите години, додека концентрацијата на арсен е далеку под 

МДК. Високите концентрациина олово и кадмиум во пробата од село 

Росоман, Кавадаречко, се најверојатно поради близината на фабриката за 

фероникел „Фени“, а во примероците од село Трн, Битолско, поради 

близината на термоелектраната „РЕК Битола“. Изненадуваат високите 

концентрации на олово и кадмиум во примерокот од село Моин, Гевгелија, 

кое е планинско село далеку од индустриски постројки и кое, според 

геохемискиот атлас, има почва сиромашна со олово и кадмиум. 
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График 15. Приказ на количество на олово во мостри од 2016 год. 

 

Концентрациите на оловото се прилично избалансирани во сите примероци, 

од 85.0 µg/kg до 99.5 µg/kg(график 15). Највисоката концентрација е 

измерена во примерокот од село Трн, во Општина Битола, додека најниската 

кај примерокот на јагне кое потекнува од село Чичево, Градско. 

 

 

График 16. Приказ на количество на жива во мостри од 2016 год. 

 

Живата има поголеми варирања во 2016 година, од минимални 0.7 µg/kg во 

Росоман, Кавадаречко, до нешто повеќе од 23 пати поголема концентрација 

од 16.4 µg/kg во Светиниколско, село Немањици (график 16). 
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График 17. Приказ на количество на кадмиум во мостри од 2016 год. 

 

 

Како што се гледа од график 17, примерокот од село Немањици е со 

најголема концентрација на кадмиум од 33.5 µg/kg, што е всушност најголема 

вредност на кадмиум измерена во примероците од сите три анализирани 

години. Најмала концентрацијана кадмиум има во јагнешкото месо од село 

Трн (7.4 µg/kg). 

 

 

График 18. Приказ на количество на арсен во мостри од 2016 год. 

 

Исто како кај живата и кадмиумот, и овде мострата од Свети Николе се 

издвојува со најголема концентрација на арсен од 10.4 µg/kg, додека најмала 

концентрација има во примерокот на јагне од село Трн, од 2.1 µg/kg (график 

18). 
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Во продолжение, за потребите на овој труд, одредени се средната и 

максималната вредност на концентрациите на тешките метали во јагнешкото 

месо за сите три години кои се предмет на оваа анализа. Со одредувањето 

на средната вредност би добиле показател на „локацијата“ на 

концентрациите на измерените вредности. 

Средната вредност на оловото во 2014 година изнесува 61.5 µg/kg. Доколку 

оваа вредност се спореди со поединечните измерени вредности, може да се 

заклучи рамномерна распределба на концентрациите – 50% од вредностите 

се под средната вредност и исто толку над средната вредност. Средната 

вредност од максималната, која е 100 µg/kg, е за 38.5% со пониска вредност. 

Во 2015 година за средна вредност на оловото е добиено 68.9 µg/kg. Вкупно 

40% од примероците се над оваа вредност, додека другите се со помала 

вредност од средната. Максималната вредност на оловото за 2015 година 

изнесува 87.9 µg/kg, и таа е пониска во споредба максималната вредност на 

олово во 2014 година. 

 

 

График 19. Приказ на средната и максималната вредност на оловото во 
примероците 

 

Третата анализирана година има највисока средна вредност во висина од 

92.4 µg/kg. Измерените вредности во 2016 година за концентрациите на 
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олово укажуваат на ± 5% отстапувања од поединечните измерени примероци 

во однос на средната вредност и рамномерна распределба под и над неа, од 

три примероци во двата случаи. Овде имаме и најмала разлика меѓу 

средната и максималната вредност од 8%. Приказ со хистограм за сите три 

години на овие две вредности имаме на график 19. Од овој график се гледа 

дека највисоки вредности на олово се измерени во примероците од 2016 

година, а најниски во 2014 година, иако во 2014 година се добиени 

максимални вредности на олово од 100 µg/kg. 

Кога станува збор за живата имаме големи разлики по години во однос на 

средната вредност. Најниска од 1.2 µg/kg во 2015 год., а највисока во 2014 

год. со вредност од 11.7 µg/kg (график 20).Примероците од 2015 година 

имаат најмалку, а примероците од 2014 година најмногу жива. Во 2014 

година е измерена највисоката концентрација на жива од 25.6 µg/kg. 

 

 

График 20. Приказ на средната и максималната вредност на живата во 
примероците 

 

По 2 мерења во 2015 и 2016 година имаме над соодветните средни 

вредности за тие години, додека во 2014 година 40% од измерените 

вредности се над просекот за таа година. Максималните вредности 

квантитативно ја следатсредната вредност.  
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Приказот на средните и максималните вредности за кадмиумот за периодот 

2014 – 2016 година е прикажан на график 21. 

Кај кадмиумот може да се забележи дека во сите години има околу 50% 

разлика меѓу средната и максималната вредност. Во 2014 година 6 од 10 

испитани примероци се под средната вредност. Следната година оваа 

распределба е обратна, 4 од 10 се под средната вредност од 19.6 µg/kg, 

додека во 2016 год. имаме 50%, т.е. 3 од 6 мостри под средната вредност од 

14.8 µg/kg. Максималната вредност во 2015 год. е двојно поголема од онаа 

во претходната година. Најмалку кадмиум има во примероците од 2014 

година, а најмногу во примероците од 2015 година. 

 

 

График 21. Приказ на средната и максималната вредност на кадмиумот во 
примероците 

 

Графикот број 22 ги претставува средната и максималната вредност на 

арсенот. Во првата анализирана година е забележана голема разлика меѓу 

средната и максималната вредност. Во 90% од вредностите има стапка на 

отстапување многу мала од средната вредност. Останатите 10%, кои се 

всушност една вредност од 10 за таа година, имаат најголема максимална 

вредност од 84.6 µg/kg арсен. 
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График 22. Приказ на средната и максималната вредност на арсенот во 
примероците 

 

Во 2015 година во 6 од 10 примероци концентрацијата на арсенот е над 

средната вредност, а во 2016 само во еден примерок концентрацијата на 

арсенот е над средната вредност за таа година. Максималната вредност во 

2016 год. е за 50% помала од 2015 година. Најмалку арсен има во 

примероците од 2016, а најмногу во примероците од 2015 година. Високата 

максимална вредност во 2014 год. е поради еден примерок кој има екстремно 

висока вредност во споредба со другите примероци од таа година. 

 

 

 

5.7. СТАТИСТИЧКИ ПРЕСМЕТКИ И АНАЛИЗА 
 
 

Дисперзија е бројна карактеристика на примерокот со која се мери 

отстапувањето од просечната вредност. [53] Ако се соберат квадрираните 

отстапувања и се поделат со n се добива мерка на варијабилност што се 

нарекува варијанса и се пресметува со формулата:  
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�� = ��1 − ��2 + ��2 − ��2 + ⋯+ ��� − ��2� = ∑ ��� − ��2��=1 �  

 

каде што:  

n - број на елементи во примерокот  

x - аритметичка средина на примерокот  

xi-ти член на примерокот (i =1,2,...,n)  

 

Стандардното отстапување или стандардна девијација е мерка за 

променливоста или дисперзијата во група податоци. Се применува за да се 

измери довербата во статистичките заклучоци. [53] 

Стандардната девијација на примерокот покажува колку просечно елементи 

од примерокот отстапуваат од аритметичката средина на примерокот.  

 

Математички стандардна девијација се дефинира како квадратен корен на 

дисперзијата. Таа се користи при пресметката на стандардната грешка при 

пресметување на интервали на доверба, при статистичката верификација на 

хипотези и при мерење на линеарна поврзаност помеѓу величините. [54] 

Стандардната девијација се пресметува со следниот израз: 

 

 

� = ���1 − ��� + ��2 − ��� +⋯+ ��� − ���� = �∑ ��� − ������� �  

 

Коефициентот на варијација е односот на стандардната девијација спрема 

средната вредност (аритметичка средина) и обично се изразува во проценти:  

каде што: [55] 
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σ- стандардна девијација  

x – аритметичка средина 

 

Во табелите 22, 23 и 24 се дадени вредностите за дисперзијата, 

стандардната девијација и коефициентот на дисперзија за олово, жива, 

кадмиум и арсен, во примероците од трите анализирани години, 2014, 2015 и 

2016. 

 

Табела 22. Дисперзија, стандардна девијација и коефициент на 
дисперзија на измерени вредности во 2014 год. 

 

Година 
Примерок  
на мостра 

Олово 
(µg/kg) 

Жива 
(µg/kg) 

Кадмиум 
(µg/kg) 

Арсен 
(µg/kg) 

2
0

1
4

 

1 100.0 2.8 6.5 1.3 

2 71.0 15.0 3.1 2.5 

3 53.6 15.4 19.2 4.8 

4 71.3 11.5 9.8 3.8 

5 41.1 10.3 13.9 1.4 

6 24.7 16.0 7.9 2.9 

7 80.0 9.7 7.8 5.1 

8 100.0 25.6 1.2 3.4 

9 53.5 9.9 14.3 2.3 
10 20.1 0.9 18.6 84.6 

Средна 
вредност 61.53 11.71 10.23 11.21 

Дисперзија 789.31 49.04 37.60 660.57 

Стандардна 
девијација 28.09 7.00 6.13 25.82 

Коефициентот  
на дисперзија 45.66% 59.80% 59.94% 230.31% 
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Табела 23. Дисперзија, стандардна девијација и коефициентна 
дисперзија на измерени вредности во 2015 год. 

 

Година 
Примерок  
на мостра 

Олово 
(µg/kg) 

Жива 
(µg/kg) 

Кадмиум 
(µg/kg) 

Арсен 
(µg/kg) 

2
0

1
5

 

1 43.2 1.0 9.1 12.5 

2 79.9 0.9 11.2 19.4 

3 29.3 0.9 4.6 12.0 

4 60.8 0.9 20.7 14.0 

5 79.7 0.9 21.4 15.7 

6 78.0 0.9 6.6 17.1 

7 69.2 2.4 30.6 15.8 

8 74.3 0.9 31.3 19.4 

9 86.9 2.6 22.0 5.0 
10 87.9 0.4 38.7 1.5 

Средна 
вредност 68.92 1.18 19.62 13.24 

Дисперзија 369.88 0.51 134.19 34.64 

Стандардна 
девијација 19.23 0.72 11.58 5.89 

Коефициентот  
на дисперзија 27.91% 60.69% 59.04% 44.45% 

 

Табела 24. Дисперзија, стандардна девијација и коефициентна 
дисперзија на измерени вредности во 2016 год. 

 

Година 
Примерок  
на мостра 

Олово 
(µg/kg) 

Жива 
(µg/kg) 

Кадмиум 
(µg/kg) 

Арсен 
(µg/kg) 

2
0
1

6
 

1 94.5 0.7 23.1 1.8 

2 99.5 5.4 7.4 2.1 

3 98.0 8.5 2.3 2.6 

4 90.0 16.4 33.5 10.4 

5 85.0 2.1 5.2 3.1 

6 87.5 0.9 17.3 2.4 
Средна 
вредност 92.42 5.67 14.80 3.73 

Дисперзија 34.14 36.68 145.60 10.86 

Стандардна 
девијација 5.84 6.06 14.80 3.30 

Коефициентот  
на дисперзија 6.32% 106.88% 81.53% 88.28% 

 

Коефициентот на дисперзија, т.е. на варијација, може да има вредност од 0 

до 1 или, доколку е искажано во проценти, од 0 до 100%, како во горните 

пресметки. Ако коефициентот се приближува до нула, варијацијата е 
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релативно мала, односно серијата е похомогена, а доколку се приближува до 

единица, варијацијата е релативно голема, т.е. серијата е похетерогена. 

Кај оловото во сите три години имаме хомогени резултати кои имаат умерено 

отстапување од средната вредност со под 50% коефициент на дисперзија, 

особено многу низок во 2016 година, кој изнесува само 6,32%. 

Кај живата и кадмиумот има релативно голема вредност кај коефициентот на 

дисперзија, сите се над 50%. Особено живата има многу блиски вредности за 

стандардна девијација и средна вредност, што укажува на нерамномерно 

концентрирани измерени вредности околу средната вредност. 

Кај арсенот во 2014 година има поголема стандардна девијација отколку 

средна вредност. Во тој случај и коефициентот на дисперзија е со огромна 

вредност од 230,31% во случајов. Најголемата вредност е 54 пати поголема 

од најмалата вредност, па оттаму произлегува високиот процент на 

дисперзија. Причината е високата концентрација на арсен во мострата на 

црн дроб од јагне во село Дреново, Кавадарци. Тоа е најверојатно 

напасувано на планината Кожуф во близина на рудникот Алшар, во чија 

почва е измерена највисоката концентрација на арсен во Македонија. [49] Во 

теоријата на статистиката, во вакви случаи често се препорачува отфрлање 

на онаа вредност што отскокнува поради сомневање од погрешно мерење. 

Што се однесува до другите години, во 2015 имаме хомогена распределба на 

арсенот од 48%, а во 2016 година високо хетерогена, со 81% коефициент на 

дисперзија, повторно поради еден примерок. 

Високите вредности на варијансата се затоа што пробите се земани од 

различни региони и општини. Дури и во една општина концентрацијата на 

тешките метали може многу да варира од едно до друго село. Тоа е главно 

поради различната концентрација на овие елементи во почвата, па потоа во 

водата и воздухот. На пример, концентрацијата на арсен и кадмиум во 

примероците од селата Дреново и Росоман многу се разликуваат, иако овие 

две места се просторно многу блиску, во две соседни општини. Големите 

разлики во концентрациите на арсен и кадмиум се поради тоа што Дреново е 

во непосредна близина на Алшар, рудник во кој има многу арсен и кадмиум. 

Просторната дистрибуција на овие елементи во почвата е различна и таа е 

дадена во геолошкиот атлас на Македонија. 
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6. ЗАКЛУЧОК 
 

 
Во оваа магистерска работа со наслов „МОНИТОРИНГ И СПОРЕДБА НА 

РЕЗИДУИ И КОНТАМИНЕНТИ ВО ЈАГНЕШКО МЕСО ОД МАКЕДОНИЈА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИНИ“,која ги содржи 

резултатите од анализата на резидуи и контаминенти за периодот од 2014 до 

2016 година, се извршени споредбени испитувања на квалитетот на 

јагнешкото месо добиено од јагнињата заклани во кланица „Серта компани“ 

од Кавадарци. Врз основа на добиените резултати во текот на 

истражувањето, може да се донесат следните заклучоци: 

- Концентрацијата на сите резидуи и контаминенти во месото од 

македонското јагне е во согласност со правилникот на Агенцијата за 

храна и ветеринарство на Република Македонија и во рамките на 

максимално дозволените количини утврдени со Регулативата на 

Европската комисија од 22 декември 2009 година; 

- Сите резидуи и контаминенти во сите примероци од три 

последователни години се под МДК. Ниту еден примерок не отстапува 

од македонските и европските регулативи, што значи дека има 

континуитет во квалитетот на месото; 

- Концентрацијата на резидуите и контаминентите од групата А 

(стилбени, стероиди, кисели лактони, антитероиди и др.), од групата 

Б1 (антибактериските супстанции и сулфонамиди), групата Б2 

(фармаколошки активни супстанции) и сите од групата Б3 освен Б3ц 

(тешките метали), во сите 133 испитани примероци се многу ниски, со 

вредности далеку помали од МДК; 

- Концентрацијата на олово, жива, кадмиум и арсен во сите примероци 

зависи од местото на пасење на овците и многу варира не само помеѓу 

разни региони туку и во самата општина помеѓу разни села. Таа зависи 

од пасиштата на кои пасат стадата и од водата со која се појат. 

Највисоки концентрации на олово е забележано токму кај јагнињата 

кои се напасувани во Полошкиот регион (село Коњари и село Зовиќ), 

каде што се измерени највисоки концентрации на олово во почвата од 

цела Македонија. Концентрацијата на арсен е екстремно висока во 
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примероците на јагне од село Дреново, кое е во непосредна близина 

на рудникот Алшар, каде што е измерена највисоката концентрација на 

арсен во почвата од цела Македонија. Кадмиумот најмногу го има во 

примероците во близината на ТЕЦ Битола и рудникот Злетово, 

односно каде што има загадување од овој токсичен метал.  

Во периодот од трите последователни години не е поднесена ниту една 

кривична пријава против „Серта компани“. Нема небезбедно, запленето и 

уништено јагнешко месо, како од Агенцијата за храна така и од самиот 

оператор.  

Сите мостри ги задоволуваат условите од Правилникот за начинот на 

вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и 

контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот 

на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола 

на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај 

на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени 

супстанции, според одредбите објавени во Службен весник на Република 

Македонија бр. 80/2011. 

И покрај сето ова, потребно е да се зголеми контролата за откривање 

нарезидуи и контаминенти, како кај производи од домашно производство, 

така и кај производи од увоз, за да можат потрошувачите да консумираат што 

побезбедна храна.  
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