
Член 79-в 

Задолжително известување 

(1) Лабораториите од член 79 ставови (1), (2) и (3) од овој закон, при вршење лабораториски 

испитувања и анализа, доколку добијат резултат со кој што се утврдува неусогласеност со барањата 

за безбедност на храната и храната за животни како и материјалите и предметите што доаѓаат во 

контакт со храната, здравствената заштита на животните се должни веднаш, а најдоцна во рок од 

24 часа, да ја достават  информацијата за добиениот резултат до Агенцијата по електронски пат и 

во писмена форма преку архивата на Агенцијата. 

(2) Лабораториите од член 79 ставови (1), (2) и (3) од овој закон, при вршење лабораториска 

анализа доколку добијат резултат со кој што се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност 

на храната и храната за животни во однос на микробиолошките критериуми, должни се веднаш,а  

најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата за добиениот резултат до Агенцијата и до 

Министерството за здравство по електронски пат и во писмена форма преку архивата на 

Агенцијата/Министерството за здравство 

(3) Доколку лабораториите од на член 79, ставови (1), (2) и (3) од овој закон, при вршење 

лабораториска анализа, добијат резултат со кој што се утврдува присуство на патоген агенс од 

групата на зоонози, должни се веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата 

за добиениот резултат до директорот на Агенцијата и до Министерството за здравство по 

електронски пат и во писмена форма преку архивата на Агенцијата/Министерството. 

(4) На барање на Агенцијата, лабораториите од овој член доставуваат збирни и поединечни 

извештаи за извршените лабораториски испитувања и анализи од областа на безбедноста на 

храната, храната за животни, здравствената заштита на животните во форма, содржина и на начин 

согласно став (5) на овој член.  

(5) Директорот на Агенцијата ја пропишува формата, содржината и начинот на доставување на 

збирни и поединечни извештаи за извршените лабораториски испитувања. 

 


