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ЕКОНОМИЈА

HACCP СИСТЕМОТ - ЗАКОНСКА    

ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

Од почетокот на 2006 
година европските 
пазари ќе бидат за т-

ворени за македонските 
прех   ранбени производители 
доколку тие го немаат HACCP 
системот за беспрекорно 
безбедно производство на 
храна. Македонските произ-
водители на храна во својот 
процес на производство ќе 
мораат да почнат со примена 
на HACCP стандардите за ква-
литет (Hazard Analysis Cri tical 
Control Point), што во сло-
боден превод би значело 
Контрола на критичните точ-
ки. Со примена на овој сис-
тем се избегнува секаков 
ризик за здравјето на потро-
шувачот и тие ќе мораат да 
бидат прифатени од страна 
на производителите на хра-
на, затоа што тоа го наложува 
Владата, но и европскиот 
пазар.

"HACCP не претставува ца-
ринска и тарифна бариера 
зашто тоа не е дозволено 
според правилата на СТО. 
Овој систем претставува не-
ца ринска и нетарифна бари-
ера, што значи дека разви-
ените земји ги почитуваат 
правилата на СТО, но исто-
времено го заштитуваат сво-
јот пазар и потрошувачите 
ба   рајќи негова примена. Тоа 
значи дека според ЕУ регула-
тивите, ако производителите 
на прехранбени производи 
не вовеле, не спроведуваат и 

Европа ќе бара од македонските производители 
контрола на критичните точки на произ вод-
ството, а за дел од нашите производители 
тоа сè уште е "шпанско село". 

не одржуваат HACCP систем 
не ќе можат да извезуваат во 
земјите на ЕУ, што за Ре пуб-
лика Македонија ќе прет-
ставува огромен економски 
удар, зашто земјоделскиот 
сектор обезбедува 16,5 про-

"Немаме стандардизиран 
производ, не ги задово лу-
ваме стандардите HACCP и 
ISO, бидејќи недостасуваат 
финансии, знаеме како да 
работиме, проблемот се па-
рите", најчесто коментираат 
македонските производи-
тели. 

"Прво да разјасниме дека 
HACCP и ISO не се исти. ISO 

информираност на македон-
ските производители. За да 
се зголеми оваа инфор ми-
раност неопходна е интер-
активност меѓу ресорните 
ми   нистерства на Република 
Македонија и производи те-
лите. Државните органи би 
требало навремено да ор-
ганизираат информативни ра  -
ботилници, портали со ин-

ПРОБЛЕМИТЕ 
РЕШАВААТ ВО ПЕТ 

претставува стандард за ква-
литет, важи за целата индус-
трија, не е специфичен и не е 
законска обврска, додека 
HACCP е систем за произ-
водство на безбедна храна, 
важи само за прехранбената 

формации за секој произ-
воден сектор, да обезбедат 
пишан и електронски ма те-
ријал додека, пак, произво-
дителите би требало по сто-
јано да ја следат: работата на 
министерствата, домашните 
и странските законски ре гу-
лативи, сите промени со сис-
темите за безбедност и ква-
литет и да го усовршуваат ло-
калниот персонал и слич но".

Експертите не предупре-
дија дека незаинте реси ра-
носта на државата и на про-
изводителите може скапо да 
нè  чини. За неколку месеци 
овој систем ќе биде законски 
задолжителен за да може 
еден прехранбен производ 
да влезе во Европа. Мно гу-
мина се прашуваат дали кај 
нас државата, но и маке дон-
ските производители до вол-
но добро ја сфатиле по ра-
ката.

"Мое лично мислење е 
дека кај нас досега немаше 
слух за овој проблем. Како и 
обично, сите се надеваат де-
ка некој ќе прогледа низ 
прсти, дека тоа не е најважна 
работа, дека ќе се спроведе 
само ако мора, дека ќе се 
снајдеме некако итн. Про-
блемите и задачите не се 
решаваат во 5 минути до 12. 

Ако една фирма има по веќе производни линии/про-
цеси, таа воведува HACCP на секоја линија поеди нечно. 
Така, на пример, кол ку што ми е познато, фабри ката "Ев-
ропа" има импле ментирано HACCP само на една произ-
водна линија, а има неколку. Покрај "Европа", на една 
про изводна линија HACCP веќе имаат воведено и "Ви-
таминка", "Макпрогрес", а "Бонум" е на најдобар пат и 
тоа ќе го стори за кусо време. Она што државата би тре-
бало да направи е да побара од ЕУ дерогирање од некои 
закони за неколку години, а за чие спроведување Репуб-
лика Македонија не е до волно подготвена и тие ќе прет-
ставуваат голем удар за нас, како што е спрове ду ва њето 
на HACCP.

центи од БНП. Да не ја спо м-
нувам и социјалната ком-
понента, односно бројот на 
индивидуалци и семејства, 
кои се поврзани со земјо-
делското производство и 
кои ќе бидат погодени од 
овие мерки", вели доц. д-р 
Владимир Какуринов, од 
Факултетот за земјоделски 
науки и храна во Скопје, дел 
од експертскиот тим за спро-
ведување на HACCP системот 
кај нас.

индустрија, специфичен е за 
процес/производ и прет-
ставува законска обврска. 
Единствената врска - вели 
Какуринов - меѓу стандардот 
и системот е во тоа што веќе 
применетиот ISO стандард го 
олеснува воведувањето на 
HACCP системот, зашто ги 
учи луѓето како да се спра-
вуваат со документацијата. 
Како и да е, оваа заблуда 
околу HACCP и ISO е ди рект-
на последица на недоволната 

ВЛАДИМИР КАКУРИНОВ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ



       ОБВРСКА ЗА ИЗВОЗ ВО ЕУ
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Потоа никој нема да ни биде 
виновен и нашите проблеми 
ќе мора да ги решава некој 
друг, а тоа е секогаш во 
прилог на тој што го решава 
вашиот проблем. Но, тоа се 
прави со систематска работа, 
меѓуресорска соработка, ин-
тердисциплинарност и те мел  -
на подготовка за да може ар-
гументирано да й се об јасни 
на Европската комисија зош-
то Република Македонија го 
бара тоа. Оваа работа - спо-
ред Какуринов - веќе ја нап-
равиле неколку земји кан ди-
дати или веќе членови на ЕУ. 
За жал, не ми е познато дека 

и отворање нови пазари, а 
тоа да не е во спротивност со 
правилата на СТО. Од друга 

милијарди долари. Тоа јасно 
кажува дека HACCP се при-
менува не само затоа што е 

бројни експерти од разни 
држави на различни теми. 
Она што може да се извлече - 
коментира професорот Ка-
куринов - како генерален 
заклучок е дека тие можат да 
зборуваат само за општите 
правила и генералните прин-
ципи, но не може директно 
да ја менуваат состојбата во 
нашата земја. Тоа мораме 
сами да го направиме. Може 
слободно да кажам дека и во 
нашата земја постојат луѓе 
кои го разбираат и познаваат 
овој систем само од разни 
причини не се излезени на 
површината и не се поак-

  И СТАНДАРДИТЕ НЕ СЕ 
  МИНУТИ ДО ДВАНАЕСЕТ

и кај нас веќе се работи на 
овој начин".

Системот HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point), 
на македонски јазик значи 
Анализа на опасностите и 
критичните контролни точки 
или AOKKT. Тој претставува 
систем за производство на 
безбедна храна, односно сис-
тем кој ги идентификува, про-
ценува и контролира био-
лошките, хемиските и фи зич-
ките опасности, кои се зна-
чајни за безбедноста на хра-
ната. 

"Прв пат системот е во-
веден во САД во 1959 година 
од страна на прехранбениот 
концерн Pillsbury, а за пот-
ребите на вселенската аген-
ција NASA. Дури по 32 го-
дини, односно на 20.3.1991 
година е донесена конечната 
верзија на овој систем за 
производство на безбедна 
храна. Проблемите со бо лес-
та на лудите крави, труењата 
со диоксин и друго, ја на-
тераа ЕУ сериозно да го при-
менува и тоа да го бара и од 
останатите. Освен оваа при-
чина, односно заштитата на 
сопствените потрошувачи, 
примената на HACCP, значи и 
заштита на сопствените про-
изводители од конкуренција 

страна, ЕУ утврдила дека 
HACCP претставува економ-
ски ефикасен и функцио на-
лен пристап во однос на про-
изводството на безбедна 
храна. Како еден пример 
може да се наведе студијата 
на FSIS (Food Safety and In-
spection Services) во САД, 
која покажува дека спрове-
дувањето на законската ре-
гулатива во однос на HACCP 
го чинела американското сто-
панство една милијарда до-
лари, но неговата примена 
овозможила добивка од 26 

законска обврска, туку затоа 
што носи заработувачка. Би-
ло која од наведените при-
чини за примена на овој 
систем за нас би значела заш-
тита на сопствените потро-
шувачи и производители и 
отворање нови пазари", об-
јаснува професорот Каку ри-
нов.

За воведување на контро-
лата на критичните точки кај 
нас биле консултирани и 
странски експерти.

"Повеќе пати имав кон-
такти и работни средби со 

тивни. Она што системски би 
требало да се менува и тоа 
паралелно и во исто време е 
формирање независна и ме-
ѓуресорска агенција за без-
бедна храна, која одговара 
пред целата Влада и што е 
генерална препорака на си-
те од ЕУ, а не дирекција која е 
под ингеренциите на само 
едно министерство и мини-
стер, како што во моментов е 
кај нас, зашто според сите 
досегашни искуства на ЕУ др-
жавите тоа води кон моно-
полизирање на системот на 
безбедна храна, а со самото 
тоа и кон создавање на сите 
несакани последици од тоа. 
Од друга страна, неопходно 
е да му се помогне на Ма-
кедонскиот институт за ак-
редитација што поскоро да 
стане институција како и 
другите во Европа, со што ќе 
се овозможи нормално фун к-
ционирање на целиот сис-
тем за производство на хра-
на. Треба што повеќе луѓе да 
се едуцираат за овој систем 
и да постои што поголема ин-
терактивност меѓу сите учес-
ници во сиџирот на про из-
водство на храна. Што ќе се 
случува во 2006 година? Не 
знам, но сигурно нема да би-
де многу пријатно".

Финансиите секако дека претставуваат проблем, но 
не може да се очекува дека државата ќе ги обезбеди 
средствата за сите актив нос ти. Самите производители 
би требало да знаат кои се и да ги искористат веќе посто-
ечките средства од Буџетот, потоа да ги искористат сред-
ствата  од странските орга низации присутни во Ре пуб-
лика Македонија, а кои фи нансираат разни програми и 
активности во оваа насока, би требало малку подобро 
да се организираат за да из вршат притисок врз Владата 
за воспоставување поволни кредитни линии и на крај 
би требало да бидат подготвени да издвојат и соп ствени 
средства.

БЕЗ HACCP СИСТЕМ НЕ ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЕЗУВА ВО ЗЕМЈИТЕ НА ЕУ


