
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 12. БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА 

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Добро ниво на подготовка (Good Level of Preparation) – 4 Добар напредок (Good Progress) – 4 

Државата остварила добро ниво на подготовка и добар напредок. Законот за безбедност на храна е изменет, усогласувајќи се со новата 
Регулатива на ЕУ за службени контроли. Капацитетот за понатамошно усогласување и спроведување на acquis за зоо-технички прашања 
останува слаб. Постојното законодавство за нуспроизводи од животинско потекло е усогласено со acquis, но сепак, системот за собирање и 
третман на нуспроизводи од животинско потекло сè уште не е воспоставен и ова е проблем кој што се повторува со години. Во поглед на 
правила за безбедност на храна, постојното законодавство е усогласено со acquis, но проверките не се вршат секогаш според стандардите на 
ЕУ. Капацитетот на Фитосанитарната управа да обезбеди анализа на собраните податоци и да ги дефинира соодветните програми за контрола 
и уништување на штетници останува ограничен. Координацијата помеѓу надлежните органи не е подобрена и административниот капацитет е 
слаб.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да се продолжи со активности за подобрување на хигиената, благосостојбата на животните и стандардите за биосигурност на фармите; 
- Да се воспостави акционен план за собирање и третирање на животински нуспроизводи; 
- Да се усвои и спроведе законодавството за пестициди; 

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Генерална безбедност на храна Генерална безбедност на храна Генерална безбедност на храна 

Ветеринарна политика 

- Системот за идентификација и регистрација на свињи 
сè уште не е воспоставен. 

Ветеринарна политика 

- Треба да се подобри веродостојноста на системот за 
идентификација и регистрација на животните 
- Треба да се воспостави систем за идентификација и 
регистрација на коњи. 

Ветеринарна политика  

- Капацитетот за понатамошно усогласување и 
спроведување на acquis за зоо-технички прашања 
останува слаб. 

Пуштање во промет на прехранбени производи, 
добиточна храна и нус производи од животинско 
потекло 

- Сè уште не се воспоставени системи за собирање и 
третман за нус производите од животинско потекло.

Пуштање во промет на прехранбени производи, 
добиточна храна и нус производи од животинско 
потекло
 
- Сè уште не се воспоставени системи за собирање и 
третман за нус производите од животинско потекло.

Пуштање во промет на прехранбени производи. 
добиточна храна и нус производи од животинско 
потекло

- Сè уште не е воспоставен системот за собирање и 
третман на нуспроизводи од животинско потекло. 

Правила за безбедност на храна Правила за безбедност на храна Правила за безбедност на храна 

- Постојното законодавство е усогласено со acquis, но 
проверките не се вршат секогаш според стандардите на 
ЕУ. 

Посебни правила за добиточна храна

- Што се однесува до специфичните правила за 
добиточна храна, усвоен е национален план за 
службена контрола на исхраната на животните, но 
истиот сè уште не е имплементирам.

Посебни правила за добиточна храна Посебни правила за добиточна храна 



Пуштање во промет на прехранбени производи, 
добиточна храна и нус производи од животинско 
потекло
 
- Сè уште не се воспоставени системи за собирање и 
третман за нус производите од животинско потекло.

Пуштање во промет на прехранбени производи. 
добиточна храна и нус производи од животинско 
потекло

- Сè уште не е воспоставен системот за собирање и 
третман на нуспроизводи од животинско потекло. 

Правила за безбедност на храна Правила за безбедност на храна Правила за безбедност на храна 

- Постојното законодавство е усогласено со acquis, но 
проверките не се вршат секогаш според стандардите на 
ЕУ. 

Посебни правила за добиточна храна

- Што се однесува до специфичните правила за 
добиточна храна, усвоен е национален план за 
службена контрола на исхраната на животните, но 
истиот сè уште не е имплементирам.

Посебни правила за добиточна храна Посебни правила за добиточна храна 
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Фитосанитарна политика 

- Фитосанитарната управа нема доволно персонал, и 
недостасува обука и опрема. 
- Ефикасноста на фитосанитарните инспектори треба 
да се подобри. 
- Фитосанитарните контроли и следењето треба да 
бидат врз основа на проценка на ризикот. 
- Меѓународни стандарди за одредување на статусот на 
растителни штетници во земјата не се спроведуваат. 
- Координација помеѓу надлежните органи и понатаму е 
слаба и неефикасна. 

Фитосанитарна политика 

- Не може да се забележи напредок во фитосанитарната 
политика, која останува во рана фаза. 
- Капацитетите на Фитосанитарната управа за 
обезбедување на веродостојна анализа на собраните 
податоци и дефинирање на соодветни програми за 
контрола и уништување на штетници се ограничени. 
- Ефикасноста на фитосанитарните инспекции треба да 
се подобри. 
- Меѓународните стандарди за утврдување на статусот на 
штетници во земјата не се спроведуваат. 
- Фитосанитарниот информациски систем сè уште не е 
воспоставен. 
- Координацијата помеѓу надлежните органи останува 
сиромашна и неефикасна. 

 Фитосанитарна политика
 
- Капацитетот на Фитосанитарната управа да обезбеди 
анализа на собраните податоци и да ги дефинира 
соодветните програми за контрола и уништување на 
штетници останува ограничен. 
- Координацијата помеѓу надлежните органи не е 
подобрена.  
- Aдминистративниот капацитет е слаб, иако капацитетот 
на Државната фитосанитарна лабораторија е зајакнат со 
нова опрема. 

Генетски модифицирани организми (ГМО) Генетски модифицирани организми (ГМО)

- Законодавството за ГМО е усогласено со европското, но 
производството, пласирање на пазарот у увозот на 
генетски модифицирана храна и добиточна храна  е 
забрането до влезот во ЕУ. 

Генетски модифицирани организми (ГМО)


