
 

 

ОБУКА ЗА ИНТЕРНИ АУДИТОРИ ЗА HACCP-СИСТЕМОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА  

 

Цели на обуката 

Целта на обуката е учесниците да ги продлабочат своите теоретски и 
практични сознанија за примената на HACCP принципите, прилагодено спрема 
различни потреби и дејности на операторите со храна, а кои се во согласност со 
барањата на Закон за безбедност на храна (Сл. весник на РМ бр.157/2010), Правилник 
за процедурите за применување на HACCP принципите од страна на операторите со 
храна како и начинот на верификување на овие процедури од надлежниот орган (Сл. 
весник на РМ бр.113/2008), како и според препораките на Codex Alimentarius CAC/RCP 
1-1969, Rev. 4 (2003).  

 

Законски одредби  

Во Закон за безбедност на храна (Сл. весник на РМ бр.157/2010) се утврдени 
основните начела за безбедност на храна и храна за животни, општите и посебните 
хигиенски барања за храната, органзиационите структури на системот на безбедност 
на храна и официјалните контроли на храна и храна за животни. Целта на овој закон е 
да обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и интересите на 
потрошувачите во однос на храната, особено земајќи ја во предвид разновидноста при 
снабдување на храна, вклучувајќи храна со традиционални карактеристики.  

Одредбите од овој закон се применуваат во сите фази на производство, 
преработка и дистрибуција на храна и храна за животни. Со општите опдредби за 
хигиена на храна операторите со храна се задолжени да ги имплементираат 
процедурите кои се засноваат на принципите за анализа на опасности и критични 
контролни точки (HACCP), заедно со примена на правилата за добра хигиенска пракса 
(ДХП), со што треба да се зајакнат одговорностите на операторите со храна. Од 
особена важност се упатставта за добра пракса, кои се важен инструмент за подршка 
на бизнисот на операторите со храна на сите нивоа од ланецот на храна, кои треба да 
бидат во согласност со правилата за хигиената на храна и со примена на принципите 
на HACCP.  

Операторите со храна, освен опароторите со храна во примарно производство 
и придружните операции, се должни да воведат, имплементираат и одржуваат 
посотјана процедура или процедури засновани врз анализа на опасности и критични 
контролни точки, односно HACCP принципите. Согласно тоа тие се должни да 
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обезбедат и да гарантираат дека сите фази на производство, преработка и 
дистрибуција на храната се под нивна контрола и дека ги исполнуваат барањата за 
хигиена кои се утврдени со овој закон и пропистите донесени врз основа на овој закон. 
Во случај кога се прават било какви промени на производот, процесот или било кој 
чекор, операторите со храна мора да ги проверат процедурите и да направат 
соодветни измени. 

Агенцијата за храна и ветеринарство согласно овој закон спроведува 
официјални контроли за да се провери усогласеноста на операторите со храна со 
законските одредби и прописи. Со контролите на HACCP заснованите постапки треба 
да се докаже дека операторите со храна ги применуваат HACCP принципите 
континуирано и правилно. Воедно се вршат контроли и за обученоста и 
компетентноста на персоналот кој е вработен во објектите кои се оператори со храна, 
за да се утврди дали персоналот ги исполнува пропишаните барања од овој закон. 

Операторот со храна е должен да обезбеди во бизнисот со храна да работат 
лица кои ги исполнуваат условите утврдени со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон по однос на стручната подготовка, здравсртвената состојба, како 
и основните заења за безбедност на храна, во согласност со правилата на добра 
хигиенска пракса, како и за заштита на животната средина. 

Во Правилникот за процедурите за применување на HACCP принципите од 
страна на операторите со храна како и начинот на верификување на овие процедури 
од надлежниот орган (Сл. весник на РМ бр.113/2008) со општите одредби се 
пропишуваат процедурите за применување на HACCP принципите од страна на 
операторите со храна, како и начинот на верификување на овие процедури од страна 
на надлежните органи.   

 

Целна група 

Обуката не е наменета за почетници во познавањето на HACCP системот, туку 
за оние кои веќе го имаат поминато професионалното оспособување на HACCP 
системот (обука за HACCP администратор) и/или имаат најмалку шест месеци 
искуство во применување на HACCP системот во пракса и/или имаат искуство во 
проверките на системот за менаџмент со квалитет по стандардот ISO 9001:2000 и/или 
ISO 22000 во прехранбената индустрија. 

Учесници на обуката може да бидат сопственици и раководители на мали и 
средни претпријатија, раководители и членови на HACCP тимот, раководители на 
системи за квалитет, консултанти и раководители на сите нивоа независно од 
големината на фирмата, кои се одговорни за спроведување и проверка на 
функционалноста на HACCP системот или кои применуваат системи за управување со 
безбедност на храна, кои се базираат на HACCP Codex Alimentarius принципите и за 
оние кои сакат на научат повеќе за HACCP системот и за неговие барања. По 
положениот курс, кандидатите ќе имаат можност да вршат консултантски услуги во 
врска со имплементацијата на HACCP системот во трети фирми како и да го 
одржуваат HACCP системот во сопствените фирми. 

Услови за успешно учество на обуката: 

- минимум средна стручна спрема; 
- минимум три години работно искуство во прехрана (производство, преработка, 
угостителство или трговија); 
- успешно положен прелиминарен тест или тест за HACCP администратор 
(составен дел од пријава). 

 
Придобивки од оваа обука  

Кандидатите кои успешно ќе ја завршат оваа обука: 

- добро ќе владеат со деталите и подготовките за воведување на HACCP 
системот,  



- ќе ги разбираат CODEX-HACCP принципите,  
- ќе ги совладуваат техниките и методите на примена на HACCP системот во 
различни услови на примена и  
- ќе се стекнат со приктични знаења за методите на примена, 
- кандидатите ќе бидат оспособени за давање консултантски услуги за 
имплементација на HACCP принципите,  
- ќе бидат оспособени за професионално и ефикасно планирање, подготовка и 
изведување надворешни или внатрешни проверки во различни фирми од 
прехранбената дејност.  

 
Начин на изведување на обуката 

На почетокот на обуката ќе бидат објаснети критериумите на оценување и 
стандардите на перформансите кои кандидатите ќе мора да ги постигнат. Во текот на 
обуката континуирано ќе бидат оценувани перформансите на кандидатите во однос на 
поставените цели на обуката. Во текот на обуката кандидатите ќе имаат вежби на 
конкретни примери од пракса, во кои ќе решаваат индивидуални и тимски задачи што 
исто така ќе бидат континуирано оценувани.  

Обуката ќе се спроведува со комбинација на наставен експертски тим. 
Предавачите се признати стручни лица во областа на едукацијата и оценување на 
усогласеност на системот за менаџмент со долгогодишно работно искуство во 
примена и оценување на барањата на HACCP системот.  

На крајот на обуката кандидатите ќе полагаат писмен испит. Сите кандидати 
кои успешно ќе бидат оценети од нашиот експертски тим ќе се здобијат со сертификат 
за HACCP оценувачи.  Кандидатите кои имаат освоено минимално 60% од бодовите 
на тестирањето ги исполнуваат условите за доделување на сертификат за HACCP 
оценувачи. Кандидатите кои имаат освоено помалку од 60% од бодовите на 
тестирањето имаат можност уште еднаш да го полагаат тестот бесплатно во рок од 6 
месеци. Доколку и тогаш не освојат минимални 60% од бодовите кандидатите ќе мора 
повторно да посетуваат обука за да можат да пристапат кон ново тестирање. 
Сертификатот за HACCP оценувачи се издава за период од 4 години.  

Локација 

 Во простоиите на КОНСТАН ДООЕЛ на ул. Никола Кљусев бр. 16 (поранешна 
Максим Горки), 1000 Скопје – Центар или 

 In house обуки во самите компании (во зависност од бројот на пријавени 
кандидати за обуката) 

Времетраење  

 5 дена 

Предавачи 

Признаени експерти во областа на едукацијата и оценување на усогласеноста 
на системот на менаџариање со долгогодишно работно искуство во примена и 
оценување на барањата на HACCP системот. 

 

Пријавувањето се врши преку пополнување на пријавата што можете да ја 
најдете на веб страницата на КОНСТАН ДООЕЛ (www.constan.com.mk) и 
испраќање на истата по e-mail! 

ЦЕНА ПО ДОГОВОР! – Доколку има повеќе пријавени кандидати од една 
компанија, следи попуст. 

Минимален број на учесници во  група - 5 
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Уплата се врши во денари, по издадена профактура. 
Учество врз основа на извршена уплата, при оформена група од минимум 5 
кандидати. 
 
Обуката вклучува: 

 Предавања од страна на експертите; 
 Материјали за обуката и за реализацијата на вежбите  
 Прирачник за полагање на испит 
 Послужување за време на паузите (сендвичи, сокови, кафе); 
 СЕРТИФИКАТ  
 На кандидатите кои нема да го положат испитот ќе им биде овозможено 

беспатно повторно полагање за 6 месеци 

За подетални информации обратете се кај: 

Жан Станоевски – тел: 075 219 359 или на на e-mail: jean.stanoevski@constan.com.mk; 
jsskopje.cs@gmail.com или 

Наталија Ташкова – Стојанова – тел: 02/ 3298 534/ 535; моб: 075 422 276 или на на e-
mail: natalija.tashkova@constan.com.mk;  natalijacsbn@gmail.com; 
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АГЕНДА 

Оваа обука детално го опишува начинот на имплементација HACCP системот 
во прехранбената индустрија и кај сите опрератори со храна.  

1 ДЕН  

Време Теми Фонд на 
часови 

Предавач 

9.00-9.30 Обраќање до учениците и 
претставување на кандидатите 

 Жан Станоевски -
одговорен 

9.30-10.15 HACCP – Основа за успешен 
бизнис  

1 Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

10.15-10.45 Пауза   

10.45-11.30 Добра земјоделска пракса 1 Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

11.30-12.15 Добра земјоделска пракса, 
практичен дел 

1 Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

12.15-13.00 Пауза   

13.00-13.45 Хигиена на храна  1 Д-р сци. Апостол 
Тома 

13.45-14.30 Хигиена на храна, практичен дел 1 Д-р сци. Апостол 
Тома 

14.30-15.15 Пауза   

15.45-16.30 Добра хигиенска пракса, практичен 
дел 

1 Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

16.30-17.30 Прашања и дискусија  Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

 Вкупен фонд на часови 6  

 

2 ДЕН  

Време Теми Фонд на 
часови 

Предавач 

9.00-9.45 Изработка на HACCP систем  1 Д-р сци. Апостол 
Тома 

9.45-10.30 Изработка на HACCP систем, 
практичен дел 

1 Д-р сци. Апостол 
Тома 

10.30-11.00 Пауза   

11.00-11.45 Добра производна пракса 1 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

11.45-12.30 Добра производна пракса, 
практичен дел 

1 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

12.30-13.15 Пауза   

13.15-14.40 Контаминенти на храна 1 Дипл. инж. 
биотехнолог 



Ташовска Лидија 

14.00-14.45 Контаминенти на храна, практичен 
дел 

1 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

14.45-15.30 Прашања и дискусија  Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

 Вкупен фонд на часови 6  

 

3 ДЕН  

Време Теми Фонд на 
часови 

Предавач 

9.00-9.45 Микробиологија на храна 1 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

9.45-10.30 Технологија на храна 1 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

10.30-11.00 Пауза   

11.00-11.45 Принципи на проценка на ризик 1 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

11.45-12.30 Принципи на проценка на ризик, 
практичен дел 

1 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

12.30-13.15 Пауза   

13.15-14.40 Чување на храна 1 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

14.00-14.45 Меѓународни стандарди за храна 
Сodex Alimentarius, поврзаност со 
НАССР 

1 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

14.45-15.30 Прашања и дискусија  М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

 Вкупен фонд на часови 6  

 

4 ДЕН  

Време Теми Фонд на 
часови 

Предавач 

9.00-9.45 НАССР валидација 1 Д-р сци. Апостол 
Тома 

9.45-10.30 НАССР валидација, практичен дел 1 Д-р сци. Апостол 
Тома 



10.30-11.00 Пауза   

11.00-11.45 Разработка на НАССР план за 
производна линија 

1 Д-р сци. Апостол 
Тома 

11.45-12.30 Пауза   

12.30-13.15 Студиски модул за мали бизниси, 
бурекџилници, млечен ресторан, 
сендвичари, слаткарници. 

1 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

13.15-14.00 Прашања и дискусија  Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

14.00-16.30 Посета на компанија која се бави со 
производство на храна 

2 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

 Вкупен фонд на часови 6  

 

5 ДЕН  

Време Теми Фонд на 
часови 

Предавач 

9.00-10.30 Студиски модул за ресторани и 
хотели 

2 Дипл. инж. 
биотехнолог 
Ташовска Лидија 

10.30-11.00 Пауза   

11.00-12.30 Студиски модул за ладилници, 
магацини и други оператори со 
храна 

2 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

12.30-13.00 Пауза   

13.00-14.30 Студиски модул за преработки од 
растително потекло 

2 М-р по квалитет  и 
безбедност на храна 
Фросина Бабановска 
Миленковска 

14.30-15.00 Пауза   

15.00-16.30 Студиски модул за преработки од 
анимални производи 

2 Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

 Вкупен фонд на часови 8  

17.00-18.00 Полагање на испит пред комисја    

 

Напомена: во планот се можни помали измени во зависност од предзнаењата и бројот 
на пријавени кандидати, динамиката на изработка на вежби и др.  

 


