
 

ОБУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ОСНОВНИ ЗНАЕЊА  

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА 

 

Врз основа на решението за овластување за спроведување на обуки за 
основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата на добрата 
хигиенска пракса и заштита на животната средина издадено од Агенцијата за храна и 
ветеринарство на Република Македонија, КОНСТАН ДООЕЛ организира обука за 
стекнување на основни знаења за безбедноста на храна. 

Цел на обуката е учесниците да се стекнат со основни знаења за безбедноста 
на храната, кои се основа на HACCP принципите. Обуката е прилагодена кон 
различните потреби и дејности на операторите со храна, а кои се во согласност со 
барањата на Законот за безбедност на храна (Сл. весник на РМ бр.157/2010), 
Правилникот за поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните 
знаења за безбедноста на храната, програмата за стекнување на основните знаења за 
безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките лица 
кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедноста на храната, во 
согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, 
начинот на проверка на знаењата и издавањето потврди за стекнати основни знаења 
за безбедноста на храната, 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), како и според 
препораките на Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003).  

 

Законски одредби  

Според Правилникот за поблиските барања по однос на стручната подготовка и 
основните знаења за безбедноста на храната, програмата за стекнување на основните 
знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и 
физичките лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедноста на 
храната, во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштитата на 
животната средина, начинот на проверка на знаењата и издавањето потврди за 
стекнати основни знаења за безбедноста на храната, (Сл. весник на РМ бр.5/2013), се 
пропишуваат поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните 
знаења за безбедност на храната, програмата за стекнување на основните знаења 
за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките 
лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во 
согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, 
начинот на проверката на знаењата и издавањето потврди за стекнати основни 
знаења за безбедност на храната. 

Согласно овој закон, операторот со храна треба да обезбеди соодветна 
стручна подготовка и основни знаења за безбедност на храната, на лицата 
вработени во бизнисот со храна преку обука организирана од страна на овластени 
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правни лица. Стручната подготовка на лицата вработени во бизнисот со храна се 
спроведува согласно Програмата за стекнување на  основни знаења за безбедност на 
храната дадена во овој правилник (Сл. весник на РМ бр.5/2013). Начинот на 
спроведување на обуката за основни знаења за безбедност на храната, правила за 
добра хигиенска пракса и заштита на животната средина, од страна на овластените 
правни лица е пропишан во правилникот. Врз основа на стекнатите знаења, 
пропишано е да на кандидатот кој успешно ќ е  го положи испитот, овластеното 
правното лице му издава Потврда за стекнати основни знаења за безбедност на 
храната. 

 

Целна група 

Обуката е наменета за операторите со храна, без и со основни познавања за 
безбедност на храна и за заштита на животната средина, на кои им е потребно да се 
стекнат со потребните знаења. Исклучок согласно прописите се лица со:  

а) завршено високо образование, и тоа: 

- Факултет за медицина; 
- Факултет за ветеринарна медицина; 
- Технолошко-металуршки – технологија на храна; 
- Природно-математички факултет – биологија или хемија и 
- Земјоделски науки и храна. 
б) завршено средно образование, и тоа: 
 
- средно ветеринарно училиште; 
- средно медицинско училиште 

 

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 безбедноста на храната, барањата на HACCP системот и  
заштита на животната средина.  

На крајот на обуката кандидатите полагаат испит. 

Сите кандидати кои успешно ќе бидат оценети од нашиот експертски тим ќе се 
здобијат со сертификат за стекнување на основни знаења за безбедноста на храна.  
Кандидатите кои имаат освоено минимално 60% од бодовите на тестирањето ги 
исполнуваат условите за доделување на сертификат за стекнување на основни 
знаења за безбедноста на храна. 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.  

  

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  

 2 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 
 
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 

бесплатно 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 ги опишува законски пропишаните тематски области со кои 
опрератори со храна ќе се стекнат со основни знаења за безбедноста на храна во 
прехранбената индустрија.  

ДЕН 1 

09:00-09:15 Запознавање и добредојде Жан Станоевски -одговорен 

09:15-10:00 

Законодавство од областа на безбедност на храна 
-Закон за безбедност на храна 
-Правилник за општи барања за примарно 
производство, придружни операции, како и општите 
барања за безбедност на храна 
-Правилник за посебни барања за безбедност на 
храната по однос на микробиолошките критериуми 

Д-р сци. Апостол Тома 

10:00-10:45 
Безбедност на храна  
-Опасности во храна (хемиски, биолошки, физички) 
-Адитиви во храна, основни познавања 

Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

10:45-11:15 Пауза  

11:15-12:45 
Болести кои се пренесуваат преку храна 
-ширење на заразни заболувања 
-труења со храна 

Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

12:45-13.15 Пауза  

13:15-14.45 

Хигиена во синџирот на храна 
-хигиена во примарно производство на храна 
-хигиена во преработка на храна 
-хигиена при складирање, транспорт и дистрибуција на 
храна 
-хигиена во малопродажба 

Дипл. инж. биотехнолог 
Ташовска Лидија 

14.45-15.15 Пауза  

15:15-16.00 
Хигиена во синџирот на храна 
-хигиена при служење на храна (ресорани и кетеринг) 
-претставки жалби и повлекување на производ 

Дипл. инж. биотехнолог 
Ташовска Лидија 

16:00-16:45 Прашања и дискусија  

ДЕН 2 

09.00-09.45 

Лична хигиена 
-човекот како извор и вектор на болести кои се 
пренесуваат преку храна 

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

09.45-10.30 

Хигиена за производство и промет со храна 
-локација и дизајн на објектите за производство на 
храна 
-хигиена на објекти и работни простории 
-хигиена на работни површини, опрема и прибор 

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

10.30-11.00 Пауза  

11.00-12.30 

Хигиена за производство и промет со храна 
-дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
-употреба на сретства за чистење и други хемикалии и 
нивно чување 
-нештетно отстранување на отпадните води и цврстиот 
отпад 
-контрола на сретства за чистење и други хемикалии 

Проф. Д-р Мишо 
Христовски 

12.30-13.00 Пауза  



13.00-14.30 

Контрола на безбедноста на храната 
-систем за сопствена контрола (ДХП, ДПП, НАССР) 

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

14.30-15.00 Пауза  

15.00-15.45 

Контрола на безбедноста на храната 
-пет клучеви до безбедна храна 

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

15.45-16.30 

Безбедност на храната и животната средина 
-влијание на животната средина врз безбедноста на 
храната 
-влијание на објектите за производство на храна врз 
животната средина 

Д-р сци. Апостол Тома 

16.30-17.00 Резиме на обуката  

17.00-18.00 Испит  

 

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

 


