


Оператори со храна од животинско потекло

Вовед
Што е НАССР?
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ќе Ви овозможи проценка на ризикот, 
анализа на неговото повторување и сериозноста и примена на превентивни мерки 
за негово совладување, за да можете на своите купувачи и клиенти да им понудите 
безбедна и вкусна храна! 

НАССР е работен метод, а не стандард. Основата на овој метод ја сочинува личниот 
ангажман. 

Н Hazard Опасност Анализа на сите можни опасности засновани на 
описот на производот, производниот процес и 
условите за ракување.A Analysis Анализа

C Critical Критична
Проценка на веројатноста и сериозноста на 
опасноста за здравје и одредување на контрола на 
процесот во кој се појавува таа опасност.

C Control Контролна

P Point Точка

Зошто НАССР?
• Го намалува бројот на инциденти поврзани со безбедноста на храната,
• Ги намалува загубите,
• Го подобрува системот за управување со безбедна храна,
• Влева доверба кај потрошувачите, дека Вашето работење е под контрола,
• Овозможува зголемување на бројот на потрошувачи на вашите производи.



ПРЕДУСЛОВНИ ПРОГРАМИ - ОСНОВА ЗА НАССР

ИС

НАССР

ПРЕДУСЛОВНИ ПРОГРАМИ
ДПП/ДХП

ЛОКАЦИЈА
КРУГ

ПАТИШТА
ИНФРАСТРУКТУРА

Интегрирани системи:
ISO 22000; PAS 99

1. ОБЈЕКТ- ИНФРАСТРУКТУРА
• Локација, круг, патишта и распоред на згради
• Материјали за градба
• Подови, ѕидови и тавани
• Снабдување со струја и вода
• Одвод на отпадни води
• Вентилација
• Осветлување
• Простории за потребите на вработените (тоалети, гардероби, менза)
• Просторија за санитација на опремата
• Простории за сместување на ветеринарна инспекција
• Простории за чистење, миење и дезинфекција на превозните средства

2. ОПРЕМА, КОЛОСЕЦИ, ПОСТАМЕНТИ
• Материјали за изработка
• Хигиенски дизајн
• Поставеност
• Одржување

3. ДОБРА ХИГИЕНСКА ПРАКСА (ДХП)
• Хигиена на погон и опрема
• Избор на средства за чистење
• План и распоред на чистење
• Обука
• Верификација



4. СЛЕДЛИВОСТ
• Следење на сите суровини, репроматеријали и материјали за пакување од  
  добавувачите до производство
• Следење на сите готови производи до крајниот купувач

5. ОБУКА НА ВРАБОТЕНИ
• Континуирана обука на сите вработени во производниот процес во 
   зависност од нивното работно место
• Обука на НАССР тимот за основните принципи на НАССР системот

6. КОНТРОЛА НА ШТЕТНИЦИ
• Авторизирана надворешна компанија или обучени вработени за 
  извршување на контролата на штетници
• Мапа на објектот со назначени мамечки места по видот на мамци (за глодари, 
  летечки инсекти: муви, молци и др.)
• Редовни контроли (рутински и технички) во зависност од висината на 
  ризикот на индустријата
• Употреба на одобрени отрови од страна на овластена организација 
  (Министерство за здравство)

7. КАЛИБРАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА
• План за одржување на целата опрема според препораките од производителот 
• Записи/евиденција од спроведеното редовно или инцидентно одржување
• План за калибрација на сите мерни интрументи кои имаат влијание врз  
   безбедноста на производот
• Сертификати од авторизирани компании за извршеното калибрирање
• Употреба на масти и масла за прехранбена индустрија на делови од опрема 
   што се во контакт со производот

8. КОНТРОЛА НА ДОБАВУВАЧИ
• Процедура за одобрување на добавувачи
• Спецификации и сертификати од анализа на производите што ви ги 
   доставуваат, вклучително и материјалите за пакување

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАД
• Правилно складирање и ракување со отпадните материи 
• Договор со овластена компанија за транспорт на отпадот до назначено 
   место- депонија
• Систем за нештетно отстранување на нус производи 

10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
• Авторизиран влез на посетители со пополнување на прашалник за нивната 
  здравствена состојба и/или поседување на санитарна книшка; 
  придружување на сите посетители од вработени во компанијата

11. АНАЛИЗИ НА СУРОВИНА И ГОТОВ ПРОИЗВОД
• План за анализа 
• Договор со акредитирана лабораторија



12. РАБОТНИ ПРОЦЕДУРИ
• Изготвување на сите потребни работни процедури и придружни записи/  
  евиденција со кои се овозможува следење на процесот во сите негови фази

13. МЕНАЏМЕНТ СО ВРАБОТЕНИ
• Описи на сите работни места со назначени одговорности за секој вработен
• Организациска шема 
• Записи/евиденција од сите состаноци на раководниот тим и вработените

14. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ И ИСПОРАКА НА ГОТОВ ПРОИЗВОД 
• Проверки на сите суровини и репроматеријали на прием
• Одбивање на несоодветна пратка
• Ставање производ под задршка како неусогласен
• Складирање на суровини и готови производи според бараниот температурен 
  режим
• Ротација: прво влегло - прво излегло

Само целосно поставување на предусловните програми може 
да овозможи имплементирање на НАССР системот !

Откако ќе се имплементираат предусловните програми, се составува НАССР тим и се 
преминува кон изготвување на НАССР студијата по следниов редослед:

1. Формирање на НАССР мултидисциплинарен тим

2. Изготвување на НАССР Политика, вклучувајќи детали за НАССР тимот, опсег на 
    студијата, опис на производот и негова намена

3. Изготвување на дијаграми на производните процеси и нивна верификација во сите  
    работни смени

4. Листа на сите потенцијални опасности и контролни мерки за истите

5. Одредување на критичните контролни точки- ККТ

6. Одредување на критичните граници за секоја критична точка

7. Воспоставување на систем за мониторинг на ККТ-и

8. Дефинирање на корективна акција

9. Воспоставување на процедури за верификација

10. Систем на документирање и архивирање



Кога се зборува за НАССР важно е да се спомене Codex Alimentarius како 
основен водич за воспоставување на составот. Codex Alimentarius е 
заедничко тело на FAO (Food and Agriculture Organisation) Организација за 
храна и земјоделство и WHO (World Healt Organisation) Светска здравствена 
организација.  Водичот се однесува на општите начела за хигиена на храната: 

ги идентификува важните начела на хигиена на храната кои се применливи на 
целиот прехранбен ланец (вклучувајќи го примарното производство до конечниот 
потрошувач), за да се постигне целта, храната да биде безбедна и подобна за 
човечка исхрана; 

го препорачува НАССР пристапот како начин на зголемување на безбедноста на 
храната; 

укажува на начинот на применување на овие начела; и

дава насоки за специфичните правила кои би можеле да бидат потребни за некои 
делови од прехранбениот ланец; постапки или производи; заради зајакнување на 
хигиенските барања кои се специфични за тие подрачја. 

Овие општи начела поставуваат цврст темел во осигурувањето на хигиената на храната 
и треба да се користат во врска со секој специфичен кодекс за хигиенски постапки, каде 
што тоа е применливо како и со насоките за микробиолошки критериуми. Документот го 
следи прехранбениот ланец од примарното производство до конечната потрошувачка, 
нагласувајќи ги клучните хигиенски контроли во секој стадиум. Тој го препорачува НАССР 
пристапот секогаш кога е тоа можно со цел да се подобри безбедноста на храната. 
Контролите кои ги опишува се меѓународно признаени како важни за обезбедување 
на безбедност и подобност на храната за потрошувачка. Општите начела истовремено 
им се препорачуваат на владите и на индустријата (вклучувајќи ги и индивидуалните 
примарни произведувачи, преработувачи, посредници во прехраната и продавачите на 
мало) како и на потрошувачите. 

Примената на НАССР начелата бара познавање на:
• причинско-последичните врски на постапките со храна
• методите и постапките за преработка на храна
• составот на храната
• човековото здравје. 



16.06.2009 NASSR – osnovno nivo 81/128

Q1. Dali postoi preventivna kontrolna merka?

DA Dali kontrola pri ovoj ~ekor
e neophodna za bezbednost?

Steblo na odlu~uvawe na Codex Alimentarius

Q2. Dali ~ekorot e specifi~no dizajniran
da ja eliminira ili namali verojatnosta
od opasnost do prifatlivo nivo?

DA Modificiraj go 
~ekorot ili
procesot

DA

NE

Ne e KKT STOP

Q3. Dali kontaminacijata so 
identifikuvanata opasnost e vo granici na
prifatlivo nivo ili mo`e da se zgolemi
do neprifatlivo nivo?

Q4. Dali nekoj od narednite ~ekori }e ja
eliminira opasnosta ili }e ja namali do 
prifatlivo nivo?

NE

DA

NE Ne e KKT STOP

NE Kriti~na
Kontrolna
To~ka KKT

NE

DA Ne e KKT STOP

Prodol`i so slednata
identifikuvana
opasnost

Da se definira prifatlivo i 
neprifatlivo nivo vo site fazi na
identifikacija na KKT na NASSR 
planot.

Слика: Стебло на одлука како помошна алатка при одредување на ККТ-и

Откако ќе се имплементира, НАССР системот задолжително се одржува и ревидира.

Посебно е важно да се запамети, дека за да се изготви и имплементира ефикасен 
систем потребно е знаење и искуство.

Еден од почетните услови за функционирање на 
НАССР, Ладен ланец
Одржувањето на ладен ланец во текот на сите фази на работата со храна треба да се 
сфати многу сериозно.
Одржувањето на ладен ланец се однесува на сите субјекти кои се вклучени во 
манипулацијата со храна.
Од производството до потрошувачката, оладената и смрзната храна треба 
континуирано да се чува на исправна температура. Ваквата постапка е позната како 
ладен ланец.



Контрола на температурата:

Заради почитување на ладниот ланец потребно е секој ден да се следи температурата 
на подрачјето за разладување. Според прописите потребно е евидентирање 
на таквите контроли во текот на целата година. Идеалното решение вклучува 
централизирано забележување поврзано со систем за аларм. Ако таква инвестиција 
не доаѓа во предвид, алтернативно решение е употреба на термометар опремен со 
сензор за секојдневно мерење и регистрација на температурата и времето на таквото 
евидентирање за секое подрачје на разладување.

• Контрола на температурата
• Одговорно лице
• Датум / време

Важно е да се одреди каде, кој, кога ја мери и надгледува температурата, која е 
препорачаната температура, и она што често се заборава, што се превзема во случај 
на отстапување.

Датум Препорачана 
температура

Измерена 
температура Потпис

Превземени 
дејства во случај 
на отстапување





НАССР во законодавството:

Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите кои доаѓаат во 
контакт со храната (Службен весник на Република Македонија бр. 54/2002)

Правилник за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Службен 
весник на Република Македонија бр. 32/2006) 

Посебни законски одредби за безбедност на храната од животинско потекло се 
регулирани во Законот за ветеринарно јавно здравство (Сл. Весник на РМ бр.114/07), 
Правилникот за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Сл. 
Весник на РМ бр. 32/2006), Правилник за процедурите за применување на НАССР 
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 кои секој 
сопственик на бизнис со храна се обврзува да обезбеди и применува хигиенски 
систем при ракување со храна; да ги идентификува опасностите кои ја загрозуваат 
безбедноста на храната; да ги идентификува фазите при производството, кои се 
критични за безбедноста на храната; и да воспостави ефективни и ефикасни системи 
на контрола, нивно ревидирање и постојано одржување.






