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БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ХРАНА

ВОВЕД

Пристапот до доволни количини здрава и безбедна храна е клучен за одржување на животот и
доброто здравје на луѓето и животните. Небезбедната храна што содржи штетни бактерии, вируси,
паразити или хемиски супстанции, предизвикува повеќе од 200 болести почнувајќи од дијареја, па до
рак. Се проценува дека годишно околу 600 милиони луѓе во светот (околу 1 од 10) се разболуваат, а
околу 420.000 умираат, како резултат на консумирање на контаминирана и небезбедна храна. (СЗО)
[1]
Зголемениот раст на светската популација, како и интензивирањето и индустрилизацијата на
земјоделството и производството на храна од животинско потекло со цел да се задоволи
зголемената побарувачка на храна, создава можности и предизвици при производството на
квалитетна и безбедна храна. Климатските промени се исто така уште еден фактор што влијае на
безбедноста и квалитетот на храната. Овие предизвици ја зголемуваат одговорноста на сите
учесници во производството на храна.
Правилата за хигиена на ЕУ за производство на храна обезбедуваат високо ниво на безбедност на
храната. Како земја кандидатка за влез во ЕУ, Република Северна Македонија постојано ги следи
препораките и има добро ниво на подготвеност во областа на безбедноста на храната, ветеринарната
и фитосанитарната политика, како и одреден напредок во земјоделството и руралниот развој.[2]

РАЗНОВИДНИ И ОДРЖЛИВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СИСТЕМИ

Модерното земјоделство има импресивна историја на продуктивност што резултира со релативно
прифатлива храна – и за домашни цели и добиточна храна. Притоа земјоделците произведуваат
повеќе храна со трошење помалку енергија. Но ваквото проширување на конвенционалните
земјоделски продуктивни техники (монокултура, употреба на агрохемикалии) предизвикува
интензивна еколошка криза секаде во светот, што ги наведува науката и научниците да се соочат со
нови предизвици без преседан, како што е потребата да се процени, во еколошка смисла,
ефикасноста на руралните системи за производство (земјоделство, сточарство, шумарство) во
контекст на одржливост. Во текот на последните неколку децении, самоуправувањето со руралните
екосистеми се преоценува и се зголемува свесноста за потребата од преориентација на системите за
земјоделско производство и развој на алтернативни модели на користење на земјиштето. Ова
подразбира не само развој на нова општествена и политичка свест, туку и предлог на нови
концептуални пристапи што овозможуваат постигнување нови цели. Затоа е нагласено ширење и
консолидација на агроеколошките принципи, како и ревалоризација на практиките на руралните
земјоделски стопанства.
Во текот на изминатите години концептот на одржлив развој поминува низ низа процеси и промени.
[3] Денеска, одржливиот развој се базира на етички принципи како што се почитување и хармонија со
природата, политички вредности како партиципативна демократија и социјална еднаквост и морални
норми како што е рационалноста на животната средина. Одржливиот развој е егалитарен, неутрален
и самоуправуван, способен да ги задоволи основните потреби на луѓето, почитувајќи ги културната
разновидност и подобрувањето на квалитетот на животот. Концептите за земјоделство и одржлив
развој се однесуваат на потребата од минимизирање на деградацијата на плодното земјиште, додека
се работи на зголемување на производството. Тие вклучуваат земјоделски активности како што се
управување со почвата и водите, управување со земјоделските култури и зачувување на
биодиверзитетот, земајќи го предвид обезбедувањето храна и суровини. Одржливоста на системите
за земјоделско производство се однесува на капацитетот на системот да ја задржи својата
продуктивност и покрај економските и природните, надворешните или внатрешните ограничувања.
Одржливоста е функција на природните карактеристики на системот и притисоците и интервенциите
што ги доживува, како и социјалните, економските и техничките интервенции што се спроведуваат со
цел борба против негативните притисоци, истакнувајќи ја отпорноста на системот.

[1] Food safety (who.int)
[2] Работен документ на службите на комисијата – Извештај за Северна Македонија за 2021, Поглавје 12
[3] https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0379-39822016000500070#t1 4
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Практикувачите на одржливо земјоделство имаат цел да интегрираат три главни цели во нивната
работа: здрава животна средина, економска профитабилност и социјална и економска еднаквост.[4],
[5]

[4] https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/sustainable-agriculture-23562787/
[5] https://www.ucsusa.org/resources/what-sustainable-agriculture
[6]  https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3853/pdf

Слика 1: Одржливото земјоделство им дава еднаква важност на трите главни цели

Различни филозофии, политики и практики[6] придонесоа за развој на овие цели. И покрај
разновидноста на учесниците и перспективите што придонесоа за развој на оваа визија, сепак овие
теми најмногу се пробиваат низ дефинициите за одржливо земјоделство.
Одржливоста почива на принципот дека ние мора да ги задоволиме потребите на сегашноста, без
притоа да ја загрозиме можноста на идните генерации да ги задоволат сопствените потреби. Токму
поради тоа, управувањето со природните и со човечките ресурси е од примарна важност.
Раководството на човечките ресурси вклучува разгледување на општествените одговорности, како
на пример: условите за живот и работа на работниците, потребите на руралните заедници и здравјето
и безбедноста на потрошувачите.

Раководењето со земјиштето и природните ресурси вклучува одржување или подобрување на оваа
витална база на ресурси на долг рок, за што најважен е системскиот пристап за разбирање на
одржливоста, кој ни даваалатки за истражување на меѓусебните врски  помеѓу земјоделството и
другите аспекти на нашата средина. Овој системски пристап овозможува потемелен приказ на
последиците од земјоделските практики врз животната средина, но и врз човечките заедници.
Преминувањето кон одржливо земјоделство е процес. За земјоделците преминот кон одржливо
земјоделство бара низа мали, но реални и одлучни чекори, а врз тоа колку далеку или колку брзо
може да се одвива овој премин зависи од низа фактори, меѓу кои како најважни би се издвоиле:
семејната економија и личните цели и залагања. Секоја една одлука може да направи разлика и да
придонесе за унапредување на целиот систем. Исто така, студиите за различни видови природни и
човечки системи ни укажуваат на тоа дека системите што преживуваат со текот на времето, обично
го прават тоа затоа што се многу еластични, прилагодливи и имаат голема разновидност.

Еластичноста е критична затоа што повеќето агросистеми се соочуваат со услови кои често се многу
непредвидливи и ретко стабилни на долг рок. Тука се мисли на услови како клима, популација од
штетници, политички контексти и сл. Приспособливоста е клучна компонента на еластичноста,
бидејќи не секогаш е возможно или пожелно еден екосистем да ја врати формата или функцијата што
ја имал пред нарушувањето, но може да се прилагоди и да добие нова форма, согласно
новонастанатите услови или потреби. Разновидноста често помага во давање приспособливост,
бидејќи колку повеќе постои разновидност во системот за храна, без разлика дали станува збор за
видови култури или културно знаење, толку повеќе алатки и можности ќе има системот да се
прилагоди на промените.
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Пристапот кон агросистемот и системот за храна, исто така подразбира повеќекратни напори во
истражувањето, образованието и дејствувањето. Не само истражувачите од различни дисциплини,
туку и земјоделците, работниците, трговците на мало, потрошувачите, креаторите на политики и сите
други што имаат удел во земјоделските и прехранбените системи, имаат клучна улога во движењето
кон поголема земјоделска одржливост.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Good_agricultural_practice
[8] https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2021/01/Zakon-za-fitofarmatsija-18-12-2020.pdf 
[9] Committee on Agriculture (COAG) | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)
[10] https://www.fao.org/3/i6677e/i6677e.pdf

Кога производството на храна и влакна ја деградира базата на природни ресурси, се намалува
можноста на идните генерации да произведуваат и просперираат. За жал, и светот, но и нашата
држава се соочува со ризик природните ресурси, како почвата и водата да бидат сѐ полимитирани.
Одржливиот земјоделски пристап се обидува да ги искористи природните ресурси на таков начин
што тие можат да го обноват својот производствен капацитет, а исто така да ги минимизираат
штетните влијанија врз екосистемите надвор од работ на полето. Еден начин на кој земјоделците се
обидуваат да ги постигнат овие цели е да размислат како да профитираат од постојните природни
процеси или како да ги дизајнираат своите земјоделски системи за да ги вклучат клучните функции
на природните екосистеми. Со дизајнирање биолошки интегрирани агроекосистеми, кои повеќе се
потпираат на внатрешниот циклус на хранливи материи и енергија, често е можно да се одржи
економски исплатлив производствен систем со помалку потенцијално токсични интервенции.
Размислувајќи во оваа насока, се разви концептот „Добра земјоделска практика“ (ДЗП).
 
Добрата земјоделска практика (ДЗП) е систем за сертификација за земјоделство, специфицирање
процедури (и придружна документација) што мора да се имплементираат за да се создаде храна за
потрошувачите или понатамошна преработка што е безбедна и здрава, користејќи одржливи методи.
[7] Многу земјоделци во развиените и во земјите во развој веќе ги применуваат добрите земјоделски
практики преку одржливи земјоделски мерки, како што се: интегрирана растителна заштита,
интегрирано управување во производството на храна и заштита на животната средина. ДЗП е
официјално прифатена во меѓународната регулатива за намалување на ризиците и е особено
пожелна кога има хронична прекумерна употреба и злоупотреба на земјоделски пестициди.[8]
Владите се обидуваат да ја намалат употребата на пестициди („одржливост“) со воведување
алтернативни методи за управување со штетници, а во исто време да обезбедат стабилно
производство на безбедна и здрава храна, имајќи ги предвид притоа и здравјето на производителите
и општеството, заштита на животната средина и усогласеност со безбедноста.
 
Грижата за безбедна и квалитетна храна во целиот синџир на производство почна со изработка во
COAG, (Комитет за земјоделство – кое е едно од раководните тела на ФАО, кое обезбедува целокупна
политика и регулаторни насоки за прашања поврзани со земјоделството, сточарството, безбедноста
на храната, исхраната руралниот развој и управувањето со природните ресурси)[9], со што се
прифаќа дека одговорноста за обезбедување квалитетна храна, која истовремено е и безбедна за
здравјето на нејзините корисници, треба да се применува по целата должина на прехранбениот
систем и од сите учесници, почнувајќи од примарното производство, преработката, трговијата на
големо и мало, сѐ до потрошувачите. Овој подем укажува на тоа дека Добрите земјоделски практики
треба да бидат имплементирани по целиот прехранбен синџир, бидејќи секоја индивидуа вклучена
во системот за храна - земјоделските производители, преработувачите на храна, дистрибутерите,
трговците потрошувачите и менаџерите со отпад, имаат некаква улога во обезбедувањето одржлив
земјоделски систем, но главно се подвлекува примарното производство и преработката.
 
Добрите земјоделски практики се однесуваат на управувањето со почвата и водата, растителното
производство и заштита, сточарството и здравјето и благосостојбата на животните, преработката и
чувањето на производите, управувањето со отпадоците и сл. (ФАО)[10] Одржливото земјоделско
производство и ДЗП вклучуваат различни пристапи и стратегии. Специфичните стратегии мора да ја
земат предвид топографијата, карактеристиките на почвата, климата, специфичните штетници, како
и целите на индивидуалните земјоделски производители.

ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО И УПРАВУВАЊЕ СО
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
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Сепак, и покрај специфичната природа на одржливото земјоделство, постојат општи принципи што
може да се применат со цел да им се помогне на фармерите да изберат соодветни практики за
управување. Генерално, дел од нив се: избор на соодветни видови и сорти прилагодени на локацијата
и условите на фармата; управување со почвата за подобрување и заштита на квалитетот на почвата;
ефикасна и хумана употреба на импути; диверзификација на културите и практиките со цел
подобрување на биолошката и економската стабилност на фармата и одредување на целите и
изборот на начин на живот на земјоделците.
 
Поконкретно, добрите практики што се однесуваат на почвата целат да се утврдат точните постапки
во процесот на земјоделското производство, со кои ќе се минимализираат заканите за деградација и
губење на овој лимитиран природен ресурс, а кои се однесуваат на мерки и постапки за зачувување и
подобрување на плодноста на почвата. Дел од нив се следните:[11]
 

Правилна и навремена обработка;
Воведување плодоред и меѓупосеви за зелено ѓубре;
Преземање антиерозивни мерки;
Правилно ѓубрење и нега на културите и др.[12]

 
Добри земјоделски практики што се поврзани со водата и наводнувањето се тие што ја
максимизираат водната пропустливост и го спречуваат, односно го минимализираат истекувањето на
површинските води. Правилното управување со површинските и подземните води, прецизно
планирање на наводнувањето и рационалното користење на водата, одводнувањето и мелиорациите
таму каде што е потребно, применувањето техники на наводнување што го следат водниот статус на
растението, нагибот на теренот и сл. како и обезбедување чиста и безбедна вода за добитокот се
исто така само дел од добрите земјоделски практики. [13],[14]
 
Во однос на заштитата на растителното производство добрите земјоделски практики ги опфаќаат
следните постапки:[15],[16]
 

Избор на видови и сорти што се добро прилагодени на локацијата и условите на фармата –
доколку е можно, потребно е да се изберат видови растенија отпорни на штетници што се
толерантни кон постојните услови на почвата или локацијата;
Диверзификација на културите (вклучително и добитокот) и практиките за подобрување на
биолошката и економската стабилност на фармата - диверзифицираните фарми обично се
економски и еколошки поотпорни. Иако монокултурното земјоделство има предности во однос на
ефикасноста и леснотијата на управување и заштита, губењето на родот за една година може да ја
исклучи фармата и/или сериозно да ја наруши стабилноста на заедницата зависна од таа култура.
Со одгледување разновидни култури, земјоделците ги шират границите на економскиот ризик и се
помалку подложни на радикални флуктуации на цените поврзани со промените во понудата и
побарувачката;
Внимателно испланиран плодоред што ќе придонесе за оптимално користење на трудот и
средствата за работа, кој ќе овозможи максимална биолошка корист од контролата над плевелите
и штетниците;
Употреба на атрактивни растенија – имаат цел да го привлечат вниманието на штетниците;
Ефикасна и хумана употреба на инпути при заштитата на растенијата. 

 
Многу инпути и практики што ги користат земјоделците во конвенционалното земјоделство се
користат и во одржливото земјоделство. Фармерите што го практикуваат одржливото земјоделство,
сепак, ја максимизираат зависноста од природни, обновливи земјоделски влезови.

[11] https://agencija.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%23U0412%23U043e%23U0434%23U0438%23U0447-%23U0437%23U0430-
%23U0414%23U0417%23U041f.pdf - „Водич за добра земјоделска, односно хигиенска пракса на земјоделските стопанства“, - 2. Почви и исхрана
на растенијата
[12] https://dejure.mk/zakon/pravilnik-za-pravilata-za-dobra-zemjodelska-praksa-za-upotreba-na-gjubrinjata
[13] https://www.cahfsa.org/2-uncategorised/38-good-agricultural-practices - irrigation (Наводнување)
[14] https://agencija.gov.mk/download/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0/1316587
162VodiczaDZP.pdf - „Водич за добра земјоделска, односно хигиенска пракса на земјоделските стопанства“, - 3. Води
[15] https://agencija.gov.mk/download/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0/1316587
162VodiczaDZP.pdf - „Водич за добра земјоделска, односно хигиенска пракса на земјоделските стопанства“, - 4. Заштита на растенијата
[16]„Прирачник за Добра земјоделска пракса во Осоговскиот Регион“ 2. Заштита на растенија,2.2 Методи на растителна заштита
http://www.mes.org.mk/PDFs/Popular%20issues/Prirachnik%20GAP.pdf
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Еднакво важни се еколошките, социјалните и економските влијанија на одредена стратегија.
Преобразувањето во одржливи практики не значи едноставна замена на инпутот, иако честопати се
заменуваат хемиските инпути, кои се штетни за животната средина.

Сепак, целта е да се развијат ефикасни, биолошки системи што нема да имаат потреба од премногу
влезни инпути. Одржливи пристапи се тие што се најмалку токсични и најмалку енергетски
интензивни, а, сепак, ги одржуваат продуктивноста и профитабилноста. Треба да се користат
превентивни стратегии и други алтернативи пред да се одлучи да бидат искористени хемиски инпути
од какво било потекло.
Во сточарското производство препораките за добрата земјоделска пракса се однесуваат на
начините и постапките со кои се избегнуваат долгорочните штети врз почвата, водата и воздухот
како резултат на сточарските активности.[17],[18],[19] Кога во земјоделскиот систем е вклучено и
одгледувањето добиток, економските и биолошките односи стануваат доста покомплексни. Како
извори на оваа комплексност може да се наведат: мобилноста на залихите, хранењето на дневно
ниво, сезонските извори на храна и сточна храна, евентуалните здравствени проблеми, операциите
што се преземаат при размножувањето и сложениот маркетинг. Затоа е потребно сточарите
внимателно да ги планираат сите активности и притоа да се придржуваат до пропишаните мерки и
препораки. Дел од нив се следните:
 

Следственост, идентификација и регистрација на добиток;
Густина на одгледување добиток;
Благосостојба и здравствена заштита на животните;
Одржување на објектите со добиток;
Постапување со сточната храна;
Отстранување мрши и други нус-производи од животинско потекло;
Управување со шталско ѓубриво и др.

  

ЕКОНОМСКИ, СОЦИЈАЛЕН И ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ

Покрај стратегиите за зачувување на природните ресурси и промена на производствените практики,
одржливото земјоделство бара и промена на јавните политики, економски институции и општествени
вредности. Стратегиите за промена мора да го имаат предвид сложениот реципрочен и постојано
променлив однос помеѓу земјоделското производство и поширокото општество. „Системот за
храна“[20] се протега многу подалеку од фармата и вклучува интеракција на поединци и институции
со спротивни и често конкурентни цели, вклучително и земјоделци, истражувачи, добавувачи на
инпути, синдикати, советници за земјоделско производство, преработувачи, трговци на мало,
потрошувачи и креатори на политики. Односите помеѓу овие актери се менуваат во текот на времето,
бидејќи новите технологии предизвикуваат економски, социјални и политички промени. Потребна е
широка разновидност на стратегии и пристапи за да се создаде поодржлив систем за храна. Тие ќе се
движат од потребни и концентрирани напори за промена на специфични политики или практики, до
долгорочни задачи за реформирање на клучните институции, преиспитување на приоритети и
предизвик на широко распространети општествени вредности.

[17] https://agencija.gov.mk/download/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%
B2%D0%B0/1316587162VodiczaDZP.pdf - „Водич за добра земјоделска, односно хигиенска пракса на земјоделските
стопанства“, - 6. Сточарство
[18] https://zelenaberza.com.mk/prakticni-upatstva-i-preporaki-za-dobra-zemjodelska-praksa-vo-stocarskoto-
proizvodstvo/
[19] http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/rezultati/mtrajcev/sistemi_za_bezbednost_pred.1_slajd_1-30.pdf
[20] https://www.ifpri.org/topic/food-
systems#:~:text=Food%20systems%20are%20the%20sum,foods%20to%20consumption%20and%20disposal.
[21] https://vlada.mk/node/22511

ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО И ЗАКОНСКИ
РЕГУЛАТИВИ
Земјоделското производство, покрај напорите да произведе повеќе и поквалитетно, треба и
задолжително да ги почитува низата законски одредби што постојат во македонскиот законодавен
систем: за заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата, за спроведување на одредбите
за благосостојба на животните и за заштита на животната средина.
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Исто така потребно е во своето секојдневно работење земјоделците да ги почитуваат и да ги
применуваат начелата на добрата земјоделска пракса, кои придонесуваат за постигнување подобро и
одржливо земјоделство.
 
Владата на Р. Северна Македонија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, како и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој,
има цел[21] заедно со земјоделците да постигне производство во поголем обем и ефикасност, но и
производство што нема да има проблем со почитување на законските одредби чиешто спроведување
е од општ интерес.  Токму за реализирање на оваа цел, во програмата за рурален развој постои
мерката за директни плаќања, но и други мерки што ги поддржуваат соодветните инвестиции во
земјоделството. Поврзаноста на почитувањето на посебните пропишани минимални услови за Добра
земјоделска пракса и исплатата на субвенциите по мерката директни плаќања се нарекува вкрстена
сообразност. Со почитувањето и примената на пропишаните мерки, земјоделецот работи во
согласност со голем дел од законските регулативи и добива целосна исплата на субвенциите.
 
 Условеноста на директните плаќања за земјоделството со исполнување задолжителни барања или
услови е пропишано во член 49 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12 и 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и
83/15)[22], [23]
 
Целта на вкрстената сообразност е да ја помогне примената на пракси при производството на храна
за луѓето и за животните што имаат што поминимално негативно влијание врз животната средина и
го спречуваат исцрпувањето и нерационалната употреба на ресурсите и средствата што се користат
во земјоделското производство - почвата, водата, животните и растенијата. [24] Ваквите добри
земјоделски пракси се засноваат на примена на агротехнички и други мерки што обезбедуваат:
 

висок степен на заштита на здравјето на потрошувачите;
заштита на природата;
одговорно управување со земјиштето, одржување на плодноста на почвата, нејзината структура и
содржината на хранливи материи;
одговорна употреба и заштита на водата;
безбедно користење и складирање на средствата за заштита на растенијата, опремата за нивна
примена и безбедносни методи на работа;
управување со отпадот (ѓубривото) од органско потекло;
водење и чување документација за активностите на земјоделскиот имот.

 
Примената на наведените земјоделски пракси се од големо значење и корист, пред сѐ, за здравјето
на самите земјоделци, потрошувачите и сите што се вклучени во системот на производство, а потоа и
за обезбедувањето услови за одвивање на земјоделските дејности и производство и во иднина со
зачувување на природните ресурси: водата, почвата, воздухот.
Фармерите што се баратели на средства од програмата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој потребно е во целост да ги почитуваат обврските од вкрстената сообразност.
Почнувајќи од 2013 година наваму, сите баратели на финансиска поддршка при поднесување на
барањето изјавуваат дека се запознаени со условите пропишани во Листата на посебни минимални
услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина објавени во правилник и се
согласни дека ги почитуваат и спроведуваат.[25] Пропишаните услови мора да бидат исполнети на
сите земјоделски површини на земјоделското стопанство независно од големината на
производствените капацитети (површина земјиште, број на животни, пчелни семејства итн.), за кои е
поднесено барањето за поддршка и тоа во текот на целата година.
 

[21] https://vlada.mk/node/22511
[22] http://zpis.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20zemjodelstvo%20i%20ruralen%20razvoj%20mart%202017.pdf
[23] https://www.slvesnik.com.mk/besplaten-pristap-do-izdanija.nspx#
[24] Priracnik za vkrstena soobraznost.pdf (zpis.gov.mk)
[25] https://ipard.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%BB.%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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[26] https://agencija.gov.mk/
[27] Земјоделска политика | Влада на Република Северна Македонија (vlada.mk)
[28] https://www.fao.org/3/x1845e/x1845e.htm

Земјоделството во нашата земја претставува исклучително важна стратешка гранка и е втор сектор
во државата по учество во бруто националниот доход. Земјоделството е клучно за развој на
руралните средини, но и на целокупното стопанство.
Последните речиси две години, во услови на пандемија предизвикана од вирусот на ковид-19,
целиот свет, па и нашата земја, ја почувствува потребата населението да биде обезбедено со здрава,
квалитетна, безбедна и разновидна храна.
 
Она што е од особена важност за граѓаните на нашата земја е да бидат обезбедени со доволна
количина храна од домашно потекло. Притоа храната треба да биде здрава, квалитетна и безбедна за
користење. Исто така многу е важна преработката на земјоделските производи, со што тие добиваат
додадена вредност и како такви може да конкурираат и на домашните пазари, но и на европските, па
и пошироко. Овој момент е многу важен за економскиот развој на нашата држава. Затоа, целите на
Владата на Република Северна Македонија се: преку создавање услови за одржливо земјоделство и
негова модернизација во примарното и секундарното производство, да се постигне зголемување на
производството и подигање на квалитетот на македонските земјоделски производи, заштита на
животната средина, безбедност на храната и благосостојба на животните, односно да се креира
конкурентност и додадена вредност на земјоделските производи, а во исто време да се обезбеди
задоволување на сопствените потреби од домашно производство. За исполнување на овие цели,
потребно е нашето земјоделство да се прилагоди на глобалните климатски промени, за што е
потребно да се инвестира во соодветни иновативни мерки што ќе дејствуваат позитивно на родот и
квалитетот на земјоделските производи. Притоа, земјоделците мора редовно да се информираат,
едуцираат и да го надградуваат своето знаење и познавање. Задолжително мора да биде вклучена
државната советодавна служба – Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ)
[26] – чија основна цел, впрочем, е трансфер на информации и знаење, како и нивна имплементација
кај земјоделските стопанства во насока на подобрување на квалитетот и квантитетот на
земјоделското производство со економска оправданост, конкурентност на домашните пазари,
пазарите во ЕУ, па и пошироко, одржлив развој, како и поддршка во развојот и реализацијата на
аграрната политика, со одржување база на податоци од земјоделските стопанства преку теренски
посети на земјоделските стопанства, секако во координација и со другите соодветни институции
како Агенцијата за храна и ветеринарство, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој и сл.
 
Како директна поддршка на креирањето на системот на ОДРЖЛИВО И КОНКУРЕНТНО ЗЕМЈОДЕЛСКО
ПРОИЗВОДСТВО, Владата на Република Северна Македонија има креирано низа активности и мерки.
[27]
 
 

БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ХРАНА
Според Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), квалитетот на храната
е „комплексна карактеристика на храната што ја одредува нејзината вредност или прифатливост за
потрошувачите“ (ФАО)[28]. Хранливата вредност на храната придонесува за нејзиниот перцепиран
квалитет, како и нејзините органолептички и функционални својства. Друг елемент за квалитет е
безбедноста на храната. Безбедна храна е таа што не содржи какви било супстанции што можат да го
загрозат здравјето на една личност (ФАО).  Денес, безбедноста на храната е глобална грижа. Со
брзиот раст во меѓународната трговија со прехранбени производи, потрошувачите во многу земји се
изложени на поголема разновидност на прехранбени производи. Во исто време, таквата трговија
може да воведе нови или непознати ризици за безбедноста на храната, а синџирот на одговорност
стана подолг и посложен. Со цел да се држи чекор со продолжувањето на синџирот на снабдување со
храна, системите за управување со безбедноста на храната треба постојано да се подобруваат, за да
се осигури дека на луѓето им се обезбедуваат безбедни прехранбени производи (Горис, 2005;
Unnevehr & Huirne, 2002).
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[29] https://www.mdgmonitor.org/
[30] https://northmacedonia.un.org/mk/sdgs
[31] https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2020-11/UN-SDCF-MK_macedonian_signed.pdf
[32] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Devel
opment%20web.pdf
[33] https://northmacedonia.un.org/mk/sdgs/2

Примери за системи за управување со безбедност на храна вклучуваат критични контролни точки за
анализа на опасност (HACCP), добра производствена практика (GMP) и др. По Светскиот самит за
храна во 1996 година (што го свика ФАО), беше формирана меѓувладина работна група за развој на
сет доброволни упатства за ги поддржува напорите на владите со цел „да се постигне прогресивно
остварување на правото на соодветна храна во контекст на националната безбедност на храната“.
ФАО ги усвои овие упатства во 2004 година. Иако упатствата се доброволни, тие обезбедуваат
дополнителен инструмент за борба против гладот   и сиромаштијата и со тоа помагаат да се забрза
постигнувањето на Милениумските развојни цели[29] и ги охрабрува светските нации да воспостават
владини контроли дизајнирани да обезбедат безбедност на храната и да ги заштитат потрошувачите.

  
На 70-тото јубилејно Генерално собрание на ОН во 2015 година е усвоен документот „Цели за
одржлив развој“[30], од страна на 193 земји членки, меѓу кои и Македонија. Овој документ
претставува продолжување на постигнувањата на Милениумските развојни цели на Обединетите
нации и одат чекор понатаму со утврдување нови приоритети и цели. Тој содржи 17 зацртани цели
што предвидуваат конкретни мерки за борба против сиромаштијата, нееднаквоста и климатските
промени и ја определуваат патеката за следните 15 години.

  
Рамката за соработка за одржлив развој меѓу Република Северна Македонија и Обединетите нации
2021-2025,[31] со која вкупно 18 агенции ќе работат заедно во наредните 5 години со цел да ѝ
помогнат на нашата земја да ги оствари Целите за одржлив развој, е главен стратешки документ што
ја утврдува работата на системот на Обединетите нации во Северна Македонија, изработен во блиско
партнерство со Владата на Северна Македонија и други значајни партнери. Таа е усогласена со
националните развојни приоритети, меѓународните човекови права, обврските за родова еднаквост
и Агендата 2030[32]. Исто така, Рамката за соработка настојува да обезбеди и целосно усогласување
со процесот на интеграција во ЕУ.
 
Целите за одржлив развој се, всушност, глобален повик за акција, со цел да се стави крај на
сиромаштијата, да се заштити животната средина и климата и сите луѓе да живеат во мир и
просперитет.
 
Цел бр. 2[33] се стреми да стави крај на гладувањето, да постигне обезбеденост со храна и да ја
подобри исхраната, како и да го промовира одржливото земјоделство. За да се постигне оваа цел,
одредени се следните таргети:

  
2.1 До 2030 година да се стави крај на гладувањето и на сите луѓе да им се обезбеди пристап до
доволни количини безбедна и здрава храна, особено за сиромашните и ранливите категории лица,
вклучително и за бебињата во текот на целата година.

 2.2 До 2030 година да се стави крај на сите форми на неисхранетост, а до 2025 година да се
постигнат меѓународно договорените цели за спречување на заостанувањето во телесниот развој кај
деца до 5-годишна возраст, како и да се решаваат потребите за исхрана на девојките адолесценти,
бремените жени, доилките и постарите лица.
2.3 До 2030 година двојно да се зголемат земјоделското производство и приходите на малите
производители на храна, особено на жените, домородните народи, земјоделските семејства,
сточарите и рибарите, преку безбеден и еднаков пристап до земјиште, други продуктивни ресурси и
суровини, знаење, финансиски услуги, пазари и можности за зголемување на вредноста и други
неземјоделски облици на вработување.
2.4 До 2030 година да се обезбедат одржливи системи за производство на храна и да се спроведат
отпорни земјоделски практики, кои ги зголемуваат продуктивноста и производството, помагаат да се
одржат екосистемите, да се зајакне капацитетот за адаптација кон климатските промени,
екстремните временски услови, сушите, поплавите и другите природни катастрофи, како и да се
осигури постепено облагородување на земјиштето и на квалитетот на почвите.
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[34] https://drive.google.com/file/d/12j1gj1-ByEEBJp1iBvkXJ4z6_CWuIH0C/view
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ

2.5 До 2020 година да се одржи генетската разновидност на семињата, на култивираните растенија,
како и на одгледуваните домашни животни и нивните сродни диви видови, преку соодветно
управување со банките за чување разновидни семиња и растенија на национално, регионално и
меѓународно ниво, како и со промовирање пристап до фер и рамноправна распределба на
придобивките што произлегуваат од користењето на генетските ресурси и придружните
традиционални знаења што се меѓународно договорени.
 
2.а Да се зголемат инвестициите, меѓу другото, и преку засилена меѓународна соработка во
руралната инфраструктура и во земјоделските истражувања и услугите за помош на земјоделците,
технолошкиот развој и подобрувањето на банките за растителен и за добиточен генетски материјал,
со цел да се зголеми капацитетот за земјоделско производство во земјите во развој, а особено во
најмалку развиените земји.
2.б Да се поправат и да се спречат какви било трговски рестрикции и искривувања на светскиот
земјоделски пазар, меѓу другото, и преку паралелно елиминирање на сите форми на извозни
земјоделски субвенции и други извозни мерки со ист ефект, во согласност со мандатот на Развојната
агенда од Доха.
2.в Да се усвојат мерки за обезбедување правилно функционирање на пазарот на храна и нејзините
деривати, како и да се олесни навремениот пристап до информации за пазарот, вклучително и за
резервите на храна, со цел да се спречи екстремната нестабилност на цените за храна.

Одржливите земјоделски системи не претставуваат само една дефинирана крајна цел. Што всушност
тие претставуваат од економски, социјален и еколошки аспект е идеја и процес којшто подложи на
различните промени на современите вредности и перспективи. На пример, климатските промени и
прилагодувањето на земјоделството кон нив воопшто не беше никакво прашање до пред дваесетина
години, а денеска веќе претставува реален проблем и предизвик којшто добива сѐ поголемо
внимание, сѐ повеќе проучувања, испитувања и сл. Затоа можеме да кажеме дека земјоделските
системи се движат по континуитет од неодржлив до многу одржлив.
 
Постигнувањето на одржливи земјоделски системи и добивање на здрава, квалитетна и безбедна
храна е одговорност на сите учесници во системот, почнувајќи од земјоделците, креаторите на
политики, работниците, истражувачите, трговците на мало, управувачите со отпад и потрошувачите.
 
Секоја наведена група има свој придонес за зајакнување на одржливата земјоделска заедница.
Согласно препораките од ЕУ, во Р. Северна Македонија е постигнат добар напредок, особено во
подобрувањето на контролата на здравјето на растенијата и има добро ниво на подготвеност во
областа на безбедноста на храната и ветеринарната политика.
 
Во однос на општата безбедност на храна, АХВ донесе нова Стратегија за безбедност на храна за
периодот 2021-2025 год[34]. АХВ работи во согласност со Стандардот за управување со квалитет ISO
9001:2015 и презема мерки за заштита на потрошувачите.
 
Во однос на ветеринарната политика, законодавството за спроведување на системот за контрола на
внатрешниот пазар и за увоз и извоз на живи животни и производи од животинско потекло, системот
за сертификација, компјутерскиот систем и граничните контролни пунктови се усогласени со правото
на ЕУ. Исто така забележан е извесен напредок во контролните мерки за болести кај животните.
 
Добар напредок и усогласување на законодавството со правото на ЕУ е постигнат и во ставањето во
промет на храна, храна на животни и нус-производи од животинско потекло, во правилата за
безбедност на храната, како и во фитосанитарната политика.
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И покрај добриот напредок во оваа сфера, сепак сѐ уште не се потполно исполнети сите претходни
препораки. Затоа потребно е да се продолжи уште позасилено со исполнување на препораките и притоа да
се посвети поголемо внимание на зајакнување на капацитетите на засегнатите институции, пред сѐ, на
Агенцијата за храна и ветеринарство – за собирање, анализирање и потврдување на податоците, да се
подобри безбедноста на системот за идентификација и регистрација на животните и да се спроведат
соодветни мерки за одржлива употреба на пестициди.[35]
 
Во нашата држава од 2013 година наваму се воведени добрите земјоделски практики како законска
обврска на сите земјоделци, корисници на мерката директни плаќања. Во тек е и изработка на правилник
каде што ќе бидат дефинирани одредбите и одговорностите на секој носител на земјоделско стопанство за
неспроведување на стандардите од вкрстената сообразност.
 
Исто така, промовирањето и вклучувањето на разновидноста на агросистемите низ фармите бара насочени
и истовремени активности на локално, национално, но и на европско ниво, како во однос на
институционалната поддршка, така и во однос на политиката и развојот на пазарите. Во однос на
институционалната поддршка, потребно е задолжително вклучување на сите владини институции што се
засегнати со оваа проблематика, како АПРЗ , во координација со другите соодветни агенции и
министерства, во подигнување на јавната свест и едуцирање на земјоделците за правилно исполнување на
стандардите.
 

[35] Работен документ на службите на комисијата – Извештај за Северна Македонија за 2021, Поглавје 12
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