
Стандарди кои производителите мора да ги спроведуваат и кои даваат
специфични препораки за секое барање;

Општи контролни точки и стандарди кои се однесуваат на целокупното
фармско производство;

Контролни точки и стандарди кои се однесуваат на производството на
житарици;

Контролни точки и стандарди при производство на овошје и зеленчук;

Контролни точки и стандарди при производство на комбинирани
култури;

Контролни точки и стандарди при производство на кафе;

Контролни точки и стандарди при производство на чај;

Контролни точки и стандарди при производство на цвеќе и други
украсни растенија;

Контролни точки и стандарди во сточарското производство;

Контролни точки и стандарди во аквакултурата.



Чување на податоците и внатрешна самоконтрола;
Избор на локација и објекти за сместување на животните кои ке

гарантираат благосостојба;
Континуирано документирање и интегрирање на специфичните

податоци и практични искуства од спроведените EUREPGAP стандарди и
нивна имплементација во менаџментот на фармата;

Зачувување на здравјето, безбедноста и благосостојбата на
вработените во фармите;
Континуирана стручна едукација на вработените лица во фармите;
Менаџмент на отпадоците и загадувачите од фармите, нивно

елиминирање и рециклирање;
Зачувување на природата и биодиверзитетот;
Континуирана корекција и отстранување на потешкотиите при

имплементација на EUREPGAP стандардите со цел нивно подобрување;
Следливост на процесот и негова повторливост.



Чување на податоците и внатрешна самоконтрола:
- Дали сите документи се достапни при надворешната контрола и

дали се чуваат најмалку две години?
- Дали се спроведува најмалку една внатрешна самоконтрола во

текот на годината?
- Дали се превземаат мерки за отстранување на недостатоците

утврдени при внатрешната контрола?
Избор на локација и објекти за сместување на животните кои ке

гарантираат благосостојба:
- Дали постои постојано интегрирање на знаењата и практичните

искуства при изградбата на фармите?
Континуирано документирање и интегрирање на специфичните

податоци и практични искуства од спроведените EUREPGAP стандарди и
нивна имплементација во менаџментот на фармата:

- Дали постои систем за документирање за секој чекор од
производството?

- Дали постои референтен систем за секој дел од фармата?
- Дали постои менаџмент на ризик?
- Дали постои стратегија за намаливање на сите идентификувани

ризици?



Зачувување на здравјето, безбедноста и благосостојбата на
вработените во фармите:

- Дали фармата поседува напишан документ за пресметување на
ризикот и безбедност при работата?

- Дали фармата поседува напишан документ за здравјето, 
безбедноста и хигиената при работата како и процедурите кои вклучуваат
заштита при работа?
Континуирана стручна едукација на вработените лица во фармите:

- Дали постојат документи за организирана едукација на
вработените?

- Кое е нивото на стекнатите квалификации на вработените?
- Дали сите вработени имаат постигнато одреден степен на

едукација?
- Дали фармата има документи за хигиенски менаџмент?
- Дали сите вработени на фармата имаат постигнато одредени

квалификации за хигиенскиот менаџмент?
- Дали на фармата се спроведуваат хигиенските мерки?
- Дали постојат итни постапки и прва помош за вработените?
- Дали вработените поседуваат соодветна облека за заштита при

работа?



Менаџмент на отпадоците и загадувачите од фармите, нивно
елиминирање и рециклирање:

- Дали се идентификувани можните извори на загадување?
- Дали постои план за менаџирање со отпадоците од фармите?
- Дали планот за менаџирање со отпадоците успешно се

менаџира?
Зачувување на природата и биодиверзитетот:

- Дали фармерот има план за заштита на дивиот свет и околината
од активностите на фармата?

- Дали планот за заштита на околината овозможува одржливо
фармско производство?
Континуирана корекција и отстранување на потешкотиите при

имплементација на EUREPGAP стандардите со цел нивно подобрување:
- Дали постојат постапки за отстранување на потешкотиите во

имплементацијата на EUREPGAP срандардите?
Следливост на процесот и негова повторливост:

- Дали фармерите поседуваат документ за постапките кои го
менаџираат повлекувањето на регистрираните производи од маркетите.



Избор на локација, изградба на објекти и опрема која се користи при
одгледувањето на животните, континуирано документирање и
интегрирање на специфичните податоци и практични искуства од
спроведените EUREPGAP стандарди и нивна имплементација во
менаџментот на фармата;

Зачувување на здравјето, безбедноста и благосостојбата на
вработените во фармите;

Потекло на животните, идентификација и следливост;

Исхрана и напојување на животните;

Објекти и услови за сместување на животните;

Здравје и благосостојба на животните;

Употреба на ветеринарни лекови;

Нештетно отстранување на лешевите од угинатите животни;

Следливост на животните во текот на производниот процес.



Контролни точки при одгледување на говеда и овци;

Контролни точки при одгледување на млечни крави;

Контролни точки при одгледување на свињи;

Контролни точки при одгледување на живина;

Контролни точки при одгледување на салмонидни риби. 



Избор на локација, изградба на објекти и опрема која се користи при
одгледувањето на животните:

- Дали фармата и нејзините карактеристики соодејствуваат со
нормативите за одгледување на одредена категорија животни?

- Дали електричната инсталација е соодветно поставена и
одговара на потребите?

- Дали постојат соодветни простории за чување на
ветеринарните лекови и останатите хемикалии на фармата?

- Дали на фармата постои ефикасен систем за отстранување на
отпадоците од производството?

- Дали фармата е соодветно заштитена од штетници?
Зачувување на здравјето, безбедноста и благосостојбата на

вработените во фармите:
- Дали на фармата се спроведуваат сите мерки за заштита и

безбедност при работа?
- Дали безбедносните мерки за заштита на здравјето на луѓето

немаат негативно влијание врз благосостојбата на животните?



Потекло на животните, идентификација и следливост:
- Дали на фармате се води евиденција за потеклото на животните, 

нивното движење, дали сите животни се одбележани и дали постои
систем за следливост?

- Дали се води евиденција за здравствениот статус на животните
во фармата?

- Дали се почитуваат законските нормативи при транспорт на
животните и промена на сопственикот?
Исхрана и напојување на животните:

- Дали животните имаат пристам до хигиенски исправна вода?
- Дали исхраната е во согласност со нормативите за исхрана на

одредена категорија животни?
- Дали машините за подготовка на храна се регистрирани и

сертифицирани во согласност со EUREPGAP-стандардите?
- Дали фармерите водат евиденција за потеклото и составот на

компонентите за подготовка на миксурата за исхрана?
- Дали се контролираат резидуите од ветеринарни лекови во

храната за домашните животни?
- Дали постојат постапки за утврдување на хигиената на опремата

за напојување и хранење?
- Дали храната се чува во услови кои ја штитат од расипување и

контаминација?



Објекти и услови за сместување на животните:
- Дали објектите овозможуваат комфорни услови за сместување, 

соодветна заштита на животните од надворешните влијанија, заразни
болести и стрес?

- Дали има доволно простор на подот според нормативите за
одгледување на одделни категории домашни животни и дали подот е чист
и дали е лизгав?

- Дали системите за вентилација овозможуваат соодветни
микроклиматки услови за одгледување на животните?

- Дали во објектот постојат остри предмети кои може да
предизвикаат повреди кај животните?

- Дали условите во објектот овозможуваат визуелен контакт меѓу
животните што влијае на нивната етологија, освен во случаите кога има
појава на болести и таквите контакти се забранети?

- Дали правилно и навремено се отстрануваат отпадоците од
објектите?



Здравје и благосостојба на животните:
- Дали планот за здравствена заштита овозможува континуирана

грижа за животните одстрана на стручните служби?
- Дали постои документ во кој се води евиденција за

здравствената заштита на животните, редовно се сервисира со нови
податоци, постојано се ревизира и редовно спроведува?

- Дали животните кои страдаат од одредени здравствени
нарушувања навремено се третираат и сместуваат во соодветни услови?

- Дали ветеринарните лекови се употребуваат само кога се
неопходни?

- Дали третманот на животните го прават стручно компетентни
лица?

- Дали ветеринарната опрема правилно се чисти, чува и одржува?
- Дали фармата е дел и учествува во програмата за превенирање

на одредени заразни болести?



Употреба на ветеринарни лекови:
- Дали ветеринарните лекови кои се употребуваат во

сточарството се регистрирани?
- Дали се води евиденција за апликацијата на ветеринарните

лекови и колку време се чува евиденцијата?
- Дали при терапирањето се следат инструкциите за апликација на

лекот и дозите дадени од производителот?
- Дали фармерите поседуваат соодветни способности и знаења за

апликација на одредена група лекови кои според упатството може да ги
аплицираат и самите фармери?

- Дали се употребуваат стимулатори на растот?
- Дали се контролира употребата на забранети супстанции и

присуството на резидуе од ветеринарни лекови во храната и животните?
- Дали ветеринарните лекови правилно се чуваат во оригиналните

пакувања и имаат валиден рок на употреба?
- Дали постои соодветна заштита за лицата кои ги аплицираат

лековите?
- Дали искористените ветеринарни лекови и останата медицинска

опрема правилно се складира и отстранува од фармата?



Нештетно отстранување на лешевите од угинатите животни:
- Дали отстранувањето на лешевите од угинати животни е во

согласност со законските регулативи?
- Дали опремата за отстранување на лешевите правилно се чисти

и дезинфицира?
- Дали областа надвор од фармата каде се складираат лешевите

правилно е ограничена и обезбедена?
Следливост на животните во текот на производниот процес:

- Дали сите животни пред транспортот поседуваат содветна
документација, која е контролирана од соодветните институции?

- Дали за животните кои биле подложени на одреден медицински
третман се води документација врз основа на што може да се одлучи
дали е поминат соодветниот временски период пред да се искористат?

- Дали различни видови и категории животни се чуваат одвоено
за време на транспортот или по транспортот?

- Дали постои соодветна опрема и рампи за утовар и истовар на
животните?

- Дали здравствената состојба на животните овозможува
транспорт без притоа животните да страдаат?

- Дали транспортните средства нудат благопријатни услови за
животните и го намалуваат влијанието на стресогените фактори?



OP[TI HIGIENSKOOP[TI HIGIENSKO--TEHNI^KI PRINCIPI PRI TEHNI^KI PRINCIPI PRI 
GRADBA NA OBJEKTI VO STO^ARSTVOTOGRADBA NA OBJEKTI VO STO^ARSTVOTO

Zna~ewe na objektite za doma{nite `ivotniZna~ewe na objektite za doma{nite `ivotni
-- Pri izgradba na {talite se vnimava na lokalnite klimatski Pri izgradba na {talite se vnimava na lokalnite klimatski 
uslovi, za srednite, maksimalnite i minimalnite temperaturi, uslovi, za srednite, maksimalnite i minimalnite temperaturi, 
za{tita od direktni vlijanija na dominantnite vetrovi. Ispustot za{tita od direktni vlijanija na dominantnite vetrovi. Ispustot 
ne treba da e blaten, pra{liv, izlo`en na voda i na direktna ne treba da e blaten, pra{liv, izlo`en na voda i na direktna 
son~eva insolacija.son~eva insolacija.
-- Izbor na lokacija, mestoto za gradba na {tala se procenuva od Izbor na lokacija, mestoto za gradba na {tala se procenuva od 
grade`nograde`no--tehni~ki aspekt, proizvoden, zdravstven i ekonomski. tehni~ki aspekt, proizvoden, zdravstven i ekonomski. 
Podol`nata oska na zgradite se postavuva vo pravec severoPodol`nata oska na zgradite se postavuva vo pravec severo--istok i istok i 
jugojugo--zapad. Najdobra po~va za izgradba na sto~arski objekti se zapad. Najdobra po~va za izgradba na sto~arski objekti se 
~akalot, pesokot i praporot.~akalot, pesokot i praporot.
-- Pova`ni sektori vo pogolemite farmi i postavuvawe na objektite Pova`ni sektori vo pogolemite farmi i postavuvawe na objektite 

-- Administrativen sektor;Administrativen sektor;

-- Remonten sektor;Remonten sektor;

-- Sektor za skladirawe hrana;Sektor za skladirawe hrana;

-- Sektor so objekti za smestuvawe Sektor so objekti za smestuvawe 
na `ivotnite;na `ivotnite;

-- Ispust;Ispust;

-- VeterinarnoVeterinarno--sanitaren sektor;sanitaren sektor;

-- Karantinski sektor;Karantinski sektor;

-- Sektor za skladirawe, pakuvawe i Sektor za skladirawe, pakuvawe i 
manipulacija so otpadocite.manipulacija so otpadocite.





Objekt za molzni kraviObjekt za molzni kravi Objekt za teliwaObjekt za teliwa

Prasili{tePrasili{te



HigienskoHigiensko--profilakti~ni merki vo sto~arskite farmi i profilakti~ni merki vo sto~arskite farmi i 
kompleksi: ograni~eno dvi`ewe na `ivotni i lu|e vo krigot na kompleksi: ograni~eno dvi`ewe na `ivotni i lu|e vo krigot na 
farmata i objektite, sproveduvawe na merkite za dezinfekcija, farmata i objektite, sproveduvawe na merkite za dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija, higienska ispravnost na krmivata, dezinsekcija i deratizacija, higienska ispravnost na krmivata, 
pakuvawe na |ubreto, ozelenuvawe na okolinata i dr.pakuvawe na |ubreto, ozelenuvawe na okolinata i dr.

Sistemi objekti vo sto~arstvotoSistemi objekti vo sto~arstvoto

-- PavilonskoPavilonsko--paralelen sistem;paralelen sistem;

-- Kompleksno boksoviot i monoblokovskiot sistem;Kompleksno boksoviot i monoblokovskiot sistem;

-- Katen sistem. Katen sistem. 

Gradewe objekti za doma{nite `ivotni:Gradewe objekti za doma{nite `ivotni:

-- Grade`ni materijali i elementi:Grade`ni materijali i elementi:

Pod koeficient na toplosprovodlivost se podrazbira ona toplina Pod koeficient na toplosprovodlivost se podrazbira ona toplina 
izrazena vo xuli, koja za edinica vreme (1 ~as), minuva niz gradizrazena vo xuli, koja za edinica vreme (1 ~as), minuva niz grade`en e`en 
materijal so povr{ina od 1 materijal so povr{ina od 1 mm22, , i so debelina od 1 i so debelina od 1 m, m, a pri razlika a pri razlika 
na temperaturata na dvete strani od 1na temperaturata na dvete strani od 100C. C. Toplosprovodlivosta na Toplosprovodlivosta na 
grade`nite materijali e zavisna od volumenskata te`ina, grade`nite materijali e zavisna od volumenskata te`ina, 
poroznosta i vla`nosta na materijalot.poroznosta i vla`nosta na materijalot.



Pod koeficient na primawe toplina se podrazbira onaa koli~ina Pod koeficient na primawe toplina se podrazbira onaa koli~ina 
toplina vo xuli koja e neophodna da se zatopli 1 toplina vo xuli koja e neophodna da se zatopli 1 kg kg materijal za materijal za 
1100C. C. 

Kolku materijalot ima pomalku {uplini, tolku pove}e ja zgolemuvaKolku materijalot ima pomalku {uplini, tolku pove}e ja zgolemuva
mehani~kata cvrstina, volumenska masa i toplosprovodlivost. mehani~kata cvrstina, volumenska masa i toplosprovodlivost. 
Materijalite koi propu{taat vodena parea, higienski se ocenuvaatMaterijalite koi propu{taat vodena parea, higienski se ocenuvaat
kako lo{i.kako lo{i.

Termoizolacioni materijali vo grade`ni{tvoto, treba da imaat Termoizolacioni materijali vo grade`ni{tvoto, treba da imaat 
mala volumna te`ina, mehani~ki da se cvrsti i da imaat mali i mala volumna te`ina, mehani~ki da se cvrsti i da imaat mali i 
zatvoreni {uplini, da se otporni na vlaga i da ne ja zadr`uvaat zatvoreni {uplini, da se otporni na vlaga i da ne ja zadr`uvaat 
vodata.vodata.

nabubren perlitov pesok;nabubren perlitov pesok;

perlitov beton;perlitov beton;

bitumen perlit;bitumen perlit;

keramzit;keramzit;

keramzitov beton;keramzitov beton;

toploizolacioni vati;toploizolacioni vati;

stiropor;stiropor;

penliv beton;penliv beton;

zgura;zgura;

lesi od trska ili slama;lesi od trska ili slama;

bodit;bodit;

lu{pa od orizova arpa.lu{pa od orizova arpa.


