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ПРЕДГОВОР И БЛАГОДАРНОСТ
Државите/териториите на Југоисточна Европа имаат широк асортиман на карактеристични и 
специфични земјоделски производи и традиционална храна со што ја прикажуваат нивната бога-
та био-разноликост и долга традиција во земјоделството  и обработката на храна. 

За разлика од земјите-членки на ЕУ кои имаат цврста политика за квалитет со цел да ги препозна-
ат географските и традиционалните особености на земјоделските и прехрамбените производи, 
државите/териториите во Југоисточна Европа главно се во рана фаза на поставување соодветен 
систем на услови за политика за квалитет. 

Шемите за географски ознаки и традиционални специјалитети се важни и им ја зголемуваат вред-
носта на земјоделските и прехрамбените производи притоа придонесуваат и за одржлив земјо-
делски и социо-економски раст во руралните предели. Свеста на јавноста и на политичката сфе-
ра, како и на производителите за важноста и можностите на специфичните, катерактеристичните 
и традиционалните производи е на многу различно ниво низ југо-источниот регион, а тука се и 
различното законодавство, помошта од институциите и финансиската помош како и активности-
те кои се спроверуваат. 

Постојаната работна група за регионален рурален развој во ЈИЕ (SWG) и Германското друштво 
за меѓународна соработка (ГИЗ) ГмбХ со нивниот проект „Поддршка на економската диверзифи-
кација на руралните области во Југоисточна Европа (СЕДРА)“, направија проценки за почетната 
фаза и постоечките празнини, проблеми и предизвици во законодавството, стратегијата, поли-
тиката и институционалниот систем за да се имплементира политиката за квалитет и шемите за 
географски ознаки и традиционални специјалитети во државите/териториите во ЈИЕ. 

Така, изложени се препораки за политиката како и акции за да се надминат предизвиците и да се 
олесни процесот за интеграција во ЕУ во делот за политиката за квалитет на храна.

Дополнително, направени се напори да се зголеми соработката меѓу оние кои ќе ја прават полити-
ката, истражувачите, граѓаните и бизнис секторот како и да се подигне свеста за тоа колку е важ-
но да се имплементира политиката за квалитет и шемите за географски ознаки и традиционални 
специјалитети во ЈИЗ и колку се тие важни за одржлив економски раст во руралните предели. 

Анализите за националните и регионалните политики и нејзините недостатоци се извршени во 
сите ЈИЗ држави / територии ( Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора 
и Србија) за да се дадат предлози за политика која соодветствува на политиката за квалитет на 
храна на ЕУ. При извршувањето на проценката, SWG и ГИЗ би сакале да упатат благодарност до 
Министерствата за земјоделство и рурален развој во регионот на ЈИЗ за нивната посветеност и 
активна соработка во текот на целиот процес.

Благодарност исто така и до виш експерт, проф. Д-р. Соња Србиновска од Факултетот за земјо-
делски науки и храна при Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје и регионалните експерти др. 
Владо Ковачевиќ, г-дин. Вели Хоти и интернационалниот експерт др. Паола Карсинови.  

Од Секретаријатот на SWG                               Од ГИЗ СЕДРА 
Г-дин Бобан Илиќ        Г-дин Бенјамин Мор 
Генерален секретар        Тим Лидер

*Ова именување не влијае врз позицијата за статусот и е во согласност со резолуцијата на СБ на ОН 1244 и мислењето на МСП за 
декларацијата за незавност на Косово
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Предговор и 
контекст 
Географските ознаки (ГО) се добра можност 
за многу региони да се зајакнат економски и 
општествено, не само во областа на трговија 
и приходите, туку исто така да имат и култур-
но и општествена корист. Географските озна-
ки може да бидат корисна алатка за рурален 
развој од економски, социјален и општествен 
карактер. Оваа претпоставка е делумно пот-
крепена со исклучителниот успех на ГО во ре-
гиони и држави главно во Франција, Италија и 
Шпанија (Giovannucci et. al, 2009)1.
Значаен број истражувања покажуваат како 
ГО можат да придонесат за развој во рурал-
ните области. (Arfini et al., 2019; Barjolle, 
2010; Gracia et al., 2007; Raimondi et al. 2018; 
EU Commission, 2012; European IPR helpdesk, 
2016; FAO, 2018; WIPO 2018). Понатаму, 
неколку истражувања истакнуваат колкаво 
влијание ГО имаат врз туризмот преку програ-
мите за заштита на регионалното културно на-
следство (Belletti and Marescotti, 2011; Suh and 
MacPherson, 2007; Teuber, 2010). Во литерату-
рата постојат докази дека поврзаност меѓу ГО 
и руралниот развој има во неколку области, и 
тоа: Поддршка за синџирот на набавка на ГО; 
(2) Поддршка за разноликост во руралната 
економија (3) осамостојување и активирање 
на човечките ресурси во локалните граѓан-
ски организации; (4) поддршка за профит од 
земјоделството; и (4) заштитата на околината, 
погодности и локални култури што им овозмо-
жуваат на луѓето да останат во сферата на про-
изводството 2008; разви модел на политичката 
економија за опсегот на географските ознаки, 
земајќи ги предвид можните ефекти од согле-
даниот квалитет како и од делење на трошоци-
те помеѓу производителите. Значителен број 
на студии за местото на потекло покажуваат 
дека земјата на потекло влијае врз видувањето 
на потрошувачите (Reierson 1966; Dornoff et 
1 https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/
English/E-Library/geographical_indications.pdf

al.   Според Аткин (2010 год.), кога потрошу-
вачите знаат од каде потекнува производот со 
тоа се намалува и ризикот од грешка, а уште 
почесто таа инфомација им користи и како 
показател за квалитет кога купуваат ( на пр. ) 
вино.  Меѓутоа, Акерлоф (1970 год.) и Нелсон 
(1970 год.), кои први го истражувале ова поле 
покажуваат дека информацијата може обрат-
нопропорционално да се поврзе со квалитетот 
и да влијае негативно на побарувачката. 
Во области каде земјоделството е тешко и ска-
по, како што се планинските области и земјите 
во развој, традиционалните начини на произ-
водство може да бидат и единствениот начин 
како да се одржи работата и за самовработу-
вање. Трошоците за производство и набавка 
вообичаено се повисоки отколку кај конку-
рентните индустриски производи, и токму 
затоа нивниот специфичен квалитет треба да 
се препознае а потрошувачите да се инфор-
мираат за нивните карактеристики. Освен тоа, 
поврзаноста помеѓу производите, луѓето и па-
зарите го прави производот што е поврзан со 
тоа место елемент со локална ознака за насе-
лението, па затоа за влијанието што го имаат 
производите сврзани со потеклото најмногу 
треба да се грижат локалните акционери ( Ко-
мисијата на ЕУ, 2014 год.).  
Имајќи предвид дека шемите на географски 
ознаки и традиционални специјалитети се 
важни за зголемување на вредноста и марке-
тинг на производите со спефицични каракте-
ристики, особено оние што доаѓаат од помал-
ку примамливите или руралните области, а 
придонесуваат и за поголем приход на земјо-
делците, како резултат на „единствено напор 
од подобрен квалитет“, на Југоисточните ев-
ропски држави/територии ( Албанија, Босна и 
Херцеговина, Косово*, Северна Македонија, 
Црна Гора, и Србија)  треба да им се овозмо-
жи политичка и техничка поддршка за шеми 
за квалитет на храна како што се географските 
ознаки (ГО) во согласност со барањата на ЕУ 
и процесот за спроведување. 
Обновениот процес за пристап кон ЕУ е глав-
ниот поттик за хармонизација и адаптација 
на политиките и актите за рурален развој на 
6-те Југоисточни европски држави/територии 
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со потребите на нивните региони и луѓето кои 
живеат таму. Иако сите држави/територии се 
соочуваат со неизбежни загуби од вредниот, 
традицонален начин на производство во земјо-
делството што сè уште постои: стареењето и 
миграцијата на руралното население.
Во моментот, политиката за проширување 
на на ЕУ има за цел 5 кандидатски држави/
територии: Албанија, Северна Македонија, 
Црна Гора, Србија и Турција, како и два шпо-
тенцијални кандидата Босна и Херцеговина 
(БиХ) и Косово*2 Kosovo*2.Договорот за Ев-
ропската унија ги образложува условите (Член 
49) и начелата ( Член6(1)) кон кои треба да се 
приспособи секоја држава што сака да стане 
членка на ЕУ.
Одредени критериуми мора да се исполнат за 
пристап. Овие критериуми (познати како Ко-
пенхашки критериуми ) ги воспоставил Ев-
ропскиот совет на самитот во Копенхаген во 
1993 год. и се однесуваат на стабилност на 
институциите кои ќе гарантираат демократија, 
владеење на правото, заштита на човековите 
права и почитување и заштита на правата на 
малцинствата. Економијата мора да биде до-
волно развиена за да се справи со конкурент-
скиот притисок на домашниот пазар, како и 
способна да ги превземе не само правата туку 
и одговорностите одредени според меѓународ-
ните договори3. Копенхашките критериуми 
опфаќаат политики и мерки од повеќе области 
коишто го сочинуваат Acquis Communautarie 
на Унијата што мора да го усвои, имплементи-
ра и примени секоја земја-кандидат. Acquis-от 
постојано се надоградува и ги содржи: Наче-
лата и политичките цели на меѓународните 
договори врз кои се темели Унијата; закони 
и решенија донесени според меѓународните 
договори, и судската пракса на Судовите; дру-
2  Предлог на Европската комисија за Регулатива на 
европскиот парламент и Советот за Инструментот за прет-
пристапна помош за рурален развој (ИПА2). Во Брисел на 
7.12.2011 COM(2011) 834 – до крај.

3  Пристапникот процес се заснова врз објрктивни 
критериуми и барање врз принципот на еднаков третман 
на сите држави што имаат поднесено барање. Напредокот 
во пристапниот процес зависи од тоа колку државата 
којашто има поднесено барање ќе ги преземе потребните 
реформи за да го усогласи политичкиот, правниот, 
административниот и еколошкиот систем со правилата, 
стандардите, политиките и практиките на Унијата.

ги акти, обврзани со закон или не, усвоени во 
рамки на Унијата; заеднички дејствија, заед-
нички ставови, декларации, заклучоци и други 
видови акти во рамки на заедничката надво-
решна и безбедносна политика.4. 
Со ова се бара административните капацитети 
да го применат законодавството на ЕУ заедни-
цата (ЕУЗ) во домашното законодавство, да го 
имплементираат и ефикасно да го спроведат 
преку соодветните админитративни и судски 
структури. Преговори се одржуваат со секоја 
земја-кандидат за да се одреди колку се тие 
способни да го применат законодавството на 
ЕУ (Acquis) и да се испита барањето за пери-
одот на транзиција, доколку го имаат. За да се 
спроведат преговорите за прием, законодав-
ството на ЕУ и стандардите се поделени на 35 
поглавја за кои се преговара едно по едно. Ев-
ропската комисија им помага на кандидатите и 
на потенцијалните кандидати при напредокот 
во израмнувањето со стандардите и полити-
ките на ЕУ. Правната основа за финансиската 
поддршка за претпристапниот период е од-
редена согласно Член 212(2) од Договорот за 
функционирање на Европската унија.
Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) претставува еден од општите инстру-
менти кои директно ги поддржуваат полити-
ките на европската надворешна помош.5 По-
мошта за сите кандидати вклучува голем дел 
на мерки за изградба на институциите. Разли-
ка има меѓу држави-кандидати и потенцијали 
кандидати. Од една страна ги поддржува во 
нивните напори да ја зајакнат демократијата 
во институциите и владеењето на правото, 
преструктурирање на јавната администрација, 
го поддржува развојот, соработката и престру-
турирањето. А од друга страна, со помагање 
Заедницата придонесува за одржлив развој и 
намалување на сиромаштијата во сите овие 
земји. Помошта за земјите-кандидати допол-
нително се насочува и кон усвојување и спро-
ведување на Европското законодавство во 
целост и ги подготвува земјите-кандидати за 
4   https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlarge-
ment/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
5  Предлог на Европската комисија за Регулатива 
на европскиот парламент и Советот за Инструментот за 
претпристапна помош за рурален развој (ИПА2). Во Брисел 
на 7.12.2011 COM(2011) 834 – до крај.
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всадување на политиката за земјоделство и ко-
хезија на Заедницата.ИПА6 се состои од след-
ниве 5 компоненти: Транзициска помош и ин-
ституционална надградба; 2) Прекугранична 
соработка; 3) Регионален развој; 4) Развој на 
човечки ресурси; 5) Рурален развој. Првите 2 
компоненти се достапни за сите корисници, а 
останатите единствено за земјите-кандидати. 
На пример, ИПАРД програмата  или Инстру-
мент за претпристапна помош за руралниот 
развој овозможува помош за спроведување 
на Европското законодавство што се однесува 
на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и 
придонесува за негова одржлива адаптација во 
земјоделскиот сектор и руралните области во 
земјата-кандидат7 (Corsinovi, Gaeta 2015).
Во ЈИЕ, јавната, политичката и научната свест 
за клучната улога на политиката за храна е на 
многу поразлично ниво, а потоа тука се и раз-
личното законодавство, ниската институцио-
нална и финансиска помош. Меѓутоа, за да се 
овозможат препораки за политика за рурална-
та храна што е во согласност со стандардите 
на ЕУ и спроведување на соодветните шеми за 
квалитет, европските и регионалните експерти 
направија проценки и анализа на празнини на 
национално ниво. 
Проценките се насочуваат кон анализирање 
на сегашното национално законодавство и 
институционален статус на државите/тери-
ториите на Југоисточна Европа, со фокус на 
идентификација на празнини, потенцирајќи ги 
потребните промени, реформи и хармониза-
ција на правната основа со Заедничката земјо-
делска политика (ЗЗП) и шемите за квалитет 
на храна како географски ознаки. Освен тоа, 
наравени беа и проценки за клучната улога на 
малите произведувачи на храна и беа иденти-
фикувани клучните проблеми и предизвици за 
произведувачите како и трендовите за заштита 
во ЈИЕ земји/територии.
Следствено на ова, овој документ е поделен на 
3 делови:

6 Комисијата не ЕУ во јуни 2011 год. Предложи 
„Буџет за Европа за 2020 год.“ за да се прераспределат 14 
110.100.000 евра во Инструментотзапретпристапнапомошза
рураленразвој за периодот 2014-2020.
7 Овие цели треба да се исполнат со спроведување 
на 9 различни мерки под 3 приритетни оски: прво за 
подобрување на ефикасноста на пазарот и спроведување 
на стандардите на заедницата, втори следат дејствијата за 
подготовка на спроведување на агро-еколошките мерки и 
„Leader“; и трето економско-рурален развој.

Во првото поглавје ( Поглавје А) авторите го 
земаат предвид ситемот за квалитет и него-
вото спроведување на ниво на ситемот на ЕУ 
(прв пасус). Сегашното национално законо-
давство и институционален статус во земји-
те/териториите на ЈИЕ за имплементирање 
на законодавството на ЕУ е анализирано во 
второто поглавје. Третото поглавје ги прика-
жува главните стратегии и приоритети кои ги 
спрведуваат ЈИЕ за да ја поддржи политиката 
за рурален развој и шемите за политиката на 
храна. ДЕЛ А завршува со некои практични 
препораки и можни акции според анализата 
на релевантните аспекти од претходните дело-
ви што може да им помогнат на создавачите 
на политиката и на промотери да го поддржат 
спроведувањето на системите за ГО. 
Во додатокот со помош на регионалните 
експерти е изнесена листа на земјоделски/
прехрамбени производи со цел да се иденти-
фикуваат земјоделските производи што можат 
да станат дел од процесот за регистрација на 
ГО, или можат да бидат земени предвид во 
идни активности за да се зголеми чувството 
кај произведувачите и потрошувачите. 
Во Поглавје Б, авторите подготвија кратки на-
соки за чекорите и процедурите што треба да 
се следат за да се регистрира производ со гео-
графска ознака (ЗОП и ЗГО) и гарантитан тра-
диционален специјалитет (ЗТС) со цел да се 
разбере како (некои) барања на ЕУ се спрове-
дувале во најуспешните држави во ЕУ, и како 
примери се земени некои ГО од ЕУ.
Во Поглавје В е вклучен извештај за секоја 
анализирана држава поедниечно ( Албанија, 
Босна и Херцеговина, Северна Македонија, 
Црна Гора, Србија и Косово*)  кој е подготвен 
од регионалните експерти.



Поглавје А: 
Регионален 
извештај за 
синтеза 
Автори:
Соња Србиновска, 
д-р, Факултет за земјоделски науки и храна,  Св. Кирил и Методиј, Скопје

и 

Паола Корсинови, 
д-р, експерт за земојделска политика на ЕУ, ЕУ регулативи & агробизнис
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А.1 Европски систем за 
квалитет

Целта на политиката за квалитет на Европска-
та унија (ЕУ) е да ги заштити називите на 
специфичните производи за да ги промовира 
нивните единствени карактеритики и традици-
онални вештини. Како акроними признаени се 
три шеми за квалитет, и тоа: ЗОП (Заштитена 
ознака за потекло), ЗГО (Заштитена географ-
ска ознака) и ЗТС (Гарантиран традиционален 
специјалитет). Овие шеми ги промовираат 
и заштитуваат називите на земјоделските и 
прехрамбените производи, ја поттикнуваат 
разноликоста во земјоделското производство, 
ги штитат имињата на производите од псевдо-
ними, злоупотреба, лажни парови и имитација 
и им помагаат на потрошувачите бидејќи им 
даваат информација за специфичната карак-
теристика на производот. Со шемата за га-
рантираниот традиционален специјалитет се 
нагласува традиционалната карактеристика 
на производот што е или во нивниот состав 
или во начинот на производство, па затоа и не 
е цврсто поврзана со географското потекло ( 
Европската комисија, 2012 год.) ( Дијаграм 1). 

ЗОП и ЗГО се познати како географски ознаки 
(ГО) поради тоа што се поврзани со местото 
каде се произведуваат.  Препознавајќи ја ГО 
потрошувачите полесно им веруваат и ги раз-
ликуваат квалитетните производи а со тоа им 
помагаат и на произведувачите за подобар 
пласман на производите. Правото на гограф-
ска ознака им овозможува на оние кои го има-
ат да им забранат да ја користат ознаката на 
трети лица чии производи не се во согласност 
со наведените стандарди. Само произведува-
чите, кои ги исполнуваат специфичните усло-
вите за производство на одреден прозивод, и 
живеат во однапред дефинираната географска 
област имаат за право да ја користат географ-
ската ознака.

Дијаграм А.1. Шеми на Европската унија
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Заштитена ознака за потекло (ЗОП) е на-
зивот што се користи за да се определи 
производ што потекнува од ограничена 
територија ( регион, предел или држа-
ва)  чиј квалитет или особини се клучни 
или единствени токму поради местото 
од каде што потекнуваат. Најчесто, при-
родните и човечките фактори во областа 
се причина за различниот квалитет. За да 
биде еден производ заштитен како ЗОП 
сите чекори при производство на земјосел-
ските и прехрамбените производи треба да 
се извршуват во определениот предел. Ова 
значи дека суровите материјали што се ко-
ристат за добивање на производот зашти-
тен како ЗОП ( на пр. млеко искористено 
за да се добие производ сирење) треба да 
потекнуваат од географската област. 
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Заштитена географска ознака (ЗГО) е 
називот што се користи за да се опреде-
ли производ што потекнува од одредена 
територија (предел, регион или држава) 
и чијшто квалитет, репутација или дру-
ги особини може да се препишат на него-
вото потекло. Најмалку еден од чекорите 
при производство треба да се извршува во 
одредената територија, што значи дека 
суровите материјали за да се направи про-
изводот не мора да потекнуваат од гео-
графската област. 
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Со терминот „Гарантиран традициона-
лен специјалитет (ЗТС)“ Европската унија 
ја нагласува традиционалноста како што 
е начинот на производство или составот, 
без да го поврзува производот со одредена 
географска област. Производот што се ре-
гистрира како ЗТС е заштитен од фалси-
фикување или злоупотреба.

Извор: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-
safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-ex-
plained_en

Како дел од системот на ЕУ за правата на ин-
телектуална сопственост (ПИС), називите на 
производите што се регистрирани како ГО се 
законски заштитени од имитација и злоупо-
треба во државите на ЕУ но и во останатите 
држави каде што е потпишан специфичен до-
говор за заштита.8. Откако стапи на сила дого-
ворот на СТО за Трговски аспекти на права-
та на индустриска сопственост (ТАПИС) кон 
средината на 1990-тите, називите за ГО поч-
наа да се користат и меѓу луѓето. Договорот за 
ТАПИС, член 22, став 1, ги содржи следниве 
објаснувања за ГО: 

 Ознаките кои определуваат одреден производ 
како производ што потекнува од територија на 
земја-членка, или регион или предел во таа те-
риторија, каде квалитетот, угледот или други 
особини на производот се клучни за да се по-
врзат производот со неговото потекло.
8  Со правото на интелектуална сопственост (ПИС) 
се заштитени нематеријалните сретства на фирмата, со што 
им дозволува на претпријатијата да профитираат од нивните 
креативни и иновативни дејности. Нематеријалините 
сретства зафаќаат повеќе од половина од вредноста на 
компаниите, а нивната вредносѕ и понатаму се зголемува.
Во свет каде компаниите во ЕУ сè повеќе се натпреваруваат 
на полето на иновации, креативност и квалитет наместо 
на цена, интелектуалната сопственост е корисна алатка за 
компаниите во ЕУ да станат поконкурентни. Комисијата 
изработи правна рамка и систем за интелектуална 
сопственост што им нуди стимуланси на компаниите во ЕУ 
за да инвестираат во добра и услуги со високи стандарди на 
квалитет, иновации, дизајн и креативност.

Во ЕУ, ГО се уредени со неколку одредби во 
зависност од видот на производот за којшто 
станува збор: Земјоделски или прехрамбе-
ни производи, или вина, или алкохоли, или 
ракотворби или индустриски производи.  Во 
сите случаи, земјите-членки се одговорни да 
спречат незаконска употреба на заштитените 
географски ознаки во границите на ЕУ.

•	 Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012 на Ев-
ропскиот парламент и советот на ЕУ од 
21.11.2012 за шемите за квалитет на земјо-
делски и прехрамбени производи

•	 Регулатива (ЕС) бр. 1308/2013 за заштита 
на географската ознака за вино9

•	 Регулатива (ЕС) бр. 251/2014 за заштита на 
географската ознака за ароматично вино10

•	 Регулатива (ЕС) бр. 787/2019 за заштита на 
географската ознака за алкохолни пијало-
ци11

Дополнителни одредби или правила за спро-
ведување се предвидени во Делегираната ре-
гулатива.

9  Со Регулативата (ЕУ) бр. 1308/2013 на Европскиот 
парламент и на Советот од 17.12.2013 се создаде заедничка 
организација за пазарот на земјоделски производи и се 
укниаа Регулативите на Советот (ЕЕС) бр. 922/72, (EEC) бр. 
234/79, (EC) бр. 1037/2001 и (EC) бр. 1234/2007 и Делегираната 
регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/33 од 17.10.2018, а се 
дополни Регулативата (ЕУ) бр. 1308/2013 на Европскиот 
парламент и на Советот за поднесување барања за заштита 
на ознаки за потекло, географски ознаки и традиционални 
називи во винскиот сектор, постапката за поднесување 
приговор, ограничувања при користење, дополнување на 
спецификациите на производот, укинување на заштитата, и 
етикетирање и претставување.
10  Регулатива (ЕУ) бр. 251/2014 на Европскиот 
парламент и на Советот од 26.02.2014 за дефинирање, опис, 
презентација, етикетирање и заштита на географските 
ознаки на ароматични вински производи и за укинување 
на Регулативата на Советот (EEC) бр. 1601/91
11  Регулатива (ЕУ) на Европскиот парламент и на 
Советот од 17.04.2019 за дефинирање, опис, презентација 
и етикетирање на алкохолните пријалоци, начин на 
користење на алкохолните пријалоци при презентација и 
етикетирање на други прехрамбени производи, заштита 
на географски ознаки за алкохолни пијалоци, и користење 
на етил алкохол и дестилати од земјоделско потекло за 
алкохолни пијалоци, и за укинување на Регулативата (EC) 
бр. 110/2008
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664/201412 и во Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) бр. 668/2014. 

Регулативата 1151/2012 се однесува само на одредени земјоделски и прехранбени производи, 
како на пример, овошје и зеленчук, риба, месо и месни производи, сирење, леб, печива или пиво. 
Заштитата предвидена со Регулативата 1151/2012 по регистрацијата е еднакво достапна за гео-
графските ознаки на трети земји кои ги исполнуваат соодветните критериуми и кои се заштитени 
во нивната земја на потекло. Класификацијата во Анекс XI кон Регулативата за спроведување 
содржи сеопфатна листа. (Во Табела 1 е дадена кратка листа согласно Регулативата на ЕУ). 

Табела 1. Листа и класификација на производи 

Земјоделски 
производи за 

човечка употреба 
што може да се 

заштитат

Од Класа 1.1. до 1.8 Свежо месо (и изнутрици); Месни производи 
(готвени,солени, чадени, итн.); Сирења; Други производи од 
животинско потекло( јајца, мед, разни млечни производи освен 
путер, итн.); Масла и масти (путер,маргарин, масло, итн.); Овошје, 
зеленчук и житарки, свежи или преработени;
Свежа риба, мекотели и ракови и производи добиени од нив; 
други производи наведени во Анекс I кон Договорот (зачини, 
итн.)

Земјоделски и 
прехрамбени 

производи што 
може да се 

заштитат со ЗОП/
ЗГО

Од Класа 2.1. до 2.20 пиво, чоколадо и производи од чоколадо; 
леб, печиво,торти, кондиторија, колачи и друга пекарска стока; 
пијалаци од растителниекстракти; тестенини; сол; природни 
гуми и смоли; паста од сенф; сено;есенцијални масла; плута (итн.)

Гарантирани 
традиционални 
специјалитети

Од Класа 2.21. до 2.27 готови оброци, чоколадо и производи 
од чоколадо;леб, печиво, торти, кондиторија, колачи и друга 
пекарска стока; пијалаци одрастителни екстракти; тестенини; 
сол.

Извор: Сопствена елаборација на авторот врз основа на Регулативата 1151/2012 и 668/2014.

Регулативата за земјоделски и прехранбени производи со географска ознака предвидува дека 
сите ограничувања за потеклото на суровините за производи со географска ознака мора да бидат 
оправдани од аспект на поврзаността помеѓу специфичниот квалитет, угледот или друго обележје 
на земјоделскиот или прехранбен производ и географското потекло.

Поради специфичноста на винскиот сектор во ЕУ, Регулативата (ЕК) бр. 1308/2012 за заштита на 
географските ознаки на виното ја предвидува следнава спецификација: 

- „Ознака на потекло“ означува назив на регион, специфично место или држава со кој се опишува 
производ којшто ги исполнува следниве услови:

•	 Неговиот квалитет и карактериски претежно или исклучиво се должат на одредена гео-
графска средина заедно со природните и човечките фактори присутни во неа;

•	 Грозјето од коешто се произведува потекнува исклучиво од таа географска област;
•	 Производството се одвива во таа географска област;
•	 Се добива од винските сорти од Vitis

12 Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 664/2014 од 13.12.2013 за дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 
1151/2012 на Европскиот парламент и на Советот за основањето на симболи на Унијата за заштитени ознаки на потекло, 
заштитени географски ознаки и гарантирани традиционални специјалитети со осврт на одредени правила за потеклото, 
одредени правила за постапката и одредени дополнителни преодни правила.
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- „Географска ознака“ означува назив на ре-
гион, специфично место или држава со кој се 
опишува производ којшто ги исполнува след-
ниве услови:

•	 Поседува специфичен квалитет, углед или 
други својства што се препушуваат на гео-
графското потекло

•	 Најмалку 85% од грозјето искористено за 
негово производство потекнува исклучи-
телно од таа географска област;

•	 Производството се одвива во таа  географ-
ска област;

•	 Се добива од вински сорти од родот Vitis 
vinifera или од хибрид од сорти на Vitis 
vinifera и други сорти од родот Vitis.

Според голем број на научни публикации, ге-
ографските ознаки се добра можност за многу 
региони да се зајакнат економски и општестве-
но, не само во областа на трговија и приходи-
те, туку исто така да имат и културно и опште-
ствена корист. Оваа претпоставка делумно се 
заснова на исклучителниот успех на ГО во 
региони и држави како што се: Франција, Ита-
лија и Шпанија (Giovannucci et. al, 2009) .1313 
Географските ознаки не се само систем за ге-
ографско именување. Тие го идентификуваат 
производот како производ што потекнува од 
одредена територија, каде една или повеќе од 
неговите катактеристики или неговиот квали-
тет, углед или некое друго облежје главно се 
препишуваат на неговото географско потекло 
и специфичните човечки или други фактори 
присутни во тој регион.

13  https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/
English/E-Library/geographical_indications.pdf

А.1.1 Заштита преку регистрација 

Сите производители кои ја задоволуваат со-
одветната спецификација може да користат 
назив согласно Регулативата на ЕУ. Симбо-
лите (логоата) на ЕУ мора да бидат ставени 
на етикетите на производите што потекнува-
ат од Европскта унија и да се продаваат под 
регистрираниот назив. Може да се користат 
ознаките „заштитена ознака на потекло“ или 
„заштитена географска ознака“, или соодвет-
ните кратенки „ЗОП“ или „ЗГО“  (чл.12(3) од 
Регулативата). 

Контролните тела на земјите-членки вршат 
проверка на усогласеноста со спецификација-
та. Секој производител на соодветниот про-
извод мора да се придржува до контролниот 
систем (базиран на надоместоци). 

Не е прифатливо да се користат заштитени на-
зиви за слични производи со различно потекло 
или други обележја. Користењето регистрира-
ни називи за други производи е исто така за-
бранет, доколку со тоа се искористува угледот 
на заштитениот  назив. Освен тоа, Регулати-
вата обезбедува сеопфатна заштита на реги-
стрираните називи од злоупотреба, имитација 
или изработка на прозиводи кои потсетуваат 
на нив, дури и ако е наведено фактичкото по-
текло на производот или ако заштитениот на-
зив е преведен или проследен со израз, како на 
пр. „стил“, „тип“, „метод“, „како произведено 
во“, „имитација“ или слично, и кои било други 
практики што доведуваат до заблуда.  Освен 
тоа, заштитените називи не може да станат ге-
нерички (чл.13(1) и (2) од Регулативата). 

Регистрирањето на ознаки за географско по-
текло не влијае врз правата што произлегуваат 
од претходни трговски марки стекнати со до-
бра намера. Меѓутоа, истовремено постоење 
на трговска марка и на ознака за потекло или 
географска ознака мора да се толерира. Од 
друга страна пак, трговската марка отпосле не 
може да се заштити доколку било поднесено 
барање во однос на сличен производ и докол-
ку користењето на трговската марка би било 
спротивно на Член 13 од Регулативата  (чл.14 
од Регулативата).
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A.2 Евалуација на досегашните државни системи 
за воведување на законодавството на ЕУ 

A.2.1 Законска рамка Празнини и потреби

Под водство на ЈИЕ држави/територии (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Северна Ма-
кедонија, Црна Гора и Србија) се направени проценки и анализа на празнини на државно ниво 
за да се дадат предлози за развој на политиката за храна во согласност со онаа на ЕУ за рурален 
развој и спороведување на шемите за квалитет. Проценките најмногу се насочени кон анализи на 
досегашното државно законодавство и институционален статус, трендовите на традиционалното 
производство и негова заштита во државите/ териториите на ЈИЕ. (Табела 2). 

Табела А.2 Регулативи за шемите на квалитет за храна во државите/териториите на Југо-
источна Европа

Донесени закони и правилник за шеми за 
квалитет    

 Степен на усогласеност 
со законодавството на 
ЕУ Рег. 1151/2012 и Рег. 
за спроведување 

Надлежен орган

АЛБ
Закон за шеми на квалитет на 
земојделски и прехрамбени 
производи ( Сл. весник 8/2019);

Усогласен, треба целосно 
да се хармонизира

Министерство за 
земјоделство и рурален 
развој

БиХ Правилник за системи на квалитет за 
прехрамбени производи  делумно Агенција за безбедност 

на храна на БиХ

КОС*

Нема одреден закон за Шеми на 
квалитет  Законот за географски 
ознаки и ознаки за потекло се 
воглавно во согласност со правилата 
за заштита на ГО ( Сл. Весник 05/З-051) 
во сила

делумно

Агенција за 
интелектуална 
сопственост ( во рамки 
на Министерството за 
трговија и индустрија) 

ЦГР

Закон за шеми на квалитет на 
земојделски и прехрамбени 
производи ( Сл. весник 01-347/2); 
Правилник за начинот на 
регистрирање на ознаката за потекло 
и географската ознака на земјоделски 
и прехрамбени производи 
Правилник за ознаки на гарантирани 
традиционални специјалитети 
на земјоделски и прехрамбени 
производи

целосно хармонизиран 
Министерство за 
земјоделство и рурален 
развој

МКД
Закон за квалитет на земјоделските 
производи (140/2010, 53/2011, 55/2012, 
106/2013, 116/2015, 149/2015; 193/2015)  

Усогласен, треба целосно 
да се хармонизира

Министерство 
за земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство

СРБ

Нема одреден закон за шеми 
на квалитет Закон за ознака на 
географско потекло (Сл. Весник 
18/2010). во сила 

Закон за шеми за 
квалитет на земјоделски 
и прехрамбени 
производи – сè уште не е 
објавен: 

Треба да биде - 
Mинистерство 
за земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство

Извор: Сопствена елаборација на авторот врз основа на националните извештаи.  Регионалните експерти ја овозможија инфома-
цијата во табелата ( повеќе инфомации во Дел  В)

mailto:A.2.1


Шеми за географски ознаки и традиционални специјалитети во Југоисточна Европа

21

Политика за квалитет на храна

Државите/териториите на Југоисточна Европа 
достигнаа различно ниво на подготовка и на-
предок за географските ознаки и нивно спро-
ведување. Повеќето држави/територии (Црна 
Гора, Албанија, Северна Македонија и Босна 
и Херцеговина) веќе усвоија правила за шеми 
за квалитет, а останатите (Србија и Косово*) 
се во процес на подготовка.  И покрај тоа што 
документите за програмите и стратегиите од 
државните извештаи навидум изгледаат како 
да се во согласнот со политиката за храна на 
ЕУ и близу до стандардите на ЕУ, спроведу-
вањето на шемите за квалитет сè уште е слабо 
и не дотолку прикажано.  

Како што и е објаснето во наредните страни-
ци, локалните заедници ( а понекогаш и про-
изведувачите) сметаат дека  географските оз-
наки ( ЗОП/ЗГО) се полни бироктарија, скапи 
( создавање на група на подносители, исцрту-
вање на спецификациите, докази за користење 
на назив, обврски и трошоци за сертификација 
и контроли) и одземаат време.

А.2.2 Институционална поставеност: 
Празнини и потреби

Назначување на Национално акредитирано 
тело (НАТ) и спроведување на хармонизирани 
регулативи со оние на Европското законодав-
тство можат да им овозможат на произведу-
вачите да ги регистрираат нивните традицио-
ални производи (ЗОП, ЗГО или ГТС) на ниво 
на ЕУ. Во европската Рег. 1152/2004 јасно е 
наведено дека заштитата е еднакво достапна 
за ознаки за потекло и за географските ознаки 
на трети земји кои ги исполнуваат соодветни-
те критериуми и кои се заштитени во нивната 
земја на потекло.  

Всушност, националните органи на засегнати-
те држави во согласност со најмал број на за-
еднички одредби, вклучувајќи ја и национал-
ната постапка за приговор, треба да овозможат 
и групата на производители да ги испитува ба-
рањата, но исто така и да превземат други че-
кори во согласност со постапките утврдени во 
Рег. 1151/2012 за да ги заштитат производите 
во државата. 

Затоа, од суштинскта важност е да се создаде 
компетентно тело со соодветно квалификуван 
персонал кои ќе ги има потребните ресурси за 
да ги извршуваат нивните задачи14 за успешно 
спроведување на шемите за квалитет.

НАТ во државите/земјите треба да достигнат 
одреден број на критериуми за работа за да по-
тврдат дека се објективни и ефикасни. Земји-
те-членки или засегнатите држави треба да 
преземат соодветни административни и прав-
ни чекори за да го спречат или да го запрат не-
законското користење на ознаките за потекло 
или на заштитените географски ознаки што 
се произведуваат или продаваат во таа земја/
држава. Исто така,  треба да се претстават и 
одредби за делегирање на некои од надлежно-
стите за извршување на определени задачи за 
контрола на контрлните тела.

Во повеќето држави/територии на ЈИЕ ( спо-
ред извештаите од анализите на авторите) 
надлежни институации за заштита на тради-
ционалните прехрамбени производи и спро-
ведување на шемите за квалитет се Мини-
стерствата за земјоделство. Меѓутоа, постојат 
значајни разлики во нивото на дефинирани-
рање на обврските и ограничување на актив-
ностите со останатите државни институации 
и организации при спроведување на погоре 
наведениот закон. На пример, во некои држа-
ви/територии како што се Србија и Косово* и 
Канцеларијата за интелектуална сопственост 
и Министерството за земјоделство се одго-
ворни, но препораките се да се задржат земјо-
делските и прехрамбените производи под над-
лежност на Министерството за земјоделство. 

Различните одговорности на органите доведоа 
до преклопување на целите и активностите, и 
најверојатно ова се должи на недостатокот на 
интерес и збунетост меѓу произведувачите и 
потрошувачите.  
14 Што се однесува до заштитените ознаки за потекло 
и заштитените географски ознаки, ННТ треба детално да 
го прегледаат барањето со соодветните сретства за да 
проверат дали е оправдано и дали ги исполнува условите 
во соодветната шема; треба да се осигури дека барањето 
на производителите е објавено, дека има транспарентна 
постапка за приговори, да ги објави спецификациите на 
производот врз чија основа е дадена потврдна одлука и 
да овозможи електронски пристап до спецификациите на 
производот итн.
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Системот на ЗОП/ЗГО во Европската унија 
го раководат главно Министерствата за земјо-
делство, а на терен, директно групата-произ-
водители и преработувачи, и ова е пристап 
оддолу-нагоре: којшто го водат самите произ-
ведувачите ( или здружението на земјоделци) 
за да си го заштитат нивниот интерес. 

Од друга страна пак, во Југоисточна Европа 
барањето за заштита најчесто доаѓа од Кан-
целаријата за интелектуална сопственост каде 
што кругот на делување на заштитата на ГО 
главно се ограничува само на заштита на ин-
телектуалната сопственост, односно, заштита 
на регистрираните називи од злоупотреба и 
недозволена употреба со што би се нарушил 
угледот на тие производи. 

Следствено на ова, не се обезбедува поврза-
ност помеѓу ЗОП/ЗГО и развој во руралното 
земјоделство и постои ризик ГО да ги смета-
ат за трговска ознака. Засега одговорностите 
за заштита на ГО главно се кај Канцелариите 
за интелектуална сопственост што доведува 
до преценување на правните аспекти а многу 
слаб обзир за земјоделството во пракса и про-
блемите на руралниот развој како и проблеми-
те со пласман. (ФАО, 2008)15. 

Во ЕУ, ГО се регулирани одделно од системот 
за трговски ознаки со што јавно се заштитени 
без да се користат законите за приватна инте-
лектуална сопственост. Меѓутоа, трговските 
ознаки се користат за да се зацврсти нивната 
заштита, па оттаму се појавува и одредена кое-
гзистенција помеѓу трговските ознаки и ГО, и 
покрај тоа што трговската ознака е својствена 
за оние што не користат ГО.

Како дополнителна правна заштита корисни-
ците на ГО можат да употребат и трговска оз-
нака онаму каде што ГО може да се појават и 
како дел од сликовита трговска ознака, иако 
ова не ги приспособува или заменува општите 
права на ГО. Повеќето корисници на ГО во ЕУ 
имаат регистрирано Сликовити трговски озна-
ки во заедницата.16

15 Географските ознаки и трговските марки се 
различни знаци што се користат за да се разликуваат добра 
или услуги на пазарот.
16  https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/
English/E-Library/geographical_indications.pdf

Според регулативите на ЕУ, еден знак што се 
состои само од географско име не може да се 
регистрира како трговска ознака. Географски-
те ознаки се предодредени по името на гео-
графската област и вообичаено таа одговара 
со името на местото од каде што потекнува 
производот, или со името под кое е познато во 
тоа место. 

Описните знаци припаѓаат на јавната сфера: 
Мора да останат подеднакво достапни за се-
кого и не смеат да се монополизираат. Меѓу-
тоа, досега географските имиња се заведуваат 
со цел да бидат поразлични преку начинот на 
употреба и се идентификуваат преку одреден 
производ или услуга, без да се означува некое 
географско потекло. 

Главните проблеми во поставеноста на инсти-
туцитте, општо кажано, што не важни за сите 
држави/територии се:

•	 Недостиг на институционална рамка за 
шеми за квалитет и поделеност на релевант-
ната институционална структура. Непосто-
ење на јасно дефинирани надлежности меѓу 
различните оддели во министерствата и ин-
ституциите што се занимаваат со политика-
та за храна и се протегаат од манаџментот 
и поддршка на мерките па се со заштитата 
на ГО (на национално, билатерална и ниво 
на ЕУ) и системите за контрола.

•	 Улогата на националните и локалните 
земјоделски институции, локални власти, 
економски институции и агенции ( на пр. 
Стопанската комора) и истражувачките ин-
ститути треба да се дефинира или ре-дефи-
нира. 

•	 Недостаток на стратешки документи, про-
грами и планови за дејствување за целосно 
да се посочи проблемот на традиционални-
от начин на произведување, и употребата 
на ГО, или нивното постоење но недоволно 
спроведување поради недоволен број исти-
туционални структури, средства или квали-
фикуван кадар.

•	 Недостаток на соработка помеѓу инсти-
туциите коишто работат на политиката за 
храна и рурален развој 
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А.2.3 Улогата на производителите: 
празнини, клучни проблеми и 
предизвици  

Според Регулативата на Европската унија за 
шеми за квалитет, процедурата за регистрација 
на заштитена ознака започнува со поднесу-
вање барање за заштита од страна на заинтере-
сирана група на работници кои се занимава-
ат со призводство, обработка или трговија на 
истиот земјоделски или прехрамбен производ 
чијшто назив бараат да се заштити.17 Земјо-
делците многу малку знаат за придобивките 
и профитот од потенцијалните производи кои 
би можеле да се заштитат како ГО. При одре-
дување на клучните проблеми и предизвиците 
со кои се соочуваат производителите и трен-
довите за заштита во државите/теритотиите на 
ЈИЕ се покажа дека малите фарми се најважни 
кога станува збор за традиционалниот начин 
на производство на храна и доколку нив ги 
вклучат во програмите за рурален развој, од 
каде што ќе добијат поддршка за подобро да 
ги искористат условите, подобро да ги пласи-
раат традициоалните земјоделски производи и 
подобро да соработуваат меѓусебно може це-
лосно да се подобри нивниот стандард, како 
и да бидат заштитени со шемите за квалитет.

Најмногу поради проблеми со воведување на 
барањата за безбедност на храна, повеќето 
мали производствени капацитети за храна во 
државите/териториите на ЈИЕ не се регистри-
рани ниту одобрени од надлежните власти, а 
тоа е главниот услов за отпочнување на про-
цесот за заштита на етикетите на ГО. За да се 
надмине овој значаен проблем, којшто го има 
и кај малите производители во земјите во ЕУ, 
потребно е да се да се намалат барањата при 
применување на стандардите за безбедност 
на храна и истите да се пофлексибилни. Па-
кетот за храна (Рег. (ЕК) 852/2004 и Рег. (ЕК) 
853/20040) им дава шанса на малите бизниси, 
17  Регулативата на ЕУ 1308/2013 (Членови 152 
до 165) ги воспоставува правилата за организациите на 
производителите, грганизација од повеќе гранки, како и 
нивните правила и признанија. Исто така, Регулативата (EU) 
бр. 1151/2012 Чл.45 за организации на производители ги 
зема предвид признатите улоги и одговорности на групата 
производители. Членовите 157 и Членовите 161 даваат 
конкретни информации за млекото и производителите на 
млеко.

и со него е јасно пропишано дека секоја држа-
ва треба да е онолку приспособлива во прави-
лата за безбедност за тие да можат да се при-
менат во сите ситуации и услови и притоа да 
се избегнат прекумерните финансиски товари 
за ептен малите бизниси. 

Членот 13 став 3 исто така ù дава можност на 
секоја држава да ги адаптира националните 
мерки и барања според условите во регионот 
и посебните одлики на традиционалните про-
изводи сè со цел да продолжат да се користат 
традиционалните методи во секоја фаза во 
производството,обработката и пласманот на 
храната. За жал, надлежните власти во држа-
вите/териториите на ЈИЕ не им обрнуваат до-
волно внимание на овие можности што им се 
понудени во барањата за безбедност на храна, 
а важат за малите традиционални произведу-
вачи. Исклучок од ова е Црна Гора, каде што 
самата рурална политика и соодветните мерки 
за поддршка се причината за заштита на пет 
производи под етикетата на ГО за краток пери-
од поради тоа што ја прилагодиле флексибил-
носта во барањата за регистрирање на произ-
водствените капацитети за храна.

Во Србија е усвоен правилник за малопродаж-
ба и промовирање на храна од животинско по-
текло, но тој сè уште се наоѓа во фаза на спро-
ведување, а во Северна Македонија истиот е 
објавен во јули 2019год.

Флексибилноста во условите им дозволува на 
малите производители лесно да ја регистри-
раат обработката на земјоделските прозиво-
ди, па така, потоа тие можат да започнат и со 
регистрирање на земјоделски/прехрамбени 
прехрамбени производи под ГО.

Очигледно е дека малите традиционални про-
изводители недоволно се запознаени со ба-
рањата за безбедноста на храната, но не се 
доволно информирани ниту за законските ба-
рања за малите производствени капацитети. 
Имаат недоволно средства или услови за да 
земат заеми и да го продобрат производството 
а тука е и сложената документација што треба 
да ја поднесат. Немањето пристап до соодвет-
ни капацитети или капитал честопати може да 
го задржи спроведувањето на шемите за ква-
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литет на храна, па затоа треба да се обезбедат 
таргетирани национални мерки и фондови за 
да се подобрат капацитетите и опремата на 
оние прозиводители што ја произведуваат хра-
ната на традиционален начин ( сет таргетира-
ни национални мерки).

Повеќето мали земјоделци се слабо информи-
рани за придобивките и начелата од системот 
на ГО, а кооперациите (задруга) не се разви-
ени на задоволително ниво, какво што е по-
требно, за малите фарми. За да се информи-
раат произведувачите, да се опрости и забрза 
спроведувањето на шемите за квалитет секоја 
држава треба да објави Официјален водич за 
спроведување на процедурите за ЗОП/ЗГО и 
ГТС каде што ќе има доста информации и тре-
нинзи за земјоделците во руралните области. 

Семејните фарми во државите/териториите 
(во ЈИЕ) се соочуваат со многу потешкотии, 
како што се: недостаток на земја, недостаток 
на капитал, лоша организација и во слаба по-
зиција за преговарање во ланецот на храна, 
нозок приход, слаба инфраструктура и други 
фактори. Поради овие и други причини земјо-
делците имаат поголема потреба да произве-
дуваат различни прозводи, а онаму каде што 
е можно и да им ја зголемат вредноста за да 
добијат фер приход и да бидат конкурентини 
преку соработката. Понатаму, тешките кри-
териуми на пазарот во однос на безбедноста, 
квалитетот и довербата на потрошувачите за 
земјоделските производи ја наметнува потре-
бата од стандардизација, регистрација и за-
штита на одредени земјоделски производи. 

Производителите треба да ги знаат придобив-
ките од „заштитените етикети“ и да ги пре-
познаат заедничките цели на асоцијацијата. 
Системот ги охрабрува прозиводителите да се 
здружат и заедно да ги пласираат производите, 
а по процесот на заштита на национално ниво, 
постои можност да се заштитат таквите произ-
води и на ниво на Европската унија.

Голем предизвик за производството на тради-
ционалните производи е да ја подобри конку-
рентноста преку одредување на иновации што 
ја гарантитаат безбедноста на производите, 
а притоа во исто време и  да ги задоволуваат 

општите барања на потрошувачите и нивните 
очекувања и ставови за традиционалната хра-
на. 

Најпрво земјоделците треба да одредат тради-
ционален производ, потоа да создадат група 
со заеднички интерес да го заштити во соглас-
ност со шемите за квалитет на храна. Поизво-
дителите треба да се погрижат за соодветното 
етикетирање и пакување и, доколку е можно, 
да внесат новости во примарното производ-
ство или процесот на обработка што ќе ги по-
добрат хранливите и сензорските вредности 
или рокот на траење на производот, а потоа да 
работат на промовирање на производот.

Потребна е и дополнителна помош од држава-
та за промовирање на традиционалните про-
изводи ( брошури, памфлети, статии во меди-
уми) со што ќе се вклучат и консултативните 
услуги ( предавања, тренинзи, итн.) за да се 
заинтерсираат произведувачите. 

Исто така, потребна е и голема помош за да 
се воведат новости и пренос на знаењето за 
технологиите за производство на традици-
оналната храна. Неопходно е да се создаде 
блиска соработка и со научните установи за да 
им помогнат да го пресметат потенцијалниот 
ризик, но и за да им ги претстават новостите 
или да им се даде мислење од експерти за да 
се потенцираат придобивките од консумирање 
на карактеристични традиционални прозиво-
ди. Ова ќе придонесе за модернизација на сите 
делови од прозиводството, вклучувајќи го ло-
гистичкиот дел и пласманот со што ќе имаат 
поддршка за безбедоста и високиот квалитет 
на производите.

Долго време ги охрабруваат земјоделците да се 
здружат во здруженија или кооперации. Сепак, 
овој вид на соработка помеѓу земјоделците не 
е новост. Честопати се смета дека соработка-
та меѓу земјоделците е неопходен услов за да 
си ја подобрат нивната позиција во процесот 
на преговорите. Впрочем, како што е образло-
жено во извештаите од ЕУ, зајакнувањето на 
позицијата на земјоделците често е најзначај-
ниот потег во дискусиите за поддршка за вове-
дување на организации на производители во 
рамки на политика. Според Заедничката земјо-
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делска политика (ЗЗП) како за почеток се пот-
тикнуваат организации на производители во 
секторот за овошје и зеленчук. Како заедничка 
основа на сите видови организации е нивната 
цел, да ја подобрат благосостојбата на нивни-
те членови. Освен ова, нивните членови-про-
изводители се сопственици на организации за 
производство; тие се основани, надлгедувани 
и раководени од производителите, што на не-
кој начин им носи одредени придобивки. Ова, 
во поширока смисла значи дека организациите 
на произведувачи се како кооперации, органи-
зации во сопствеништво на корисниците, кон-
тролирани од корисниците и им носат придо-
бивки на корисниците. (Bijman et al., 2012)18.

А.2.4 Контролни тела и систем за 
сертификација

Во согласност со Европските регулативи Рег. 
1152/2004, шемите за квалитет на ЕУ треба да 
подлежат на систем за мониторирање од офи-
цијалните контроли, во согласност со начелата 
уврдени со Регулативата (ЕК) бр. 882/2004 за 
извршување на oфицијалните контроли со цел 
да се обезбеди проверка дали се придржува-
ат до законодавството за добиточна храна и 
храна за луѓе, како и до правилата за здравје 
на животните и благосостојбата на животните 
како што е наведено во оваа Регулатива.

 За да им ги гарантираат на потрошувачите 
специфичните одлики на географските ознаки 
и гарантираните традиционални специјалитет 
(ГТС), работниците треба да бидат проверени 
според систем со кој ќе се проверува придр-
жувањето до спецификациите на производот. 
Со заштита се опфатени и фазата на производ-
ство и фазата на надзор на заштитениот назив 
веднаш штом производот ќе се пласира на па-
зарот. И двата вида на котрола се под надлеж-
ност на земјите-членки ( види ги и упатствата 
на наредните страници).

Информациите за контрола на активности-
те за географските ознаки или ГТС треба да 
бидат вклучени во повеќегодишните нацио-
18  https://publications.europa.eu/en/publication-de-
tail/-/publication/ef388b8d-2171-11e6-86d0-01aa75ed71a1

нални планови за контрола и годишниот из-
вештај што го изготвуваат земјите-членки во 
согласност со Регулативата (ЕК) бр. 882/2004. 
Во согласност со истата Регулативата (ЕК) бр. 
885/2004, земјите-членки треба да назначат 
надлежно тело или тела коишто ќе се одго-
ворни за официјалните контроли спроведени 
со цел да се провери дали се постапува спо-
ред законските барања за шемите за квалитет 
усвоени под оваа Регулатива. 

Постапките и барањата усвоени според Ре-
гулативата (ЕК) бр. 882/2004 ќе го применат 
пристапот на mutatis mutandis кај официјални-
те контроли со цел да се обезбеди проверка на 
придржувањето со законодавството за шемите 
за квалитет за сите производи што ги опфаќа 
Анекс 1 од оваа Регулатива. Согласно законот, 
официјалните контроли ги опфаќаат: (а) про-
верка дека производот е во согласност со со-
одветната спецификација на производот; и (б) 
надгледување на употребата на регистрира-
ните називи коишто го опишуваат производот 
што се пласира на пазарот.

Проверката дали се постапува во согласност 
со спецификацијата на производот, пред исти-
от да се пласира на пазарот ја извршува: (а) 
еден или повеќе надлежните ограни како што 
е пропишано (види Член 36) (б) еден или по-
веќе контролни тела коишто се дел од надлеж-
ните тела за сертификација на производот.

Според анализираните извештаи за секоја др-
жава/територија изгледа дека има недостиг на 
ресурси и стручен кадар за заштита на ГО и 
контролните тела. 

Потребни се дополнителни напори со цел да 
се спроведат соодветните правила и тела на 
контролните системи, особено во доменот на 
официјалната контрола и проверка дали се 
постапува во согласност со спецификацијата 
на производот, што е особено важно за одр-
жување и опстанок на заштитениот производ 
на пазарот. Системот за контрола на квалите-
тот на ГО е неопходен за функционирањето (и 
кредибилитетот) на секоја шема за квалитет на 
храна, вклучувајќи ја и шемата за ГО. Надлеж-
ните органи мора да ги регистрираат или одо-
брат претпријатијата за храна ( за обработка 
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на храна од животинско потекло) за потребите 
на апликација за земјоделци или производи-
тели со цел да можат да поднесат барање за 
заштита на нивниот производ. Повеќето мали 
земјоделци ги немаат воведено барањата за 
безбедност на храна и нивниот бизнис не е 
официјално регистриран кај надлежните вла-
сти: и затоа не можат да поднесат барање за 
заштита на традиционалните производи или 
за мерките од ИПАРД програмите.  

Во Југоисточна Европа најмногу недостасува-
ат институции кои ќе раководат и ќе ги регу-
лираат деловите од процесот на производство 
како што досега се создадени за регистрација 
на земјоделци, регистрација на животни и 
регистрација на површини. Овој недостаток 
создава многу проблеми и неусогласености 
во процедурите на системот за контрола. Без 
институции да ја регулираат целата земјодел-
ска област и да ги пријавуваат земјоделските 
парцели станува тешко да се утврди проце-
дурата за плановите за контрола. Услугите за 
советување на земјоделците постојано имаат 
недоволно капацитети или финансии.  

Огромен проблем се појавува доколку нема 
или лошо функционираат процедурите за кон-
трола и сертификација, не само за шемите за 
квалитет на ЗОП/ЗГО и ГТС туку и за сите 
видови на знаци за квалитет, и ја загрозува ве-
родостојноста и понатамашниот развој на за-
штитените производи и етикетите за квалитет. 

Во Северна Македонија има две контролни 
тела коишто имаат дозвола од Министерство-
то да вршат проверка и да ја контролираат 
спецификацијата на производството, но тие 
не се акредитирани, од една страна поради 
скапиот процес за акредитација и поради не-
доволниот интерес на производителите за да 
си ги заштитат производите од друга. Во Црна 
Гора веќе има акредитирано тело за органско 
производство од Акредитационо тело на Црна 
Гора според MEST EN ISO / IEC 17065 стан-
дардот. Во Србија има четири сертифицирани 
тела со дозвола од Министерството за земјо-
делство што исто така се и акредитирани од 
Акредитационото тело на Србија според ба-
рањата на SRPS EN 17065 стандардот. 

Важен дел при создавање на политиката за 
храна и воведување на соодветните мерки е 
да постојат точни статистички податоци за 
земјоделството. За да се надмине проблемот 
со различни податоци од институциите кои 
се занимаваат со земјоделскиот сектор  треба 
да се создаде интегрирана и соодветна база 
на податоци којашто навремено ќе дава точ-
ни податоци што ќе може да се искористат за 
создавање на мерките за развој и која ќе може 
да ја користат сите заинтересирани владини и 
невладини институции.

А.3 Политика за 
рурален развој 

Политиката за рурален развој на ЕУ им пома-
га на руралните области во ЕУ да се справат 
со големиот број на економски, природни и 
општествени предизвици на 21-виот век. Под-
дршката за рурален развој е т.н. втор столб 
од Заедничката земјоделска политика што им 
овозможува на земјите-членки под закрила на 
финансиската поддршка од ЕУ да управуваат 
национално или регионално со повеќегодиш-
ни, кофинансирани програми. Во согласност 
со законодавството на ЕУ за програмите за 
рурален развој, секоја земја-членка треба да 
си подготви програми за рурален развој врз 
основа на потребите на нивните територии и 
да посочи најмалку 4 од 6-те заеднички прио-
ритети на ЕУ.
•	 Поттикнување на пренос на знаење во 

земјоделството, шумарството и руралните 
области

•	 Подобрување на отпорноста и на конку-
рентноста на сите видови земјоделство 
и промовирање на иновативни земјодел-
ски технологии и одржлив менаџмент на 
шуми;

•	 Промовирање на организации за синџири 
на храна, благосостојба на животните и 
проценка на ризик во земјоделството;

•	 Обновување, заштита и усовршување на 
екосистемите што се поврзани со земјо-
делството и шумарството;
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•	 Промовирање на ефикасноста на ресур-
сите и поддршка при процесот на преми-
нување кон ниско јаглеродна економија 
којашто ќе е отпорна на климатските про-
мени во земјоделскиот, прехрамбениот и 
шумарскиот сектор;

•	 Промовирање на социјалната вклученост, 
намалување на сиромаштијата и економ-
ски раст во руралните области.

Сите држави/територии на ЈИЕ имаат разрабо-
тено долгорочни стратешки докумементи во 
областа на земјоделството и руралниот развој 
( Табела А.2 и А.3). Табела А.3 е направена со 
помош на регионалните експерти. Поради раз-

личните информации што се собрани, и бројот 
на наведените документи значително се разли-
кува од држава до држава.

Според анализите, земјите со кандидатски ста-
тус имаат направено добро разработени стра-
тегии за рурален развој во земјоделстовото и 
политиката за храна како и добри планови. 

Анализите покажуваат дека стратешките до-
кументи и документите за програми според 
националните извештаи се во согласност со 
политиката за храна на ЕУ и близу до стандар-
дите на ЕУ, но особено е слабо спроведување-
то на шемите за квалитет кои не се ниту добро 
пренесени.  

Табела А.3 Стратегии/Програми за земјоделство и рурален развој во државите/териториите 
на Југоисточна Европа

Стратегии/Програми за земјоделство и рурален развој

АЛБ

⇒	Национална меѓусекторска стратегија за земјоделство и рурален развој за 2014-2020 
(Влада на Албанија)

⇒	Стратегија за развој и интеграција за 2014-2020 (Општа и национална)
⇒	Национален план за интеграција во ЕУ за 2019-2021
⇒	Програма за интегриран рурален развој – Програма за развој на 100 села
⇒	Национална стратегија за права на интелектуална сопственост за 2019-2020
⇒	ИПАРД II Програма 2014-2020

БиХ

⇒	Среднорочна стратегија за развој во земјоделскиот сектор за 2015-2019 (ФБиХ, 2014) 
⇒	Стратешки план за развој во земјоделството и руралните области за 2016-2020 (РСР, 

2015)
⇒	Стратешки план за рурален развој на Федерацијата Босна и Херцеговина (2018-2020)   
⇒	Нема ИПАРД 

КОС*

⇒	Програма за земјоделство и рурален развој 2014-2020
⇒	 Годишна програма за национални мерки - секоја година
⇒	Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план 2011 - 2020
⇒	Стратегија за советодавна служба во земјоделството и руралниот развој 2012 - 2016
⇒	Национална стратегија за права на интелектуална сопственост за 2010-2014
⇒	  Нема ИПАРД 

ЦГР ⇒	 Стратешки план за развој во земјоделството и руралните области за 2015-2020 
⇒	 Акциски план за усогласеност со Acquis, Поглавје 11—Земјоделство и рурален развој 

МКД
⇒	 Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014 - 2020
⇒	 Национална програма за земјоделство и рурален развој (НПРР) 2018-2022
⇒	 ИПАРД (2014-2020)

СРБ
⇒	Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2 Национална програма 

за земјоделство за периодот од 2018-2020;
⇒	ИПАРД II Програма 2014-2020

Извор: Сопствена елаборација на авторот врз основа на националните извештаи 
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Со осврт на земјоделството, руралниот развој и политиката за храна, во стратегиите на сите др-
жави/територии на ЈИЕ се поставени приоритети и мерки подетално прикажани во Табела 4.

Табела А.4 Политика за храна и мерки за шеми за квалитетот на храната во државите/те-
риториите на ЈИЕ

Албанија

Приоритети на 
ПРР

•	 Подобрување на јавната инфраструктура 
•	 Програма за интегриран рурален развој – Програма за развој на 100 села
•	 Економски развој преку разноликлост на економските активности 
•	 Развој на човечките ресурси и социјален развој

Мерки на 
политиката за 
храна

	„Инвестиции во материјалните сретства на земјоделските стопанства“ со 
посебен фокус на следниве сектори: Млеко • Месо • Зеленчук • Грозје

	„Инвестиции во преработката и пласманот во земјоделските производи“ 
со посебен фокус на следниве сектори: Млеко и млечни производи • Мес-
ни производи • Обработка на овошје и зеленчук • Вино

	„Разноликост на земјоделските производи и развој на бизниси“ со посебен 
фокус на следниве сектори:  Производство на МЗП, печурки, мед, декора-
тивни растенија и полжави; • Обработка и пласман на диви или култиви-
рани МЗП, печурки и мед; • Обработка во фарма и директен пласман на 
земјоделските производи; • Земјоделство • Природен и рурален туризам • 
Услуги за рурален бизнис и населението • Ракотворби и индустриско про-
изводство; • Производство и употреба на енергија од обновливи извори.

Мерки за 
шемите за 
квалитет на 
храна

	Нема политики за поддршка за производите со географски ознаки или ЗТС

Босна и Херцеговина

Приоритети на 
ПРР

•	 Создавање услови на државно ниво за производителите на земјоделски 
производи за да добијат поддршка од фондовите на ЕУ преку тековните 
проекти. 

•	 Постепено усогласување на земјоделството и руралниот развој во БиХ со 
најдобрите практики на ЕУ.

Мерки на 
политиката за 
храна

	Поддршка за сертификација на производителите согласно со  GLOBALGAP 
стандардот; 

	Поддршка за производителите за сертификација за интегрирано произ-
водство (ИП)

Мерки за 
шемите за 
квалитет на 
храна

	Нема политики за поддршка за производите со географски ознаки или ГТС  
Нема директни субвенции за производите со ГО
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Косово*

Приоритети на 
ПРР

•	 Поттикнување на пренос на знаење во земјоделството, шумарството и ру-
ралните области;

•	 Засилување на конкурентноста на сите видови земјоделство и засилување 
на отпорноста на фармите;

•	 Промовирање на организации за синџири на храна, благосостојба на жи-
вотните и проценка на ризик во земјоделството

•	 Обновување, заштита и усовршување на екосистемите што се поврзани со 
земјоделството и шумарството;

•	 Промовирање на ефикасноста на ресурсите и поддршка при процесот на 
преминување кон ниско јаглеродна економија која што ќе е и отпорна на 
климатските промени во земјоделскиот, прехрамбениот и шумарскиот 
сектор;

•	 Промовирање на социјалната вклученост, намалување на сиромаштијата 
и економски раст во руралните области.

Мерки на 
политиката за 
храна

	Поддршка при развој на конкурентен земјоделски сектор базиран на ино-
вации со зголемено производство и продуктирност што е подготвено да 
произведе високовкалитетни прозиводи по барањата на стандардите на 
ЕУ.

	Поддршка при заштита на природните ресурси и воведување методи за 
производство на земјоделски производи што ја зачувуваат околината; ор-
ганско производство.

Мерки за 
шемите за 
квалитет на 
храна

	Нема политики за поддршка на производите со географски ознаки, ниту 
пак директни субвенции за производите со ГО

Црна Гора

Приоритети на 
ПРР

•	 Подобрување конкурентност
•	 Подобрување на безбедноста и квалитетот на храната
•	 Подобрување на одржливите ресурси
•	 Подобрување на квалитетот на живот и развој во руралните средини
•	 Подобрување на административните капацитети

Мерки на 
политиката за 
храна

	Подобрување на безбедноста и квалитетот на храната
	Унапредени стандардите за безбедноста на храната по достапни цени за 

потрошувачите; 
	Унапреден квалитет на производите (стандарди за квалитет, органски про-

изводи, ЗОП/ЗГО)“.

Мерки за 
шемите за 
квалитет на 
храна

•	 За групата производители, според нивното образование, да се подготви и од-
реди потребната документација за регистрација на производите со географско 
потекло како и да се поробри знаењето кое го имаат за проценување на квали-
тетот на производот.

•	 За пласман на сертифицирани органски производи и производи сертифици-
рани како ознаки за потекло, географски ознаки, гарантирани традиционални 
специјалитети, производи со висок квалитет.

•	 За промоција на автентични, карактеристични и традиционални земјоделски и 
прехрамбени производи (дизајн на пакувањето, кратки филмови за промоција, 
тетратки за промоција, учество на регионални и интернационални саеми, из-
ложби, итн.).
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Северна Македонија

Приоритети на 
ПРР

•	 „Зголемување на способноста за производство на земјоделската и 
прехрамбената индустрија, развој на руралните области и одржливо ра-
ководење со природните богатства“

•	 Преструктурирања и модернизација на земјоделскиот сектор;
•	 Регулација на пазарот, организација на ланецот за обработка на храна и 

подобрување на квалитетот на земјоделските производи;
•	 Подобрување на условите за живот и бизнис во руралните области;
•	 Постојан пристап до знаење и инвестирање во човечкиот капитал во 

земјоделството;
•	 Завршување на фазата за функционалност на системот за безбедност на 

храната; и  
•	 Одржливо користење на природните богатства и ублажување на ефектите 

од климатските промени.

Мерки на 
политиката за 
храна

	Воведување на повисоки стандарди за квалитет и заштита на шемите за квали-
тет за земјоделските призводи

	Поттикнување на знаење и напредок кај човечкиот капитал во руралните 
области; преструктурирање и развој на физичкиот потенцијал, поттикну-
вање на иновативни практики и подобрен квалитет на земјоделските про-
изводи со поддршка од економските асоцијации за земјоделските имоти 
за заеднички да ги извршуваат земјоделските активности; потикнување и 
пласман на традиционалните производи.    

Мерки за 
шемите за 
квалитет на 
храна

•	 Техничка поддршка за да ги покрие трошоците за воведување на заштите-
ни ознаки за квалитет на земјоделските и обработените производи

•	 Директни парични надоместоци за воведени стандарди за безбедност на 
храна до 20% само за земјоделците кои веќе ги имаат воведено шемите за 
квалитет

Србија

Приоритети на 
ПРР

•	 Зголемување на производството и стабилноста на приходот на производи-
телите;

•	 Подобрување на конкурентноста со прилагодување на барањата на до-
машните и интернационалните пазари и подобрување на секторот технич-
ки и технолошки; 

•	 Одржливо користење на природните богатства и заштита на околината; - 
Подобрување на квалитетот на живот во руралните области и намалување 
на сиромаштијата; 

•	 Ефикасно раководење со јавната политика и подобрување на институцио-
налната рамка за развој во земјоделството и руралните области

Мерки на 
политиката за 
храна

	Поддршка за инвестирање во процесите на обработка и пласман на секто-
рот за млеко и место, итн.

	Развој на синџирот на пазари и логистичка поддршка за овој сектор;
	Подобрување на квалитетот и на безбедноста на производите;

Мерки за 
шемите за 
квалитет на 
храна

•	 Производителите на ЗОП/ЗГО имаат дополнителни мотиви за да си ги вра-
тат парите од трошоците за контрола и сертификација на производите со 
географски ознаки како и да си вратат дел од парите што ги потрошиле за 
печати за контрола. За овие мерки, повратот на средства изнесува до 50% 
или до 65% ( за области со тешки услови за работа) од вредноста на оства-
рената инвестиција

Извор: Сопствена елаборација на авторот врз основа на националните извештаи 
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Со процесот за интеграција во ЕУ и процесот 
за хармонизација на земјоделската политика 
со ЗЗП земјоделството сè почесто се наоѓа на 
агендата на политичарите. Во државите/тери-
ториите на ЈИЕ се усвоени многу дкументи: 
закони, стратегии, програми. Во сите држави/
територии на ЈИЕ земјоделската политика го 
усвои пристапот на вториот столб под ЗЗП, 
односно, директна поддршка за производите-
лите и мерки за рурален развој, како и пренос 
на пари од буџетот за земјоделството при што 
доминира директната поддршка за производи-
телите и го опфаќа најголемиот дел од буџетот 
( над 70%). 

Не се спроведува разгранет систем и мерките 
сè  уште се пренесуваат по единица вредност, 
односно по парче земјоделски производ, по дел 
од земјоделска парцела и по грло стока. Рурал-
ниот развој главно се сосредоточува на зголе-
мување на конкурентноста како што се инве-
стициите директно во фармите или поддршка 
за реорганизирање на земјоделството, а пак 
поддршка за спроведување на шемите за ква-
литет во некои држави/територии нема (Алба-
нија, БиХ и Косово*) или пак премногу слабо 
се спроведува (Северна Македонија).

Според државните извештаи веќе се откриени 
некои фактори што причинуваат застранување 
во ПРР, како што се долгите процедури, голем 
број на протоколи и критериуми, често мену-
вање на регулативи, искуството на земјоделци, 
образование, и вештини, како и други факто-
ри како што се раководење со проблемите кон 
нивно решавање или посредување, јасност на 
законите, способност на администрацијата за 
политиката и досптапните финансиски ресуср-
си, социоекономски услови, влијание од меди-
умите итн. Секоја засегната држава на секој од 
овие проблеми треба да му обрне посебно вни-
мание при процесот на оценување за спрове-
дувањето на земјоделската политика за храна. 

Националните стратегии открија некои потре-
би за подобрување каде што се укажа дека има 
потреба од промени. Меѓутоа, недостасува 
системско оценување на директната политика 
(планирано) и индиректното (непланирано) 
влијание, како и предвремен „ ex-ante“ при-
стап на оценување  за развој на земјоделска-

та политика и оценување на воведените нови 
мерки. На процесот за изготвување на полити-
ката сè уште му недостасува стандардизиран 
систем за надгледување и оценување, со што 
ќе се мери степенот на доследност помеѓу це-
лите на политиката и мерките што се воведени 
за тие да се исполнат како и нивните ефекти.

А.4 Завршни забелешки

Угледот на традиционалната храна е значаен 
за секоја држава затоа што производството 
на локалната храна влијае и на регионалната 
култура, ја зачувува биолошката разноликост 
и придонесува за социјална и економска ста-
билност. Традиционалната храна е културно 
наследство и доколку се произведува и прода-
ва, за многу рурални области може да биде и 
важен економски двигател. Но, опстанокот на 
традиционалната храна е загрозено затоа што 
начинот на живеење е променет и постои опас-
ност да се изгуби локалното знаење и вешти-
ни.  Систематско истражување со помош на 
мерките на политиката за квалитет може да 
бидат од помош за да се одржи и развие во 
силна индустрија со висок акцент на развој 
на туризмот. За ова цел, земјата мора да има 
активна политика за рурално производство на 
храна затоа што ќе ù помогне да постигне зна-
чајни цели во руралните области и за луѓето 
кои живеат и работат таму. Државите/тери-
ториите во ЈИЕ се богати со традиционални 
прехрамбени производи и имаат силна врска 
со земјоделската разноликост, традиционал-
ното знаење и локалните иновации коишто се 
карактеристични за регионот и коишто им да-
ваат единствени производи со посебни одлики 
што сè уште не се заштитени на национално 
ниво ниту пак на ниво на ЕУ. Досега напредок 
има во Црна Гора каде што се заштитени пет 
производи и во Северна Македонија каде што 
е заштитен само еден производ во согласност 
со хармонизираните регулативи.

Државите/териториите на ЈИЕ и претприја-
тијата имаат доста различни микроклиматски 
и други услови за земјоделско производство, 
но се појавуваат и сличности како што се по-
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делба за земјиштето и мали/средни големини 
на фармите. Земјоделството и руралниот раз-
вој имаат важен удел кој нуди можности за 
вработување и создавање приходи, но не-ин-
тензивното земјоделство, ниската продуктив-
ност, слабото користење на технологијата и 
доминантните семејни фарми кои не се добро 
организирани во кооперации или други видови 
на здруженија го прават овој сектор ранлив и 
неконкурентен во споредба со земјоделството 
во ЕУ. Оттука, земјоделскиот сектор во регио-
нот може да стане конкурентен само доколку 
ги развие овие карактеристични „производи 
со поголема вредност“. Но, спроведувањето на 
националното законодавство, особено за ма-
лите произведувачи во руралните области се 
одвива многу бавно. Повеќето традиционални 
производители ги немаат воведено барањата 
за безбедност на храна и нивниот бизнис не е 
официјално регистриран кај надлежните вла-
сти: 

Главна цел на политиката за храна е да ја зго-
леми конкурентноста на секторот за произве-
дување на традиционални производи при што 
ќе помогне во подобрување на безбедноста на 
храната и на квалитетот кои би можеле да до-
ведат до зголемена побарувачка од страна на 
потрошувачите. Затоа, владата треба најпрво 
да ја зајакне политиката за рурален развој и 
да ја приспособи и за малите земјоделци ( да 
ги подобри условите за производство на тра-
диционалната храна; да овозможи соодветна 
инфраструктура; да ги прилагоди руралните 
области, да овозможи финансиска и институ-
ционална поддршка за обновување на објек-
тите, итн.). Соодветниот развој на политиката 
за храна ќе им помогне на руралните области 
да се справат со големиот број на економски, 
природни и општествени предизвици.

Улогата на државата е неопходна за да се 
заштитат традиционалните производи. 
Односно, заштитата на производите како 
ЗОП, ЗГО и ГТС треба најпрво да го из-
вршат надлежните институции во земјата 
на потекло, а потоа, и на ниво на ЕУ. Ова 
значи дека секоја држава треба да ги хар-
монизира законите и да овозможи соодвет-
на институционална структура и човечки 

ресурси за да може да се спроведат соодвет-
нно законските процедури при процесот на 
заштита како и понатамошните регуларни 
контроли за регистрираните производи. 

Спроведувањето и влијанието на руралниот 
развој и политиката за храна треба детално да 
се надгледува и оценува со цел да се одредат 
отстапките и проблемите, а потоа соодветно 
да се поправат. Оттука, важна е ефикасноста 
на државните институции како и тие да од-
говорат на соодветно координиран начин за 
да се создаде соодветна политика за храна и 
земјоделство и да се приближат правните од-
редби и реформи во јавните институции. Во 
овој процес премногу е важно да се вклучат 
сите останати фактори коишто директно или 
индиректно влијаат врз земјоделскиот и ру-
ралниот сектор. (Извештај на ЕУ).

Подобрувањето на квалитетот на НПРР е една 
од клучните цели на плитиката за храна што 
треба да добие поддршка од ефективното 
спроведување на програмата. Дефинирањето 
на целните мерки би ги охрабриле земјодел-
ците да ги воведат соодветните стандарди или 
правните барања за уште повеќе да ги развијат 
мерките како поддршка за практиките што се 
користат во земјоделството и придонесуваат 
за традиционалните производи и одржливо ко-
ристење на природните богатства. За успешно 
да се спроведе политиката за храна потребно 
е координираното раководство, администра-
цијата и центрите за организација да работат 
заедно, со соодветен број на квалификуван 
персонал и соодветна анализа и веќе насочена 
финансиска помош. Стратешка комбинација 
од мерките за храна со други мерки како што 
се советување, размена на знаење, инвести-
рање, иновации, разновидност, можат да ги 
охрабрат земјоделците да инвестираат и да го 
подобрат квалитетот и продуктивноста. Пого-
лема кооординација треба да има помеѓу над-
лежните институции и пристапот за донесу-
вање одлуки оддолу-нагоре при спроведување 
на политиките за рурален развој. 

Речиси сите држави/територии од ЗБ треба да 
го зајакнаат или основаат интегрираниот ад-
министративен и контролен систем (ИАКС), 
а со тоа да овозможат брзо и лесно да се из-
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дадат потребните документи и веродостојни 
податоци што на малите традиционални про-
изводители им се потребни при аплицирање. 
Дополнително, овие држави/територии треба 
да вложат посебни напори за да ги зајакнат ад-
министративните капацитети за понатамошно 
спроведување на Законите за квалитетот на 
храната коишто се повеќе или помалку усо-
гласени со законодавството на ЕУ, особено за 
создавање на ефикасни системи за контрола и 
контролни тела.

Спроведените анализи покажаа дека иако за-
конодавството во повеќето држави/територии 
од ЗБ е во согласност со онаа на ЕУ, слабо се 
спроведува и тоа главно поради неколку при-
чини како што се:

•	 Недоволно дефинирани одредби (недости-
гаат процедури за спроведување) и/или со-
одветни тела – треба дополнително да се 
работи за да се спроведат содветните пра-
вила за ефикасен контролен систем и да се 
создадат функционални контролни тела ко-
ишто се клучни за да се добие довербата на 
потрошувачите и да се опстане на пазарот

•	 недоволно информации, знаење или неза-
интересираност и слабото познавање на 
земјоделците за да здружат во кооперација

Меѓутоа, многу е важно секоја држава да си 
направи своја проценка за спроведувањето и 
функционирањето на усвоениот закон за ква-
литет во однос на, јасната политика за него-
ва примена, услови за производство и реги-
страција на објектите, контролните системи и 
пласманот како и за основање на потребните 
институционални тела со квалификуван пер-
сонал.

Потребно е да се подготви Водич за спроведу-
вање на правилата за безбедност на храна за 
малите земјоделци, особено за храната од жи-
вотинско потекло за да се осигури поефикас-
на примена на веќе предвидените намалувања 
и попустливост во правилниците. Освен ова, 
секоја држава треба да им посвети посебно 
внимание и на едукацијата, тренинзите и под-
дршката за малите производители за да обе-
збеди и поефикасно да се воведат намалувања 
и отстапки во правилниците за да се осигури 
безбедноста во крајниот производ. 

Според различните извештаи се појавија след-
ниве прегледи за следниве држави/територии. 
Целиот документ е приложен како додаток ( 
Дел В: Национални извештаи) на крај на до-
кументов.  

Албанија, во однос на политиката за храна, 
Законот за шемите за квалитет на земјоделски 
и прехрамбени производи е усвоен во февру-
ари 2019год. Со него се уредени шемите за 
квалитет и одговорните тела за признавање и 
заштита на називи за потекло, географски оз-
наки и гарантирани традиционални специја-
литети за земјоделските и прехрамбените 
производи. Меѓутоа според извештаите од 
Европската комисија, надлежните органи во 
Албанија треба да завршат со усогласување и 
изготвување на правната рамка за органиските 
производи и заштитените ознаки за потекло, 
географски ознаки и гарантирани традицио-
нални специјалитети и да озбезбедат доволно 
институционален и административен капаци-
тет за да ги спроведат. Во наредната година во 
државата треба да влезат во сила правилата за 
безбедност на храна со подобрени контроли 
од надлежните како и подобри услови и кон-
троли на увозот.  Анализите од земјоделството 
во Албанија ја нагласуваат потребата за увоз 
и слободен пристап во пазарот на ЕУ како 
еден од најважните патишта за да се подобри 
националниот и индивидуалниот приход од 
земјоделството. Веќе има во Албанија неколку 
земјоделски и прехрамбени производи, вина и 
други индустриски производи што се зашти-
тетни под ГО. Дополнително, има можности и 
други производи и процеси да се заштитат на 
национално ниво како ГО или ЗТС. 

Косово* усвои неколку правни рамки што ги 
опфаќаат процесите за аплицирање, регистра-
ција и заштита на ГО. Законот бр. 05/З-051 за 
географски ознаки и ознаки за потекло про-
пишува дека важи само за производи за кои 
заштитата на ознаките за потекло потекнува 
од регион, одредено место или држава, без 
никаква разлика помеѓу прехрамбените про-
изводи и вината или други индустриски про-
изводи. Треба дополнително да се направат 
напори за да се хармонизираат регулативите 
со Европското законодавтство и да се реорга-
низираат надлежните институции.  Во држава-
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та треба да влезат во сила правилата за безбед-
ност на храна преку подобрени контроли од 
надлежните како и подобри услови и контро-
ли на увозот. Треба да се направат нови подза-
конски акти што допрва ќе треба да се усвојат, 
детални процедури за контрола, јасни правила 
за сертификација, проверка и други одредби за 
подобро да се спроведат шемите да квалитет.

Босна и Херцеговина (БиХ) постигна ограни-
чен напредок при усогласување на нејзиното 
законодавство и политики со стандардите на 
ЕУ. Најголемите проблеми со коишто се со-
очи се приложени во извештаите и воведени 
во веќе постоечката законска рамка на Регула-
тивите на ЕУ. Најосновните проблеми произ-
легуваат од недоследностите во одредбите и 
непостоење на спроведените мерки, средства 
и структури со коишто може да се осигури 
дека ефикасно се спроведува. Министерство-
то за земјоделство го усвои спроведувањето 
на законодавството во земјоделскиот сектор 
и покрај тоа што нема никаков напредок при 
формирањето на национално ниво. Според из-
вештаите на ЕУ за Босна и Херцеговин (2019) 
потребно е да се направат значителни прила-
годувања во законската и институционалната 
рамка и на капацитетите за администрација и 
спроведување во сите политики за да се усо-
гласи законодавството со Европското законо-
давтсво и истиот да се спроведе ефикасно. 

Црна Гора веќе е умерено продготвена во 
доменот на земјоделството и руралниот раз-
вој. Во однос на политиката за квалитет, по 
усвојувањето на Законот на шеми за квалитет 
на земјоделски и прехрамбени производи во 
2017 год, усвоен е и втор закон и два произво-
да веќе се заштитени како географски ознаки 
на национално ниво ( извештај од Европската 
комисија за 2019год.). И покрај тоа што сопро-
ведувањето на законодавството сè уште не е 
усвоено, направен е напредок во процесите за 
развој и промоција на шемите за квалитет во 
Црна Гора. За период од две години, во држава-
та се регистрирани 5 традиционални производи 
во согласност со хармонизираните регулативи.  

Има голем број на производи што се заеднички 
и на Црна Гора и на соседните држави/терито-
рии. Законската регулатива на Црна Гора дозво-

лува меѓугранична регистрација, но недостасу-
ва процедура меѓу соседните држави/територии 
којашто ќе ја олесни регистрацијата на меѓугра-
ничното регистрирање на производите со ГО. 

Северна Македонија 

Законодавството за политиката за квалитет е 
усогласено со европското законодавство но 
има напредок само во развојот и промовирање-
то на шемите за квалитет. Треба да се зајакне 
и способноста да се спроведат и контролира-
ат шемите за квалитет. АХВ е одговорна за 
спроведување на правилата за процедурите 
за контрола согласно со Рег. 882/2004  а СЗИ 
ги контролираат само основните земјоделски 
производи. Министерот има одобрено две 
контролни тела за сертификација но сè уште 
не се акредитирани. Потребно е да се намени 
една установа за овие тела да можат сооветно 
да ги сертифицира, контролира и надгледува 
процедурите при спроведување на шемите за 
квалитет. 

Новоусвените одредби за прилагодливоста и 
попустливоста кај традиционалните произво-
ди при што се воведени програми за едукација 
специјално за малопроизводителите за спро-
ведување на барањата за стандардизираните 
технологии и безбедноста на храната се добар 
почеток за развивање на шемите за квалитет 
во државата. 

Србија 

Според извештаите на регионалните експер-
ти, државата нема стратешки пристап за раз-
вој на ГО. Националната законодавна рамка 
за спроведување на системот за заштита на 
географските ознаки за потекло на земјодел-
ски и прехрамбени производи не е целосно во 
согласност со европското законодавство. 

Употребата на ГО во Србија е во фазата на раз-
вој. Повеќето регистрирани производи како 
ЗОП/ЗГО се без регистрирани корисници, а по-
голем дел од регистрацијата за ГО се врши со 
поддршка од донатори без директните произве-
дувачи или обработувачи многу да се залагаат 
или да прават бизнис планови. Процесот на 
набавување на апликацијата за да се признае 
статусот на еден одобрен корисник за барање 
на потекло во апликација за барање да се при-
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знае статусот на одобрен корисник на географ-
ска ознака и обратно не е во согласност со ев-
ропското законодавство. Недостасува правна 
основа за развој на други шеми за квалитет, 
како што се ГТС, планински производи итн, а 
нема ниту стратешки пристап за прилагодли-
вост при регистрирање на фарми за преработ-
ка19. 

Нема одредби за условите, начинот и процеду-
рите за официјална контрола на производство-
то и трговијата со земјоделските и прехрамбе-
ните производи со географски ознаки. 

И покрај големиот потенцијал во производите 
со ГО, овој сектор сè уште не е развиен, па така 
производителите не ги користат ГО како алат-
ка за да добијат предност пред конкурентите. 
Важно е да се направи добро испланирана дол-
горочна кампања на национално ниво којашто 
ќе ја зголеми свеста за ГО кај произведувачите и 
потрошувачите и постојано ќе им го зголемува 
знаењето и вештините на традиционалните про-
изводители.  

А.5 Препораки и можни 
дејствија
Треба да се направат напори за да се надми-
нат веќе постоечките празнини и да се развие 
долгорочна и одржлива политика за храна и 
успешно да се спроведуваат шемите за квали-
тет. Овој извештај зема предвид некои од мож-
ните препораки за засегнатите содружници во 
вредносниот ланец и јавните власти.

1. Институционална и политичка поставе-
ност 

2. Прилагодливост и попустливост во ба-
рањата за безбедност на храна

3. Спроведување контрола за сертификација 
4. Поддршка за пристапот „оддолу-нагоре“ 

и зголемување на свеста кај произведува-
чите

19 Законодавството на ЕУ нуди пофлексибилен 
пристап врз основа на „димензии“ и „традиционални“ 
карактеристики. Една земја-членка на ЕУ треба подетално 
да го дефинира ова барање. Општо земено, оваа 
флексибилност е наменета за: традиционалните производи 
– млекарници што се наоѓаат во географска област со 
органичувања, мали млекарници.

5. Поддршка за производите регистрирани 
како ГО ( или потенцијални кандидати)

6. Тренинзи за Географски ознаки и за основ-
ните барања на стандардите за квалитет 

7. Зголемување на видливоста на ГО на ре-
гионалните пазари и на свеста кај потро-
шувачите

8. Поддршка и рекламирање на национално-
то лого на производите со ЗОП/ЗГО. 

9. Подобрување на силните синергии со ту-
ризмот и локалните работници 

10. Предлог за шеми за квалитетот на храната 
во годишниот извештај

А.5.1 Институционална и политичка 
поставеност 

Да се основа Национално акредитирано тело 
со соодветна структура, квалификуван персо-
нал и ресурси за да може да ги извршува сите 
одоворности што се во согласност со процеду-
рите одредени во РЕГ. 1151/2012 за да ги за-
штити производите во државата и активности-
те што следат ( заштита на ниво на ЕУ). 

Треба да се осигури дека постои силна сора-
ботка со одговорните национални васти затоа 
што можат да овозможат значајни придобивки 
доколку го спроведат процесот на усогласу-
вање за спроведување на земјоделската про-
грама и шемите за квалитет на храната. 

Треба да се направи политика за остварлив и 
активен рурален развој и храна со блиска хо-
ризонтална и вертикална соработка помеѓу 
оние кои ќе ја прават политиката и извршните 
тела, или контролните тела или финансиските 
институции. 

Треба да се подобри ПРР за да се зајакне спро-
ведувањето на плитиката за храна преку добра 
анализа и усвојување на мерки како и да се 
воведат т.н. комбинирани мерки со стратешка 
комбинација од мерки за храна со други мер-
ки како што се советување, размена на знаење, 
инвестирање, иновации, и  разновидност. 

Да продолжи поддршката со покривање на 
трошоците и обврските што произлегуваат од 
учеството во шемите, но и да се воведат до-
полнителни мерки за рекламирање и директна 
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поддршка при воведување на системите за 
безбедност на храната (градби, опрема, итн.).

Да се обучат централните и општинските 
власти за планирање на развојот и спроведу-
вање на проектите за активно да ги спрове-
дат проектите на шемите за квалитет и да ги 
мобилизираат локалните организации кои ги 
претставуваат потребите и интересите на тра-
диционалните производители за активно да 
учествуваат во локалното планирање за развој. 

Да ја зајакнат способноста на малите земјодел-
ци за да можат да реконструираат, модернизи-
рат и наново да инвестираат како и подобро да 
озбезбедат средства од капиталните инвести-
ции. Поддршка треба да се овозможи и за ин-
вестиции во објекти каде што се обработуваат 
традиционалните производи како што се висо-
ките планини или напуштените области за да 
ги исполнат потребните барања за безбедност 
на производите ( без надлежниот орган за да 
ги регистрира објектите каде што се прерабо-
туваат прехрамбените производи, земјоделци-
те не можат да поднесат барање за заштита).

А.5.2 Прилагодливост и попустливост 
во барањата за безбедност на храна

Националнито законодавство треба да нуди 
прилагодливост и попустливост со што ќе им 
дозволи на малите произведувачи и на тради-
ционалните производи да ги почитуваат регу-
лативите за безбедност на храната.  На пример, 
ЕУ им овозможува на (ЕУ) земјите членки да 
одобруваат попустливост за храна со традици-
онални облежја20 како што се:

Барањата за општа хигиена на просториите 
каде овие производи се изложени на одредена 
околина којашто е неопходна за да се развијат 
нивните обележја ( особено ѕидови, тавани и 
врати што не се мазни, цврсти, непропустли-
20 Храната со тедиционални одлики е онаа храна 
што традиционално се произведува во Земјите-членки кои 
се: (а) признати на хоризонтално ниво како традиционални 
производи, или (б) се произведуваат со регистирани 
технички алатки за помош на традиционалниот процес или 
според традиционалните методи на производство или (в) 
се заштитени како традиционални прехрамбени производи 
од закон на ЕУ, национален, регионален или локаленн (како 
ЗОП/ЗГО/ГТС).https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/
safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_business_en.pdf

ви, или направени од материјали отпорни на 
корозија и ѕидови, тавани и подови направени 
од природни геолошки материјали);

-мерките за чистење и дезинфекција на вакви-
те простории како и степенот на зачестеност 
со кој се извршуваат со цел да се земе предвид 
и карактеристичниот амбиент на флората;

-барањата за материјали за алатките и опре-
мата што се користи особено при процесот на 
подготовка, пакување и виткање. Хигиената 
на алатките и опремата мора постојано и за-
должително да се одржува на задоволителното 
ниво како и редовно да се чистат и дезинфи-
цираат.

Имајќи го предвид големиот број на традицио-
нални производи чија производствена област се 
простира низ две или повеќе држави/територии 
а со тоа и предизвикува потешкотии при нивна 
заштита, надлежните власти во ЈИЕ исто така 
предложија јасни одредби за регистрација на 
планинските и меѓуграничните производи под 
ГО и потпишаа билатерлани и/или мултилате-
рални договори коишто ќе раководат со меѓуна-
родна регистрација на ГО. 

Со цел да се зголеми употребата на ГО од голе-
ма корист ќе биде доколку се подготви водич и 
барања за процедурите за ситните земјоделци 
со лесни чекори за следење („направи“ листа) 
за целокупниот процес на регистрација и/или 
сертификација. 

А.5.3 Сертификација и спроведување на 
контрола 

Да се одреди и да се создаде соодветен систем 
за сертификација во согласност со национал-
ните и локалните контексти. Целосно да се хар-
монизира законот за шемите за квалитет и да 
се воспостават јасни правила и надлежности. 

Власите треба да размислуваат и за нови на-
чини на сертификација за да се прилагодат на 
различностите во локалните ситуаци преку 
создавање мноштво од системи за можна про-
верка како: само-сертифицирање, сертифици-
рање од втора страна, сертифицирање од трета 
страна, или дури и партиципативни гарантни 
системи.
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Инспекторите за земјоделство, храна и тр-
говија треба да ги вршат контролите, но тие 
имаат недоволен број на вработени квалифи-
кувани луѓе. Потребни се дополнителни згра-
ди за зголемување на капацитетите, тренинзи 
и искуства на контролните тела за доследно и 
соодветно да ги спроведуваат официјалните 
контроли и да ги надгледуваат  процедурите 
за спроведување на шемите за квалитет меѓу 
производителите.

Треба да се обезбеди следење на производи-
те на задоволително ниво, особено за да се 
заштитат потрошувачите, па пожелно е во 
прилог да има и еден документ со сите регу-
лирани производи кои се пуштаат во промет. 
Контролите треба да ги покриваат сите фази 
од целокупниот процес на производство/обра-
ботка и пакување вклучувајќи ги и барањата 
за продажба. 

А.5.4 Поддршка за пристапот „оддолу-
нагоре“ и зголемување на свеста кај 
производителите

Треба да се вреднува и нагласи улогата на 
производителите и на создавањето групи/ор-
ганизации. Формирањето група може да биде 
клучен чекор при развојот на ГО и може да 
функционира на многу начини. 

Имајќи предвид дека групите на производи-
тели имаат важна улога во системите за ГО, 
потребен е нивен заеднички пристап за да ги 
поддржат и зачуват производите што се повр-
зани со нивното потекло и локалните богат-
ства.  При нивна заедничка соработка за да ги 
развијат и да поднесат барање за ГО неопход-
но е да се развие систем што ќе им дозволува 
учество и на претприемачите а притоа ниту 
една страна да не може да го запре проектот. 

Ова е потенцијалниот број на учесници во кој 
може да се вклучат: здружение на земјоделци, 
кооперација, конзорциум, одредена група на 
производители кои се здружиле за да создадат 
локална заедница на ГО (на пр. село), општин-
ски/регионален надлежен орган, одбор на про-
изводители за подобар пласман или берза на 
стока, обработувачи на производот, трговци 

или превозници ( на пр. лица кои го продаваат 
производот на потрошувачите), неформални 
организации или поединечни работници. 

Групите имаат клучна улога при процесот на 
поднесување барање за регистрација. Групата 
производители мора да го дефинира произ-
водот според прецизните спецификации на-
ведени во документ наречен „спецификација 
на производот“. Спецификациите се клучен 
елемент во процесот на аплицирање и во си-
стемот на заштита. Таму се наведени кракте-
ристиките на производот и деталите, процесот 
на производство и потеклото на суровите ма-
теријали коишто се користат при производ-
ството. Производителите треба да обезбедат 
стандарден начин на производство и квалитет 
на приозводот а како група може да се рако-
водат според спецификациите на производот. 

Групата може да развие активности за  надзор 
на начинот на спроведување заштита на реги-
стрираните називи, степенот на усогласеност 
на производството со спецификациите на про-
изводот, информации и рекламирање на реги-
стрираните називи како и, општо земено, сите 
активности што имаат за цел да ја подобрат 
вредноста на регистрираните називи и ефи-
касноста на шемите за квалитет а и развојот 
на стратегиите за локален напредок.

Овој проблем е поврзан со потребата да се на-
прави рамнотежа помеѓу јавното и приватното 
координирање. 

Имајќи го ова предвид, колективните правила 
не треба да се сметаат како ограничување туку 
како услов за ефикасност.21 Создавањето на 
колективните активности вклучуваат неколку 
различни гледишта:

Дефинирање на заедницата или на групата 
претприемачи кои ќе имаат корист од правото 
да се постават правилата и ќе ги делат правата 
и одговорностите за да ги почитуваат правила-
та на производите со ГО;

Создавање мрежа или партнерства во локал-
ниот систем на производство, територија и 
надворешни помагачи, кои ќе го олеснат про-
цесот на размена на знаење и информации. 

21  http://www.fao.org/3/i1760e/i1760e01.pdf
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Овде спаѓаат и практичните активности како 
што се состаноци, посети итн.

Дефинирање на правилата кои ќе бидат за-
еднички за сите производители во различни 
фази.

А.5.5 Поддршка за производите 
регистрирани како ГО ( или 
потенцијални кандидати)

Според националните извештаи (Албанија, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Ма-
кедонија и Косово*) многу производи се веќе 
заштитени како ГОП или ЗГО но само неколку 
производи се сертифицирани. Имајќи го ова 
предвид се гледа потребата да се соработува со 
земјоделците, локалните власти и истражувач-
ките центри за да ги мотивираат да влезат во 
процесот на сертификација бидејќи само вака 
може да се постигнат сите придобивки од ше-
мите за квалитет.

Најважно е јасно да им се објасни на произво-
дителите што соработката - што е многу по-
требна за секоја шема за ГО - навистина значи. 
Важно е да се подготви програма за поддршка 
и охрабрување на производителите за да се 
здружаат и соработуваат во групи. Корисно 
би било, на пример, да се субвенционираат 
активностите за групирање на прозводители-
те на квалитетните производи со поддршка од 
фондовите достапни во програмата за рурален 
развој.

А.5.6 Тренинзи за Географски ознаки и 
за основните барања на стандардите за 
квалитет 

Во државите/териториите каде ГО се присутни 
од неодамна производителите не се доволно 
запознаени со концептите и можно е веднаш 
да ги немаат потребните капацитети и ресуср-
си за да го водат или да донесуваат одлуки во 
врска со процесот.

Потребно е да се воведат програми за едука-
ција на карактеристичните мали произведу-
вачки објекти за воведување на стандардни 
технологии и неопходни барања за безбедно-

ста на храната. 

Потребно е да се направи дополнителен тре-
нинг за етикетирање, пакување и следење на 
традиционалните производи. Освен тоа, служ-
бите за проширување на земјоделството треба 
постојано да бидат вклучени и да се подобру-
ваат за да им помагаат на земјоделците во об-
ласта на администрација, техничка поддршка 
и реклами. Да привлекуваат и вклучуваат за-
интересирани преприемачи од целокупниот 
ланец на понуда на храна, да им овозможат 
форум за размена на идеи, најдобри практики 
и знаење.

Поради променливиот начин на живот постои 
опасност да се изгуби локалното знаење и 
вештини. Самото систематско пребарување и 
регистрирање на традиционалната храна може 
да помогнат за да ги одржи и развие во силна 
индустија со најголем акцент на развој на ту-
ризмот и тоа од повеќе гледишта.

Вклучувањето на клучни претприемачи, со 
добра репутација кои имаат влијание на терен 
или организираат таргетирани и насочени кон-
султации за вложените сретства и создавање 
на консензус за решавање на клучните про-
блеми и теми, и кои се залагаат да создадат 
чувство на обврска за активна вклученост при 
процесот на размена на знаењата и консулта-
ции.

А.5.7 Зголемување на видливоста на ГО 
на регионалните пазари и на свеста кај 
потрошувачите

Пуштање во јавност на добро испланирана дол-
горочна кампања за да ја подигне јавната свест 
за производи со ГО ( која што ќе биде посветена 
на општите придобивки за потрошувачите при 
користење на производи заштитени под ГО). 

Мислењето на потрошувачите е поврзано со 
репутацијата на производите што се сврзани 
со потеклото и како тие се познати на паза-
рот. Потребно е да се направи истражување 
на пазарот за да се одреди оваа репутација и 
мислење со одговарање на различни прашања 
како што се: Дали има некое посебно барање и 
дали се желни да платат за нив? 
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Дали потрошувачите го разликуваат конкрет-
ниот производ од другите во истата катего-
рија? Дали има одредена група потрошувачи 
која ќе биде целна група за овој конкретен 
производ? 

А.5.8 Поддршка и рекламирање на 
националното лого на производите со 
ЗОП/ЗГО.

Рекламирање на производството на прехрамбе-
ните производи заштитени како ГО, обработка и 
пласман преку создавање на здруженија на про-
изведувачи: Треба да се воведат државни или 
локални тела за консултации за да се погри-
жат за посебни видови реклами за одредени 
заштитени производи, и тие можат да бидат 
идните контролни тела за сертификација. Во 
државите/териториите во иднина треба да се 
планираат и активности за промовирање. 

Да се создаде кампања за постојана размена на 
знањето и информациите за земјоделските про-
изведувачи/обработувачи ( привично за проце-
дурите и придобивките од храната заштитена 
како ГО) и да се објави Национален водич за 
спроведување на ЗОП/ЗГО и ГТС.

За да го промовираат одржливиот економски 
раст, властите треба да усвојат политики за 
поддршка за поголема вредност на руралните 
области благодарение на сликата од произ-
водите со ГО и нивната репутација. Покон-
кретно, треба да се создадат синергии меѓу 
системот на ГО, локалните индустрии и други 
производи со ГО. 

А.5.9 Подобрување на силните 
синергии со туризмот и локалните 
работници 

Производите кои се сврзани со потеклото мо-
жат да помогнат во развојот на туристичките 
рути низ државите/териториите. Секое место 
си има свој посебен идентитет, локално на-
следство, традиции и карактеристични произ-
води кои сите заедно ги прават важните делови 
за руралниот и агро-туризмот. Потрошувачите 
може да бидат средство за пренесување ин-

формации и ширење на популарноста на про-
изводите со ГО. Особено, оние потрошувачи 
кои патуваат, мигранти или туристи може да ја 
зголемат репутацијата на локалниот производ.

Следствено на ова државите/териториите од 
ЈИЕ треба да отпочнат, или прошират или мо-
дернизираат економските активности за раз-
вој на руралниот туризам за традиционални 
творби или други активности на кои им треба 
поддршка, заедно со услуги и развој на актив-
ности за рекреација, обновлива енергија, тра-
диционална обработка на храна и пласман на 
традиционалните земјоделски производи.  

Трговците, продавачите, сопствениците на ре-
сторанти и други учесници кои се дел од лане-
цот на потрошувачка, дури и да не се директно 
вклучени во стручниот процес, може да имаат 
важна улога при зајакнување на економската 
виталност на производите со ГО со тоа што 
ќе ги поддржат и рекламираат активностите и 
ќе им помогнат да создадат нови можности за 
пласман. 

А.5.10 Предлог за шеми за квалитетот 
на храната во годишниот извештај

Според извештаите од полтиката за храна и 
шемите за квалитет во државите/териториите 
во Југоисточна Европа се утврди дека е по-
требно и понатаму да се дејствува за да им се 
овозможи на производителите и администра-
цијата кои се влучени во овие активност да во-
ведат ЗОП/ЗГО и ГТС.

Затоа, потребно е да се следи ситуацијата на 
годишно ниво за да реално се воочат презе-
мените активности и нивото на спроведување 
како и да се одредат недоследностите или 
проблемите при спроведување на шемите за 
квалитет. Примери за следени активности се 
дадени во следниве табели 5 и 6. 
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Табела А.5 Табела за годишниот извештај по име на држава

Шеми за 
квалитет Категорија

Регистрира-
на географ-
ска ознака

Бр. На ре-
гистрирани 
производи 
на ниво на 

ЕУ

Број на ре-
гистрирани 
производи-

тели

Годишна 
вредност на 
производ-

ството

Други пока-
затели

ЗОП
ЗГО
ГТС

Вкупно ГО
Незадолжи-
телни шеми 
за квалитет

Извор: Сопствена елборација на авторот врз основа на повратните информации од регионалните експерти 

*Категорија на производи: сирење, вино, свежо месо, овошје (итн.)

 

Табела А.6 Годишен формулар за шеми за ГО 

Параметaр Статус
Извршени активности 

за подобрување на 
параметрите

Проценка на 
спроведените 

активности
1. Ниво на 
хармонизација со ЕУ*

2. Производ
спцификација

- Како земјоделците, 
консултантите ја вршат 
спецификацијата...?
- Како се докажува 
традиционалноста 
на производот, дали 
се прифаќа личното 
сведочење?
-….

3. Улогата на 
здруженијата на 
производители

- Моменталната улога 
на здруженијата на 
производители во ГО
- Видови на здруженија 
на производители кои се 
вклучени во процесот на 
ГО (на пр. ЈО, кооперации, 
здруженија на граѓани ...)  

- Правна рамка 
за напредокот на 
здруженијата на 
производители
- Број на иницијаиви 
за здржување и други 
поддршки
- ………

4. Процес на проверка

- Моментален статус на 
процесот на проверка на 
ГО

- т.е. зголемен број на 
проверки
- Подобрени процедури 
за контролните планови 
-. ……
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5. Прилагодливост на 
објектите за обработка 
на производите со ГО

- Моментален статус на 
законодавството 
(Опис на степенот на 
прилагодливост)
- Број/големина/вредност 
на објектите за обработка 
на производи со ГО 
според попустливиот 
режим
-….

- Нова законска 
поставеност за 
попустливост на 
обработувачите на ГО
- Субвенции за 
регистрираните 
обработувачи на 
производи со ГО
- ………

6. Субвенции за 
производите со ГО

- Субвенции за трошоците 
за сертификација
- Помош за пласман на 
производите со ГО
-. …

- Гонишни мерки за 
финансиска едукација и 
поддршка за пласман за 
секторот на ГО

7. Зголемување 
на свеста кај 
потрошувачите, 
промоција на 
производите со ГО

- Годишни активности 
за јакнење на свеста кај 
потрошувачите

- Воведени мерки на 
годишно ниво 

8. Едукација на 
земјоделците за ГО

- Годишни активности за 
едукација на земјоделците

- На пр. почеток 
на едукација или 
советодавни услуги 

9. Меѓугранични 
производи со ГО

- Дали има билатерални 
или мултилатерални 
договори
- Процедури за 
регистрација, промоција 
или контрола на 
меѓуграничните 
производи со ГО

10. Мерки за поддршка 
на млечните 
производи и кланици, 
поддршка од ЕУ за 
бројките за увоз  и 
други извози
11. Друго

Извор: Сопствена елборација на авторот врз основа на повратните информации од регионалните експерти 

Ниво на референцијална точка на хармонизација дали правната рамка е доволно хармонизирана за националните производи да се 
регистрираат на ниво на ЕУ
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Регулатива (ЕК) бр. 882/2004  на Европскиот 
парламент и на Советот од 29.04.2004 за 
официјалните контроли што се вршат за да 
се осигури постапката според сообразно-
ста според правилата на законот за храна, 
сточна храна, здравје и благосостојба на 
животните. 

Регулатива (ЕУ) бр. 1308/2013  на Европски-
от парламент и на Советот со кој се основа 
Заедничка организација на пазари за земјо-
делски производи и се укинуваат Регула-
тивите на Советот (ЕЕС) бр. 992/72, (EEC) 
бр. 234/79, (EC) бр. 1037/2001 и (EC) бр. 
1234/2007

Су, Џ. и МакПерсон, А. 2007. Влијанието на 
географските ознаки за заживување на ре-
гионалната економија: студија на случај за 
зелен чај „Посон“. Област, 39(4): 518-527. 

Тубер, Р.  (2010), Географски ознаки за по-
текло како ознака за диференцијација на 
производ: случај за кафе. Весник за меѓу-
народен маркетинг на храна и агробизнис, 
22(3-4): 277-298.
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Анекс А.1 – Листа на производи врзани 
со потекло во државите/териториите на 
Југоисточна Европа

1. АЛБАНИЈА 
Име на производот Vaјi Borsh
Број на земјоделци н.а
Обем на производство н.а
Вредност на 
производството

н.а

Регион: Регион Борш
Подносител на 
барање:

S.E.D. Borsh Sh.p.k. 
(L.Ј.C) 

Статус: Истечен

Име на производот Boronica e 
Bјeshkëve Kuksiane 

Број на земјоделци н.а
Обем на производство н.а
Вредност на 
производството

н.а

Регион: Регион Кукс
Здружение Shoqata e 

Grumbulluesve 
dhe Tregëtarëve të 
Boronicës Kukës

Статус: Регистриран

Име на производот Костен од Тропоја
Број на земјоделци н.а
Обем на производство н.а
Вредност на 
производството

н.а

Регион: Тропоја, Бајрам 
Цури,

Здружение Shoqata e prod-
huesve të gështenјës 
dhe mјaltit të gësht-
enјës në Tropoјë

Статус: Регистриран
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Име на производот Сирење од Ливно
Број на земјоделци 1000
Обем на производство 2.000 t
Вредност на 
производството

€ 7.000.000

Име на производот Сирење во кожа 
од јагне

Број на земјоделци 800
Обем на производство 700 t
Вредност на 
производството

€ 2.000.000

2. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
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3. КОСОВО*

Име на производот Флија
Број на земјоделци н.а
Обем на производство н.а
Вредност на 
производството

н.а

Регион: Цело Косово*
Здружение: нема

Име на производот Сирење од Шара - 
Dјathi i Sharrit

Број на земјоделци н.а
Обем на производство н.а
Вредност на 
производството

н.а

Регион: Регион на Шар 
Планина

Здружение: Sharr Cheese 
Producers

Име на производот Сирење од 
Руговски Планини 
- Dјath Rugove

Број на земјоделци н.а
Обем на производство н.а
Вредност на 
производството

н.а

Регион: Регион на Шар 
Планина

Здружение: нема
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4. ЦРНА ГОРА

Име на производот Његушки колбас 
(Nјeguška kobasica)  

Вид производ Димено сушено 
месо

Број на земјоделци 70
Обем на производство 1.000 t
Вредност на 
производството

€ ≤ 7.000.000 

Име на производот Говедски пршут 
(Goveđa pršuta) 

Вид производ Сушено месо
Број на земјоделци 500
Обем на производство 2.000 t
Вредност на 
производството

€ 24.000.000
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5. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Име на производот Бистра кашкавал
Вид производ сирење
Број на земјоделци 2
Област на 
производство

Западен регион, 
планинските 
пределина Биста

Обем на производство 8,620 kg
Вредност на 
производството

€155,160

Име на производот Слатко од диви 
смокви

Вид производ обработено овошје
Област на 
производство

Југоисточните 
региони

Број на земјоделци 32
Вредност на 
производството

6.200 тегли од 370 g

Вредност на 
производството

€25,000

Име на производот Буковска Пипер
Вид производ свеж зеленчик, 

зачин
Број на земјоделци 2
Вредност на 
производството

8,620 kg

Вредност на 
производството

€155,160
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6. СРБИЈА

Име на производот Зелка Футошка
Вид производ зеленчук
Број на земјоделци н.а
Вредност на 
производството

н.а

Вредност на 
производството

н.а

Име на производот Делиблатски мед
Број на земјоделци/
пчелари 200
Годишна вредност на 
производството 100 t
Годишна вредност на 
производството EUR 1.000.000

Име на производот Пиротски пеглан 
Број на земјоделци/
обработувачи 500
Годишен обем на 
производството 1.000 t
Годишна вредност на 
производството EUR 10.000.000





Дел Б: 
Кратко упатство за чекорите 
и постапките за регистрирање 
квалитетни производи 
со географска ознака и 
традиционални специјалитети 
на ниво на ЕУ
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Оградување од одговорност:

Овој документ е наменет за подносители на барања за регистрација на назив на земјоделски или 
прехранбен производ како производ со ЗОП (заштитена ознака на потекло), ЗГО (заштитена 
географска ознака) или ГТС (ознака за гарантиран традиционален специјалитет) во ЕУ. Овој 
документ служи само за информативни цели. Тој нема никакво правно или толкувачко дејство 
и во никој случај не претставува замена, измена или дополнување на правилата утврдени во 
законодавството. Примерите дадени овде се само за информативни (не рекламни) цели и содр-
жината е преземена од индивидуални веб-страници.

Цели на упатството

Целта на ова упатство е да обезбеди техничка поддршка за земјите/териториите на Западен 
Балкан (ЗБ) во однос на барањата за спроведување на европските (ЕУ) шеми за географски оз-
наки и традиционални специјалитети.

Овој документ треба да им помогне на засегнатите страни кои се занимаваат со регистрација, 
заштита и подготовка на географски ознаки, со цел да се обезбеди поддршка на земјите/тери-
ториите на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Северна Македонија, Црна 
Гора и Србија) за спроведување и регистрација на европските шеми за квалитет како што се 
географските ознаки (ГО) и традиционалните специјалитети.

Поточно, овој документ претставува кратко упатство за чекорите и постапките за регистра-
ција на производи со географски ознаки и традиционални специјалитети според европските ба-
рања. Во содржината на документот се истакнати главните информации што ги бара ЕУ при 
поднесување на барање за регистрација и заштита на ГО на ниво на ЕУ. Ова исто така може 
да претставува и добра почетна точка за земјите на кои им претстои процесот на усогласу-
вање при пристапувањето во ЕУ.

Покрај тоа, со цел да се подигне свеста и да се помогне во спроведувањето на шемите за ква-
литет на географските ознаки во Западен Балкан, во овој документ се дадени неколку технички 
примери за спроведувањето во одредени европски земји (сите користени примери се достапни 
на Интернет).

Поради разликите во постапките за аплицирање за европските земји и третите земји22 и со 
оглед на различниот процес на усогласување со барањата на ЕУ за ЗБ, во овој документ се раз-
гледани општите постапки потребни за европските земји (членки на ЕУ) и се дадени дополни-
телни белешки за третите земји.

* Оваа ознака не ги доведува во прашање ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за 
безбедност на ОН и Мислењето на МСП за декларацијата за независност на Косово.
22 „Трети земји” се однесува на сите земји кои не се во ЕУ, вклучително и земјите од ЗБ.
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Политика за квалитет на храна

Б.1 ПРОЦЕС НА 
РЕГИСТРАЦИЈА: главни 
постапки на ниво на ЕУ

Б.1.1 Како да се регистрирате

За да го регистрираат името на производот, 
производителите или групите на производи-
тели од ЕУ треба да ги утврдат спецификаци-
ите на производот и доколку е можно, да ги 
поврзат со географската област. Барањето се 
испраќа до националните власти на разгле-
дување и потоа се проследува до Европската 
комисија, која го прегледува барањето. За да 
може да се регистрира географска ознака, про-
изводот мора да ги исполнува деталните спец-
ификации, односно како минимум специфика-
циите за сировините и за главните физички, 
хемиски, микробиолошки и органолептички 
својства на производот.  Мора да се обезбеди 
доказ за географската област на производство, 
како и за начинот на производство, при што 
сите овие елементи треба да покажуваат дека 
производот потекнува од дадената географска 
област и дека се придржува до начинот на ети-
кетирање. 

Секој производител или група на производи-
тели во дадена географска област со ЗОП/ЗГО 
ознака има право да го користи регистрирани-
от назив кога го пласира соодветниот производ 
на пазарот, под услов да ги почитува условите 
за производство предвидени во специфика-
цијата на производот. Барањата главно се под-
несуваат од групи на производители, коишто 
обично ги застапуваат сите заинтересирани 
производители од едно место.

За да се регистрираат производи кои не се од 
ЕУ на ниво на ЕУ, производителите поднесу-
ваат барања или директно до Европската ко-
мисија, или преку соодветните национални 
органи. Сепак, барањата може да се достават 
директно од страна на производителите до Ко-
мисијата - не е задолжително да се доставува-

ат преку националните органи.23

Заеднички барања (како што е наведено во 
Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012), се доставу-
ваат до Комисијата од страна на соодветната 
земја-членка, или од група подносители во 
трета земја, директно или преку органите на 
таа трета земја. Вклучуваат изјава од сите за-
сегнати земји-членки. Барањата утврдени за 
спецификацијата на производи од Регулатива-
та (ЕУ) бр. 1151/2012 треба да бидат исполне-
ти во сите земји-членки на ЕУ и во засегнати-
те трети земји.

За алкохолни пијалаци и агро-прехранбени 
производи, Европската комисија има најмно-
гу до 12 и 6 месеци соодветно да го прегледа 
барањето и да одлучи дали производот ќе биде 
заштитен согласно бараната шема за квалитет. 
Што се однесува до виното, нема утврден рок 
за разгледување на барањето.

Производителите од ЕУ и оние кои не се од 
ЕУ, националните органи и Европската коми-
сија можат да поднесат приговор или да ја по-
ништат регистрацијата на називот на одреден 
производ согласно шемата за квалитет. Приго-
вор може да се поднесе во рок од три месеци 
од моментот на регистрацијата на производот. 
Ако приговорот е издржан, двете вклучени 
страни (страната што приговара на регистра-
цијата и групата производители кои го реги-
стрираат производот) треба меѓусебно да се 
консултираат за да изнајдат решение.

Доколку не се постигне договор, Комисијата 
донесува конечна одлука со која ја поништу-
ва или не ја поништува регистрацијата. По-
ништувањето на регистрацијата на називот на 
производот претставува опција кога веќе не се 
гарантира усогласеност со спецификациите на 
производот. Исто така, може да се поништи ре-
гистрацијата на називот на производот (само 
за храна) кога на пазарот не е пласиран реги-
стриран назив на производот (како ЗОП, ЗГО и 
ГТП) во рок од седум последователни години.

23 Во случај на барања од трети земји, не е потребно 
прво да се добие заштита како ГО во земјата на потекло - ЕУ 
бара доказ дека ознаката е заштитена, но исто така може да 
се заштити и како трговска марка
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Сите документи доставени до Европската ко-
мисија треба да бидат на еден од официјалните 
јазици на институциите на Европската Унија 
или кон нив да се приложи заверен превод на 
еден од тие јазици.

Б.1.2 Обврски од барањето: постапка на 
национално ниво

Процесот на поднесување барање се одвива 
во рамки на постапка на две нивоа: на наци-
онално ниво и на ниво на ЕУ. Сепак, во однос 
на земјите што не се членки на ЕУ, барањата 
може да се достават директно до Комисијата 
од страна на производителите - не е задолжи-
телно да се доставуваат преку националните 
органи. Главните чинители вклучени во по-
стапката се подносителите на барања (гру-
па на производители) и националните (и Ев-
ропските) органи задолжени за регистрација. 

Постапката на национално ниво за земји-
те-членки на ЕУ ги опфаќа следниве чекори. 

•	 Дефинирање на производите од страна на 
групата производители согласно точно ут-
врдена спецификација (види на следните 
страници) 

•	 Барање од групата производители испрате-
но до надлежниот национален орган

•	 Разгледување на барањето од страна на 
националниот орган за да се провери дали 
тоа е оправдано и дали ги исполнува ба-
рањата од законодавството (регулативи на 
ЕУ и национални закони)

•	 Постапка за приговор (секое лице што има 
легитимен интерес и е основано или рези-
дентно на таа територија, може да поднесе 
приговор на барањето).

За да се регистрира називот на производот, 
производителите или групите на производи-
тели треба да ги утврдат спецификациите на 
производот и барањето се испраќа на разгле-
дување до националните органи. Барањата 
треба да ги прегледаат националните органи, 
во согласност со минималните заеднички од-
редби, вклучително и постапка за поднесу-
вање на приговори на национално ниво.

Националниот надлежен орган (ННО) го пре-
гледува барањето со соодветни средства за 
да провери дали е оправдано и ги исполнува 
условите на соодветната шема. Ако се утвр-
ди дека не е соодветно, подносителите на ба-
рањето добиваат известување за ваквото нега-
тивното решение и барањето не се препраќа. 
Ако барањето поднесено од страна на група 
на подносители ги исполнува условите и се 
квалификува за позитивно решение, барањето 
може да се препрати до Европската комисија 
за последователен преглед на барањето.

При прегледот на барањето, националниот ор-
ган покренува национална постапка за приго-
вор преку која се врши соодветно објавување 
на барањето- и се предвидува разумен период 
во рамките на кој секое физичко или правно 
лице кое има легитимен интерес и е основано 
или резидентно во државата, може да подне-
се приговор на барањето. Треба да се испита 
прифатливоста на примените приговори и до-
колку се смета дека се исполнети барањата од 
оваа Регулатива, може да се донесе позитивно 
решение и до Комисијата да се достави досие 
за барањето. Во таков случај, Комисијата се 
известува за примените прифатливи пригово-
ри.

Доколку по разгледување на приговорот, наци-
оналниот надлежен орган смета дека обврски-
те од Регулативата се исполнети, ќе донесе по-
зитивно решение. Доколку спецификацијата 
била значително изменета по објавувањето на 
барањето, тие измени треба да бидат објавени 
заедно со позитивното решение. Секој произ-
водител од групата треба да докаже дека него-
вото производство е согласно спецификација-
та на производот преку надлежни национални 
контролни тела и потоа може да биде внесен 
во Регистарот на производители. 

Ако група на производители поднесе барање 
за регистрација на назив со кој е означена гра-
нична географска област или традиционално 
име поврзано со таа географска област лоци-
рана во друга земја, националниот орган мора 
да се консултира со релевантните органи на 
таа земја пред барањето да се испрати до Ко-
мисијата. 

Оваа одредба има за цел да утврди дали некој 
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производ се произведува и на друго место под 
истиот назив, од двете страни на границата, 
како и се обидува да најде севкупно решение 
за проблемот. Едно од решенијата, на при-
мер, може да биде определувањето на општа 
спецификација и заедничко барање со трета-
та земја или засегнатата земја-членка. Во тој 
случај, производителите би можеле да ги за-
држат правата на користење на називот, дури и 
да се малцинство на производители лоцирани 
во земја различна од онаа каде што се наоѓа 
мнозинството производители.

Б.1.3 Обврски од барањето: постапка на 
ниво на ЕУ

По добивање на документите од национални-
от надлежен орган или директно од подноси-
тел на барање од трета земја, Комисијата го 
разгледува барањето. 

Комисијата го прегледува барањето со со-
одветни средства, со цел да провери дали е 
оправдано и дали ги исполнува условите на со-
одветната шема. Овој преглед не треба да трае 
повеќе од шест месеци. Комисијата, најмалку 
еднаш месечно, објавува список на називи за 
кои се поднесени барања за регистрација, како 
и датумите на нивното поднесување. 

Ако Комисијата смета дека условите предви-
дени во Регулативата 1151/2012 или во Регу-
лативата 1308/2013 (за вина) се исполнети, 
тогаш во Службен весник на Европската унија 
ги објавува единствениот документ на ба-
рањето и упатувањата кон објавата на специ-
фикацијата (земјите-членки мора да обезбедат 
електронски пристап до објавата на специфи-
кацијата). Во спротивно, Комисијата го одби-
ва барањето за регистрација. По објавување-
то, следи период на приговори за време на кој 
која било земја-членка или трета земја може 
да поднесе приговор на регистрацијата со до-
ставување на соодветно поткрепена изјава до 
Комисијата. Доколку не биде поднесен приго-
вор, називот се регистрира и внесува во базите 
на податоци на Европскиот регистар на зашти-
тени географски ознаки и ознаки на потекло и 
се објавува во Службениот весник на ЕУ.

Која било друга земја-членка или трета земја 
и сите лица кои имаат легитимен интерес, ос-
новани или резидентни во друга земја-членка 
или во трета земја, може да поднесат приговор 
на предложената регистрација (чл. 51(1) од Ре-
гулативата). 

Приговорите може да се засноваат само на 
причините утврдени во член 10(1) од Регула-
тивата, имено: 

а) Не се исполнети условите од член 5 од 
Регулативата за ознаки на потекло или гео-
графски ознаки или обврските од член 7(1) 
од Регулативата за спецификации;

б) Предложениот назив се коси со називот 
на вид на растение или животно или со ре-
гистриран назив или добро позната тргов-
ска марка согласно член 6(2), (3) или (4) од 
Регулативата; 

в) Регистрирањето на предложениот назив 
би го загрозило постоењето на целосно или 
делумно истоимениот назив или трговска 
марка или постоењето на производи кои 
биле законски присутни на пазарот најмал-
ку пет години пред датумот на објавување 
од член 50(2)(а) од Регулативата; 

г) Називот кој се бара да биде регистриран е 
генеричко име. 

Ако образложената изјава на приговорот е 
прифатлива, како прв чекор, Комисијата ќе ги 
покани засегнатите страни да постигнат дого-
вор. Ако не се постигне договор, Комисијата 
ќе донесе одлука, во рамки на комисиска про-
цедура, за тоа дали називот ќе биде или нема 
да биде внесен во регистарот на заштитени 
називи. 

Комисијата може да ја поништи регистрација-
та на сопствена иницијатива или на барање 
на земја-членка или на кое било физичко или 
правно лице со легитимен интерес, ако усло-
вите од спецификацијата за земјоделски или 
прехранбен производ со заштитен назив по-
веќе не се исполнети или пак на пазарот не 
бил пласиран ниту еден производ под зашти-
тената ознака на потекло или заштитената ге-
ографска ознака во изминатите седум години 
(чл. 54 од Регулативата). 
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Б.2 СОДРЖИНА 
на БАРАЊЕТО за 
РЕГИСТРАЦИЈА на 
ЗОП и ЗГО

Регистрацијата е исход на приватна добровол-
на иницијатива од страна на производителите: 
првиот чекор е да се поднесе барање за реги-
страција.

Системот е на доброволна основа и е отво-
рен. Секој производител којшто се наоѓа во 
таа област и којшто ги почитува условите за 
производство утврдени во спецификацијата на 
производот има право да го користи регистри-
раниот назив за пласирање на неговиот произ-
вод на пазарот. Па затоа, начелно, барањата се 
поднесуваат во име на групи производители. 
Под група се подразбира секое здружение на 
земјоделци, производители и/или преработу-
вачи кои работат со истиот производ. 

Други заинтересирани страни, како што се 
потрошувачите, исто така, може да учествува-
ат во групата. Таквите групи го подготвуваат 
заедно барањето за регистрација на нивните 
производи. Впрочем, согласно Регулативата, 
секој производител чија дејност се одвива во 
утврдената географска зона може да го кори-
сти називот доколку сите услови од специфи-
кациите се исполнети. Спецификациите мора 
да бидат транспарентни, јасно дефинирани и 
јавно објавени. Тоа мора да се направи преку 
прецизен и детален опис на даден производ и 
на неговиот начин на производство.

Во барањето мора да биде јасно наведено дали 
називот ќе се регистрира како заштитена гео-
графска ознака или како заштитена ознака на 
потекло.

Барањето за регистрација на назив мора да ги 
вклучува следниве елементи:

Барањето за регистрација на ознака на потек-
ло или на географска ознака, како минимум, 
ги склучува:

	Називот и адресата на групата подносите-
ли; 

	Називот и адресата на органите; 

	Називот и адресата на телата кои ја про-
веруваат усогласеноста со одредбите од 
спецификацијата на производот;

	Спецификацијата на производот; 

	Обезбедување информации за секој баран 
елемент и сета останата придружна доку-
ментација. На пример, таквите докумен-
ти би можеле да вклучуваат резултати од 
анкети или литература со кои се докажу-
ва угледот на називот или мапи кои при-
кажуваат одредени природни елементи на 
дадена географска зона. Корисни може да 
бидат и некои дополнителни илустративни 
документи, како на пример, фотографии, 
менија, рецепти или фактури.

	Единствен документ, во којшто е наведено 
следново:

	Главни точки на спецификацијата на 
производот: називот, опис на произво-
дот, вклучително доколку е соодветно 
и специфични правила во однос на па-
кувањето и етикетирањето, и концизна 
дефиниција за географската област;

	Опис на поврзаноста помеѓу произво-
дот и географското окружување или 
географското потекло, како што може 
да биде случај, вклучително доколку е 
соодветно и специфичните елементи 
на описот на производот или начинот 
на производство преку кои се гледа по-
врзаноста. 

Кога барањето доаѓа од земјите на ЕУ, потреб-
на е изјава од земјата-членка, дека таа смета 
дека барањето поднесено од групата подноси-
тели кое се квалификува за позитивно реше-
ние ги исполнува условите на оваа Регулатива 
и одредбите усвоени согласно со неа;
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Важна забелешка 

Кога група производители од земјите на ЗБ 
(или други трети земји) доставува барање 
до ЕК за регистрација на производи со ЗОП 
или ЗГО, придружната документација исто 
така мора да обезбеди докази дека називот на 
производот е заштитен во неговата земја на 
потекло (датум на заштита во земјата на по-
текло, правна основа: правен акт/наредба на 
министер/ препорака за регистрација, назив 
на производ, и т.н.)

Исто така, кога барањето се доставува дирек-
тно до ЕУ од страна на група на производи-
тели, треба да се приложат дополнителни до-
кументи (информации): името и адресата и 
информациите за контакт на јавниот орган или 
органот за сертификација на производи (ако 
има повеќе од еден, се доставуваат информа-
ции за сите).

Проверката на усогласеноста со спецификаци-
ите пред производот да се пласира на пазарот 
ја врши: еден или повеќе јавни органи назна-
чени од третата земја; и/или едно или повеќе 
тела за сертификација на производи.

Во однос на контролните тела/телата за сер-
тификација на производи, треба да се достави 
доказ за акредитација согласно стандардот EN 
ISO/IEC 17065:2012. Подрачјето на примена 
на акредитацијата треба да ги опфаќа контро-
лите на географските ознаки. Акредитацијата 
може да ја изврши само национално тело за 
акредитација во Унијата во согласност со од-
редбите на Регулативата (ЕК) бр. 765/2008; 
или тело за акредитација надвор од Унијата 
што е потписник на мултилатерален аранжман 
за признавање под покровителство на Меѓуна-
родниот форум за акредитација. 

Извор: Сопствена елаборација на авторот врз основа на офи-
цијалните упатства на ЕУ

Б.2.1 Досие на барањето: некои 
појаснувања

Б.2.1.1 Назив и адреса на групата 
производители 

	Наведете ги називот и адресата на 
групата подносители

Групата подносители мора да има правен 
статус (здружение, задруга, итн.) со НА-
ЗИВ (којшто може да биде име на физич-
ко или правно лице) и единствена адреса 
во земјата (се препорачува и телефонски 
број, факс и е-пошта).

Групите кои работат со производи со назив 
кој треба да се регистрира може да поднесат 
само барања за регистрација на називи од си-
стемите за квалитет. Во случај на назив со „за-
штитена ознака на потекло“ или „заштитена 
географска ознака“ со која се означува преку-
гранична географска област, или во случај на 
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назив со „ознака за гарантиран традициона-
лен специјалитет“, неколку групи од различни 
земји-членки или од трети земји може да под-
несат заедничко барање за регистрација.

Само здружение на производители или пре-
работувачи на производот може да поднесат 
барање за регистрација. Во исклучителни слу-
чаи, индивидуално физичко или правно лице 
може, исто така, да поднесе барање, но во ос-
нова треба да се објасни дека производителот 
е единствениот во таа област и дека каракте-
ристиките на областа или на производите/хра-
ната произведени во таа област се разликуваат 
од оние произведени надвор од неа.

Следниве податоци за групата подносители 
треба да бидат дадени на посебен лист: 

•	 Назив, адреса (со телефон, факс, е-пошта, 
доколку има); 

•	 Правен статус (согласно националното за-
конодавство); 

•	 Големина (колку членови брои групата); и 

•	 Состав (улога или занимање на членовите: 
земјоделци, производители, дистрибутери, 
финишери, пакувачи, итн.).

ПРАВЕН СТАТУС на производителите – значи 
дека сите производители на потенцијалниот 
производ од групата треба да имаат прехран-
бени капацитети регистрирани или одобрени 
од надлежниот орган во државата/субјектот 
(Регистарски број). Тоа значи дека сите про-
изводители на храна кои имаат намера да ги 
заштитат своите производи треба да импле-
ментираат добра хигиенска практика (GHP), 
добра производствена практика (GMP) и флек-
сибилен HACCP стандард, да стекнат правен 
статус - да бидат регистрирани од надлежниот 
орган, а потоа да испратат барање.

Б.2.1.2 Назив и адреса на органите

	Наведете ги називот и адресата и пода-
тоците за контакт на јавниот орган или 
на телото за сертификација на произво-
ди (ако е повеќе од едно, наведете пода-
тоци за сите). 

	Во форма на анекс, дадете повеќе ин-
формации за јавните органи, како на 
пример: изјава за нивната позиција, 
капацитет и соодветноста на нивните 
функции од националните органи адре-
сирана до Комисијата;

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Во Регулативата јасно е наведено дека дадена-
та заштита треба да биде подеднакво достапна 
за ознаки на потекло и географски ознаки на 
трети земји кои ги исполнуваат соодветните 
критериуми и кои се заштитени во нивната 
земја на потекло. 

Во секоја земја, надлежните национални ор-
гани ги преземаат неопходните мерки за за-
штита на називите во рамки на нивната тери-
торија, за сите шеми на квалитет утврдени во 
Регулативата 1151/2012. Тие, исто така, треба 
да го спречат и сопрат нелегалното производ-
ство или пласман на производи кои го кори-
стат тој назив.

Националните органи на државата, во соглас-
ност со минималните заеднички одредби, 
вклучително национална постапка за пригово-
ри, треба да ги разгледаат барањата од групата 
на производители. Потоа Комисијата треба да 
ги провери барањата за да се увери дека нема 
некои очигледни грешки и дека правото на 
Унијата и интересите на засегнатите страни 
надвор од земјата-членка подносител се земе-
ни предвид.

Надлежните органи во земјите треба да ис-
полнат одреден број оперативни критериуми 
со цел да се обезбеди нивната непристрасност 
и ефективност. Националниот надлежен орган 
ќе понуди соодветни гаранции за објективност 
и непристрасност, а потребни се соодветно 
квалификуван кадар и ресурси за извршување 
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на нивните функции. Исто така, треба да се 
предвидат одредби со кои ќе се делегираат не-
кои од надлежностите за извршување специ-
фични контролни задачи на контролните тела. 
Надлежниот орган треба на соодветен начин 
да го разгледа барањето за да провери дали е 
оправдано и дали ги исполнува условите од 
соодветниот систем.

Земјите-членки или засегнатата земја треба да 
преземат соодветни административни и суд-
ски чекори за да спречат или сопрат нелегал-
ното користење заштитени ознаки на потекло 
и заштитени географски ознаки на производи 
кои се произведуваат или пласираат на паза-
рот во таа држава/земја.

Државите треба да ги назначат органите 
задолжени за преземање на сите чекори 
согласно постапките предвидени во Регу-
лативата 1151/2012.

Овие органи треба да понудат соодветни 
гаранции за објективност и непристрас-
ност и треба да имаат на располагање ква-
лификуван кадар и ресурси неопходни за 
извршување на нивните функции.

Б.2.1.3 Назив и адреса на телата кои 
ја проверуваат усогласеноста со 
одредбите од спецификацијата на 
производот

	Наведете ги називот и адресата и пода-
тоците за контакт на телото за серти-
фикација на производи (ако е повеќе од 
едно, наведете податоци за сите). 

	Во форма на анекс, дадете повеќе ин-
формации, како на пример: нивниот 
сертификат за акредитација и статусот 
на органот за акредитација како член на 
Меѓународниот форум за акредитација 
(IAF) или во ЕУ.

	Може да се наведат и специфичните за-
дачи на органите или телата.

Клучна поента

Усогласеноста со спецификацијата мора да 
подлежи на проверка. Проверката може да ја 
извршат јавни органи или пак тело за серти-
фикација на производи. Доколку проверката 
ја вршат јавни органи, тие мора да понудат 
гаранции за непристрасност и објективност и 
мора да располагаат со квалификуван кадар и 
ресурси неопходни за вршење на проверките. 

Доколку проверката ја врши тело за сертифи-
кација на производи, тоа мора да биде акреди-
тирано согласно ISO/IEC Водичот 65 (Општи 
барања за телата кои работат со системи за 
сертификација на производи). Органот за 
акредитација мора да биде признаен од Меѓу-
народниот форум за акредитација (IAF) или да 
биде орган за акредитација на земја-членка на 
ЕУ.

Образложение

Секоја земја/држава треба да има инспекциски 
структури преку кои ќе обезбеди исполнување 
на барањата од спецификациите. Државите се 
обврзани да ги формираат неопходните кон-
тролни тела за да се обезбеди усогласеност со 
правилата на ЕУ. Спроведувањето на систе-
мот го вршат органите назначени од државата/
земјата, делувајќи во рамки на правилата ут-
врдени на ниво на ЕУ. 

Земјите-членки или трета земја треба само да 
се погрижат да има инспекциски структури 
преку кои ќе се гарантира исполнување на ба-
рањата утврдени во спецификациите.

Додадената вредност на географските ознаки 
и гарантираните традиционални специјалите-
ти се заснова на довербата на потрошувачите. 
Таа е веродостојна само ако е проследена со 
ефективна проверка и контроли. Тие шеми за 
квалитет треба да подлежат на мониторинг 
систем со службени контроли во согласност 
со начелата од Регулативата (ЕУ) бр. 625/2017 
за службени контролии24 и треба да вклучува 
систем на проверки во сите фази на производ-
24 Регулатива (ЕУ) бр. 625/2017 за официјалните 
контроли и други официјални активности кои се вршат со 
цел да се обезбеди примената на законот за храна и храна 
за животни, правила од областа на здравствената заштита 
и благосостојба на животните, здравјето на растенијата и 
производите за заштита на растенијата..
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ство, преработка и дистрибуција. 

Со цел да им се помогне на земјите подобро 
да ги применуваат одредбите од Регулативата 
(ЕУ) бр. 625/2017 за контрола на географски 
ознаки и ГТС, во националната регулатива за 
шемите на квалитет мора да се вметнат упату-
вања на најрелевантните членови.

Информации за активностите за контрола за 
географски ознаки и гарантирани традицио-
нални специјалитети треба да бидат вклучени 
во повеќегодишните национални планови за 
контрола и во годишните извештаи изработу-
вани од земјите-членки или од трета земја во 
согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 625/2017.

Б.2.1.3.1 Назначување надлежен орган 
за службени контроли

Во согласност со Регулативата (ЕК) бр. 
625/2017, државите назначуваат надлежен 
орган или органи задолжени за службени 
контроли кои се вршат со цел утврдување на 
усогласеноста со законските обврски поврза-
ни со шемите за квалитет утврдени со Регула-
тивата 1151/2012.Постапките и обврските од 
Регулативата (ЕУ) бр. 625/2017се применуваат 
mutatis mutandis на службените контроли што 
се вршат со цел утврдување на усогласеноста 
со законските обврски поврзани со системи-
те за квалитет за сите производи опфатени со 
Анекс I од Регулативата 1151/2012.

Службените контроли опфаќаат:

•	 Проверка дали производот е усогласен со 
соодветната спецификација; и

•	 Мониторинг на користењето регистрирани 
називи за опишување на производот што се 
пласира на пазарот, во сообразност со нази-
ви регистрирани како ЗОП, ЗГО или ГТС.

Б.2.1.3.2 Проверка на усогласеноста со 
спецификацијата на производот

Во однос на ознаките на потекло, географски-
те ознаки и ознаките за гарантирани тради-
ционални специјалитети со кои се означуваат 
производи кои потекуваат од трета земја, про-

верката на усогласеноста со спецификациите 
пред пласирање на производот на пазарот ја 
вршат:

	Еден или повеќе од јавните органи назна-
чени од третата земја; и/или 

	Едно или повеќе од телата за сертифика-
ција на производи. 

Државите треба јавно да ги објават називот и 
адресата на органите и телата и повремено да 
ги ажурираат тие податоци. Државите треба да 
ја известат Комисијата за називите и адресите 
на надлежните органи и Комисијата јавно ќе 
ги објави називите и адресите на национални-
те органи и тела, и повремено ќе ги ажурира 
тие податоци.

Важно е да се обезбеди надзор врз користење-
то на називот на пазарот. Затоа, секоја др-
жава ќе врши проверки засновани на анализа 
на ризик за да обезбеди усогласеност со об-
врските од Регулативата, а во случај на нив-
на повреда, државите треба да ги преземат 
сите неопходни мерки.

Надлежните органи може да делегираат спец-
ифични задачи поврзани со службените кон-
троли на шемите за квалитет на едно или по-
веќе контролни тела. Таквите контролни тела 
треба да бидат акредитирани во согласност со 
Европскиот стандард ISO/IEC 17065 (Оцена 
на сообразност - Барања за телата за сертифи-
кација на производи, процеси и услуги).

Надлежните органи треба да можат да деле-
гираат некои од своите задачи на други тела.
Треба да се утврдат соодветни услови за да 
се зачува непристрасноста, квалитетот и кон-
зистентноста на службените контроли и на 
другите службени активности. Особено, де-
легираното тело треба да биде акредитирано 
според стандардот за вршење на инспекции на 
Меѓународната организација за стандардиза-
ција (ИСО).

Делегираното тело треба да работи и да биде 
акредитирано во согласност со стандардите 
релевантни за предметните делегирани зада-
чи, вклучително и со стандардот EN ISO/IEC 
17020 - „Општи критериуми за работа на раз-
лични типови тела што вршат инспекција“.
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Планирање и известување за активности-
те за контрола - секоја земја треба да се 
погрижи активностите за контрола да бидат 
одделно вклучени во посебен дел од повеќе-
годишните национални планови за контрола. 
Годишните извештаи за контрола на обврски-
те утврдени со Регулативата ќе вклучуваат по-
себен дел којшто ќе ги опфаќа информациите 
утврдени во член 113 од Регулативата (ЕУ) бр. 
625/201725.

Б.3 СПЕЦИФИКАЦИЈА 
НА ПРОИЗВОДОТ

За да може да ја исползува заштитата што ја 
нуди географската ознака (и да ги исполни ус-
ловите за регистрација), регулативите на ЕУ 
предвидуваат дека земјоделскиот производ, 
прехранбениот производ, виното или алкохол-
ниот пијалак мора да ја исполнува „специфи-
кацијата на производот“. 

Спецификацијата на производот е клучен до-
кумент, којшто содржи информации за про-
изводот, неговите специфични квалитети, 
местото на производство, и ја објаснува повр-
заноста помеѓу географската област и самиот 
производ. Во спецификацијата мора да биде 
јасно наведено дали називот ќе се регистрира 
како заштитена географска ознака или како за-
штитена ознака на потекло.

Оттука, спецификацијата претставува доку-
мент за идентификација на производот, изра-
ботен и презентиран (во рамки на процесот на 
поднесување на барање) со кој се пропишува-
ат детални правила и услови за производство 
на производот што ќе се заштити со ЗОП или 
ЗГО. 

Според Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012 (чл. 
7) на Европскиот парламент и на Советот од 
21 ноември 2012 година за системите за квали-
25 Регулатива (ЕУ) 2017/625 на Европскиот парламент 
и на Советот од 15 март 2017 година за официјалните 
контроли и други официјални активности кои се вршат со 
цел да се обезбеди примената на законот за храна и храна 
за животни, правила од областа на здравствената заштита 
и благосостојба на животните, здравјето на растенијата и 
производите за заштита на растенијата.

тет на земјоделски и прехранбени производи 
за заштита на географски ознаки и ознаки на 
потекло за земјоделски и прехранбени произ-
води, со која се заменува Регулативата на Со-
ветот (ЕК) бр. 510/2006, спецификацијата на 
производот, како минимум, треба да ги вклу-
чува следниве елементи:

1. Ознака на производот (назив на произво-
дот)

2. Опис на производот (сировини, главни ка-
рактеристики) 

3. Дефинирање на географската област 
4. Доказ за потекло на производот во рамки 

на географската област 
5. Опис на начинот на производство 
6. Доказ за поврзаност со географската об-

ласт или географско потекло 
7. Наведување на телото за контрола на 

квалитет 
8. Посебни правила за етикетирање во однос 

на кратенките ЗОП или ЗГО 
9. Прописи и услови во согласност со нацио-

налните одредби/одредбите на ЕУ 

Секоја земја треба да ги определи основните 
критериуми за воспоставување кодекс на од-
несување согласно нејзините замисли за гео-
графски ознаки и потребите на локалните про-
изводители. 

Елементите што ја покажуваат поврзаноста 
помеѓу квалитетот, карактеристиките или 
угледот на производот и географската област 
се од суштинско значење за идентификување 
на географска ознака.

Б.3.1 Ознака на производот 
(назив на производот)

Го вклучува називот што треба да биде зашти-
тен со географска ознака, онака како што се 
користи, во трговијата или во секојдневниот 
говор, и само на јазиците коишто се користат 
или се користеле во минатото за опишување 
на конкретниот производ во утврдената гео-
графска област. 
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Називот може да не биде регистриран со оз-
нака за потекло или со географска ознака до-
колку се коси со називот на вид на растение 
или животно или ако постои веројатност да 
го доведе во заблуда потрошувачот во однос 
на вистинското потекло на производот. Пред-
ложениот назив за регистрација кој е целосно 
или делумно истоимен со назив којшто веќе е 
внесен во регистарот согласно член 11 од Ре-
гулативата на ЕУ не може да биде регистри-
ран освен во случај кога има доволно различ-
ност во практика помеѓу условите на локално 
и традиционално користење и презентација 
на истоимениот назив регистриран отпосле и 
називот којшто е веќе внесен во регистарот, 
земајќи ја предвид потребата да се обезбеди 
рамноправен третман на производителите и да 
се обезбеди декапотрошувачите нема да бидат 
доведени во заблуда. 

Истоимен назив којшто го доведува во заблу-
да потрошувачот да верува дека производите 
потекнуваат од друга територија нема да биде 
регистриран, дури и ако називот е точен од 
аспект на фактичката територија, регион или 
место на потекло на тие производи. 

Предложениот назив за регистрација на озна-
ка на потекло или географска ознака нема да 
биде регистриран доколку, со оглед на угледот 
и реномето на трговската марка и временскиот 
период во кој таа била користена, регистри-
рањето на називот предложен како ознака за 
потекло или географска ознака би го довело 
потрошувачот во заблуда во однос на вистин-
скиот идентитет на производот. 

Зборови со особено описно значење, како што 
се „оригинален“, „традиционален“, „од фар-
ма“, „природен“, итн., обично треба да се из-
бегнуваат, освен во случај кога се составен дел 
од називот што се користи за опишување на 
производот.

 

Рамка 1. Пример за ознака на производ - ита-
лијанска ЗОП: кашкавал „Asiago“ („Азиаго“)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА 
ПРОИЗВОДОТ 
ЗОП „ASIAGO“ 

(Министерски указ 03/08/2006, Службен 
весник бр. 190, 17/08/06)

Член 1: Назив

Заштитената ознака на потекло „Asiago“ е 
резервирана за полупреработен кашкавал 
од кравјо млеко, изработен согласно оваа 
спецификација. Производството е поделе-
но на два различни вида кашкавал, пресу-
ван „Asiago“ и зреен „Asiago“, чии карак-
теристики се опишани долу. 

Извор: https://www.asiagocheese.it/en/consortium/production-
rules

Рамка 2. Пример за географска ознака на про-
извод - италијанска ЗГО: „Toscano“ екстра 
вирџин маслиново масло

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД 
ЗА „TOSCANO“ ЕКСТРА ВИРЏИН 

МАСЛИНОВО МАСЛО,

ЗАШТИТЕНА ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА

1. Назив

„Toscano“ заштитена географска ознака, 
евентуално придружена од една од следни-
ве дополнителни географски референции: 
„Seggiano“, „Colline Lucchesi“, „Colline 
della Lunigiana“, „Colline di Arezzo“, 
„Colline Senesi“, „Colline di Firenze“, 
„Montalbano“, „Monti Pisani“ е резервира-
на за маслиновото масло што ги исполнува 
условите и обврските од спецификацијата 
на производот дадена во овој документ. 

Извор: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/
DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf

Според вториот пример (Рамка 2), екстра 
вирџин маслиновото масло со ЗГО може да се 
произведува во регионот Тоскана и може евен-
туално да биде придружен од дополнителни 
географски референции (во рамки на истиот 
административен регион „Тоскана“) (види ги 
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следните точки).

Рамка 3. Пример за ознака на производ - ЗОП 
на пршута од Парма

НАЗИВ НА ПРОИЗВОДОТ: 
PROSCIUTTO DI PARMA (ПРШУТА 

ОД ПАРМА)

Од 1970 година, ознаката на потекло 
„Prosciutto di Parma“ беше законски за-
штитена на национално ниво со Законот 
бр. 506 од 4 јули 1970 година и подоцна 
беше призната како ЗОП со Регулативата 
на ЕК бр. 1107 од 12 јуни 1996 година со-
гласно Регулативата на ЕЕЗ бр. 2081/92 

Извор: https://www.prosciuttodiparma.com/pdf/en_UK/Parma_
Ham_Specifications_Disciplinare_Consolidato_Nov_13.pdf

Б.3.2 Опис на производот (сировини и 
главни карактеристики)

Описот во суштина ги определува начините по 
кои производот е специфичен и дава детални 
појаснувања за тоа како тој се разликува од 
другите производи во истата категорија. Спец-
ификациите за преработката, пакувањето и со-
стојбата, исто така, може да бидат важни, за-
тоа што начините на сечење, сечкање, мелење 
или пакување може да бидат од суштинско 
значење за одржување на карактеристиките и 
вредноста на производот. 

Опис на производот, вклучително сировините, 
доколку е соодветно, како и главните физички, 
хемиски, микробиолошки или органолептич-
ки својства на производот, но може да вклу-
чува и големина или минимална тежина. Дава 
детални податоци за чекорите на производство 
што се одвиваат во определената географска 
област за ЗОП и во надворешноста за ЗГО. 

Истакнување на влијанието на географската 
средина и/или savoir-faire на локалните произ-
водители во финалниот производ. 
•	 Физички својства (форма, боја, тежина, 

итн.)
•	 Хемиски карактеристики (минимална со-

држина масти, максимална содржина вода, 
итн.)

•	 Микробиолошки информации (на пр. се-

која бактерија што е присутна)
•	 Биолошки податоци (раса, сорта, итн.)
•	 Органолептички својства (вкус, арома, 

боја, мирис, итн.) 

Рамка 4 Пример за опис на производ - „ЗОП на 
кашкавал Asiago“

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ 
- ЗОП НА „ASIAGO“ 

(Министерски указ 03/08/2006, Службен 
весник бр. 190, 17/08/06)

Член 3: Сточна храна 
Добитокот чие млеко е наменето за произ-
водство на „Asiago“ кашкавал со ЗОП не 
треба да се храни со фуражните култури и 
со сточната храна наведени во продолже-
ние:
Фуражни култури:
- Култури на канола, маслодајна репка, 
сенф, грчка детелина; Лисје од овошки, 
лисје од блитва и дива зелка; силажа од де-
телина, грашок и нус-производи; Овошја и 
нивни нус-производи од индустриска пре-
работка, свежи и чувани влажни; зеленчуци 
и сродни производи, свежи и чувани влаж-
ни; Нус-производи од ферментација, свежи 
и чувани влажни (цврсти остатоци од про-
изводство на пиво, дестилерија, итн.);
(. итн.)
Сточна храна:
- месо, риба и пердувести оброци; оброк 
од маслодајна репка, цитрусни семиња, се-
миња од грозје; зеленчуци и сушено овошје; 
- индустриска преработка на нус-производи 
од сушени зеленчуци и овошја (лушпи од 
грав и грашок, артичока, костени, мешун-
ки, лушпи, семиња, остатоци); шеќерни 
нус-производи: протеински концентрат од 
меласа, разни сушени пулпи, и друго; суви 
производи од индустриска ферментација; 
џибра од ферментација, остатоци од фер-
ментација и друго.
Ако млекото е наменето за производство на 
„Asiago“ кашкавал со ЗОП кој е означен со 
терминот „планински производ“, исто така, 
забрането е добитокот да се храни со каков 
било вид силажа. 

Извор:https://www.asiagocheese.it/uploads/files_
pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf

https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
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Рамка 5 Пример за опис на производ - ЗГО на 
тосканско маслиново масло 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД ЗА 
„TOSCANO“ ЕКСТРА ВИРЏИН МАС-

ЛИНОВО МАСЛО,
ЗАШТИТЕНА ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА

2. Сорти маслинки:
1) Производот со заштитена географска оз-
нака „Toscano“, без какви било други до-
полнителни географски референции, мора 
да биде добиен од една од следниве сорти 
маслинки, или од комбинација од некои од 
нив: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, 
Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, 
Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, 
Madonna dell’Impruneta, Marzio, Maurino, 
Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, 
Olivastra Seggianese, Pendolino, Pesciatino, 
Piangente, Punteruolo, Razzaio, Rossellino, 
Rossello, San Francesco, Santa Caterina, 
Scarlinese, Tondello и нивни синоними. 
Може да има и други сорти најмногу до 5%.
2) Дополнителната географска референ-
ција „Seggiano“ е резервирана за „Toscano“ 
екстра вирџин маслиновото масло добиено 
од маслинки од маслиновите насади од со-
ртата Olivastra Seggianese. И други сорти 
маслинки може да се прифатат како опрашу-
вачи во маслиновите насади до најмногу 5%. 
3) Дополнителната географска референ-
ција „Colline Lucchesi“ е резервирана за 
„Toscano“ екстра вирџин маслиновото мас-
ло добиено од маслинки од следниве сорти: 
Frantoio или Frantioiana до 90%, Leccino до 
20%. И други сорти маслинки може да се 
прифатат во маслиновите насади до најмно-
гу 15%. 
4) Дополнителната географска референција 
„Colline della Lunigiana“ е резервирана за 
„Toscano“ екстра вирџин маслиновото мас-
ло добиено од маслинки од следниве сорти: 
Frantoio или Frantioiana до 90%, Leccino до 
20%. И други сорти маслинки може да се 
прифатат во маслиновите насади до најмно-
гу 15%.
5) (..итн.)

Извор: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/
DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf

Б.3.3 Дефинирање на разграничената 
географска област

Географската област е клучниот елемент за 
целите на географските ознаки. Процесот на 
дефинирање на физичките граници на произ-
водствената област на даден локален производ 
претставува суштински и круцијален чекор. 
Географската област се совпаѓа со територија-
та на која производот со географска ознака се 
изработува (или може да се изработи) според 
фазите со кои е дефиниран производот со ге-
ографска ознака (сировина, преработка, итн.). 

Спецификацијата на производот треба прециз-
но да ги постави границите на географската 
област со користење на помошни документи, 
вклучително и мапи. Разграничувањето треба 
да се заснова на поврзаноста помеѓу произво-
дот и неговото географско потекло. Секој про-
цес на разграничување наложува колективен 
пристап помеѓу засегнатите страни вклучени 
во чекорите на регистрација. Меѓутоа, не по-
стои стандарден пристап на ЕУ кон разгра-
ничувањето на областа на географска ознака. 
Секоја земја има свои сопствени методи и про-
цедури за дефинирање на областа. Сепак, како 
генерално правило, географската област се де-
финира на детален, прецизен начин врз основа 
на докази поврзани со историските, геолошки-
те, агрономските или климатските услови.

Географските граници се дефинирани од при-
родни или човечки фактори, но не мора да би-
дат дефинирани со административни граници. 
Понекогаш се повикуваат стручни лица, како 
што се историчари, геолози, економисти, итн., 
за да помогнат во дефинирање на областа. 
Процесот на разграничување треба да земе 
предвид различни критериуми: 

•	 Физички критериуми, како што се почвата, 
климата, топографијата, водоснабдување-
то, итн.

•	 Локални практики, како што се условите на 
одгледување, сортите, собирањето на пло-
довите, практиките на преработка, итн.

•	 Историја на локално производство и углед 
на географската ознака: историски подато-
ци и документирани извори (литература, 

https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
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закони, рецепти, но и усни историски извори, како што се приказни и раскажувања) во кои се 
споменува производот и географското потекло во минатото може да се смета и да се презен-
тира со цел да се покаже историското производство. Доколку барањето за географска ознака 
се базира на углед, објаснете од што се состои тој углед и како тој е поврзан со производ од 
географската област. 

Ако областа на географската ознака опфаќа региони од две земји-членки, системот на географски 
ознаки на ЕУ предвидува регистрирање на прекугранични географски ознаки26. 

 
Рамка 6 Опис на производствена област:  Пример за кашкавалот „Asiago“ со ЗОП  

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ 
ЗОП „ASIAGO“ 

(Министерски указ 03/08/2006, Службен весник бр. 190, 17/08/06)
Член 2 Производствена област 

Кашкавалот „Asiago“ со ЗОП се произведува од млеко од стада кои се наоѓаат во дефинираната об-
ласт и во млекарници коишто се наоѓаат во рамки на заштитената зона наведена во продолжение:  
Покраината Виченца: цела територија; покраината Тренто: цела територија; покраината Падо-
ва: општините Кармињано ди Брента, С. Пјетро ин Гу, Гранторто, Гацо, Пјацола сул Брента, 
Виљафранка Падована, Камподоро, Местрино, Веџано, Черварезе С. Кроче и Роволон; по-
краина Тревизо: територија разграничена на следниов начин: како референтна точка се зема 
градот Росано Венето, во близина на Виченца, границата го следи патот Росано - Кастелфранко 
Венето до вкрстувањето со државниот пат бр. 53 „Постумиа“. По овој пат, преку обиколницата 
јужно од Тревизо, до крстосницата со автопатот Алемања. Границата продолжува на север по 
трасата на овој автопат до реката Пјаве. 
Потоа оди кон запад по десниот брег на реката до границата на Тревизо и Белуно. Од оваа 
точка, границата се поклопува со границата на покраината Тревизо до точката во која таа се 
спојува со границата на покраината Виченца.
Горенаведените производствени овласти, кои се наоѓаат на висина не помала од 600 метри, се 
идентификувани како планинска територија.

Извор: https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf

Рамката 6 го покажува член 2 од спецификацијата за кашкавал „Asiago“ со ЗОП што се однесува 
на производствената област. Дефинирано е во детали со упатување на административните грани-
ци (покраини и општини) и физичките граници (на пр. Реки, патишта).

Според спецификацијата за екстра вирџин маслиново масло „Toscano“, производот со признаена 
ЗГО може да се произведува од маслинки кои растат во рамки на административните граници на 
регионот Тоскана. Меѓутоа, спецификацијата на производот дозволува користење на дополнител-
ни географски референции под ознаката на „Toscano ЗГО“ (во рамки на истиот административен 
регион на „Тоскана“), како на пример, „Toscano“ од Colline di Firenze. Во тој случај, сите допол-
нителни граници се опишани во правилата за производство. 

26 Прекугранична географска ознака е географска ознака од област која опфаќа региони од две земји. Има посебни 
одредби кои се однесуваат на заштитата на прекуграничните географски ознаки за земјоделски и прехранбени производи 
и за вина. Примери за географски ознаки регистрирани како прекугранични се ЗГО на „Rosée des Pyrénées Catalanes“ на 
Франција и Шпанија (за месо); Словенија-Хрватска (ЗГО) за екстра вирџин маслиново масло под називот „Истарско маслиново 
масло“, „Maasvallei Limburg“ (вино), што е белгиска и холандска заштитена ознака на потекло (ЗОП), „Istarski pršut / Istrski pršut“ 
(пршута) е хрватска и словенечка ЗОП. „Miód z Seјneńszczyny / Łoździeјszczyzny »/« Seinų / Lazdiјų krašto medus“ (мед) е полска 
и литванска ЗОП, „Genièvre / Јenever / Genever“ (алкохолен пијалак) е географска ознака во Белгија, Холандија, Франција и 
Германија.

https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
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Б.3.4 Доказ дека производот потекнува од дадената географска област

Целта на оваа ставка е да се истакнат главните ефекти од интеракцијата со географската област.
Во овој дел генерално се опишани природните фактори кои се вклучени и особено внимание тре-
ба да се посвети на карактеристиките на почвата во рамки на дефинираната географска област во 
комбинација со климатските услови кои имаат директно влијание врз составот на сировината и 
преработката (и/или зреењето).

Главна обврска на подносителите на барањето овде е да покажат целосна следливост на нивниот 
производ. Мора да се идентификува јасна патека помеѓу областа на производство и финалниот 
производ на пазарот. Спецификацијата мора да покаже кои мерки се воспоставени со цел обезбе-
дување на следливост (на пример, со водење на регистар), т.е. дека производот и неговата сиро-
вина, доколку е соодветно, потекнуваат од таа област27. 

Избегнувајте непоткрепени општи изјави. Изјавите треба да бидат прецизни: на пр. наведете про-
сечни врнежи во мм (доколку тоа е релевантно за конкретниот производ); објаснете кои аспекти 
на климата влијаат врз производот, итн. 

Рамка 7 Пример за доказ дека производот потекнува од дадената географска област - кашкавал 
„Asiago“ со ЗОП

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ „ASIAGO“ СО ЗОП
(Министерски указ 03/08/2006, Службен весник бр. 190, 17/08/06)

Член 4: Потекло на производот
Секоја фаза од производниот процес се надгледува од аспект на влезните материјали и из-
лезниот производ. На тој начин се обезбедува следливост на производот со регистрирање во 
посебни листи, управувани од контролната структура, од производители на млеко, собирачи, 
преработувачи, пакувачи и зреачи на кашкавалот без кората и навремено пријавување на произ-
ведените количества кај контролните структури. Ако се утврди неусогласеност кај процесот и 
кај самиот производ, се изрекува забрана за негово пласирање на пазарот под називот „Asiago“.

Извор: https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf

Рамка 8 Пример за доказ за италијанска ЗОП - пршута од Парма

ДЕЛ Г
ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДОТ ВО РАМКИ НА ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ

ВОВЕД
(Итн.)...Оваа серија односи биле вткаени и се развивале со историјата на луѓето и местата ко-
ишто ги создале. Поради тоа, давањето историски, културолошки и легислативен опис на на-
станокот и историјата на прехранбениот производ е дефинитивно најдобриот и можеби един-
ствениот начин да се илустрираат неговите посебни карактеристики. 
Ознаката на елементите кои докажуваат дека производот потекнува од географската област на-
ведена во ознаката, неопходно е да ги вклучува сите елементи од областа како што е утврдено 
во Дел В погоре. Поточно:
- Пршутата од Парма со сигурност потекнува од географската област наведена во Дел В погоре 
и нејзините обележја главно се должат на географската средина, вклучително и на релевантни-
те природни и човечки фактори. Освен тоа, како што е наведено во точка В.2, нејзината прера-
ботка се врши исклучиво во рамки на дефинираната географска област; 

27  https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/quality/2007_en.pdf
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- Истовремено, сировината што се користи за изработка на пр-
шутата од Парма потекнува од дефинираната географска об-
ласт наведена во Дел В, каде што се одвива производството, и 
нејзините обележја главно се должат на средината, вклучител-
но и на релевантните природни и човечки фактори.

ИСТОРИЈА НА СВИЊИТЕ ОД ДОЛИНАТА ПО
Свињата е сештојад, лесна е за хранење и релативно лесно се 
припитомува. Оттука, преминот од дива свиња во домашна 
свиња се случувал многу пати и во голем број различни регио-
ни, почнувајќи од разни раси и подраси на свињи. Токму затоа, 
секој „културолошки регион“ има своја „сопствена свиња“, па 
така и долината По не е исклучок.
Со векови и во секоја културолошка област или регион, свиња-
та била само делумно припитомена. Таа дури во најнеодамнеш-
ното минато се има претворено во „домашна свиња“ во вистин-
ска смисла на зборот, што значи целосно зависна од човекот. 
Во последно време, нејзината зависност се истакнува преку 
подобрените техники на одгледување што довеле до тоа таа да 
се нарекува „технолошка свиња“ или „индустриска свиња“.
(Итн.) 

Извор:https://www.prosciuttodiparma.com/pdf/en_UK/Parma_Ham_Specifications_
Disciplinare_Consolidato_Nov_13.pdf

Б.3.5 Опис на начинот на добивање на производот

Описот на производот треба да се даде земајќи го предвид цело-
купниот процес на снабдување во однос на начинот на преработ-
ка (за преработени производи), за сите фази што се одвиваат на 
таа територија, и согласно она што е релевантно, тој би вклучу-
вал: 

•	 Состојки и сировини; 
•	 Производни процеси, техники и технички критериуми;
•	 За животински производи: видови, практики на одгледување, 

возраст при колење, итн.; 
•	 За растителни производи: сорти, собирање на плодот (начин 

и период), складирање, итн. 
•	 Физички својства (форма, изглед, итн.) и состојба (свежи, 

конзервирани, итн.); хемиски својства (адитиви, итн.); 
•	 Микробиолошки (користење ферменти, присуство на бакте-

риски култури, итн.); 
•	 Органолептички (мирис, текстура, боја, сензорен профил, 

арома, вкус, итн.). 

За да се даде оваа дефиниција, може да се користат комплемен-
тарни методи: истражување во стручна литература, интервјуа со 
други жители (особено постарите) и со стручњаци во областа на 
традициите, спроведување физичко-хемиски анализи, итн. След-
ниве рамки 8 и 9 покажуваат примери за тоа како може да се 
опишат начините на производство во рамки на спецификациите 
на производите.
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Рамка 9 Кашкавал „Asiago“: начин на производство

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ „ASIAGO“ СО ЗОП
(Министерски указ 03/08/2006, Службен весник бр. 190, 17/08/06)

Член 5 Начин на производство
Кашкавалот „Asiago“, и пресуваниот и зреениот, се произведува од млеко коешто ги задоволу-
ва здравствените прописи. Меѓутоа, се дозволува и производство на зреен кашкавал „Asiago“ 
во колиби за време на периодот на испасување. Без оглед на здравствените прописи кои се во 
сила, млекото мора да се складира на температура помеѓу 4 и 11 степени Целзиусови и треба 
да се преработи во рок од најмногу 60 часа од првото или опционално второто молзење. Во 
случај кога кашкавалот „Asiago“ се произведува од сирово млеко, трансформацијата мора да се 
изврши во рок од 36-48 часа во фабриката, согласно постојните одредби. 
Согласно постојните прописи, за производство на пресуван кашкавал „Asiago“, може да се 
користи млеко добиено од едно или две молзења, сирово или пастеризирано на 72 степени 
Целзиусови за време од 15 секунди.
За производство на зреен кашкавал „Asiago“, може да се користи млеко од две молзења кое е 
делумно обезмастено за да се одвои кајмакот, или од две молзења при што е делумно обезма-
стено, или од едно молзење дури делумно обезмастено.
Може да биде сирово млеко или термички преработено на 57/68 степени Целзиусови за време 
од 15 секунди со позитивен аналитички параметар за фосфатаза. Дополнително третирање на 
млекото, покрај она што е изречно наведено во оваа спецификација, не е дозволено. За про-
изводство на кашкавалот „Asiago“ со ЗОП, којшто е деклариран како „планински производ“, 
дозволено е да се користи млеко од 2 или 4 молзења, но преработката на млекото мора да се 
изврши во рок од 18 часа од прием, во случај на млеко од 2 молзења, и во рок од 24 часа од 
прием во случај на млеко од 4 молзења.
При производството на млеко за изработка на пресуван кашкавал „Asiago“, млекото мора да 
биде полномасно, а мешавината во котелот се состои од млеко, млечна киселина или стар-
тер-култура, говедско сирило, а може и мало количество натриум хлорид. При преработката, 
заради технолошките потреби, може да се додаде и одредено количество вода за пиење. 
При производство на зреен кашкавал „Asiago“, млекото што се користи е делумно обезмасте-
но, при што може да се додаде лизозим (Е 1105) во законски дозволените граници, а потоа 
се формира мешавина од делумно обезмастено млеко, млечна киселина или стартер-култура, 
говедско сирило, и мало количество натриум хлорид и лизозим. (Итн.) ... Млекото за изработка 
на „Asiago“ мора да биде од едно или две молзења. Млекото за изработка на зреен кашкавал 
„Asiago“ мора да биде од две молзења при што ќе биде делумно обезмастено, да биде од две 
молзења, при што од едното молзење ќе биде обезмастено, или дури и од едно молзење при 
што треба да биде делумно обезмастено. 
При преработката на млеко за добивање пресуван кашкавал „Asiago“, треба да се задоволат 
следниве технолошки параметри: 

•	 Температура на коагулација 35/40 °C 
•	 Сечење на грутките (младото сирење) на 15/25 минути со додавање сирило со големи-

на на орев/лешник; 
•	 Температура на полупечење: 44 ° + / - 2 °C; 
•	 Пресување до 12 часа;

(Итн.)
Извор: https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
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Рамка 10 Маслиново масло „Toscano“: пример за начин на производство

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД ЗА „TOSCANO“ ЕКСТРА ВИРЏИН 
МАСЛИНОВО МАСЛО,

ЗАШТИТЕНА ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА
Член 5: Начин на производство на маслото

1) Областа на екстракција на екстра вирџин маслиново масло со заштитена географска ознака 
„Toscano“ ја вклучува целата територија во административните граници на регионот Тоскана.
1a) Областа на екстракција на екстра вирџин маслиново масло со заштитена географска ознака 
„Toscano“ од Seggiano ја вклучува целата административна територија на областите наведени 
во став 2 од дел 3 од покраината Гросето. 
1б) Областа на екстракција на екстра вирџин маслиново масло со заштитена географска ознака 
„Toscano“ од Colline Lucchesi ја вклучува целата административна област од став 3 од дел 3.
Итн.
2) Регионот Тоскана има овластување, по консултации со Конзорциумот, да дозволи горенаве-
дените операции за екстракција на масло да се вршат и во погони кои се наоѓаат во близина на 
териториите наведени во претходните подделови 1a), 1б) 1в), 1г), 1д), 1ѓ), 1е), 1ж), во рамки на 
административната територија на регионот Тоскана. 
3) Собирањето на маслинките за производство на екстра вирџин маслиново масло со зашти-
тена географска ознака „Toscano“ се врши директно од дрвјата со механички средства или со 
рачно берење.
4) Маслинките за производство на екстра вирџин маслиново масло со заштитена географска 
ознака (дел 1) мора да се измијат на собна температура; какво било друго третирање е забра-
нето. 
5) За екстракција на екстра вирџин маслиновото масло опишано во дел 1, дозволено е да се ко-
ристат само механички и физички процеси, со цел да се обезбеди добивање масло без промена 
на квалитативните карактеристики на плодот.
6) Сопствениците на производните серии на масло што треба да се анализира (анализа на фи-
зички, хемиски и органолептички својства) заради користење на заштитена географска ознака 
мора да поднесат барање за сертифицирање на нивниот производ. 
7) Регионот Тоскана води регистар на мелници овластени за преработка на маслинките за про-
изводство на масло (дел 1) и ги дефинира оперативните области од дополнителни географски 
референции.
8) Мелниците внесени во регионалниот регистар и овластени за производство на масло (дел 
1), мора да се придржуваат до правилата за одржување на карактеристиките на плодот и да го 
зачуваат најдобриот квалитет на производот од органолептички аспект. Освен тоа, треба да 
ги почитуваат правилата за производство, онака како што се утврдени од регионот Тоскана на 
предлог на Конзорциумот.
9) Согласно утврдените параметри, регионот Тоскана секоја година го ажурира регистарот на 
погони за мелење и пакување. 

Извор: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
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Б.3.6 Наведување на телото за контрола 
на квалитет

Спецификацијата на производот ќе ги содржи 
називот и адресата на органите, или доколку 
се достапни, називот и адресата на телата кои 
вршат проверка на усогласеноста со одредби-
те од спецификацијата на производот согласно 
член 37 од Регулативата 1151/2012 и нивните 
посебни задачи. 

Доколку проверката ја вршат јавни органи, тие 
мора да понудат гаранции за непристрасност 
и објективност и мора да располагаат со ква-
лификуван кадар и ресурси неопходни за вр-
шење на проверките. 

Сите оператори на географски ознаки мора да 
бидат опфатени со систем на службени кон-
троли. Државите ќе се погрижат секој опера-
тор којшто се придржува до оваа Регулатива 
да има право да биде опфатен со системот на 
службени контроли. Листата на тела задолже-
ни за контрола ќе биде објавена и повремено 
ажурирана од Комисијата. 

Трошокот за проверка на усогласеноста со 
спецификациите, во однос на географските оз-
наки и ознаките на потекло што се однесуваат 
на географска област во рамки на Заедницата, 
го покриваат операторите коишто подлежат на 
таквите контроли.

Телата за сертификација на производи треба 
да бидат акредитирани во согласност со Ев-
ропскиот стандард ISO/IEC 17065 (Оцена на 
сообразност - Барања за телата за сертифика-
ција на производи, процеси и услуги). 

Б.3.7 Посебни правила за етикетирање 
во однос на кратенките ЗОП/ЗГО

Ги предвидува сите посебни правила за ети-
кетирање и пакување на тие земјоделски или 
прехранбени производи. 

„Пакувањето“ е која било активност што се 
одвива откако производот/храната на којашто 
називот се однесува била создадена во нејзи-
ната финална форма; не се однесува на „ко-
лењето“ кај производите од месо, ниту на 
„собирањето“ и „миењето“ кај плодовите. 
Производот мора да биде спакуван во нешто 
соодветно за да може да се транспортира и 
продаде. Обврска на производителите да го 
спакуваат во одредено пакување со одредена 
тежина. 

Ограничувања во сечкањето, флаширањето, 
мелењето, итн. или во пакувањето може да се 
вклучат само на барање на групата подносите-
ли. Таквите барања не треба да се охрабрува-
ат бидејќи ја ограничуваат слободата во обе-
збедувањето услуги на внатрешниот пазар и 
може да создадат дискриминација кон малите 
производители кои немаат непречен пристап 
до погоните за пакување и кои сакаат да ги 
продаваат производите непакувани.
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Рамка 11 Посебни правила во однос на етикетирањето 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД ЗА „TOSCANO“ ЕКСТРА ВИРЏИН 
МАСЛИНОВО МАСЛО,

ЗАШТИТЕНА ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА

Член 7. Опис и состојба
1) Забрането е на етикетата што вклучува заштитена географска ознака „Toscano“ да се додава 
каков било опис којшто не е изречно предвиден во овој документ со спецификации на произ-
водот, вклучително и придавки од типот: „префинет“, „избран“, „одбран“, „супериорен“. Може 
да се вметнат вистинити и документирани референции, под услов тоа да е заради истакнување 
на работата на индивидуални производители, како на пример „од една сорта грозје“, „рачно 
берено“, итн. Тоа треба да биде претходно одобрено од Конзорциумот. 
2) Може да користите вистински називи, називи на компании, приватен бренд; тие не смее да 
имаат пофално значење и не смее да го доведуваат во заблуда потрошувачот. 
3) Користење на назив на компанија, имот, фарми и нивна географска локација и наведување 
дека пакувањето било извршено на фармата за маслинки или во асоцијацијата на фарми за 
маслинки или во индустриските капацитети лоцирани во производствената област е дозво-
лено само ако производот е добиен исклучиво од маслинки набрани од маслиновите насади 
што ѝ припаѓаат на компанијата и ако пакувањето било извршено во самата компанија. 
4) Активностите за пакување на екстра вирџин маслиновото масло со заштитена географска 
ознака од Дел 1 мора да се вршат во регионот Тоскана.
5) Секоја дополнителна географска ознака, одобрена согласно Дел 1 од оваа спецификација, 
кога ќе се стави на етикетата не смее да биде со фонт поголем од фонтот на знаците на зашти-
тената географска ознака „Toscano“.
6) Користењето други географски ознаки поврзани со други области, села, имоти и фарми од 
кои фактички потекнува маслото, мора да биде со знаци кои не надминуваат половина од голе-
мината на знаците користени за опишување на ЗГО „Toscano“.
7) Називот на заштитената географска област „Toscano“ мора да биде испишан на етикетата 
со јасни и неизбришливи знаци, за да може да се разликува од сложените ознаки што може да 
стојат на неа. 
8) Производителот што го флашира маслото мора да испрати нацрт-етикета на одобрување 
до Конзорциумот. Конзорциумот мора да одговори во рок од 30 дена во однос на какви било 
измени што би биле потребни.
9) Ознаката ќе биде во согласност со правилата за етикетирање пропишани со важечкото зако-
нодавство.
10) Екстра вирџин маслиновото масло со заштитена географска ознака „Toscano“ мора да биде 
пуштено во продажба во соодветна амбалажа којашто нема да надминува 10 литри. 
11) Екстра вирџин маслиновото масло со заштитена географска ознака „Toscano“ придружена 
со некоја од дополнителните географски ознаки дадени во Дел 1 мора да биде пуштено во 
продажба во соодветна амбалажа којашто нема да надминува 5 литри. 
12) На етикетата задолжително е да се наведе годината на производство на маслинките од ко-
ишто е добиено маслото. 

Извор: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf

https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
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Б.3.8 Прописи и услови во согласност со 
националните одредби/одредбите на 
ЕУ

Во овој дел ЕУ препорачува да се опишат сите 
дополнителни обврски кои произлегуваат од 
националните закони и влијаат врз производ-
ството и пласирањето на производот на паза-
рот, а не се претходно спомнати. 

Б.4 ЕДИНСТВЕН 
ДОКУМЕНТ

Општи точки:

Единствениот документ за барање за реги-
страција на заштитена ознака на потекло или 
заштитена географска ознака треба да го иден-
тификува производот со користење дефини-
ции и стандарди кои обично се користат за тој 
производ.

Описот ќе се фокусира на специфичноста на 
производот кој го носи називот што треба да 
се регистрира, со користење мерни единици и 
општи или технички термини на споредба, без 
вклучување технички карактеристики свој-
ствени за сите производи од тој тип и сродни 
задолжителни правни барања што важат за 
сите производи од тој тип.

Единствениот документ е доволен сам по себе. 
Да не се даваат упатувања на анекси, нацио-
нално законодавство и правила, законодавство 
на ЕУ, спецификацијата или на кој било друг 
документ. Да не се става опширна библиогра-
фија. Единствениот документ не треба да биде 
многу долг (најмногу 3 до 5 страници и не по-
веќе од 2.500 збора, освен во оправдани слу-
чаи), но треба да биде прецизен и конкретен.

Треба да се избегнуваат субјективни и непре-
цизни описи, како на пример, „слатко“, „совр-
шено“, „вкусно“, „прекрасно“, „омилено на 
домаќинките“, итн. и да се избегнуваат преу-
величувања и суперлативи што не се научно 
поткрепени: „Најдобар“, „најбаран“, итн.

При составувањето на Единствениот доку-
мент, треба да се користат обрасците (достап-
ни на сите јазици на ЕУ) дадени на веб-стра-
ницата на Комисијата. Обрасците го имаат 
точниот формат за објавување во Службени-
от весник на ЕУ, под услов вашето барање да 
биде одобрено. 

Во однос на содржината, погледнете ги Един-
ствените документи што се веќе одобрени од 
Комисијата и објавени во Сл. весник (достап-
ни во базата на податоци DOOR)28.

Во случај на измени, и група на производители 
различна од онаа што го доставила првично-
то барање може да достави барање за измена. 
Меѓутоа, овие производители мора да работат 
со производот наведен во измената.

28  Веб-страница за обрасци: http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/schemes/legislation/index_en.htm
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Рамка 12: Единствен документ: главни точки

ЕДИНСТВЕН ДОКУМЕНТ „...“

ЕУ бр. ЗОП ( )    ЗГО ( )

НАЗИВ (S)

ГЛАВНА ТОЧКА: Називот мора да се користи за означување на специфичниот производ. Не се 
прифаќаат измислени називи. Не се прифаќаат називи кои опишуваат општ производ и не упатуваат 
директно на специфичниот производ.

Доказ за користење: називот мора да се користи во трговијата или во секојдневниот говор за 
означување на специфичниот производ пред да се поднесе барањето. Би било пожелно да се 
вклучат елементи со кои се опишува трговската или јазичната употреба. 

Јазик и писмо:

- Називот мора да биде напишан на јазикот што се користи во регионот на потекло, кој би можел да 
биде национален јазик или помалку користен јазик или дијалект, или пак јазик кој во минатото се 
користел во тој регион за опишување на производот.

- Доколку називот не е испишан со латинско писмо, треба да се обезбеди негова латинска 
транскрипција. Треба да се има предвид дека под „транскрипција“ не се подразбира ниту превод, 
ниту транслитерација: транскрипцијата со латинско писмо ја дава (приближно) истата звучност 
што ја има зборот кога се чита со неговото изворно писмо.

Доколку има повеќе од еден назив што се користи за истиот производ (на пр. каде се користат 
национални и регионални јазици):

- Подносителот на барањето може да избере да регистрира еден или сите називи;

- Називите мора да се одвојат со „/“; (да не се користи „или“): „Lorem-Ipsum“ / „Lorus-Ipsus“

- Ако називите всушност се однесуваат на различни производи, треба да поднесете посебно барање 
за секој производ со различен назив. Секој пат кога се цитира како таков, тој двоен назив мора 
да се повторува. Текстот може да се направи полесен за читање со користење термини од типот 
„кашкавалот“ и „јаболкото“ кога веќе се знае на кој кашкавал или јаболко се мисли.

Ако еден назив опфаќа повеќе од еден различен производ (на пр. сирова и преработена форма 
на производот), називот треба да се користи на тој начин што ќе ја означи секоја од формите на 
производот. И двата производа мора да бидат опишани и сите услови за регистрација мора да 
бидат исполнети за двата производа, на пр. сирова и преработена риба. Ако се исполнети сите 
услови за регистрација, доволно е едно барање.

Треба да бидете прецизни: називот мора да биде потполно ист (исти зборови, исти букви) низ 
целиот текст на Единствениот документ.

Оправдување мора да се даде во случај на назив кој се однесува или кој вклучува име на држава. 

Ако се користи назив кој вклучува или е составен од имиња на сорти или раси, тогаш треба да 
се обезбедат докази дека условите предвидени во член 42 од Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012 се 
исполнети.

ЗЕМЈА-ЧЛЕНКА ИЛИ ТРЕТА ЗЕМЈА

Наведете ја земјата во која производот е произведен. Доколку е вклучена повеќе од една земја, т.е. 
во случај кога географската област ги пробива границите, наведете ги сите земји. 
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ОПИС НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИЛИ ПРЕХРАНБЕНИОТ ПРОИЗВОД

3.1. Вид на производ

Користете ја класификацијата на производи во Анекс XI од Регулативата (ЕУ) бр. 668/2014 (дел 
2.5)

3.2. Опис на производот на кој називот под (1) се однесува

ГЛАВНА ТОЧКА: Производот мора да биде специфичен: не може да биде генерички производ, 
без обележја кои го разликуваат од другите. Запрашајте се: По што е толку посебен овој производ?

По што се разликува од друг производ во истата категорија? Ние не инсистираме тоа да биде уникатен 
производ, но доколку тој по ништо не се разликува од производите за широка потрошувачка, тогаш 
не може да се прифати како ЗОП или ЗГО.

Започнете го описот со детални информации за видот на производот, дури и ако се повторуваат 
некои работи. Добро начин да се започне е следниов: „’Lorem-Ipsum apple’ е јаболко од сортата…“ 
Во објавите во Службениот весник, називот „Lorem-Ipsum apple“ нема да биде преведен, по што ќе 
следи текст кој му овозможува на читателот на негов јазик да прочита за каков производ станува 
збор: „La ‹Lorem-Ipsum apple› est une pomme …“

ГЛАВНА ТОЧКА: Описот мора да дава технички, научни податоци за опишување на специфичниот 
производ. Вклучува податоци за специфичните физички, микробиолошки, хемиски и органолептички 
својства на производот. Доколку тие податоци се веќе својствени за видот, сортата или расата од 
кои произлегува производот, тие не треба да се вклучуваат. Користете прецизна терминологија и 
јазик којшто би го користеле агрономи или прехранбени технолози за опишување на производот. 
Користете ги дефинициите и стандардите што обично се користат за тој производ. Користете мерни 
единици што се во општа употреба, како и компаративни и технички елементи.

ГЛАВНА ТОЧКА: Овој Дел мора да биде конзистентен со Дел 5 во однос на специфичностите на 
производот. За добиточни производи добиени од животни што се испасуваат, треба да се наведе 
минималниот период на испасување (месеци или вкупен период во годината).

3.3. Сточна храна (само за производи од животинско потекло) и сировини (само за преработени 
производи) 

За непреработени производи, ова поле треба да се остави празно.

За ЗОП: Сета сточна храна мора да потекнува од дадената географска област (член 5(1)(в) од 
Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012). Затоа, обезбедете потврда дека сета сточна храна потекнува од 
таа област.

Меѓутоа, ако тоа не е технички возможно, дозволено е отстапување (член 1 од Делегираната 
регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 664/2014). Согласно тој член, може да се додаде сточна храна 
која потекнува надвор од областа, под услов тоа да не влијае врз квалитетот на производот или 
неговите обележја кои главно се должат на географската средина. Освен тоа, таа додадена сточна 
храна во никој случај не смее да надмине 50% (сува материја на годишна основа) од вкупната 
сточна храна. Доколку во оброците сточна храна треба да додадете сточна храна која потекнува 
надвор од областа, обезбедете детален опис на тие исклучоци и оправдајте ги согласно член 1 од 
Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 664/2014. Наведете го процентот на сточна храна 
(сува материја на годишна основа) која потекнува надвор од географската област, објаснете зошто 
не е возможно 100% од сточната храна да потекнува од таа област и покажете дека тоа не влијае врз 
квалитетот на производот или неговите обележја кои главно се должат на географската средина. 
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Сите сировини мора да потекнува од дадената географска област (член 5(1)(в) од Регулативата 
(ЕУ) бр. 1151/2012). Затоа, обезбедете потврда дека сите сировини потекнуваат од таа област.

Доколку треба да се користат сировини кои потекнуваат надвор од областа, обезбедете детален 
опис на тие исклучоци и оправдајте ги согласно член 5(3) од Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012.

Наведете ги користената сточна храна и сировините, како и сите квалитативни услови, како што се 
категорија, класа на труп, сорта или раса, содржина на масти, итн.

За ЗГО:

Дадете опис и оправдување за сите ограничувања во однос на снабдувањето со сировини, затоа 
што тоа може да биде пречка за единствениот пазар. Тие мора да бидат оправдани од аспект на 
поврзаноста (на пр. преку квалитативни критериуми поврзани со специфичноста на производот). 
Тешко е да се оправда ограничување во снабдувањето со сировини на национално ниво. 
Ограничување во снабдувањето со сировини на ниво на географска област може да се оправда.

Наведете ги користените сировини, како и сите квалитативни услови, како што се категорија, класа 
на труп, сорта или раса, содржина на масти, итн.

3.4. Посебни чекори во производството кои мора да се одвиваат во идентификуваната 
географска област 

За ЗОП:

Сите чекори на производство мора да се одвиваат во дадената географска област (член 5(1)(в) од 
Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012). Затоа, потврдете дека сите чекори се одвиваат во рамки на таа 
област.

Единствениот можен исклучок се однесува на потеклото на сировините (види дел 3.3). Во одредени 
добро оправдани околности, за ознаки признаени во земјата на потекло пред 1 мај 2004 година, 
сировините може да бидат обезбедени од поголема или различна географска област (член 5(3) 
од Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012). Во тој случај, чекорите на производство може законски 
да се одвиваат надвор од идентификуваната географска област. Описот и оправдувањето за ова 
отстапување мора да биде вклучен во дел 3.3, па затоа доволно е едноставно упатување на тој дел.

За ЗГО:

Најмалку еден производствен чекор мора да се одвива во дадената географска област (член 5(2)(в) 
од Регулативата (ЕУ) бр. 1151/2012).

Без навлегување во премногу детали, наведете ги сите чекори, од снабдувањето на сировината до 
добивањето на крајниот производ, коишто мора да се одвиваат во рамки на географската област. 
На пример, кај месото, фазата на колење и сечење е дел од процесот на производство. Сечкањето, 
мелењето, пакувањето не се дел од производствениот процес и треба да бидат опишани во дел 3.6.

Дадете опис и оправдување за сите ограничувања и отстапувања; ако ограничувањата се однесуваат 
на случаи кои веќе се опфатени со дел 3.3, само вметнете упатување кон овој дел.
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3.5. Посебни правила што се однесуваат на сецкање, мелење, пакување, итн. на производот на 
којшто се однесува регистрираниот назив

Овој дел е незадолжителен. Наведете ги сите правила и ограничувања на овие активности; односно 
чекорите што се одвиваат по изработката на крајниот производ, и дадете оправдување за тоа.

ГЛАВНА ТОЧКА: Секое географско ограничување мора да биде поткрепено со силно оправдување 
специфично за производот.

Забраната за пакување надвор од областа треба да биде исклучокот, затоа што претставува 
ограничување на слободите на Единствениот пазар. Треба да биде јасно наведено доколку 
ограничувањето го спречува купувачот (на пр. супермаркет во друга земја-членка) да го препакува, 
сечка, итн. производот и да дадете оправдување за таквите ограничувања.

3.6 Посебни правила во однос на етикетирањето на производот на којшто се однесува 
регистрираниот назив

Оваа ставка е незадолжителна. Овде може да наведете некои посебни барања за етикетирање, како 
на пример, лого на производот коешто мора да стои на етикетата. Логото во црно-бело може да 
биде дадено во единствениот документ. Тоа може да им биде од корист на инспекторите во други 
земји-членки кои ги бранат вашите права. Ако логото треба да биде ставено на етикетата, тоа мора 
да им биде достапно на сите производители.

Не повторувајте го етикетирањето што се наложува со националните правила или правилата на 
ЕУ: овие правила важат без оглед на регистрацијата на ЗОП или ЗГО, и ако правилата се променат, 
производители на производи со ЗОП/ЗГО може ќе треба да поднесат барање за измена.

Не е неопходно да се вклучи опционално етикетирање.

КОНЦИЗНО ДЕФИНИРАЊЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ

Бидете прецизни. Во спецификацијата, опишете ја географската област со упатување, колку што е 
можно повеќе, на физичките граници (на пр. реки, патишта) или на административните граници. 
На секој земјоделец и на секој инспектор мора да му биде јасно дали одредено поле спаѓа во рамки 
на областа или е надвор од неа. Избегнувајте општи термини.

Во единствениот документ, ако областа опфаќа 50 окрузи од покраина со 55 окрузи, не наведувајте 
ги тие 50, туку наведете: „Покраината Lorem-Ipsum, со исклучок на окрузите Dolor, Sit, Amet, 
Magna и Adipisicing.“

ГЛАВНА ТОЧКА: Географската област мора да биде исцртана согласно поврзаноста помеѓу 
местото и производот.

- Наведете дали областа е ограничена на одредени зони (на пр. рибници) или видови почва во рамки 
на областа. Се претпочита непрекината и хомогена област, исто и во посебните карактеристики на 
средината, што е од суштинско значење за докажување на поврзаноста.

Препорачуваме да се вметне мапа на областа.
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ПОВРЗАНОСТ СО ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ
ГЛАВНА ТОЧКА: Поврзаноста со географската област е суштинскиот дел од единствениот 
документ. Треба да покаже на кој начин карактеристиките на производот се должат на географската 
област и кои се природните, човечките и други елементи што го прават производот специфичен.
Во овој дел се опишуваат специфичностите на производот и на географската област, којашто 
ги создава или влијае на овие фактори, и како тие две се поврзани. Тоа е „поврзаноста“ помеѓу 
географската област и квалитетот на производот.
Во описот, исто така, мора да се нагласи по што тој начин на производство е супериорен во однос 
на другите начини на производство и со што тој придонесува за посебниот и различен карактер на 
производот. 
Барање за ЗГО: Јасно наведете дали барањето се базира на посебен квалитет или углед или на 
други карактеристики што му се припишуваат на географското потекло.
Специфичности на производот
Овој дел мора да биде кохерентен со дел 3.2. И треба да се избегнува повторување колку што е 
можно повеќе. Идентификувајте и опишете по што е овој производ посебен во однос на други 
слични производи. Наведете ги само посебните карактеристики на производот коишто се должат 
на (или се предизвикани од) елементите опишани во дел Б.4.1
ГЛАВНА ТОЧКА: Не вклучувајте карактеристики на производот коишто не се поврзани со 
географската област или стручното познавање на производителите, или кои немаат никаква 
поврзаност со угледот на производот.
Наведете конкретни и прецизни елементи со кои се оправдува тоа стручно познавање.
Дадете конкретни примери за ефективна употреба на називот, како во минатото, така и денес, по 
можност со користење на елементи кои произлегуваат од маркетингот на производот. 
Специфичности на географската област:
ГЛАВНА ТОЧКА: Идентификувајте ги и опишете ги карактеристиките на дефинираната 
географска област коишто се релевантни за поврзаноста. Тие може да вклучуваат педо-климатски 
карактеристики: топографија, клима, почва, врнежи, изложеност, висина, итн. Не вклучувајте 
карактеристики на географската област кои немаат никакво влијание врз специфичноста на 
производот. Избегнувајте да користите општа терминологија, како на пр. „прекрасен пејзаж“.
Овде може да се опише и практичната вештина („know-how“) на локалните производители. Тоа 
мора да биде специфична и посебна вештина - нормални производствени вештини не се доволни.
Како специфичностите на географската област влијаат врз оние на производот (причинска 
поврзаност).
ГЛАВНА ТОЧКА: Покажете како карактеристиките на производот се добиваат од факторите 
присутни во областа. Дадете објективно образложение за поврзаноста на областа и на производот.
Во случај на барања за ЗГО базирани на углед, наведете ги овде причините зошто конкретниот 
производ е поврзан со географската област.
Наведете го конкретниот углед и обезбедете информации и прецизни елементи со кои тој се 
оправдува.
Исечоци од весници може да бидат најдобар начин за илустрирање на оваа поврзаност.
Покажете дека угледот на производот е поврзан со називот и се припишува на географската област. 
Угледот може да се докаже со елементи, како што се награди, референции во стручни книги и 
списанија, посебни споменувања во публикации за готвење, итн.
Упатување на објава на спецификацијата
Дадете опис и оправдување за сите ограничувања и отстапувања; ако ограничувањата се однесуваат 
на случаи кои веќе се опфатени со дел 3.3, само вметнете упатување кон овој дел.
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Б.5 ГАРАНТИРАН 
ТРАДИЦИОНАЛЕН 
СПЕЦИЈАЛИТЕТ (ГТС)
Гарантираниот традиционален специјалитет 
(ГТС) ги истакнува традиционалните аспекти 
како што се начинот на кој се прави произво-
дот или неговиот состав, без да се поврзува 
со одредена географска област. Името на про-
изводот регистриран како ГТС го штити од 
фалсификување и злоупотреба. Специфичната 
цел на шемата за гарантирани традиционални 
специјалитети е да им помогне на производи-
телите на традиционални производи да ги ин-
формираат потрошувачите за карактеристики-
те на нивниот производ кои додаваат вредност.
Шемата за гарантираните традиционални 
специјалитети (ГТС) е воспоставена за да ги 
заштити традиционалните методи на произ-
водство и рецепти така што им помага на про-
изводителите на традиционални производи во 
маркетингот и информирањето на потрошува-
чите за карактеристиките на нивните тради-
ционални рецепти и производи кои додаваат 
вредност. 
Пример: „Gueuze“ ГТС е традиционално пиво 
кое се добива со спонтана ферментација. Гене-
рално се произведува во Белгија, во Брисел и 
во неговата околина. Меѓутоа, како ГТС, мето-
дот на неговото производство е заштитен, но 
може да се произведува и на друго место.

Б.5.1 Содржина на барањето за 
регистрација на ГТС

Барањето за регистрација на име како гаранти-
ран традиционален специјалитет содржи:
•	 име и адреса на групата која го поднесува 

барањето;
•	 спецификација на производот;
•	 изјава од земјата-членка, дека таа смета 

дека барањето поднесено од групата под-
носители кое се квалификува за позитив-
но решение ги исполнува условите на оваа 
Регулатива и одредбите усвоени согласно 
со неа. За трети земји потребен е доказ за 
заштита.

Извор: Сопствена елаборација на авторот врз основа на офи-
цијалните упатства на ЕУ

Б.5.2 Главни критериуми за 
регистрација на ГТС

За да се осигури дека имињата на оригинални-
те традиционални производи се регистрираат 
согласно шемата, треба да се прилагодат кри-
териумите и условите за регистрација на име, 
особено оние што се однесуваат на дефини-
рањето на терминот „традиционален“, кој би 
требало да опфаќа производи што се произве-
дуваат во текот на одреден временски период 
(воведна изјава 36 од Регулатива 1151/2012).

Името може да се квалификува за регистра-
ција како гарантиран традиционален специја-
литет кога опишува специфичен производ или 
прехранбен производ што:

	претставува резултат на начин на производ-
ство, преработка или состав што одговара 
на традиционалната практика за тој произ-
вод или прехранбен производ; или

	се произведува од сировини или состојки 
кои традиционално се користат
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За одредено име да се регистрира како га-
рантиран традиционален специјалитет, треба 
традиционално да се користело за упатување 
на специфичниот производ; или да го иденти-
фикува традиционалниот карактер или специ-
фичниот карактер на производот.

Името на гарантираниот традиционален 
специјалитет се регистрира во оригиналното 
писмо. Кога оригиналното писмо не е со ла-
тинични знаци, се регистрира транскрипција 
со латинични знаци заедно со името напишано 
во оригиналното писмо.

Доколку во постапка за приговор се покаже 
дека името исто така се користи и во друга 
земја-членка или во трета земја, со цел да се 
разликуваат споредливи производи или про-
изводи што имаат идентично или слично име, 
решението за регистрација донесено во со-
гласност со член 52 (3) може да предвидува 
дека името на гарантираниот традиционален 
специјалитет треба да биде придружено со 
тврдењето „произведен според традицијата 
на“ по што веднаш следи името на земјата или 
регионот. Според тоа, името не може да се ре-
гистрира ако се однесува само на тврдења од 
општа природа што се користат за група про-
изводи или на тврдења предвидени со одреде-
но законодавство на Унијата.

Б.5.3 Спецификација на производот 
(СП)

За да се осигури дека гарантираните традици-
онални специјалитети се во согласност со нив-
ните спецификации и дека се конзистентни, 
производителите организирани во групи треба 
самите да го дефинираат производот во спец-
ификација. Можноста за регистрација на име 
како гарантиран традиционален специјалитет 
е отворена за производители од трети земји 
(воведна изјава 37 од Регулативата 1151/2012).

Спецификацијата на производот за гарантиран 
традиционален специјалитет го содржи след-
ново:

•	 името предложено за регистрација, во со-
одветните јазични верзии;

•	 опис на производот, што ги вклучува него-
вите главни физички, хемиски, микробио-
лошки или органолептички карактеристи-
ки и го покажува специфичниот карактер 
на производот;

•	 опис на методот на производство што про-
изводителите мора да го следат, вклучу-
вајќи ја и природата и карактеристиките на 
користените сировини или состојки каде 
што е соодветно, и

•	 методот за подготовка на производот; и 
клучните елементи за утврдување на тра-
диционалниот карактер на производот.

Б.6 ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ШЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ

Европската комисија усвои регулатива за неза-
должителните ознаки за квалитет. Овие шеми 
се воспоставени за да се олесни комуникација-
та со европскиот пазар за додадената вредност 
на земјоделските производи произведени во 
тешки услови, како што се планинските обла-
сти или најоддалечените региони.

Ознаката за квалитет „планински производ“29 
ги истакнува специфичностите на производот, 
произведен во планински области, во теш-
ки природни услови. Нејзиното признавање 
претставува предност за земјоделците, како и 
за потрошувачите бидејќи овозможува подо-
бар пласман на производот на пазарот, но исто 
така осигурува одредени карактеристики за 
потрошувачот.

Спецификации: Сировините и храната за жи-
вотни потекнуваат од планински области. Во 
однос на преработените производи, исто така 
и производството треба да се одвива во такви-
те области.

29 Регулативи за планински производи: (ДЕЛЕГИРАНА 
РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) бр. 665/2014 од 11 
март 2014 година за дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 
1151/2012 на Европскиот парламент и на Советот во однос 
на условите за употреба на незадолжителната ознака за 
квалитет „планински производ”)
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Производ од најоддалечените региони на ЕУ 
- Земјоделството во најоддалечените регио-
ни на ЕУ се соочува со тешкотии заради од-
далеченоста и изолираноста, вклучително и 
тешките географски и метеоролошки услови. 
Направено е посебно лого за да се осигури по-
голема свесност за земјоделските производи 
од најоддалечените региони на ЕУ (Францу-
ските прекуморски департмани - Гвадалупе, 
Француска Гвајана, Реунион и Мартиник - и 
Азорите, Мадеира и Канарските Острови).

Спецификации - Земјоделски и прехранбени 
производи произведени во најоддалечените 
региони.

Б.7 ЗАКЛУЧОК и 
ЗАВРШНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Во оваа фаза, еден од најважните чекори за 
оние кои решиле да воспостават систем на 
географски ознаки е, како прво, да се утврди 
дали производот има задоволително ниво на 
диференцијација и дали засегнатите страни 
се заинтересирани за неопходната долгорочна 
посветеност, како од аспект на соработката, 
така и од аспект на ресурсите. 

Географските ознаки мора да бидат внимател-
но разгледани и структурирани со широко уче-
ство и лидерство за да се овозможат оптимал-
ни придобивки за разните засегнати страни од 
регионот. На национално ниво, тоа значи: обе-
збедување признавање и демаркација; опре-
делување на стандардите за квалитет или на 
процесните стандарди што ќе се применуваат; 
поддршка на асоцијативните процеси на ниво 
на синџири за снабдување и организации; и 
обезбедување развојни или промотивни фон-
дови за покривање на основните трошоци кои 
може да достигнат износи до стотици илјади 
долари пред кој било производ со географска 
ознака да биде продаден (ITC, 2009 година).

Како дел од системот на ЕУ за ПИС, имињата 
на производи регистрирани како ГО се закон-
ски заштитени од имитација и злоупотреба во 
ЕУ и во земји што не се членки на ЕУ со кои е 
потпишан посебен договор за заштита.

Надлежните национални органи на секоја 
земја на ЕУ ги преземаат потребните мерки за 
заштита на регистрираните имиња на нивната 
територија, во однос на сите шеми за квали-
тет. Тие исто така треба да го спречат и запрат 
незаконското производство или маркетинг на 
производи кои го користат таквото име30.

Со цел да се развие долгорочна одржлива 
политика за храна и да се обезбеди успешно 
спроведување на шеми за квалитет, земјите/
териториите на Западен Балкан треба да раз-
мислат за некои потенцијални активности/
упатства: 
30 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quali-
ty-schemes-explained_en#howareproductsprotected
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1. Да се воспостави национална инсти-
туционална рамка (инфраструктура) и 
ефикасен систем за спроведување на гео-
графските ознаки во практика. 

o Државите треба да назначат органи кои 
ќе бидат задолжени за преземање на со-
одветните административни и правни 
чекори во процесот на регистрација на 
традиционални производи.

o Овие органи треба да понудат соодветни 
гаранции за објективност и непристрас-
ност и треба да имаат квалификуван ка-
дар и ресурси неопходни за извршување 
на нивните функции.

o Вршење контрола на сертификација 

2. Да се поддржи пристап „од долу кон горе“ 
и да се подигне свеста на производите-
лите.Улогата на производителите и фор-
мирањето групи/организации треба да се 
признаат и истакнат. Групите играат клуч-
на улога во постапката на поднесување на 
барање за регистрација. Групата на произ-
водители мора да го дефинира производот 
според прецизни спецификации што треба 
да бидат ставени во документ што се вика 
„спецификација на производот.“ Специфи-
кациите се суштински елемент на барањето 
и на системот на заштита. Во нив се содр-
жани карактеристики и детални податоци 
за производот, процесот на производство и 
потеклото на сировините користени за про-
изводство. Производителите треба да обе-
збедат стандардно производство и квалитет 
на производот и тие може да управуваат со 
спецификацијата на производот како група. 

Групата може да развие активности поврза-
ни со надзор над остварувањето на зашти-
тата на регистрираните називи, усогласено-
ста на производството со спецификацијата 
на производот, информациите и промови-
рањето на регистрираниот назив, како и 
општо, секоја активност насочена кон по-
добрување на вредноста на регистрирани-
те називи и ефективноста на системите за 
квалитет и развојот на локално-промотив-
ни стратегии.

3. Да се поддржат производи регистрирани 
со географски ознаки (или потенцијални 
кандидати)

o Да се поддржат потенцијалните групи 
да добијат правен статус (регистрирање 
на нивните капацитети) со воведување 
отстапувања и флексибилност за мали 
земјоделски производители и дополни-
телна поддршка од локалните власти. 

o Да се подобрат Програмите за рурален 
развој со цел да се зајакне спроведу-
вањето на политики за храна.

o Да се поддржат и промовираат нацио-
нални логоа за производи со ЗОП и ЗГО. 

o Сесии обуки за географски ознаки и ос-
новни барања за стандарди на квалитет. 

o Да се зголеми видливоста на географ-
ските ознаки на регионалниот пазар и 
свеста на потрошувачите.



Дел В: 
Национални 
извештаи



Поглавје В1 – 
Политика за 
квалитет на храна 
во Албанија
Автор
Вели Хоти, 
виш експерт во областа на правото
Магистер на правни науки од областа на Законот за интелектуална сопственост и 
менаџмент на знаење 
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В.1.1 ВОВЕД

Во Албанија земјоделството останува еден од 
секторите со најголем потенцијал за развој. 
Сепак тој е важен економски сектор кој при-
донесува за 22,5 % од вкупниот БДП со што 
се обезбедува основниот приход за поголем 
дел од населението и служи како безбеднос-
на мрежа за вработување. Од вкупниот број 
на население, околу 58% живеат во руралните 
области и речиси 50% од нив се занимаваат со 
земјоделство. 

Во албанскиот земјоделски сектор домини-
раат малите приватни економии уште од па-
дот на комунистичката држава во 1991-ва 
год. кога руралните земјоделци ги растуриле 
полу-државните колективни фирми. Како ре-
зултат на ова, земјоделството станал важен из-
вор на приходи во руралните области и веќе 
е во процес на транзиција од сектор на ниво 
на задоволување на животните потреби кон 
комерцијален сектор. Околу 40% од вкупна-
та површина на Албанија е класифицирана 
како земјоделско земјиште ( 24% обработливо 
земјиште и 15% пасишта), додека остатокот 
е поделен меѓу шуми (36%) и други намени. 
Повеќе од 75% од територијата на Албанија е 
ридска и планинска, па така значителен дел од 
земјоделското земјиште е во ридските преде-
ли. Поголемиот дел од територија, особено на 
север и исток, на Албанија е планинска земја, 
каде што земјоделското земјиште е сконцен-
трирано во најнаселените делови во низините 
на западното крајбрежје.

Растителното производство е дел од Нацио-
налната стратегија за економски и општествен 
развој, еден од приоритетите на Владината 
програма, планот за интеграции во ЕУ и од Ак-
цискиот план за спроведување на Европското 
партнерство (2010-2014).

Албанија ја потпиша Спогодбата за стабили-
зација и асоцијација (ССА) на 12-ти јуни 2006-
та год. којашто влезе во сила на 1-ви април 
2009-та год. Согласно со Членовите 71, 76 и 
95 од ССА во областа на растителното про-
изводство, главна цел е постепено да се при-

ближат Албанското законодавство кон она на 
Заедницата и развој на стратегии за употреба 
на земјиштето, продажба на земјиштето, рура-
лен развој, разноликост на земјоделските ак-
тивности и зголемување на конкурентноста во 
земјоделството.

Додека пак, врз основа на Членот 70 од ССА, 
страните ја препознаваат важноста за прибли-
жување на  постојното законодавство на Алба-
нија кон она на Заедницата и ефектите од него-
вото спроведување. Албанија ќе настојува да 
се осигури дека нејзините постојни закони и 
идно законодавство постепено ќе се компати-
билни со Законодавството на Заедницата. Ал-
банија ќе се осигури дека постојното и идното 
законодавство соодветно се воведуваат и при-
менуваат. Во согласност со Член 73, Став 2 од 
СПП, Албанија ги презема сите потребни мер-
ки за да гарантира дека во рок од 4 години од 
датумот кога овој Договор влезе во сила ниво-
то на заштита на правата на интелектуалната, 
индустрсиката и комерцијалната сопственот 
ќе бидат слични на оние на Заедницата, вклу-
чувајќи и ефикасни мерки за спроведување на 
ваквите права.

Крајната цел е да се насочи и обезбеди одрж-
лив развој на земјоделските култури за да го 
оптимизира производството за да ги задово-
ли потребите на државата, да го минимизира 
увозот и да ги зголеми можностите за изоз, 
како и да го поддржи и да раководи со овој 
развој.

Со климатските услови, географска положба и 
долгата традиција во обработка на зеленчуци 
и компири, Албанија има потенцијал да обра-
ботува над 60 видови зеленчук. Во моментот 
се обработуваат над 30 вакви видови и трендот 
за нивно зголемување расте. Овој факт како и 
други поволности овозможија производството 
на зеленчукот во некои области од држвата да 
се продолжи во текот на целата година. Исто-
то важи и за секторот на овошје и зеленчук со 
помош на политиките за поддршка.

За понатамошно спроведување, раководење 
и контрола на Заедничката земјоделска поли-
тика потребно е да се создадат, пренаменат и/
или надополнат соодветните административ-
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ни структури. По реформите во Заедничката 
земјоделска политика, главните делови од ев-
ропското законодавство што понатаму треба 
да се усогласат со албанската правна рамка се:

• Регулатива (ЕУ) бр. 1305/2013 на Ев-
ропскиот парламент и Советот на ЕУ од 
17.12.2013 за поддршка на руралниот раз-
вој од Европскиот фонд за земјоделство и 
рурален развој (ЕАРДФ) и укинување на 
Регулативата на Советот (ЕК) 1698/2005

• Регулатива (ЕУ) бр. 1306/2013 на Ев-
ропскиот парламент и на Советот на ЕУ од 
17.12.2013

• Регулатива (ЕУ) бр. 1307/2013 на Ев-
ропскиот парламент и на Советот на ЕУ од 
17.12.2013 за воспоставување на правила-
та за директни исплати на земојделците за 
поддршка за шемите според заедничката 
земојделска политика и укинување на Регу-
лативата на Советот (ЕС) бр. 637 / 2008 и на 
Регулативата на Советот (ЕС) бр. 73/2009 
за начинот на финансирање, раководење и 
надгледување на заедничката земјоделска 
политик и укинување на Регулативата на 
советот (ЕЕС) бр. 352/78, (EC) бр. 165/94, 
(EC) бр. 2799/98, (EC) бр. 814 / 2000, (EC) 
бр. 1290/2005 и (EC) бр. 485/2008

• Регулативата (ЕУ) бр. 1308/2013 на 
Еропскиот парламент и на Советот на ЕУ 
од 17.12.2003 за вспоставување на заеднич-
ка организација за пласман на земјоделски-
те производи и укинување на Регулативата 
на Советот (ЕЕС) бр. 922/72 (EEC) бр. 234 / 
79, (EC) бр. 1037/2001 и (EC) бр. 1234/2007

Албанија е членка на Светската организација 
за интелектуална сопственост од 30.06.1992 и 
земја-потписничка на Париската конвенција 
за заштита на индустриската сопственост, на 
Мадридскиот договор за меѓународна реги-
страција на жиговите од 04.10.1995 и на Про-
токолот од Мадрид уште од 30.07.2003.

В.1.2 ПРОГРАМИ ЗА 
РУРАЛЕН РАЗВОЈ И 
ПОЛИТИКА ЗА ХРАНА

Земјоделскиот сектор и секторот за рурален 
развој, како и географските ознаки на Алба-
нија се едни од клучните алатки за да се зајак-
не вредноста на различните земјоделски про-
изводи и што е уште поважно да се поттикне 
одржливиот рурален развој. Се смета дека со 
ГО се воспоставува врска меѓу производите и 
нивниот територијален идентитет, квалитет, 
одлики, и репутација на производите кои се 
поврзани со потеклото што во суштина се по-
врзуваат со географското потекло и областа. 

Анализите на земјоделството во Албанија ја 
нагласија потребата за да се воведе слободен 
пристап до пазарите на ЕУ како важен пат за 
да се подобри националниот и индивидуални-
от приход од земјоделството. 

Согласно Законот бр. 9817 од 22.10.2007 за 
Земјоделство и рурален развој во Албанија ( 
во понатамошниот текст како: „Закон за земјо-
делство и рурален развој“), МЗРР е надлежно 
за програмите за рурален развој и политиките 
за храна. Има неколку главни документи за по-
литиката врз кои се заснова работата на земјо-
делство и рурален развој на Албанија. Доку-
ментите за политиката се следните: 

1. Националната меѓусекторска стратегија за 
земјоделство и рурален развој 2014-2020

2. Стратегија за развој и интеграција 2014-
2020 (општа & национална)

3. Национален план за интеграција во ЕУ за 
2019-2021

4. Програма за интегриран рурален развој – 
Програма за развој на 100 села

5. Национална стратегија за права на инте-
лектуална сопственост за 2019-2020

Министерството за земјоделство, рурален раз-
вој и рурален развој на водостопанство (во 
тоа време) во период од октомври 2012 год. 
до април 2013 год. ја изготвил Националната 
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меѓусекторска стратегија за земјоделство и 
рурален развој 2014-2020 на Владата на Алба-
нија согласно рамката за стратегијата „Европа 
2020“ за вклучено, брзо и трајно зголемување 
и целокушната стратегија за развој на Алба-
нија за пристап кон ЕУ. Главна цел на страте-
гијата е да ја дефинира стратегиската рамка за 
да ги посочи предизвиците со кои се соочува 
земјоделскиот сектор и преработувачите како 
и развој на руралните области во доменот на 
економијата, животната средина и општество-
то, при што ќе се предложат средства слични 
на оние пропишани во ЗЗП, а ќе се обрне осо-
бено внимание на подготовка на секторите, 
средствата со кои ќе располагаат политиките и 
институционалната адаптација за членство во 
ЕУ, со цел да се постигне мирен напредок во 
конкурентноста на Албанија.

Освен ова, Стратегијата содржи поглавја во 
кои се опишува и оценува развојот на земјо-
делството и на руралните области од економ-
ско, еколошко и општествено гледиште со тоа 
што дава информации за ситуацијата во рурал-
ните области и служи како основа за дејствија 
по предлог на стратегијата.

Национална стратегија за одржлив развој и 
интеграција (НСОРИ) за периодот 2014-2020 
ја дава стратегиската рамка и меѓусекторските 
стратегии за предизвиците со кои се соочува 
земјата во земјоделството и други важни секто-
ри. НСОРИ ја предводи Среднорочната буџет-
ска програма (СБП), како и прераспределбата 
на буџетот на годишно ниво со коишто ги од-
редува целите на плитиката што се вклучени 
во упатствата на Министерството за финансии 
при подготвување на буџетот на сите останати 
министерства и национални агенции.

Владата во моментот ја разгледува НСО-
РИ како и останатите важечки национални 
стратегии. ( Стратегија за земјоделските и 
прехрамбените сектори на Албанија (СЗПС); 
Националната меѓусекторска стратегија за 
земјоделство и рурален развој 2014-2020; 
Стратегија за секторот за животна средина и 
вкрстена стратегија (ЕСЦЦС) како и нацио-
налната стратегија за интеграција во ЕУ). 

„Програмата за интегриран рурален развој – 

Програма за развој на 100 села“ има за цел да 
го кооординира напредокот на преземените 
дејствија во руралните области на 100 села 
преку меѓусекторскиот пристап и пристапот 
на повеќе засегнати страни неповрзано со из-
делните дејствија и пристапите на строгите 
сектори кои веќе се во тек во државата или се 
очекува да се појават. Одредените области ( 
100 села), се одредени преку 3 цели како што 
се наведени подолу:

1. Подобрување на јавната инфраструктура ( 
поддршка за инфраструктура на патишта, 
обновување на јавните/урбаните простори, 
инфраструктура во заедницата, јавни услу-
ги, општествена инфраструктура, туризам, 
споменици за културно наследство, повеќе-
функционални центри на заедницата, пеј-
сажи итн.)

2. Економски развој преку диверзификација 
на економските активности ( подобрување 
на потенцијалот на туризмот во руралните 
области, агро-туризам и рурален туризам, 
инвестиции во подобрени услуги за трго-
вија, инвестиции во производство на тра-
диционални производи и други економски 
и финансиски услуги итн. Поддршка за 
воведување на традиционални производи 
од руралните области, промоција и рекла-
мирање на руралните области, услуги за 
транпорт, саеми и панаѓури итн.)

3. Развој на општествениот и човечкиот ка-
питал ( поддршка за создавање мрежи во 
руралните средини, локални акциски групи 
и граѓанско општество во руралните сре-
дини, стручни тренинзи за млади и жени, 
поддршка за културното наследство, прод-
дршка за промоција на трацидиите и дома-
кинствата во селата, итн.)

Национална стратегија за права на интелек-
туална сопственост за 2019-2020 на Албанија 
е меѓусекторски документ каде е реализиран 
еден од обидите на Владата на Република Ал-
банија да создаде целосен дијалог меѓу повеќе 
чинители, да создаде соодветни услови за по-
читување и заштита на интелектуалната соп-
ственост. Спроведување на Стратегијата од 
2016-2020 ќе биде основен елемен за поната-
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мошниот општествен и економски напредок, 
зголемување на лојалната конкуренција при 
создавање на доверба во пазарот и интеграција 
во ЕУ. Документот е изготвен според предви-
дените, но нереализирани одговорности од 
претходната Стратегија 2010-2015, спроведу-
вање на должностите одредени во извештаите 
за напредок на ЕУ, исполнување на стандарди-
те во согласност со Член 73 од ЗЗП и поглавје-
то 7 „Интелектуална сопственост“, како и од 
деталните анализи за потребите и проблемите 
кои засегнатите институции во системот ги от-
криле во пракса за време на овој период.

Особено, нејзина цел е раст на албанската еко-
номија во економија на иновации којашто се 
заснова на знаење. Недделив дел на оваа стра-
тегија е да ги обезбеди владеењето на правата 
на интелектуална сопственост, функциони-
рање на судскиот систем, како и модерниза-
ција на институциите кои се вклучени во си-
стемот. Според Стратегијата системот на ИС 
треба да го охрабрува преносот на технологии 
преку пазарот на пренос на технологии, осо-
бено за купопродажба на технологии што се 
заштитени со патенти. Предност имаат обла-
стите за зголемување на јавната свест за важ-
носта на ИС.

Директните парични надоместоци во 2017 
год. опфаќаа голем процент од поддршка-
та за земјоделскиот сектор ( близу до 80%) 
и се очекува да се зголемат уште повеќе во 
2018. Сè на сè, јавните расходи за поддршка 
на земјоделците се многу мали и се појавува 
недоследност во износите на годишно ниво за 
националната помош којашто се дава во овој 
сектор. Дирекните парични надоместоци се 
одобруваат за производство на: насади вино-
ва лоза, овоштарници, ореви, лешници, баде-
ми и медицински или ароматични растенија; 
крави со режим на исхрана на полупасишта; 
поддршка за регистрираните грла овци/кози; 
поддршка за одглегување на поголем број на 
крави; и поддршка за пчеларниците ( послед-
ните три мерки се однесуваат на надоместоци 
во животинскиот сектор). Директните парич-
ни надоместоци не се поврзани со правилата 
за вкрстена употреба.31

31  EU Progress Report Albania 2018 https://ec.europa.

В.1.3 ЕВАЛУАЦИЈА 
НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ 
СИСТЕМИ СО 
ЗАКОНОДАВСТВОТО НА 
ЕУ И СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПОЛИТИКИТЕ

Во Албанија веќе има неколку земјоделски и 
прехрамбени производи, вина, па дури и ин-
дустриски производи што се заштитени со ГО. 
Освен тоа, има можност и за други производи 
и процеси да бидат заштитени на национално 
ниво како едни од ГО или ГТС. Според извеш-
таите за државите на СОИС, Албанија нема 
изготвено или поднесено никакво барање за 
заштита на земјоделски и прехрамбени произ-
води како ГО (ЗОП, ЗГО, ГТС) на ниво на ЕУ 
или на некое друго интернационално ниво.32 

Албанија мора да обезбеди заштита за ГО во 
согласност со уредбата од Лисабонскиот дого-
вор за Заштита на ознаките за потекло и нивна 
меѓународна регистрација.33 Албанија го пот-
пиша овој меѓународен договор минатата го-
дина, меѓутоа, ќе влезе во сила на 08.05.2019 
год. Освен ова, Албанија треба да им овозмо-
жи иста правна заштита на производите со ГО 
како онаа во ЕУ, во согласност со одредбите 
во Договорот за стабилизација и асоцијација 
помеѓу ЕУ и Албанија. 

Албанија сè уште нема потпишано билатерал-
ни или мултилатерални договори за заеднич-
ко признавање на ГО. Иако уште од 1994 год. 
потпишани се повеќе од 175 регионални или 
билатерални договори за трговија и многу од 
нив содржат детални поглавја за правата на 
интелектуална сопственост.34  Во моментот се 
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-al-
bania-report.pdf 
32  СОИС - https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/
country_profile/profile.јsp?code=AL
33  Лисабонски договорhttps://www.wipo.int/treaties/
en/registration/lisbon/
34  Секретаријат на СТО и регионализам. Светска 
трговска организација, 2000 год. Сите регионални и 
билатерални договори на СТО од 1950 год. и повеќе од 250 
во 20014 год.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AL
https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AL
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
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појавува загриженост како регионалните и би-
латералните договори ќе влијаат врз веќе по-
стоечките права и должности согласно ТРИП 
Договорите, поради тоа што согласно новите 
регионални и билатерални должности во мно-
гу случаи може да се оди чекор понапред од 
она што е веќе утврдено со ТРИП Договорот35 
или можат да настанат недоследности од нив-
ното спроведување. Ситуацијата станува уште 
позагрижувачка во поглед  на должностите со-
гласно Член 4 од ТРИП Договорот за Принци-
пот за третман на најповластена нација, каде 
што е наведено дека во однос на заштитата на 
интелектуалната сопственост, секаква пред-
ност, корист, повластица или имунитет што 
некоја Членка им ги обезбедува на државјани-
те на која било друга земја, веднаш и безус-
ловно им ce обезбедуваат и на државјаните на 
сите други Членки. 

Албанија не треба да се фокусира само на би-
латерални договори со регионлни/соседни др-
жави туку и да работи на преговорите со ЕУ. 
Има голем број регулативи и директиви што 
правната рамка на Албанија мора да ги усо-
гласи. Од друга страна, според последните из-
вештаи36што ги објави Европската комисија, 
институциите во Албанија треба и понатаму 
да работат на законодавството за ПИС за уште 
повеќе да го усогласат со Законските регула-
тиви на ЕУ. 

Напредокот на Албанија кон Европската унија, 
особено како „земја-кандидат“, веќе е отпоч-
нат преку хармонизација на законодаството за 
ГО со Законодавството на ЕУ за да се утврди 
нивото на заштита и почит на ПИС како што е 
во ЕУ. Ова е утврдено според соодветните од-
редби во ССА. Меѓутоа, и покрај тоа што не-
одамна законската рамка се надополнувала, сè 
уште треба дополнително да се усогласува со 
Законодавството на ЕУ. 
35  Повеќе детали за ТРИП и негово дефинирање 
види во: Vivas-Eugui, David,Regional and bilateral Agreements 
and a TRIPS plus world: the free trade area of the Americas. 
QUNO/QUIAP/ICTSD, 2003
http://ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev-
2020sa20dialogue-pdf.pdf
36  Европскиот извештај за напредок на Албанија за 
2018 год.https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/20180417-albania-report.pdf

Законската рамка на Албанија е многу малку 
усогласена со Закондавството на ЕУ и потреб-
но е  да се преземат уште дејствија за да се 
проближи законодавството кон најновите про-
мени во овој сектор. 

В.1.3.1 Законска рамка 

Албанија има одобрено одредена законска 
рамка којашто ги опфаќа процесот на подне-
сување барање, процедурата за регистрација 
и заштитата на ГО.  Во зависност од земјо-
делските и прехрамбените производи и инду-
стриските производи и процеси на обработка, 
законска рамка ги утврдува различните проце-
дури и институции. 

Основен закон е Законот бр. 8/2019  за шеми за 
квалитет на земјоделски и прехрамбени про-
изводи. Целата правна основа на Албанија за 
ГО е под одговорност на други содружници 
како МЗРР, АХВ, и други, како што се:

⇒	Законот бр. 8/2019 за шеми за квалитет на 
земјоделски и прехрамбени производи;

⇒	Законот бр. 9817 од 22.10.2007 за земјодел-
ство и рурален развој

⇒	Законот бр. 10433 за надзор во Република 
Албанија од 16.06.2011; 

⇒	Законот бр. 9863 за храна од 28.01.2008.

Законот бр. 8/2019 за шеми за квалитет на 
земјоделски и прехрамбени производи ги ут-
врдува правилата за функционирање на систе-
мот за квалитет на земјоделски и прехрамбени 
производи преку фер конкуренција за земјо-
делците и производителите на земјоделски и 
прехрамбени производи чии одлики и ознаки 
имаат поголема вредност на квалитет и од дру-
га страна ги утврдува информациите коишто 
им се потребни на потрошувачите за квалите-
тот на овие производи.

Законот за шеми за квалитет на земјоделски и 
прехрамбени производи исто така ги утврдува 
и одговорностите и надлежностите на одго-
ворните тела за:

http://ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev2020sa20dialogue-pdf.pdf
http://ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev2020sa20dialogue-pdf.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
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•	 проверка за соодветност на регистрираните 
земјоделски и прехрамбени производи како 
ГТС, ЗОП, ЗГО со спецификациите на про-
изводот пред да се однесат на пазарот;

•	 постапка за постапување според специфик-
циите на производот и барањата за реги-
страција на ознаки за потекло и географски 
ознаки за земјоделски и прехрамбени про-
изводи, како што е утврдено според законот 
за интелектуална сопственост;

•	 оценување на барањата за регистрација 
на називот “ Гарантирани традиционални 
специјалитети “;

•	 спроведување официјални контроли за 
проверка на усогласеноста на земјоделски-
те производи и регистрираните прехрамбе-
ни производи, како што се ГТС, ЗОП, ЗГО, 
според барањата уврдени со овој закон.

Законот бр. 8/2019 за шеми за квалитет на 
земјоделски и прехрамбени производи е де-
лумно усогласен со Регулативата (ЕУ) бр. 
1151/2012 на Европскиот парламент и Сове-
тот на ЕУ од 21.11.2012, за „Шеми за квали-
тет на земјоделски и прехрамбени производи“, 
според дополнетата верзија. ЦЕЛЕКС број 
32012R1151, Службен весник на Европската 
унија, Серија Л, бр. 343,  на 14.12.2012, стр. 
1-29.

Од друга страна, другата значајна правна 
рамка, особено Законот за индустриска соп-
ственост определува дека законот важи само 
за производи за кои заштитата на ознаките за 
потекло потекнува од регион, одредено ме-
сто или држава, без никаква разлика помеѓу 
прехрамбените производи и вината или други 
индустриски производи. 

Законот за земјоделство и рурален развој ги 
определува целите, мерките и програмите за 
земјоделство и рурален развој според планот 
за земјоделство и рурален развој.  Со овој за-
кон се утврдени правилата за давање јавни 
услуги за земјоделствто, истражувања и про-
фесионален тренинг, база на податоци и ин-
формации во доменот на земјоделски полити-
ки и рурален развој.

Правна анализа и постапка за регистрација 

Согласно со Законот бр. 8/2019 за шеми за 
квалитет на земјоделски и прехрамбени про-
изводи се поставени правилата за начинот на 
функционирање на системот за квалитет на 
земјоделски и прехрамбени производи со што 
се овозможува: 

•	 фер конкуренција за земјоделците и произ-
водителите на земјоделски и прехрамбени 
производи чии одлики и ознаки имаат по-
голема вредност на квалитет;

•	 информации што им се потребни на потро-
шувачите за квалитетот на овие производи.

Со законот исто така се утврдуваат одговорно-
стите и надлежностите на одговорните тела за:

•	 оценување на барањата за регистрација 
на називот “ Гарантирани традиционални 
специјалитети “;

•	 постапка за постапување според специфик-
циите на производот и барањата за реги-
страција на ознаки за потекло и географски 
ознаки за земјоделски и прехрамбени про-
изводи, како што е утврдено според законот 
за интелектуална сопственост;

•	 проверка за соодветност на регистрираните 
земјоделски и прехрамбени производи како 
ГТС, ЗОП, ЗГО со спецификациите на про-
изводот пред да се однесат на пазарот;

•	 спроведување официјални контроли за 
проверка на усогласеноста на земјоделски-
те производи и регистрираните прехрамбе-
ни производи, како што се ГТС, ЗОП, ЗГО, 
според барањата уврдени со овој закон.

Согласно со Законот бр. 8/2019 за шеми за ква-
литет на земјоделски и прехрамбени произво-
ди, Министерството за земјоделство е над-
лежниот орган за одредување и проценка на 
шемите за квалитет на земјоделски и прехрам-
бени производи. За оваа цел, Министерство-
то го основа Комитетот за шеми за квалитет 
(КШК). Комитетот за шеми за квалитет е од-
говорен за оценување на барањата за етикети-
рање на ГТС и суштинско оценување на спец-
ификациите на производот како ЗОП и ЗГО. 
Суштинско оценување на спецификациите на 
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производот значи да се испита целосното ба-
рање не само заради формалност туку повеќе 
од страна на испитување на материјалите за 
поднесеното барање за ГО. Комисијата дава 
оценки за: 

1. барања за регистрација на ГТС;
2. барања за промена на спецификации на 

производ именуван како ГТС;
3. приговори на барања за регистрација за 

именување на ГТС и приговори за специ-
фикации на производ како ЗОП и ЗГО;

4. постапка за постапување според специфик-
циите на производот и барањата за реги-
страција на ознаки за потекло и географски 
ознаки за земјоделски и прехрамбени про-
изводи;

5. заеднички приговори со ЕУ.
3. Комитетот за шеми за квалитет на Мини-
стерството за земјоделство ги извршува след-
ниве активности:
a) добива и разгледува формуларности на ба-

рањата за регистрација на ГТС и барања од 
Генералниот директорат за интелектуална 
сопственост за да го оцени постапување 
според спецификциите на производот и 
барањата за регистрација на ознаки за по-
текло и географски ознаки за земјоделски и 
прехрамбени производи

b) пополнува барања за Европската комисија, 
по барање на група, за регистрација на про-
изводи во ЕУ како ГТС во Албанија;

c) добива и разгледува формалности на при-
говори од друга држава за производи од 
Албанија која поднела барање за регистра-
ција за именување на ГТС;

d) добива и разгледува формалности на при-
говори од Република Албанија за барања за 
регистрација за именување на ГТС подне-
сено од друга држава.

Од друга страна, Член 6 од Законот за шеми за 
квалитет на земјоделски и прехрамбени про-
изводи ги утврдува критериумите за право на 
регистрација каде што е наведено дека нази-
вот може да се квалификува за регистрација 
како гарантиран традиционален специјали-
тет кога опишува специфичен производ или 

прехранбен производ што  претставува ре-
зултат на начин на производство, преработка 
или состав што одговара на традиционалната 
практика за тој производ или прехранбен про-
извод; или се произведува од сировини или со-
стојки што се користат традиционално. Освен 
тоа, за одредено назив да се регистрира како 
гарантиран традиционален специјалитет, тре-
ба најпрво, традиционално да се користело за 
упатување на специфичниот производ; или да 
го идентификува традиционалниот карактер 
или специфичниот карактер на производот.

Право да поднесат барање за заштита на ГТС 
имаат групите кои работат со овој производ 
и нивните имиња ќе бидат запишани. Инди-
видуално физичко или правно лице може, да 
поднесе барање како група, но во основа тре-
ба да се потврди дека тоа лице е единствениот 
производите кој сака да поднесе барање.

Барања за ГО на земјоделски и прехрамбени 
производи се поднесуваат до Министерството 
за земјоделство. Во барањата се вклучени:
a. име и адреса на групата која го поднесува 

барањето или лицето кое го поднесува ба-
рањето во име на групата;

b. Спецификација на производот којашто со-
држи:
⋅	 името предложено за регистрација како 

ГТС, како што се користи на пазарот или 
на јазикот што се користи;

⋅	 опис на производот, што ги вклучува не-
говите главни физички, хемиски, микро-
биолошки или органолептички каракте-
ристики и го покажува специфичниот 
карактер на производот;

⋅	 опис на методот на производство што 
производителите мора да го следат, 
вклучувајќи ја и природата и каракте-
ристиките на користените сировини или 
состојки каде што е соодветно, или

⋅	 посебниот начин на нивното производ-
ство;

⋅	 клучните елементи што го даваат тради-
ционалниот карактер на производот;

c. категоријата на земјоделски и прехрамбени 
производи;
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d. информации за процедурата и колку често 
ќе се врши контрола за да се провери дали 
производот е соодветен на спецификации-
те;

e. преглед на спцификциите на производот;
f. листа на поднесени документи, заедно со 

барањето за регистрација;
g. документ за потврда за плаќање на надоме-

сток за регистрација.

Доколку барањето ги исполни формалните ба-
рања како што е одредено со став 2 од Член 9 од 
овој Закон, одговорните структури во Мини-
стерството треба да го известат барателот дека 
барањето ги исполнува формалните барања, 
потоа, да го поднесе барањето до комитетот за 
оценување - КШК, најдоцна до 3 работни дена 
од проверката на барањето. Министерството 
го објавува датумот на примање на брањето за 
регистрација на нивната веб-страницата.

ГО задолжително треба да има географски 
назив. Ова може да биде име на администра-
тивен или историски регион на подрачна еди-
ница, земја што се однесува на географската 
област. Поради тоа што географските ознаки 
или ознаките за потекло не може да се реги-
стрираат под име што не претставува географ-
ска област, името и географската област треба 
да се поврзани. Со регистрирање на ознаки за 
потекло или географски знаки не се заштиту-
ва и употребата на географски називи на друга 
географска област.

Ознаката на држва може да се регистрира како 
ознака за потекло или географска ознака един-
ствено доколку државата има специфични од-
лики коишто му го дава посебниот квалитет 
на производот. Покрај географскиот назив, 
географската ознака или ознаката за потекло 
може да содржи податоци за производот како 
што се неговото име, вид, и некои основни 
елементи што ќе им даваат на потрошувачите 
дополнителни информации за производот.

Бидејќи една област може да опфаќа голем 
број на производи како што се на пример 
„млеко“ или „колбас“ за истата географска оз-
нака или ознака за потекло, барањата мора да 
се поднесуваат одделно во прилог со соодвет-

ната документација за секој производ. Докол-
ку името што треба да се регистрира како гео-
графска ознака или ознака за потекло содржи 
и дополнителни термини како што се: „класи-
чен“ , „традиционален“ , „автентичен“ , итн., 
коишто не може да се заштитат, истите барања 
ќе бидат отфрлени од процесот на заштита.

Единствено називите коишто се користат во 
трговијата за опис на одреден производ ќе би-
дат регистрирани како ознака за потекло или 
географска ознака. Овој назив може да се вне-
се само на јазиците коишто историски се ко-
ристат во географската област за да го опишат 
производот за којшто станува збор. Групата 
на подносители на барањето мора да докаже 
(барем за земјоделски и прехрамбени произ-
води) дека претходно се користело тоа име за 
тој производ. Заради ова, со барањето мора да 
има во прилог и етикети, огласи, натписи во 
весници итн.

Член 11 ги утврдува специфичните правила за 
границите на географската област според што 
во географската област спаѓа и ограничената 
област каде што се произведува производот. За 
таа цел, треба да се земат предвид елементите 
што треба да се нагласат за да се докаже по-
врзаноста со потеклото на производот. Грани-
ците на географската област треба детално да 
се дефинираат. Географската област може да 
се одреди според листа на територијално-ад-
министративни граници, или според листа на 
природни и географски граници. Географски-
те граници може да ги направи администра-
тивната единица или локацијата според поста-
веноста на градовите, географскиот простор 
како што се планини, реки, објекти итн.

Логото на заштитената географска ознака или 
заштитената ознака за потекло треба да стојат 
на етикетата на земјоделските и прехрамбе-
ните производи што се заштитени како ЗОП и 
ЗГО, заедно со регистираното име, додека пак 
самите производители може да се согласат на 
кое место да го стават логото на пакувањето.  
Логоата може да се користат во Албанија како 
и на пазарите во други држави.

Не е задолжително да се ставаат логоата на 
вина и алкохолни пијалоци што се заштитени 
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како ЗОП/ЗГО доколку доаѓаат од други држа-
ви. Логоата може да се користат единствено на 
производи што се регистрирани како ЗОП или 
ЗГО. Логоата не може да се користат за произ-
води што имаат исти состојки како ЗОП или 
ЗГО или мешавина од други материјали. Лого-
та треба да бидат во боја. Може да се користат 
во црна и бела боја само доколку единствено 
овие бои се употребувани при пакување.

Сè уште не се утврдени одредби за разликите 
меѓу ГО и ТО. Законската рамка на Албанија 
ги заштитува ГО надвор од Албанија како и 
кога барањето ги исполнува барањата/услови-
те одредени со Законот и кога ГО за кои стану-
ва збор се заштитени во државата на потекло. 
Освен тоа, доколку ГО не се повеќе заштитени 
или повеќе не се повеќе во земјата на потекло, 
не можат да бидат заштитени ниту во Алба-
нија. 

Правната рамка на Албанија не гарантира за-
штита за призводите со ГО врз основа на би-
латерални или мултилатерални договори за 
заедничка заштита со државите со  кои има 
потпишано договор. Овие производи треба да 
бидат заштитени како ГО на ист начин како за-
штита на ГО согласно Законот за индустриска 
сопственост, освен и само ако во соодветните 
билатерални или мултилатерални договори не 
е поинаку предвидено.

И двата закона нудат заштита за ознаките за 
потекло и географските ознаки во согласност 
со законите за ГО од датумот на влегување 
во сила во Регистарот за ознаки за потекло и 
географски ознаки. Освен тоа, правото да се 
користат ознаките за потекло и географските 
ознаки трае десет (10) години од датумот кога 
Одобрениот корисник ќе влезе во Регистарот 
и може да се обнови од засегнатата страна на 
неопределено време за период од десет (10) 
години согласно уредбите од овој Закон само 
доколку е регистрирана ознаката за потекло и 
географската ознака. 

Албанија не овозможува заштита за ГО зашти-
тени на меѓугранично ниво.  

Согласно одлуката на Советот на министри на 
Република Албанија за усвојување на регула-
тива за географски ознаки и ознаки за потек-
ло, симболите за секој производ се следниве:

ЗОП

ЗГО

ГТС

„Гарантиран традиционален 
специјалитет“

Слика В.1.1: Симболи на производи со географски ознаки и га-
рантиран традиционален специјалитет  

Согласно Член 27 од Законот за шеми за ква-
литет за земјоделски и прехрамбени произво-
ди во Албанија, Националното координатив-
но тело за безбедност на храна е надлежно 
да ги спроведува официјалните контроли за 
проверка на усогласеноста на земјоделските 
и прехрамбени производи регистрирани како 
ЗОП, ЗГО и ГТС со барањата. Во официјал-
ните контроли спаѓаат: проверка дали про-
изводот е усогласен со спецификациите за 
ЗОП, ЗГО и ГТС, надгледување на начинот на 
употреба на заштитените називи на пазарот 
како што се ЗОП, ЗГО и ГТС за земјоделски и 
прехрамбени производи, контрола и надгледу-
вање на увозните земјоделски и прехрамбени 
производи коишто се увезени и се продаваат 
заштитени како ЗОП, ЗГО и ГТС. Сите учес-
ници кои произведуваат, складираат или про-
даваат на пазарот производи етикетирани како 
ЗОП, ЗГО и ГТС подлежат на официјални кон-
троли. Официјалните контроли за контрола 
на производите етикетирани како ЗОП, ЗГО и 
ГТС се извршуваат според проценката на ри-
зиците.
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В.1.3.2 Институционален систем

Согласно тековната правна рамка на Албанија, 
институционалнниот систем на одговорните 
тела за ГО во моментот е следниот:

1. Комитет за шеми за квалитет - КШК

Комитетот за шеми за квалитет е создаден од 
и во склоп на МЗРР. Комитетот го сочинуваат 
7 членови, од кои: 

•	 двајца претставници од министерството;
•	 пет експерти од академските, научните и 

независните истражувачки институции 
кои имаат широко познавање за проблеми-
те што се појавуваат кај ЗОП, ЗГО, ГТС  а 
кои по професија се: специјалисти за кули-
нарство, етнограф / историчар, технолог за 
храна и агроном.

По наредба на министерот, еден од прет-
ставниците од министерството се избира за 
претседател на комисијата По наредба на Ми-
нистерот се назначуваат и разрешуваат члено-
вите на комисијата а се избираат врз основа на 
нивното образование, професија и искуство од 
најмалку 10 години во струката.

Советот на министри, по предлог на Министе-
рот, со одлука ги утврдува функцијата, време-
то на извршување, организацијата и одговор-
ностите на комисија.

2. Агенција за индустриска сопственост - 
Директорат за ИС 

Директоратот за индустриска сопственост на 
Албанија е државна институција што обезбе-
дува сретства и заштита на патенти за пронај-
доци и корисни модели, индустриски дизајн, 
трговски марки и услужни марки, географски 
ознаки и  топографијата на интегрални кола. 
Директоратот за ИС е јавна институција под 
надлежност на Министерството за финансии 
и економија. Неговата правна основа се теме-
ли врз националното законодавство и  меѓуна-
родните конвенции и договори на кои е членка 
и Република Албанија. Тој е одговорен за ро-
ководење со сите процедури за обезбедување 
сретства и заштита на правата на индустриска 
сопственост.

Директоратот за ИД приложува веродостојна 

проверка и регистрација за: патенти, трговски 
ознаки, индустриски дизајни и географски 
ознаки; Подготвува и составува закони и ре-
гулативи за потребите на системот на ИС; Ја 
претставува Албанија и ги исполнува должно-
стите во врска со билатералните договори со 
канцеларијата за хомологија и други тела и на-
ционални организации за проблеми поврзани 
со инсустриската сопственост.

3. Национално тело за заштита на храна - 
НТЗХ 

НТЗХ ја развива и спроведува политиката на 
владата и е надлежно тело при извршување 
на инспекциите под водство на раководство-
то на националното ниво за безбедност на те-
рен и заштита на потрошувачите, заштита на 
растенијата и здравјето на животните.  Него-
вите надлежности се утврдени во Законот бр. 
10433 за Инспекција во Република Албанија 
од 16.06.2011 год.; и Законот бр. 9863 за храна 
од 28.01.2008 год. 

Согласно Закон бр. 8/2009 за шеми за квали-
тет на земјоделски и прехрамбени производи, 
НКТБХ е надлежниот орган што ги извршу-
ва официјалните контроли за да ја провери 
усогласеноста на земјоделски и прехрамбени 
производи што се заштитени како ЗОП, ЗГО и 
ГТС, со барањата.

4. Тела за сертификација, ревизија и кон-
трола  

Во согласност со барањата утврдени со Закон 
бр. 8/2019 за шеми за квалитет на земјоделски 
и прехрамбени производи, телата за серти-
фикација ја вршат проверката за соодветност 
на земјоделските и прехрамбени производи 
со спецификациите на производот. Телото за 
сертификација е одобрено доколку е акреди-
тирано во согласност со европскиот стандард 
за квалитет EN 45011 или ИСО стандардите / 
IEC17065, според легислативата што била на 
сила при процесот на акредитација. Телото за 
сертификација ги приложува резултатите од 
проверките редовно и секогаш кога за тоа ќе 
има потреба. Меѓутоа, со одлука на Советот на 
министри се поставени деталните критериуми 
за одобрување и надлежности на телата за сер-
тификација.
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Други институции за ПИС кои на некој начин помагаат или се вклучени во ГО, главно при проце-
сот на заштита и спроведување, се следните: 

СИСТЕМ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ НА АЛБАНИJА

Надлежни тела за 
сертификациjа

Министерство за финансии и економиjа
Генерален директорат за 
индустриска сопственост

Министерство за земjоделство 
и рурален развоj

Комисиjа за шеми за квалитет

Нема надлежно тело за сертификациjа
Национално тело за храна

Директорат за раководење со 
ризици и координациjа на инспекции

Надлежни тела за 
сертификациjа

Надлежни тела за 
контрола

Албанската правна рамка што ги опфаќа ГО прави разлика помеѓу индустриски и прехрамбени 
прозиводи и вина, па следствено на ова Директоратот за ИС е надлежен за регистрација барања 
за индустриски видови на ГО. 
Правната рамка за ГО треба дополнително да се усогласува со Законодавството на ЕУ за да овоз-
можува иста правна заштита како што е одредено со Членовите од ССА помеѓу Албанија и ЕУ, 
а со тоа и да се осигури дека улогите на секој надлежен орган се јасно утврдени и во согласност 
со најдобрите практики на ЕУ. Следствено на ова, Директоратот за ИС ќе биде одговорен за ре-
гистрација на ГО на индустриски производи, а МЗРР за регистрација на прехрамбени производи 
и вина. 
Има одредени подзакони и одредби од основните закони што се однесуваат на главните надлеж-
ности и одговорности, но што недостасуваат во институционалната рамка на Албанија за ГО. 
Дополнително АХВ, не наменува подзакони што ќе ù помагаат при спроведување на контролата 
на ГO со цел да ги контролира производите дали се во согласност со спецификациите на произ-
водот како што е утврдено во Законот и ГО и во соглсност со Правилникот за посебни барања за 
одредени ГО. 
Новопредложената институционална поставеност за ГО на Албанија е следнава:

СИСТЕМ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ ВО АЛБАНИJА

Надлежни тела 
за регистрациjа

Министерство за земjоделство 
и рурален развоj

Одговорно за спроведување на 
постапката за ГО за прехрамбени 

производи и вина

Генерален директорат за 
индустриска сопственост

Одговорен за спроведување на 
постапката за регистрациjа 
на индустриска сопственост

Надлежни тела за 
сертификациjа и ревизиjа

Надлежно тело/а 
за контрола

Во согласност со Европскиот 
стандард EN 45011 или ISO / 

IEC17065, согласно со 
законодавството на сила во 

областа на акредитациjа:

1. Одговорно за акредитациjа 
на надлежните тела за 
акредитациjа од правни 
лица

2. Одговорно за акредитациjа 
на надлежни тела за 
контрола на правни лица

Национално надлежно 
тело за храна

Директорат за проценка на ризик и 
координациjа на инспекциjа

1. Jа извршува работата во 
областа на правото согласно 
законот за храна

2. Главно во соработка со 
Генералниот директорат за 
акредитациjа на Косово 
лиценцира и ополномоштува 
правни лица за да вршат 
контрола за спецификациите на 
производот и Правилникот за 
посебни барања за производите 
регистрирани како ГО
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Според предложените структири што и досе-
га постојат, утврдени се надлежните органи за 
регистрација:

•	 КШК во рамки на МЗРР - и
•	 ГДИП. 
Следствено на ова, 
•	 Постапките за заштита на географските 

ознаки и ознаките за потекло на прехрам-
бените производи (храна) и вина ги носи 
МЗРР во согласност со Законот за земјо-
делство и рурален развој, Законот за шеми 
на квалитет и други закони и подзаконски 
акти под надлежност на ова министерство; 
додека пак, 

•	 Постапките за заштита на географски озна-
ки и ознаки на потекло за други производи 
и услуги (главно идустриски производи) ги 
носи ГДИП во согласност со Законот за ин-
дустриска сопственост, и други подзакон-
ски акти што се одобрени за подрачјето на 
ГО. 

•	 НТЗХ е надлежно за лиценцирање и  овла-
стување на приватни субјекти и економски 
извршители коишто можат да ги спроведат 
постапките за контролирање и инспекција 
за да проверат дали се спроведуваат спец-
ификациите на производот и дали се почи-
туваат барањата за секоја регистрирана ГО 
како што е утврдено во Правилникот за по-
себни барања. 

В.1.3.3 Мерки за заштита на храна што 
се во сила

Директните парични надоместоци во 2018год. 
заземаа голем процент од вкупниот фонд на 
министерството. За разлика од 2017 год., во 
2018 год. важно беше да се зголеми конку-
рентноста на земјоделските производи и да се 
овозможи поддршка за целиот ланец, од про-
изводство до продажба, на првите 15 произво-
ди со најголем потенцијал. 

Овозможени се директни парични надоместо-
ци за неколку категории. Главните категории и 
нивните подкатегории се следните: 
⇒	зголемување на конкурентноста на произ-

водите:
	нови насади на овошни дрвја и меди-

цински билки;
	изградба на пластеници за одгледување 

домати, краставици и пиперки;
	подобрување на технологиите за обра-

ботка и иновации;
	зголемување и подобрување на можно-

стите за собирање, складирање, одби-
рање, пакување и обработка во земјо-
делството и рибарството;

	сертифицирање и заштита на земјодел-
ските производи.

⇒	Подобрување на синџирите за исхрана на 
следниве производи:
	за животни за приплод;
	за сертифицирани контејнери за превоз 

на млеко;
	за кланици, собирни пунктови, и фарми 

за одгледување животни;
	за достава на млеко;
	за одгледување пчели.

⇒	Подобрување на риболовот;
⇒	Поттикнување на формализација и сора-

ботка меѓу производителите;
⇒	Разноликост на економската активност во 

руралните области.

Директни парични надоместоци (субвен-
ции)

Инструментот за претпристапна помош за ру-
рален развој на Европската унија - ИПАРД 2 и 
Владата на Албанија секоја година отвараат ја-
вен повик за барања под ИПАРД 2 Програма-
та од Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) за рурален развој (ИПАРД) со цел да 
се одобрат средства во земјоделско-прехрам-
бениот сектор. 

Повикот е отворен за сите граѓани  (физички 
и правни лица) на Албанија кои работат и деј-
ствуваат на територијата на Република Алба-
нија во областа на земјоделството и руралниот 
равој со посебно внимание на следниве мерки 
за коишто може да се поднесе барање:
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Мерка 1: „Инвестиции во материјалните срет-
ства на земјоделските стопанства“ со посебен 
фокус на следниве сектори: Млеко • Месо • 
Овошје • Зеленчук • Грозје

Мерка 3: „Инвестиции во процесот на прера-
ботката и пласманот во земјоделските произ-
води“ со посебен фокус на следниве сектори: 
Обработка на млеко и млечни производи •  
Обработка на месни производи • Обработка на 
овошје и зеленчук • Вино

Мерка 7: „Разноликост на земјоделските про-
изводи и развој на бизниси“ со посебен фокус 
на следниве сектори: Производство на МЗП, 
печурки, мед, декоративни растенија и полжа-
ви; • Обработка и пласман на диви или култи-
вирани МЗП, печурки и мед; • Обработка во 
фарма и директен пласман на земјоделските 
производи; • Земјоделство • Природен и ру-
рален туризам • Услуги за рурален бизнис и 
населението • Ракотворби и индустриско про-
изводство; • Производство и употреба на енер-
гија од обновливи извори.

Целокупниот индикатевен буџет  овозможува 
достапни ресури за сите мерки како што се 
следниве:

Мерка 1: вкупен буџет од 21,36 милиони евра, 
со најмалку 10.000 евра вкупно прифатливи 
инвестиции и најмногу 500.000 евра вкупно 
прифатливи инвестиции.

Мерка 3: вкупен буџет од 20,37 милиони евра, 
со најмалку 25.000 евра вкупно прифатливи 
инвестици и најмногу 2.000.000 евра вкупно 
прифатливи инвестиции.

Мерка 7: вкупен буџет од 8,30 милиони евра, 
со најмалку 10.000 евра вкупно прифатливи 
инвестици и најмногу 400.000 евра вкупно 
прифатливи инвестиции.

В.1.3.4 Одредување на клучните 
проблеми и предизвици 

Албанија има правна основа за употребата на 
симболите; меѓутоа, нема доволно правни од-
редби за етикетирање на прехрамбените про-
изводи заштитени како ЗОП/ЗГО како и начин 

за контрола на етикетирање на земјоделските 
и прехрамбените производи со географски оз-
наки за потекло. Како резултат на ова, нема 
ниту одредби каде што е наведено како произ-
водите заштитени со ГО треба да се обележу-
ваат со контролни марки . 

Според Законот за индустриска сопственост 
производителите треба да ги исполнуваат 
барањата за спецификација и да поседуваат 
сертификат дека производот е усогласен со 
неговите спецификациите и истиот да биде из-
даден од една од надлежните компании за сер-
тификација. Меѓутоа, нема такви овластени 
тела за сертификација кои се акредитирани за 
да ја вршат оваа работа. Иако според Законот 
за шеми за квалитет се предвидува дека тела-
та за сертификација се одобрени доколку се 
акредитирани согласно Европскиот стандард 
EN 45011 или ISO / IEC17065, согласно легис-
лативата што е во сила за процесот на акреди-
тација не постојат органи за сертификација и 
контрола во рамки на целта да ги обележуваат 
производите со ГО со контролни марки со што 
сигурно ќе се воспостави доверлив систем на 
контрола и ваквите производи ќе бидат подо-
бро видливи на албанскиот пазар.

Недостигаат одредени подзакони и одредби 
од основните закони за главните должности и 
одговорности на институционалната рамка за 
производите со ГО во Албанија. 

Дополнително АХВ, не наменува подзакони 
што ќе ù помагаат при спроведување на кон-
тролата на ГO со цел да ги контролира про-
изводите дали се во согласност со специфика-
циите на производот како што е утврдено во 
Законот и ГО и во соглсност со Правилникот 
за посебни барања за одредени ГО. 

Како што и ќе биде прикажано во табелата на 
усогласеност, законот на Албанија бр. 8 2019 
за шеми за квалитет и прехрамбени производи 
е во согласност со Законодавството на ЕУ. 
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В.1.4 ЛИСТА НА 
НАЦИОНАЛНИ 
ПРОИЗВОДИ ВРЗАНИ 
СО ПОТЕКЛО И 
ТРОШОЧНО-ДОБИВНА 
АНАЛИЗА
Во Албанија веќе има неколку земјоделски 
производи што се заштитени главно со Зако-
нот за индустриска сопственост. Важно е да се 
напомени дека овие производи се заштитени 
според стариот Закон за индустриска сопстве-
ност, пред да стапат во сила последните аман-
дмани на сегашната правна рамка на Албанија. 

Следат неколку примери од производи зашти-
тени со ГО во Албанија. 

1. Масло од Борш (Vaji i Ullirit Borsh)

Борш е село на помор-
ското крајбрежје во 
Албанија, во поранеш-
ната општина Луково, 
Валона, Албанија. 

Добро е познато по чи-
стата природа и е бо-
гато со различни про-
изводи. А, Маслото од 
Борш е најпознатиот 
производ во целата др-
жава и во странство. 

Маслото од Борш е еден од првите производи 
коишто се применети, регистрирани и зашти-
тени под ГО во Албанија. Поради тоа што овој 
производ беше заштитен како ГО согласно по-
ранешниот Закон за индустриска сопственост, 
со што се грантира само 5 години заштита од 
датумот на регистрирање, повеќе не е зашти-
тен како ГО.  Барањето за заштита не е обо-
вено поради тоа што нема овластен корисник 
како што е пропишано во Законот за инду-
стриска сопственост и во одлуката на Советот 
на Министри. 

Деновиве маслото од Борш се продава во Ал-
банија. Но, за жал, не како производ со ГО, 

или заштитена ГО, туку главно како производ 
што потекнува од добро познат регион во Ал-
банија каде што производителите имаат голе-
мо практично знаење и умеење. 

2. Gështenja e Tropojës – Костен од Тропоја 

Областа Тропоја е една 
од 36-те области во Ал-
банија. Се протега на 
1,043 km², со население 
од 28.000 жители ( во 
2004), со администра-
тивна област и седум 
општини, а нејзин гла-

вен град е Бајрам Цури. Целата должина на 
земјишната граница изнесува 81 км, од кои 41 
км се со Косово* и 34 км со Црна Гора. Во еко-
номијата доминира сточарството, но оваа об-
ласт исто така е богата со минерали како Хром 
и Кварц и овде се наоѓаат едни од најголемите 
насади на костен во Европа.

3. Вина

Албанското вино (Vera Shqiptare) се произво-
дува во неколку региони низ Албанија долж 
средноморието. Земјата ја има една од најста-
рите традиции за правење вино, којашто да-
тира уште од ледената и бронзената ера, а 
старите Илири и Грци се населиле на оваа те-
риторија уште пред 3.000 години. Временски 
припаѓа на земјите од стариот вински свет.

Правната рамка на Албанија исто така овоз-
можува заштита и за вина. Постапката за ре-
гистрација е слична на оние постапки при 
поднесување барање и регистрација што се 
опишани во претходните поглавја во овој до-
кумент. 

Во Албанија винскиот сектор не е добро орга-
низиран поради многуте предизвици со кои се 
соочува државата во поглед на имотни споро-
ви и катастарскиот систем што не е усогласен 
со практиките на ЕУ. Како последица на ова, 
досега нема соодветен ГПС систем. Сè на сè, 
овие видови ГО се употребуваат за да ја зго-
лемат продажната вредност на сите видови 
природни, традиционални и рачно-изработени 
производи доколку нивните посебни особини 
може да се додадат на географското потекло. 
Народот ги цени овие посебни одлики на про-



98

изводите и тие може да се симбол за ознака 
за потеклото со која се препознаваат произво-
дите. Па така, доколку институциите во Алба-
нија подобро ги разработат и изрекламираат 
ваквите ГО, преку медиуми, кампањи за по-
дигање на свеста, па дури и изложби на ин-
тернационални саеми ќе може подобро да ги 
заштитат економските интереси на локалните 
заедници и на нивното традиционално знаење.

В.1. 5 НАЈДОБРИ 
ПРИМЕРИ И ПРАКТИКИ 
Подолу се прикажени најпознатите производи 
што имаат голем потенцијал на пазарот. 

Име: Масло од Борш
Барање бр: AL/E/2006/6
Област: Област Борш
Подносител на 
барање:

S.E.D. Borsh Sh.p.k. (L.Ј.C) 

Статус: Истечен
Производ: 

Име: Боровница на 
Куксијанските Планини

Барање бр: AL/E/2017/1
Област: Округ Кукс, Северна 

Албанија 
Постоечко 
здружение:

Shoqata e Grumbulluesve 
dhe Tregëtarëve të 
Boronicës Kukës

Статус: Регистриран
Производ: 

Име: Козјо месо од Хас

Барање бр: AL/E/2016/1

Област: Округ Хас, Северна 
Албанија 

Постоечко 
здружение:

Shoqata e Blegtorëve të 
Dhisë Hasi

Статус: Регистриран

Производ: 

Име: Geshtenјa e Tropoјes 
(Костен од Тропоја)

Барање бр: AL/E/2017/3

Област: Тропоја, Барјам Цури, 
Северна Албанија 

Постоечко 
здружение:

Shoqata e prodhuesve të 
gështenјës dhe mјaltit të 
gështenјës në Tropoјë

Статус: Регистриран

Производ: 
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В.1.6 ДИГИТАЛНИ ПРИСТАПИ ПРИ ПРОЦЕСОТ НА 
СЕРТИФИКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА НА ШЕМИТЕ 
ЗА КВАЛИТЕТ НА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ И 
ТРАДИЦИОНАЛНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

Во државата се направени само неколку кампањи за да се подигне свеста и да се промовираат ГО.  

Веб-сајтот на Министерството за земјоделство и рурален развој е надограден, но сепак нема по-
себен дел за ГО. 

Извор:http://www.bujqesia.gov.al/ 

Како што е отпорано познат и Генералниот директорат за патенти и трговски марки сега е имену-
ван и ГДИП има свој вебсајт. ГО не се соодветно промовирани. Поради ова, ГО спаѓаат во делот 
за трговски марки, со што пребарувањето е уште потешко. 

Извор:http://www.dppm.gov.al/

http://www.bujqesia.gov.al/
http://www.dppm.gov.al/
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Како што можете да забележите, нема доволно знаци за постапката за регистрација, правната 
рамака за ГО, како и соодветни алатки за пребарување - и покрај тоа што до базата на податоци 
може да се пристапи преку веб-страницата на СОИС37 и прегледот на ТМ38 и алатките за преба-
рување на ЕУИПО39. 

Извор:https://www.tmdn.org/ 

Извор: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability 

37  Светска организација за интелектуална сопственост
38  Преглед на ТМ- https://www.tmdn.org/network/
39  Пребарувач за Канцеларијата на Европската Унија за интелектуална сопственост - https://euipo.europa.eu/ohim-
portal/en/search-availability

https://www.tmdn.org/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability
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Козјо месо од Хас:

Извор:http://www.ksiip.com/wp-content/uploads/2017/01/DebriefingPrizrenEncounter2016.pdf 

Во овој период на првата регионална средба на изведувачи за грографски ознаки во државите/
териториите на Југоисточна Европа во 2016 год.40 било промовирано козјото месо од Хас како 
потенцијален производ што може да се заштити како ГО. Биле поканети учесници од државите/
териториите на Југоисточна Европа, односно од: Албанија, Северна Македонија, Црна Гора и 
Босна и Херцеговина кои ги претставувале делегации од: државни службеници, локални власти, 
здруженија на производители, факултети и брокери. Целта на оваа средба била да се разменат 
идеи, цели и практични предизвици за да се изгради функционално законодавство и институ-
циска рамка во согласност со стандардите на ЕУ за да се регистрираат и заштитат имињата на 
производите и да се даде поддршка за заеднички и ефикасно да се делува на локално ниво. Темел-
но се дискутираа и презентираа студии на случај ( најмалку по една од секоја држава). 

Еден од најдобрите примери за промоција на производ е промоцијата на костенот и производите-
лите на костенов мед од Тропоја. Здружението има сопствена веб-страница и Фејсбук. 

Извор:http://geshtenjatropoje.al 

40  Прва регионална средба на изведувачи за географски ознаки во државите/териториите на Југоисточна Европа - 
http://www.ksiip.com/news-1/ 

http://www.ksiip.com/wp-content/uploads/2017/01/DebriefingPrizrenEncounter2016.pdf
http://geshtenjatropoje.al
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На Фејсбук страницата исто така може да се најдат многу информации за Костенот од Тропоја.

Извор: 

https://www.facebook.com/pg/Shoqata-G%C3%ABshtenja-e-Tropoj%C3%ABs--416632405105063/photos/?ref=page_internal 

Маслото од Борш е друг добар пример што ни покажува дека социјалните медиуми може да се 
искористат за да се привлече вниманието на потрошувачите со објавување на различни натписи. 
Иако голем дел од натписите се за придобивките од маслиновото масло, може да се забележи дека 
ГО на Борш се наоѓа низ целата Фејсбук страница.

Извор:https://www.facebook.com/183684602108385/photos/p.544504446026397/544504446026397/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/pg/Shoqata-G%C3%ABshtenja-e-Tropoj%C3%ABs--416632405105063/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/183684602108385/photos/p.544504446026397/544504446026397/?type=1&theater
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Само неколку јавни институции користат 
Фејсбук или другите социјални мрежи како 
средства за промовирање. Секако има и здру-
женија на производители кои ги споделуваат 
новостите од државните институции на нив-
ните веб-страници. Според светската интернет 
статистика41, Албанија во декември 2018год. 
имала 2.160.000 интернет корисници, односно 
стапка на продор од 73,5% според СИС. Во де-
кември вкупно имало 1.400.000 фејсбук кори-
сници, односно 47,6% стапка на продор. Затоа, 
има голем потенцијал да се користат новите 
дигитални пристапи.

Новите дигитални пристапи што може да ги 
искористи Албанија се следните:

	Фејсбук страници и Фејсбук реклами Ре-
кламите на Фејсбук може да помогнат да 
се најде целна група, како луѓе од специ-
фична локација, или оние кои притиснуват 
„ми се допаѓа“ на други страници,  и нудат 
други можности како што се возраста и за-
нимливостите.

	Јутуб Може да овозможи полесен пристап 
до содржината преку видеа што се сниме-
ни и ставени на Јутуб. На овој начин, не 
само што Гугл индексира содржина, туку 
и другите, како што се земјоделците, про-
изведувачите, и другите здруженија можат 
да ги вметнат видеата на нивните блогови 
и да ги споделат преку социјалните меди-
уми.

	Рекламирање преку е-пошта реклами-
рањето преку е-поштата е одлична алатка 
откако МЗРР и другите содружници ќе ги 
добијат контактите на здруженијата. Е-по-
штата е стратегија на дигиталниот марке-
тинг која изгледа како да излегува од мода, 
но сепак продолжува постојано да дава 
исти резултати. За да може ефикасно да се 
спроведе стратегијата за рекламирање пре-
ку е-пошта, првиот чекор што треба да се 
направи е да се создаде база на податоци 
од земјоделци, производители, и здруже-
нија на земјоделци.  

41  Светска интернет статистика - https://www.inter-
networldstats.com/europa2.htm

	Социјални медиуми социјалните медуми 
им помагаат на МЗРР, ГДИП и на други 
содружници повеќе да комуницираат со 
сегашните земјоделци и со нивните огра-
низации како и со потенцијалните потро-
шувачи и да ги охрабрат да ги промовираат 
и купуваат производите со ГО. 

	ТВ Телевизиските шоу-програми и доку-
ментарните емисии секако и понатаму ќе 
бидат најдобриот начин за промовирање и 
треба да се има на ум дека државните орга-
ни секогаш може да пуштаат промотивни 
видеа до 30 секунди на националните те-
левизии. Секако, може да се прикажуваат 
и на други ТВ канали и други телевизиски 
интервјуа, шоу-програми итн. Се препора-
чува да се користат и други регионални те-
левизиски канали затоа што нив најчесто 
ги гледаат земјоделците и имаат можност 
да си ги рекламираат производите и на ло-
кално ниво.

Сè на сè, сите горенаведени начини ќе при-
донест за да се подигне свеста кај јавноста за 
квалитетот на производите со ГО, да се ин-
формират производителите, клиентите и дру-
ги содружници на симболите на ГО, логоата, 
етикетирањето, печатите за сертификација, и 
другите знаци. 
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В.1.7 ЗАКЛУЧОК И 
ПРЕПОРАКИ 

Земјоделската и руралната политика на Ал-
банија треба уште повеќе да го поддржува 
развојот и извозот на нејзините добра со тоа 
што ќе го искористи знаењето и познавањето 
на домородното население, и ќе го поттикне 
развојот на правата на ГО. Албанија веќе има 
заштитени производи со ГО иако тие не се во 
согласност со законодавството на ЕУ бидејќи 
поголемиот број од производите се заштите-
ни според поранешниот Закон за индустри-
ска сопственост којшто не ја дава потребната 
правна основа, но се смета дека Албанија има 
потенцијал да заштити уште неколку произ-
води - земјоделско-прехрамбени, вина, инду-
стриски производи и поцеси - како ГО.

Клучно е да се поддржи земјоделскиот и ру-
ралниот развој  бидејќи земјоделството има 
важна улога во економијата на Албанија  како 
важен придонесувач во БДП чие население во 
поголем број е сконцентрирано и живее во ру-
ралните области. Па, кога производителите ќе 
добијат  подобра стапка на поврат сигурно и 
државата ќе генерира приходи. 

Позитивни резултати има и од соработката по-
меѓу Албанија и ЕУ. Неодамна Албанија на-
прави соодветни механизми за да се осигури 
дека се во сила институции и соодветна прав-
на основа. И покрај тоа останува да се подго-
тви и одобри второстепенo законодавство. До-
полнително, врз основа на одредбите од ССА, 
Албанија треба да ги преземе потребните мер-
ки и да ја усогласи националната правна рамка 
со Законодавството на ЕУ и да гарантира дека 
откако ССА ќе влезе во сила во рок од 4 год. 
ќе гарантира ниво на заштита слично на она 
што го има во ЕУ за правата на интелектуална 
сопственост, индустриските и комерцијалните 
права како и ефикасни начини за спроведу-
вање на овие права. Ова не се постигнало во 
одредениот рок. Меѓутоа, последните закон-
ски промени уште повеќе ја хармонизирале 
правната рамка за ПИС на Албанија со соод-
ветните делови од Законодавството на ЕУ. 

Според ова, подолу се наведени препораките 
за Албанија, за да се осигури дека е воведен 
соодветен и ефикасен систем за ГО и дека 
земјоделците и другите содружници имаат со-
одветна правна заштита како и мерки за под-
дршка од државните институции: 

⇒	 Иако веќе се основани институциите и 
некои други значајни содружници, се пре-
порачува да се преорганизира институци-
оналниот систем за да да може Албанија 
целосно да ополномоштува и да ги одреду-
ва надлежностите на секоја институција, 
оттука, да се осигури дека:

	Постапките за заштита на географ-
ските ознаки и ознаките за потекло на 
прехрамбените производи (храна) и 
вина ги носи Министерството за земјо-
делство и рурален развој во согласност 
со Законот за земјоделство и рурален 
развој, Законот за шеми на квалитет и 
други закони и подзаконски акти под 
надлежност на Советот на Министри;  

	Постапките за заштита на географски 
ознаки и ознаки на потекло за други 
производи и услуги (главно идустри-
ски производи) ги носи ГДИП во со-
гласност со Законот за индустриска 
сопственост, и други подзаконски акти 
на Советот на Министри што се одо-
брени за подрачјето на ГО. 

⇒	 Треба дополнително да се усогласат зако-
ните со Законодавството на ЕУ, главно со 
Директивата 2004/48/EC на Европскиот 
парламент и на Советот на ЕУ од 29.04.2004 
за спроведување на правата на интелекту-
ална сопственост, Регулативата (ЕУ) бр. 
1151/2012  на Европскиот парламент и на 
Советот на ЕУ од 21.11.2012 за шеми за 
квалитет на земјоделски и прехрамбени 
производи, Регулатива (ЕК) бр. 110/2008 
на Европскиот парламент од 15.01.2008 за 
дефинирање, опис, презентација, етикети-
рање и заштита на географски ознаки на 
алкохолни пијалоци и укинување на Регу-
лативата на Советот (ЕЕС) бр.1576/89, и на 
Регулативата на Советот (ЕС) бр.479/2008 
од 29.04.2008 за заедничка организација 
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на пазарот за вино, и надополнување на 
Регулативите (ЕС) бр.1493/1999, (EC) бр. 
1782/2003, (EC) бр. 1290/2005, (EC); во 
овој поглед се бара од Албанија уште да:

	Ги прегледа и да подготви нацрти за 
амандмани на Законот за индустриска 
сопственост:

	Ги прегледа и да подготви нацрти за 
амандмани на Законот за земјоделство 
и рурален развој;

⇒	 Основа регистар со база на податоци за 
ГО во рамки на МЗРР, сличен на системот 
на ГДИПС ( Систем за автоматизација на 
индустриска сопственост) што го кори-
сти ГДИП за потребите при регистрирање 
на ГО во рамки на МЗРР - земјоделски 
прехрамбени производи и вина. Оваа база 
на податоци треба да биде лесно достап-
на за јавноста, односно до спецификаци-
ите на производите, географскиот назив и 
Правилникот за посебни барања.  

⇒	 Ја изготви, одобри, изгласа и спроведе 
одлуката на Советот на Министри кои ќе 
одлучуваат за функцијата, времетраењето, 
организацијата и одговорностите на Коми-
сијата за шеми за квалитет, односно, да ги 
утврди правилата за функционирањето на 
оваа Комисија. 

⇒	 Ја изготви, одобри, изгласа и спроведе 
одлуката за Советот на Министри кои ќе 
ги одредат деталните критериуми за одо-
брување и надлежност на телата за сер-
тификација што се основаат со одлука на 
Советот на Министри.

⇒	 Да ја зголеми поддршката за иницијатава-
та за 100 села и да ја прошири програмата 
во повеќе села и рурални области во Ал-
банија. Оваа програма «100 fshatrat», мо-
жеме со сигурноста да потврдиме дека се 
смета за иновативен одговор на Владата 
на Албанија за разбудената економија во 
руралните области, со помош на преземе-
ните активности за да се подобри инфра-
структурата и промоција на земјоделскиот 
и агро-туризмот, будењето на културната 
активности итн.

⇒	 Да воведе мерки за политиката, во рамки 
на МЗРР за поддршка на земјоделците, 
производителите и други содружници за 
да откријат уште соодветни потенцијални 
производи со ГО и да поднесат барања за 
ГО.

⇒	 Да овозможи заштита за меѓуграничните 
ГО.  

⇒	 Да воведе таков систем на етикетирање 
што вклучува контролни марки коишто ќе 
ги печати соодветно надлежно тело во Ал-
банија со вообичаениот систем за отпеча-
тени симболи за ГО за пониски трошоци 
и да се подобри видливоста на производот 
и да биде попризнат меѓу потрошувачите 
и секако да воведе одредби за условите, 
начинот и процедурите за официјална кон-
трола на производството и трговијата на 
земјоделските и прехрамебните производи 
со географски ознаки;

⇒	 Да основа континуиран поцес на прене-
сување на знаење преку подготовка и от-
почнување на долготрајна јавна кампања 
или национална стратегија за ГО за уште 
повеќе да го зајакне тековниот систем за 
ГО и да ја зголеми свеста на јавноста за 
придобивките на потрошувачите доколку 
користат производи со ГО, да го промо-
вира производството на прехрамбени про-
изводи со ГО, обработка и пласман преку 
различни институции на производители и 
содружници. 

⇒	 За крај, откако ќе се заштити првиот произ-
вод со ГО, да го истражи и оцени влијание-
то на производите со ГО врз економијата и 
извозот на ваквиот производ, за во иднина 
да може уште повеќе да им овозможи ад-
министративна, едукативна и инвестицио-
на поддршка на производителите со ГО за 
да конкурираат на извозниот пазар на ЕУ. 
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В.2.1 Вовед 

Земјоделството во Босна и Херцеговина е ва-
жен и политички и економски сектор што се 
одликува со недоволно искористени природни 
богатства и можности за производство, ниска 
продуктивност, слаби технички и технолошки 
можности на фармите, главно неразвиен земјо-
делски и прехрамбен синџир, ниска конкурент-
кност и голема зависност од надворешната тр-
говија, итн.

Како сектори, земјоделството, шумарството и 
риболовот придонесуваат со околу 8% од вкуп-
ниот БДП. Овде се вработени околу 18% од рабо-
тоспособното население кое има на располагање 
1.781.000 ha обработливо земјоделско земјиште 
(ОЗЗ). Освен ова, 47% од вкупната површина 
(5,113 million ha) е земјоделско земјиште. Голем 
дел од државата е планинско земјиште ( 66% од 
територијата е ридско или планинско земјиште) 
и само 20% ( околу еден милион ha ) е погодно 
за интензивно земјоделство. Големата достап-
ност на ливади и планински пасишта укажува 
на можните предности во сточарството и произ-
водството на млечни производи. Овоштарници-
те и виновите лозја опфаќаат околу 100.000 ha. 

Структурата на земјоделскиот сектор се одли-
кува со мали и економски слаби семејни фарми 
коишто најмногу произведуваат за домашни 
(природна) потрошувачка. Се проценува дека 
повеќе од 50% од земјоделските имоти се пома-
ли од 2 ha. Државните фарми, се обично многу 
поголеми, но повеќето или не работат или рабо-
тат со потешкотии поради тоа што процесот на 
приватизација сè уште не е завршен ( ЕС, 2019).

Повеќето фирми што се опремени со машинско 
производство не се во позиција да се напревару-
ваат со економијата во обем, и затоа треба во це-
лост да се насочат кон производи со „поголема 
вредност“ како производите со ГО. Заради ка-
рактеристичната географска позиција, достап-
ните природни богатства и богата традиција, 
БиХ може успешно да се натпреварува со голем 
број на домашни прехрамбени производи и тра-
диционални специјалитети. Па така, се очекува 
производите со одредени видови на географски 

ознаки да станат адут за развој на земјоделскиот 
сектор во БиХ.

БиХ е дел од Процесот на стабилизација и асо-
цијација (ПСА) и посветено се вклучува во по-
требните политички, економски и социјални 
реформи што водат до поблиска соработка со 
ЕУ и во иднина до можности за пристап. Пре-
говорите за Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација (ССА) започнале во ноември 2005 год. 
На 16тијуни 2008 год. е потпишана ССА, која ко-
нечно влегла во сила во јуни 2010 год.

Иако очигледно е дека Босна и Херцеговина 
цели кон интеграција во ЕУ и хармонизација на 
својата земјоделската политика со ЗЗП на ЕУ, 
овој процес се одвива бавно и без никакви знаци 
или пак политичка подготвеност за да се забрза. 
Причината за бавниот процес за интеграција во 
ЕУ е тековната економска криза, а, особено, не-
достатокот на желба кај политичарите за да ги 
спроведат потребните реформи. За ова говори и 
фактот дека БиХ нема направено никаков напре-
док за да ги воспостави потребните институци-
онални структури за воведување и користење на 
ИПАРД, а со тоа и губи значителни финансиски 
ресурси коишто може да придонесат за изград-
ба на институции и напредок во земјоделскиот 
сектор на национално ниво ( МНТЕО 2016).

Во феверуари 2016 год, државата поднесе ба-
рање за членство во ЕУ и во септември 2016 год. 
Европскиот совет побара од Европската коми-
сија да достави мислење за заслугите на барање-
то на БиХ. Во декември 2016 год. Комесарот за 
европска соседска политика и преговори за про-
ширување на Европската Унија предаде детален 
Прашалник со сите критериуми за пристап во 
ЕУ. Консолидираните одговори од државата биле 
завршени во февруари 2018 год. и доставени 
до Претседателот на Европската комисија (ЕК, 
2018). И покрај се, БиХ мора да напредува со ре-
формите и да стане пофункционална држава за 
да може да ги отпочне преговорите за пристап. 
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В.2.2 Програми за 
рурален развој и 
политика за храна на 
ДРЖАВАТА/ЗЗП во 
рамки на националната 
стратегија и 
документите за 
програми 

Југославија, и поранешните земји што ја сочину-
ваа, беа меѓу најпроактивните држави во светот 
за да се заштити потеклото и барањата за потек-
ло, и таа беше потписничка на:

– Париска конвенција (1883); 
– Мадридски договор ( 1891); и  
– Лисабонски договор (1958).

Во време на Југославија, на заштитата за ГО се 
гледаше единствено како алатка за интелекту-
ална сопственост. Во 90-тите, новите држави 
почнаа да го обновуваат стариот систем. Инте-
грацијата во ЕУ ги поттикна реформите, а ГО 
станаа едни од алатките за рурален развој. Веќе 
постоечкиот пристап одгоре-надолу во којшто 
производителите не беа во фокусот и се карак-
теризираше со мала транспарентност на проце-
сот се сменија со новата одредба со која се вове-
де модерен систем насочен кон производителот.

Стратешката рамка за земјоделство и рурален 
развој главно се темели врз Стратешкиот план 
за рурален развој на Босна и Херцеговина (2018-
2021). По предлог на Министерството за надво-
решна трговија и економски односи, Советот на 
министри на Босна и Херцеговина во јануари 
2018 год. го усвои погореспоменатиот документ 
со што се создадоа услови за производителите 
во земјоделството на национално ниво да доби-
ваат финансиска помош од ЕУ преку тековни 
проекти. Со стратешките планови се овозможу-
ва поширока рамка која што постепено ќе води 
кон усогласување на земјоделството и рурални-
от развој во БиХ со најдобрите практики во ЕУ.

Целите и мерките што се поставени во стратеш-
киот документ даваат основа за развој на ГО во 
БиХ. Како стратешки цели коишто се од големо 
значење за ГО се сметаат: поддршката за стан-
дардите за квалитет, пренесување на знаење, 
поддршка за здруженијата на производители, 
инвестирање во земјоделството и руралниот 
развој, итн. 

Особено, во стратешката мерка бр.6: „Под-
дршка за развој на безбедноста на храната до-
стапна за јавноста и квалитетна инфраструк-
тура и услуги во земјоделството“ се вклучени 
4 под-задачи: 6.1.) Хармонизација на легисла-
тивата за безбедност на храна согласно стан-
дардите на ЕУ и најдобрите практики за да се 
поддржи развојот на конкурентноста на земјо-
делските и прехрамбените производи; 6.2.) 
Постепена хармонизација на легислативата и 
практиките со политиката за квалитет ( леги-
слативата на ЕУ за ЗГО, ЗОП и ГТС) за вове-
дување, регистрирање и унапредување на про-
изводите со ЗГО, ЗОП и ГТС и други шеми за 
квалитет; 6.3.) Поддршка при сертификација на 
производителите според GLOBALGAP стан-
дардите; и 6.4.) Поддршка за производителите 
при процесот на сертификација за интегрирано 
производство (ИП).

Од друга страна, има неколку пречки за секто-
рот за ГО во БиХ. Најпрво, достапните објекти 
за преработка се соочуваат со важни бариери 
за да можат да се регистрираат42. Честопати, 
земјите-членки на ЕУ имаат одреден закон каде 
што се наведени флексибилни мерки. Меѓутоа, 
можно е да се направат олеснувања согласно на-
ционалните и регионалните регулативи. Обич-
но, оваа флексибилност е наменета за тради-
ционалните производи (ЗОП и ЗГО) коишто се 
произведуваат во мали млекарници во области 
каде што има географски ограничувања. Спо-
ред флексибилноста и малите фарми може да се 
регистрираат и да започнат со производство на 
прехрамбени производи со ГО. 

Второ, земјоделците се многу малку запозна-
ени со придобивките и правилата на системот 
за ГО. Освен тоа, и потрошувачите покажуваат 

42  Хигиенските услови, потребната опрема, објекти, 
броен и квалификуван персонал за работа ја прават 
регистрацијата скапа па дури и невозможна.
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дека се малку запознаени со ГО, па затоа поли-
тика за поддршката за да се зголеми знаењето 
на земјоделците и свеста кај потрошувачите ќе 
биде многу од корист.

Трето, политика за поддршката во развојот на 
здруженија на производители ќе има позитивно 
влијание врз секторот за ГО, со што ќе се засили 
регулирањето на ОКМ и ќе се основаат проце-
дури за лиценцирање и контрола на ЗП и ЗГ.

В.2.3 Евалуација 
на тековните 
функционални системи 
за воведување на 
легислативата на 
ЕУ за ЗОП, ЗГО и 
ГТС за земјоделски 
и прехрамбени 
производи
И покрај достапните природни богатства и тра-
диција којашто може да им ја зголеми конку-
рентноста на босанските земјоделци со тоа што 
ќе понудат неколку преработени и домашно 
направени прехрамбени производи, поради ад-
министративните бариери, досега, БиХ не е во 
можноста да започне со заштита на прехрамбе-
ни производи на национално, или на ниво на ЕУ 
( согласно легислативата на ЕУ). 

Слика В.2.1 Официјални ознаки за ЗОП, ЗГО и ГТС во БиХ

Откако влезе во сила новата Регулатива ( во ја-
нуари 2019 год.), официјално е примено првото 
барање за регистрација на заштитена ознака (за 
производот „Височка печеница“). Освен ова, 
неколку прехрамбени производи се во послед-
на фаза на привршување со документацијата за 
поднесување барање за регистрација.

В.2.3.1 Правен систем 

Агенцијата за безбедност на храна согласно 
Законот за безбедност на храна ја утврди прва-
та законска рамка за производи со ГО (Служ-
бен весник на БиХ, бр. 50/04) во соработка со 
надлежните власти на прваните лица и окру-
гот Брчко во БиХ, којашто пак ја усвои Со-
ветот на Министри на Босна и Херцеговина. 
Двата главни дела од регулативата се:

•	 Правилник за ознаки за оригиналност на 
прехрамбени производи со географски оз-
наки (Службен весник на БиХ, бр. 27/10); и

•	 Правилник за трговски ознаки на гранти-
рани традиционални специјалитети (Служ-
бен весник на БиХ, бр. 27/10).

Споменатите регулативи се во согласност со ре-
гулативите на ЕУ:

•	 Регулатива на Советот (ЕС), бр. 510/2006 од 
20.03.2006 за заштита на географските оз-
наки и ознаки за потекло за земјоделски и 
прехрамбени производи;

•	 Регулатива на Советот (ЕС), бр. 509/2006 од 
20.03.2006 за земјоделски и прехрамбени 
производи како гарантирани традиционални 
специјалитети.

Темата за заштита на прехрамбени произво-
ди со ознаки за потекло, географско потекло и 
угледот на традиционалната храна на Босна и 
Херцеговина, меѓу другото, била предмет на 
Европската комисија која дала препораки и тех-
нички заклучоци брз основа на првиот состанок 
на Пододборот за земјоделство и рибарство на 
ЕУ и БиХ што се одржал на 29.06.2016. Препо-
раките опфаќаат хармонизација на регулативи-
те со Регулативата на ЕУ бр.1151/2012, како и 
храмонизација во доменот на заштита на гео-
графски ознаки со нормите за Законот за вино и 
Законодавството на ЕУ.
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За да се хармонизира предметната област со ре-
гулативите коишто се во сила кај земјите-член-
ки на ЕУ, Советот на Министри на БиХ, на не-
говата 68маседница (одржана на 18.08.2016) ги 
усвои Информациите за начинот на решавање 
при заштита на прехрамбените производи со 
ознаки за оригиналност, географско потекло и 
угледот на традиционалната храна во Босна и 
Херцеговина за да се обезбеди функционалност 
на системот. Советот ги донесе заклучоците со 
кои ù се наложува на Агенцијата за безбедност 
на храна на БиХ да подготви и достави поната-
мошни предлози за дополнување на Правилни-
кот за потеклото и ознаките на храна и регулати-
вите за угледот на традицоналната храна, и да ги 
усогласи со Регулативата на ЕУ бр. 1151/2012 за 
системи за квалитет на земјоделски и прехрам-
бени производи.

На 157таседница на Советот на Министри на Бо-
сна и Херцеговина (одржана на 7.11.2018) утвр-
ден е новиот Правилник каде што се пропишани 
процедурите за заштита на ознаки за потекло, 
ознаки за географско потекло, и за заштита на 
ознаки за гарантиран традиционален специјали-
тет на територијата на БиХ, како и процедурите 
за поднесување барање за регистрација и приго-
вор за ознаки за потекло, ознаки за географско 
потекло, и ознаки за гарантиран традиционален 
специјалитет на производите на ниво на ЕУ.

Правилник за системи за квалитет за прехрам-
бени производи (Службен весник на БиХ, 
бр.90/18) е делумно во согласност со:

•	 Регулативата на ЕУ бр.1151/2012 на Ев-
ропскиот парламент и Советот на ЕУ од 
21.11.2012 за шеми за квалитет на земјодел-
ски и прехрамбени производи;

•	 Регулатива на Европската комисија 
бр.668/2014 каде што се утврдени правилата 
за поднесување барање на Регулативата на 
ЕУ бр. 1151/2012.

Со влегувањето во сила на Правилникот за си-
стеми за квалитет на прехрамбените производи, 
претходните правилници (Правилник за ори-
гиналност и ознаки на прехрамебни производи 
со географски ознаки и Правилник за трговски 
ознаки на гарантирани традиционални специја-
литети, Официјален весник на БиХ, бр. 27/10) 
се укинати.

В.2.3.2 Институционален систем

Процедурата за барање за регистрација за озна-
ка за потекло, географска ознака или ознака за 
гарантиран традиционален специјалитет започ-
нува со поднесување барање до Агенцијата за 
безбедност на храна на Босна и Херцеговина.

Барателот кој поднесува барање за регистрација 
на назив за потекло или географска ознака треба 
да ги достави во Агенцијата следниве докумен-
ти:

a) Пополнето барање за апликација за реги-
страција на назив на прехрамбен производ 
со заштитена ознака на потекло или зашти-
тена ознака на географско потекло изваде-
но од Правилникот за шеми за квалитет на 
прехрамбените производи;

b) Копија од потврда за регистрираната група;

c) Изјава од надлежен орган на групата што 
носи одлука за заштита на ознаките за по-
текло и ознаките за географско потекло на 
прехрамбениот производ;

d) Полномошно ( доколку групата ја претста-
вува ополномошен претставник или полно-
мошник, заверен на нотар);

e) Спецификација на производот согласно Член 
7. од Правилникот за системи за квалитет за 
прехрамбени производи;

f) Пополнет формулар во еден документ во 
Анекс III изваден од Правилникот за системи 
за квалитет за прехрамбени производи;

g) Сертифицирана потврда од телото за про-
ценка на закономерност;

h) Име и адреса на субјектот кој го поднесува 
барањето и телата, доколку е можно, кои ја 
проверуваат усогласеноста со спецификаци-
ите на производот.
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Барателот кој поднесува барање за регистрација 
на гарантиран традиционален специјалитет тре-
ба да ги достави во Агенцијата следниве доку-
менти:

a) Пополнето барање за апликација за гаранти-
ран традиционален специјалитет извадено 
од Анекс X од Уредбата за системи за квали-
тет на прехрамбени производи;

b) Копија од потврда за регистрираната група;

c) Изјава од надлежен орган на групата што 
носи одлука за заштита на називот на 
прехрамбениот производ како гарантиран 
традиционален специјалитет;

d) Полномошно ( доколку групата ја претста-
вува ополномошен претставник или полно-
мошник, заверен на нотар);

e) Спецификација на производот согласно 
Член 26. од Уредбата за системи за квалитет 
на прехрамбени производи, како и целосно 
пополнет формулар изваден од Анекс IX од 
погореспоменатиот Правилник;

f) Сертификат за закономерноста на телото за 
проценка за да се сертифицира. 

Процедурата ја спроведува Комисијата за реги-
страција на ознаки за потекло и ознаки за гео-
графско потекло на прехрамбени производи на 
Босна и Херцеговина, т.е. Комисијата за опреде-
лување на ознаки за гарантирани традиционал-
ни специјалитети која ја назначува Советот на 
Министри на Босна и Херцеговина по предлог 
на Агенцијата, во соработка со надлежните вла-
сти на субјектите и Округот Брчко во БиХ.

Надоместокот за процедурата за регистрација 
на ознаки за потекло, географски ознаки и оз-
наки за гарантирани традиционални специјали-
тети ја наплаќа Агенцијата, и е пропишана со 
Одлуката за висина на надоместок за процеду-
рата за регистрација на називи за потекло, озна-
ки за географско потекло и ознаки за гарантиран 
традиционален специјалитет. Соодветната про-
цедура за регистрација на географски ознаки е 
прикажана на наредната слика ( Слика В.2.2).

Здружение на производители

←

Спецификација на прехрамбен производ

←

Поднесување на барање за регистрација 
на етикетата до Агенцијата за безбедност 

на храна

←

Формирање комисија за оценување на 
барањето

←
Формално испитување на барањето

←

Краток преглед се објавува во Службен 
весник на БиХи на веб-страницата на 
Агенцијата. Датумот на публикација 

започнува со рок од 2 месеци од 
поднесувањето на приговор до објавување 

на барањето за регистрација

←

По истекот на дадениот рок, сите жалби 
треба да бидат разрешени. Доколку 
нема поднесено жалба, барањето за 

регистрација е одобрено.

Слика В.2.2 Постапка за регистрација на географски ознаки

Директоратот за Европска интеграција на БиХ 
воспоставил делумна усогласеност на Правил-
никот за системите за квалитет на прехрам-
бени производи со одредбите на Регулатива-
та на ЕУ бр.1151/2012 и Регулативната на ЕУ 
бр.668/2014, а „целосна хармонизација“ ќе се 
постигне на денот на прием во ЕУ.
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Откриени се три предмети што не се целосно усогласени со Европското законодавство:

1) Правилникот за системи за квалитет на прехрамбени производи го презел воспоставувањето 
на системот за квалитет за прехрамбени производи, но системот за квалитет на земјоделски 
производи сè уште не е воспоставен; 

2) Регулативите не се направени според одредбите во Регулативата на ЕУ бр.1151/2012 со која се 
уредени незадолжителните услови за квалитет, како и одредбите што ги дефинираат планин-
ските производи;

3) Членот 668 од Регулативата на ЕУ бр.1151/2012 предвидува дека називот на заштитената озна-
ка се регистрира под оригиналното писмо, кога оригиналното писмо не е со латинични знаци, 
се регистрира транскрипција со латинични знаци заедно со називот напишан во оригиналното 
писмо. Овој член не е превземен од Правилникот. 

Правилникот за системите за квалитет на прехрамбените производи е превземен во повеќето ре-
гулативи на ЕУ. Извадокот што не е превземен е Регулативата на ЕУ бр.882/04.

Шема за контрола на ЗОП, ЗГО и ГТС во БИХ

Системот за контрола во БИХ за ГО е надлежен за:

•	 Сертифицирање на сообразноста со спецификациите на прозиводот - извршена од телата за 
сертификација

•	 Проверка на начинот на употреба на регистрираните ознаки на пазарот - извршена од над-
лежните инспекциски органи.

На сликата В.2.3 е претставена шемата за контрола на ЗОП, ЗГО и ГТС во БИХ

Шема за контрола на ЗОП, ЗГО и ГТС во БИХ

Проверка за 
усогласеност со 
важечките регулативи за 
храна-Инспекција
Надлежни инспекции

←

Инспекциски органи, 
ОБ, БиХ, кантони и 
градови / општини

Потврда за усогласеност 
со спецификациите за 
ЗОП, ЗГО и ГТС
-Органи за 
сертификација

←

• Овластени органи за 
сертификација
• Акредитирани според 
ISO17065

Инспекција за 
користење на 
регистрирани ЗОП, 
ЗОГП и ГТС на пазарот - 
Инспекција

←

Инспекциски органи, 
ОБ, БиХ, кантони и 
градови / општини

Слика В.2.3 Шема за контрола на ЗОП, ЗГО и ГТС во БИХ
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СЕРТИФИКАЦИЈА - Потврда за извршена 
проверка на спецификациите на производот

•	 Се спроведува откако ќе се донесе одлуката 
за заштита на називот и пред да се пласира 
производот на пазарот.

•	 Ја спроведуваат едно или повеќе контролни 
тела што вршат должност на тела за про-
верка на сообразноста на производите ов-
ластени од Советот на Министри на БиХ, 
по предлог на Агенцијата.

•	 Телата за проценка на сообразноста мора 
да бидат акредитирани согласно барањата 
на BAS EN ISO / IEC 17065.

•	 Во моментов, е овластено само едно тело 
во БиХ - Органска контрола.

Контролен план

•	 Контролниот план го изготвуваат телата за 
проценка на сообразноста врз основа на 
спецификациите на производот и мора да 
го одобри Надлежниот орган за безбедност 
на храна.

•	 Секој овластен корисник на ознака мора да 
се поднесе барање за сообразност, а исто 
и секој учесник во процесот на производ-
ство, обработка и пренос, кој е наведен во 
спецификацијата на производот.

•	 По завршување на процедурата, телото за 
проверка на сообразноста на корисникот 
на ознаката му дава сертификат за сообраз-
ност не подоцна од 7 дена од датумот на из-
давање, и поднесување до Агенцијата.

•	 Агенцијата чува записи од издадените сер-
тификати за сообразност.

•	 Доколку се открие голема несообразност, 
телото за проценка на сообразноста мора 
да ја извести Агенцијата и надлежната ин-
спекција без одолговлекување.

Официјална контрола на процесот на произ-
водство и пласман на прехрамбените произво-
ди со ознаки за потекло, географско потекло 
и гарантиран традиционален специјалитет на 
храната вршат надлежните инспекциски орга-
ни.

Може да се заклучи дека системот за ГО на 

БиХ е доволно развиен за да функционира 
како и дека е прилагоден на законските измени 
на национално ниво во областа на официјал-
ната контрола. Сертификација на сообразно-
ста спроведуваат правни лица коишто се акре-
дитирани според ISO 17065,  било домашни 
или странски, но мора да бидат овластени по 
предлог на Агенцијата.

Поради високите стандарди за регистрација 
(стандарди за безбедност на храна) на млекото 
и млекарниците уврдени со законската рамка, 
производителите во БиХ не можат легално да 
произведуваат и продаваат сирење направе-
но од сирово млеко, како и да преработуваат 
месо на традиционален начин. Стандардите за 
безбедност на храна предизвикуваат значајна 
препрека за ГО во БиХ. Поради оваа препре-
ка традиционалните производи од животинско 
потекло честопати се преработуваат во објекти 
што не се официјално регистрирани и нивните 
производи се продаваат на зелените пазари.

В.2.3.3 Тековни мерки за квалитет на 
храна 

Новите рамки за дејствијата за среднорочната 
политика во земјоделскиот сектор и руалните 
области се воведени во две административни 
области во БиХ. ФБХ усвои среднорочна стра-
тегија за развој на земјоделскиот сектор за 2015-
2019 (ФБХ, 2014), а РСР усвои стратешки план 
за развој на земјоделството и руралните области 
за 2016-2020 (РСР, 2015). И двата стратешки 
документа ја нагласуваат нивната одлучност за 
Европска интеграција и концептите за јавно из-
готвување на политиката (ОСВ, 2017).

Вкупниот износ на приноси за земјоделството 
во 2010-та год. изнесувал 82,2 милиони евра, 
додека во 2015-та год. се намалил за речиси 
една четвртина на 63,2 милиони евра (Табела 1). 
Мерката од првиот столб (пласман и директна 
поддршка за производителите) зазема најголем 
дел од вкупната помош за 2010-та год. со 57%, 
а во 2015-та год. се зголемила на 91%. По делот 
што го опфаќаат на второ место се наоѓа вкуп-
ната префрлена сума за поддршка на руралниот 
развој, којашто опфаќала 37% од вкупната по-
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мош во 2010-та год., што значително опаднала на 5% во 2015-та год. Општата поддршка за услугите 
во БиХ има мало значање и опфаќа помалку од 6,5% од вкупната поддршка во периодот за 2010-2015. 
Со овие развои на политиката за земјоделство во БиХ се покажува дека намалувањето на вкупната 
поддршка за земјоделството немало директен ефект врз директната поддршка за прозиводителите 
(т.е. мерката од првиот столб). Напротив, директната поддршка за производителите се зголемила во 
периодот којшто се набљудувал, и оваа зголемување било на сметка на руралниот развој и на општа-
та поддршка за услугите. Овие резултати укажуваат дека директната поддршка за производителите 
се инструментот што се претпочита за да се поддржи земјоделскиот сектор во БиХ (ОСВ, 2017).

Табела В.2.1 Буџетска помош за земјоделството во БиХ (во милиони евра), 2010-2015

Административно ниво / група мерки 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Босна и Херцеговина 
Пазар и мерки за директна помош на 
производителите      

46.66 60.76 50.06 60.65 55.2 57.25

Структурни меркии мерки за рурален развој 30.44 8.20 29.62 6.81 9.20 2.88
Општи мерки за земјоделството                                                5.09 2.19 3.05 3.59 2.96 3.10
Вкупно БА                                                                                82.18 71.15 82.73 71.05 67.36 63.23
ФБХ
Пазар и мерки за директна помош на 
производителите 

28.71 32.36 24.99 35.54 31.05 33.68

Структурни мерки и мерки за рурален развој  9.82 3.98 18.07 0.87 5.71 1.20
Општи мерки за земјоделството 0.92 0.39 0.51 1.29 0.26 0.21
Вкупно БА 39.45 36.74 43.57 37.70 37.02 35.10
РСР
Пазар и мерки за директна помош на 
производителите 

15.63 26.36 22.12 22.07 22.43 20.91

Структурни мерки и мерки за рурален развој  20.34 3.92 11.17 5.56 3.36 1.50
Општи мерки за земјоделството 4.17 1.80 2.54 2.30 2.70 2.88
ОБ РСР 40.14 32.08 35.83 29.94 28.49 25.30
ОБ
Пазар и мерки за директна помош на 
производителите 

2.31 2.04 2.94 3.04 1.72 2.65

Структурни мерки и мерки за рурален развој  0.28 0.29 0.38 0.37 0.12 0.18
Општи мерки за земјоделството 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБ ОБ 2.59 2.33 3.33 3.41 1.84 2.83

Извор: ОСВ, 2017 

Поддршката за земјоделството значајно се разликува од година во година поради продолжената 
економска и политичка криза, политичкото лобирање и недостиг на јасни програми за мерките за 
политиката. Нестабилниот развој на политиката создава несигурна средина во политиката за прет-
ставниците кои се занимаваат со земјоделскиот сектор, кои може да имаат негативно размислување 
за идниот раст и развој. Просечната годишна помош за земјоделството во БиХ изнесувала 75,9 ми-
лиони евра и прикажа тренд на намалување во периодот кога е извршено набљудувањето. Мерките 
од првиот столб заземаат најголем дел од вкупната поддршка (просечно околку 73% од целокупната 
поддршка за земјоделскиот сектор) во БиХ за истиот тој период, а потоа следи поддршката за рурал-
ниот развој ( околу 19%), (ОСВ, 2017). 
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Слика В.2.1 Структура на директни плаќања во БиХ од 2010-2015

Извор: ОСВ, 2017 

Бидејќи сè уште нема регистрирани ГО и крајни корисници во БиХ, нема ниту поддршка за полити-
ките за производи со географски ознаки. Исто така, нема ниту субвенци директно за производи со 
ГО. Освен тоа, има неколку проекти за ГО, како што билатерлатните проекти за помош на Сирење од 
Ливно, или проект за Сирење во кожа од јагне кое е во фокус на студиите на случај на ФАО.

Мерките кои ги превземаат националните власти за да ги заштитат регистрираните називи и да спре-
чат и запрат незаконско користење или продавање на производи што користат ваков назив се во 
согласност со практиките на ЕУ, па така само регистриран корисник може да користи ознака за ГО. 
Телата за сертификација ја контролираат сообразеноста на производството со спецификациите на 
производот. Уште еднаш треба да се нагласи дека развојот на ГО треба да се поврзе директно со све-
ста на производителот од придобивките што произлекуваат по сертифицирање на ГО.
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В.2.3.4 Одредување на клучните 
проблеми и предизвици според кои 
треба да се влијае врз политиката на 
национално ниво

Клучните проблеми и предизвици кои се повр-
зани со можното посредување во политиката се:

1. Правниот систем на БиХ покажува делумна 
незакономоерност со Европското законодав-
ство;

2. Кооперациите не се развиени на задоволи-
телно ниво какво што е потребно за малите 
фарми. Невоспоставени ЗО и ЗГ.

3. Објектите што можат да се искористат за 
преработка се соочуваат со препреки за да 
можат да се регистрираат;

4. Производителите не се доволно запознае-
ни со процедурите и придобивките од ГО, 
и недостига свеста на потрошувачите за 
прехрамбените производи со ГО;

5. Недоволно директни субвенции за секторот 
за ГО.

Иницијативи и можности за производителите 
на традиционална храна

За да се развие секторот за ГО во БиХ, може да 
се утврдат претходни дејствија коишто треба да 
се преземат:

•	 Едукацијата на производителите за придо-
бивките од ГО е важна поради тоа што нема 
ниту еден производ регистриран со ГО;

•	 Едукација на производителите за придобив-
ките од сертифицирање на група, пакување, 
обработка и пласман на производите со ГО;43 

•	 Организирање на добро испланирани дол-
горочни кампањи за придобивките за потро-
шувачите доколку користат производи со ГО 
на национално ниво;

43  Бројот на здруженија на производители е мал и со 
ограничени бизнис активности. Функционалните здруженија 
се камен-темелник за успешен развој на ГО, бидејќи на овој 
начин се намалуваат трошоците на производителите за 
сертификација, трошоците за влез во производството или 
пак на овој начин тие добиваат поголема моќ за преговарање 
со тоа што се појавуваат како здружение, генерално малите 
производители можат да пакуваат и обработуваат производи 
со ГО само преку здруженија, итн.

•	 БиХ прикажа емиграција што дава значител-
ни можности за извоз на производи со ГО. 
Досега повеќето производи со ГО се изве-
зени нелегално ( сè уште постои забрана за 
извоз за повеќето сточарски производи во 
ЕУ). Од групата производи од растително 
потекло коишто може да се извезуваат не-
ретко се случува некои од нив лажно да се 
претстават како производи со ГО, иако тие 
не се регистрирани, и нивните етикети под 
назив на добро познати традиционални про-
изводи може да ги залаже потрошувачите. 
Сигурно е дека треба да се направи процен-
ка и истражување на потенцијалот за извоз 
кои треба да помогнат за поддршка на тра-
диционалните млекарници и други објекти 
за обработка на добро познати производи во 
регионот за да се добие број за извоз во ЕУ, 
соодветен пренос на знаење, или потребно-
то ниво на инвестиции. Освен тоа, треба да 
се реализираат и активностите за кревање и 
избегнување на забраните за извоз коишто ќе 
ги подобрат можностите за извоз на произво-
дите со ГО;

•	 Во рамки на правната рамка треба да се во-
веде одредено ниво на флексибилност при 
процесот за регистрација на објектите за 
преработка на производите со ГО. Пример 
за ова може да се најде во практиките на ЕУ, 
каде што правната рамка нуди флексибилна 
регистрација на процесите за обработка на 
фармите без обврска за производителот да 
мора да биде регистриран како правно лице.

•	 Да се воведат во правната рамка нови про-
изводи со ГО т.е. планински производи или 
производи од моја фарма, заради тоа што има 
голем број на високо квалитетни призводи во 
фармите што се наоѓаат во планинските пре-
дели и произведуваат на локално ниво и за 
локална потрошувачка.
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В.2.4 Листа на 
национални производи 
врзани со потекло и 
трошочно-добивна 
анализа

Според гео-стратешките и културните специ-
фичности како и природниот потенција БиХ 
располага со неколку производи кои може да се 
одлични кандидати за регистрирање како ГО. 
Овде се претставени два производа што имаат 
голем потенцијал на пазарот за да се зашти-
тат како производи со ГО 1) Сирење од Ливно 
(Livanjski sir); и 2) Сирење во кожа од јагне (Sir 
iz mijeha).

Сирењето од Ливно има долга традиција и не-
говото производство датира уште од XIX век. 
Тоа е добро познато сирење на територијата 
на поранешна Југославија. Производството на 
сирењето е органичено само на територијата 
на градот Ливно во БиХ и во неговата околина 
(Купрес, Гламоч, Томиславград). Начинот на 
производство ја има за основа француската тех-
нологијата што се користи при приготвување на 
сирењето Грујере.

Најпрво, се правел од овчо млеко, а денес главно 
се прави од мешавина од овчо и кравјо млеко 
( размерот е 80:20 во прилог на овчото млеко). 
Како најголеми производители може да се сме-
таат копманиите Млекара Ливно и Лура млечни 
производи од Ливно кои годишно произведува-
ат над 500 метрички тони (Слоу фуд фондација 

за биодиверзитет, 2019a). Побарувачката за ова 
сирење е многу голема, па многу често произ-
водителите не можат да ги задоволат потребите 
на потрошувачите. Уникатноста на сирењето се 
должи на комбинација фактори како што се кли-
матските услови, подобар квалитет на планин-
ската трева, побалансирана исхрана, автохрона 
раса на овците кои го даваат млекото, итн.

Најважен пазар за продажба на сирењето од 
Ливно е Хрватска44, но исто така добро е познат 
и во Австрија, Германија и Швајцарија. Според 
определениот стандард воспоставен за сирење-
то од Ливно, тој треба да се прави од непасте-
ризирано млеко, да има облик на цилиндар во 
висина од 10 до 12 цм, а пак треба да тежи од 2 
до 3 кг. Бојата може да варира од бела до светло 
жолта а процесот на созревање може да трае од 
6 до 8 месеци. 

Табела В.2.2 Проценето производство на си-
реењето од Ливно

Вид производ Сирење од Ливно
Број на земјоделци 1000
Обем на 
производство 2.000 t

Вредност на 
производот  7.000.000 евра

Извор: Истражување на авторот

Сирењето во кожа од јагне се произведува во 
Херцеговина, во јужниот дел на БиХ. Според 
рецептот за приготвување, сирењето во кожа од 
јагне треба да биде обвиткан во голема торба 
од кожа од јагне ( ова го прави производот уни-
катен). Готовиот производ тежи од 13 до 17кг ( 
Слоу фуд фондација за биодиверзитет, 2019б).

44  По приемот на Хрвстска во ЕУ, официјално овој 
пазар е затворен за сирењето од Ливно, поради тоа што 
нема доволно производители за да влезат во економијата 
од обем за извоз во ЕУ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Livno
https://en.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8re_(cheese)
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Сирењето во кожа од јагне се произведува од 
сирово овчо или кравјо млеко, или одредена 
комбинација од двете. Овчото млеко се добива 
од неколку автохрони раси, додека пак кравјото 
млеко се добива од две локални раси на говеда 
(Буша и Гатачко), чијшто број се намалува би-
дејќи во моментот доста ги заменуваат со увоз-
ни, високопродуктивни раси ( Слоу фуд фонда-
ција за биодиверзитет, 2019б).

При производство потребно е да се прецеди 
млекото низ памучна крпа, а потоа млекото вед-
наш да се обработи. Откако ќе се наполни, тор-
бата од кожата од јагне треба да се запечати и да 
се стави на ладно место за да созрее ( процесот 
на созревање може да трае од два месеци па сè 
до цела година). Откако ќе созрее сирењето ста-
нува бело или светло жолто. Традиционално се 
служи како предјадење заедно со варени компи-
ри, или шунка и пржени кнедли (Слоу фуд фон-
дација за биодиверзитет, 2019б).

Табела В.2.3. Проценето производство на си-
рењето во кожа од јагне

Вид производ Сирење во кожа од 
јагне

Број на земјоделци 800
Обем на 
производство 700 t

Вредност на 
производот EUR 2.000.000

Извор: Истражување на авторот

В.2.5 Добри примери 
и практики на 
национално ниво 

Позицијата, климата, земојделската традиција, 
можностите на природните богатства и истак-
натата биолошка разноликост претставуваат 
одлична основа за да се зголеми конкурентно-
ста на националното земјоделство преку произ-
водство на производи со ГО и традиционални 
специјалитети. Но, поради тоа што се соочуваат 
со одредени административни и процедурални 

проблеми, земјоделците не се во можност да 
започнат со заштита на домашни прехрамбени 
производи на национално, регионално или ниво 
на ЕУ, иако тие се веќе познати кај поголема гру-
па потрошувачи.

Веќе е добро познато дека државите на пора-
нешна Југославија делат исто наследство во об-
ласта на храната. Поради ова, и покрај тоа што 
многу производи се произведуваат во различни 
региони во рамките на една или на повеќе држа-
ви главно следат многу сличен процес на произ-
водство и рецепти, а понекогаш дури и под исто 
име. Покрај регистрацијата на ГО на национал-
но ниво голема е и потребата од регистрација на 
ГО на меѓугранично ниво. Како добар пример за 
сите поранешни држави од Југославија може да 
послужи меѓуграничната регистрација на ЗГО 
на ниво на ЕУ за „Istarski pršut/Istrski pršut“ кои 
го прават и хрватските и словенечките произво-
дители. 

Успешна приказна за меѓународната ГО на 
Словенија и Хрватска кои заедно го заштитија 
„Istarski pršut»/»Istrski pršut“ на ниво на ЕУ во 
среда на 14.10 и Европската комисија го реги-
стрираше како заштитена ознака за потекло 
на овој производ. Ова е само второ заедничко 
барање за заштита на потекло во ЕУ по пол-
ско-литванскиот мед што бил заштитен во 2012 
год. 

„Барање за заштита на „Istarski pršut“  поднесе 
Хрватска на што се спротивстави Словенија, 
бидејќи „Istarski pršut“ исто така се произведува 
и во Словенија. Двете држави успееја да се до-
говорат и заедно да поднесат барање за заштита 
на „Istarski pršut”/”Istrski pršut“ ( Влада на Репу-
блика Словенија, 2019). 
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В.2.6 Дигитални пристапи за сертификација и 
промоција на шемите за географски ознаки и 
традиционални специјалитети
Правилникот за шемите за квалитет за прехрам-
бени производи пропишува одредено ниво на 
транспарентност како што се:
•	 Член 12, Став 9 - „Известување за барање-

то се објавува во Службен весник на БиХ а 
спецификациите на веб-страницата на Аген-
цијата за безбедност на храна“;

•	 Член 16., Став 3. - „Регистираната ознака за 
потекло или географска ознака се објавува во 
Службен весник на БиХ и на веб-страницата 
на Агенцијата“;

•	 Член 18., Став 10. - „Амандман за специ-
фикација се објавува во Службен весник на 
БиХ и на веб-страницата на Агенцијата“;

•	 Член 16., Став 2 - „Датумот за важност на 
одлуката за регистрација на ознаките се за-
ведува во соодветниот регистар како и секој 
индивидуален член на здружението, кој е 
производител или обработувач на прехрам-
бениот производ со регистрирана ознака, се 
регистрира во соодветниот регистар;

Досега немало информативна кампања затоа 
што нема ни производи регистрирани со ГО. 
Спред изјавите на Агенцијата за безбедност на 
храна планираат да започнат со информативни-
те активности по завршувањето на првата реги-
страција.

В.2.7 Заклучок и 
препораки 
В.2.7.1 Заклучоци

Босанското земјоделство се одликува со мали 
капацитети и економски слаби фарми што не се 
во можност да се натпреваруваат на регионал-
но ниво и да постигнат ефикасност во произ-
водството. Нивната конкурентност треба да се 
наслонува врз придобивките од производите со 
„поголема вредност“ како што се производите 

со ГО. Заедно со достапните природни богат-
ства, работната сила којашто ја имаат на распо-
лагање и долгорочната земјоделска традиција, 
развојот на земјоделството во Босна и рурални-
от развој успешно може да се темели на широк 
асортиман на домашни прехрамбени производи 
и традиционални специјалитети. Па така, се 
очекува производите со ГО да имаат развојна 
улога во земјоделскиот сектор во БиХ. 

Покрај споменатите можности, одредено ниво 
на административната несигурност, досега ги 
спречувало производителите да започнат со 
постапката за заштита на нивните прехрамбе-
ни производи на национално ниво или ниво на 
ЕУ,

Владата, соодветните институции од агро-сек-
торот и земјоделците главно се соочуваат со 
следниве предизвици:

1. Политичка нестабилност;
2. Бавен процес за интеграција во ЕУ;
3. Неусогласеност помеѓу законскиот систем 

на БиХ и Европското законодавство; 
4. Неразвиени кооперации кои се противат на 

потребата што ја имаат во поглед на малите 
фарми. Невоспоставени ЗО и ЗГ.

5. Достапните објекти за преработка наидоа 
на одредени потешкотии при регистрација 
(релативно високи хигиенски услови, до-
стапност на потребната опрема и градби, 
одреден број на квалификуван персонал, 
итн, што ја прави регистрацијата скапа па 
дури и невозможна). 

6. Земјите-членки на ЕУ вообичаено имаат 
специфични закони каде што е одредена 
флексибилност за достапните мерки, па 
можни се одредени отстапки согласно на-
ционалните одредби. Споменатата флек-
сибилност е во однос на производите со 
ГО, особено кога објектите за преработка 
се наоѓаат во области кои имаат одредени 
ограничувања. Со помош на оваа флекси-
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билност малите фарми може да ги испол-
нат барањата за регистрација и да почнат со 
производсво на производи со ГО.

7. Очигледно е дека земјоделците не се довол-
но запознаени со процедурите и придобив-
ките за ГО;

8. Потрошувачите не се доволно свесни за 
прехрамбените производи со ГО;

9. Недоволно директни субвенции за секто-
рот за ГО.

В.2.7.2 Препораки

Утврдени се неколку предмети што не се це-
лосно храмонизирани со Законодавството на 
ЕУ, па затоа дадени следниве препораки:
•	 Препорака 1, -  да се измени Правилникот за 

системи за квалитет за прехрамбените пориз-
води (Службен весник на БиХ бр.90/18) со 
одредба за систем за квалитет за земјоделски 
производи хармонизиран со Европското зако-
нодавство; 

•	 Препорака 2. - да се измени Правилникот за 
системи за квалитет за прехрамбените по-
ризводи (Службен весник на БиХ бр.90/18) 
да ги превземе одредбите од Регулативата на 
ЕУ бр. 1151/2012 со којашто се регулираат 
незадолжителните услови за квалитет како и 
одредбите со кои се дефинирани планинските 
производи;

•	 Препорака 3. - да се измени Правилникот за 
системи за квалитет за прехрамбените пориз-
води (Службен весник на БиХ бр.90/18)  со од-
ребата поврзана со Член 668 од Регулативата 
на ЕУ бр.1151/2012 каде што е наведено дека 
називот на заштитената ознака се регистрира 
во оригиналното писмо. Кога оригиналното 
писмо не е со латинични знаци, се регистрира 
транскрипција со латинични знаци заедно со 
името напишано во оригиналното писмо.

•	 Препорака 4. - да се вклучат ознаките за ГО: 
1) ознака - планински производ; и 2) ознака - 
од мојата фарма;

•	 Препорака 5. - да се промовира производство-
то на прехрамбени производи, обработката и 
пласманот преку основање на здруженија на 
производители;

•	 Препорака 6. -  да се потпишат билатерални 

и/или мултилатерални договори со кои се 
опфаќа меѓуграничната регистрација. Има 
неколку производи чија производствена об-
ласт се протега помеѓу две или повеќе држа-
ви што предизвикува потешкоти при нивно 
регистрирање. Моменталното законодавство 
на БиХ и ЕУ дозволува заштита на производи 
со ГО на меѓугранични производи. Тие се од 
корист за воспоставување на заеднички пра-
вила, како на пример како би се заштитиле, 
контролирале и промовирале производите со 
ГО.

•	 Препорака 7. - да се отпочне доброиспла-
нирана и долгорочна јавна кампања за да се 
подигне свеста на јавноста за производите со 
ГО ( за општите придобивки за потрошува-
чите доколку користат производи заштитени 
со ГО);

•	 Препорака 8. -  да се основа кампања за по-
стојано да се разменува знаење и инфомации 
меѓу производителите/преработувачите ( 
првично за процедурите и придобивките од 
ГО);

•	 Препорака 9. -  да се дадат субвенции за одре-
дено ниво на општите трошоци за ГО ( серти-
фикација, регистрација на производот, итн.);

•	 Препорака 10. -  да се донесе Законот за орга-
низација на заеднички пазар за организации 
на производители (ОП) и групи на произво-
дители (ГП); 

•	 Препорака 11. -  да се овозможи флексибил-
ност со амандмани на Законот за безбеност на 
храна при процесот на регистрација на голе-
мите производствени капацитети за традици-
оналните производи од животинско потекло; 

•	 Препорака 12. -  да се донесе Правилник за 
преработувачите на прехрамбени произво-
ди на мало, со што ќе им се дозволи да си ги 
регистрираат нивните објекти за преработка 
на традиционални прехрамбени производи 
од животинско/растително призводство како 
физички лица; 

•	 Препорака 13. -  да се истражи, оцени и поддр-
жи погледот за значаните можности за извоз 
на производите со ГО ( со тоа што постојано 
ќе им се дава поддршка на производите за да 
добијат број за извоз од ЕУ, преку програми 
за едукација и инвестици, навремено спречу-
вање на забрана за извоз, итн.).
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В.3.1 ВОВЕД

Косово* е една од најруралните држави/те-
ритории во Југоисточна Европа во која 60% 
од населението живее во руралните области. 
Иако, многу жители во руралните области се 
занимаваат со земјоделски активности, земјо-
делството претставува главен извор на приход 
за само 8%45 од домаќинствата во руралните 
области. 

Земјоделскиот сектор се одликува со мали 
фарми, ниска продуктивности и мал пристап 
до финансии. Повеќето земјоделци се занима-
ват со земјоделство како начин за опстанок и 
произведуваат за само-потрошувачка. И по-
крај тоа што земјоделството е најмногу начин 
за егзистенција, земјоделскиот сектор 46 има-
ше удел од 10,3% во БДП на Косово* во 2015 
год. Земјоделството вработува значаен број на 
луѓе кое достига до околку 25-35%, но главно 
неформално. Врз основа на резултатите од По-
писот во земјоделството, имало 130.775 земјо-
делски имоти47 каде што се вработени 86.620 
луѓе на полно работно време.

Од вкупниот број земјоделски имоти, 339 се 
земјоделски правни лица, додека 130.436 се 
земјоделски домаќинства48 и индивидуални 
бизнис, кои користат вкупно 405.429 хектари 
земјоделско земјиште.  Како што е претходно 
наведено, руралната економија ја доминираат 
малите фарми, каде најчесто се среќаваат имо-
ти со 2-5 хектари (23,3%). Просечната големи-
на на фармите во 2014 год. била 3,2 хектари, а 
пак просечната големина на стадо говеда била 
45  Агенција за статистика на Косово*- Анкета за 
буџетот на домаќинстава спроведена во 2015 год 
46  Вклучувајќи го ловот, риболовот и шумарството 
47  Земјоделски имот е независна техничка и 
производствена единица, во која едно домаќинство 
или правно лице изведува земјоделски активности 
како примарни или секундарни активности под едно 
раководство и користат заеднички алатки за производство 
(земја, возила, објекти, итн) (АСК,2015). 
48  Земјоделско домаќинство е семејство 
или заедница на луѓе, чии членови се занимаваат со 
земјоделско производство како нивна примарна или 
секундарна активност и имаат едно раководство, користат 
заеднични алатки за производство како земја, возила или 
објекти. Земјоделското домаќинство може да произведе 
земјоделски производи за на пазар, за сопствена 
потрошувачка или и за двете (АСК, 2015). 

3,9 животни. Повеќето земјоделци се занима-
ваат со активности за производство на житни 
култури или добиток. Во 2014 год., приближ-
но над 100.000 домаќинтва се занимавале со 
обработка на житни култури. 

Инвестициите во земјоделскиот сектор во 
Косово* се раководат преку Министерството 
за земјоделство, шумарство и рурален развој 
(во понатамошниот текст како: „МЗШРР“) 
или донирани сретства. Според МЗШРР, нај-
големиот дел од инвестициите се насочени 
кон инфраструктурата, механизацијата и мо-
дерната технологија. Во 2015 год. буџетот на 
МЗШРР доби приближно 4% од консолиди-
раниот буџет на Косово*, од кои 23 милиони 
евра биле пренасочени за субвенционирање 
одредени категории за производство на зелен-
чук, добиток и други категории, а 20 милиони 
евра за грантови за инвестирање, најмногу за 
поддршка на инвестиции во овошје, зеленчук, 
млеко, месо, грозје и вино. На сличен начин, 
во 2017 год. МЗШРР имал буџет од 48 милио-
ни евра, од кои 25 милиони евра за субвенции 
и 23 милиони евра за инвестициски грантови.

И покрај тоа што буџетот на МЗШРР постоја-
но се зголемува за да дава субвенции и инве-
стициски грантови на земјоделците, според 
МЗШРР, една од најголемите потешкотии 
на земјоделците е пристапот до финансиски 
средства. До денес, банките и МФИ најмногу 
го финансираат земјоделскиот сектор со по-
мош од МЗШРР преку грантови и субвенции.

Според регионалните стандарди, Косово* е 
релативно слаба држава со БДП до € 3200 во 
2017 год по глава на жител. 

Во однос на проблемите на исто ниво, буџе-
тот на ЕУ остана стабилен со распределени 
46 милиони евра за земјоделскиот сектор, 
и за директни плаќања и за инвестициски 
грантови. Меѓутоа, недостатокот на персо-
нал и несоодветно надгледување, оценување, 
сметководство и внатрешна ревизија во Аген-
цијата за развој на земјоделството продолжи 
и да го поткопува соодветното обработување 
на барањата за апликација и извршувањето 
на исплатите. Воспоставени се стратегија и 
програма за земјоделство и рурален развој 
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(2014-2020). Меѓутоа, после пописот во земјо-
делство во 2015 год. и следствено на развојот 
во овој сектор, треба да се преиспитаат и на-
доградат планираните мерки во оваа програма 
за да може најдобро да се искористи и да има 
најголемо влијание врз средствата за земјодел-
ството, поголем приход за земјоделците и да 
се подобри егзистенцијата на руралното насе-
ление. 49

На 01.04.2016 влегла во сила Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација помеѓу ЕУ и Ко-
сово*. Ова е прв спогодбен однос помеѓу ЕУ 
и Косово*, сеопфатна рамка за близок поли-
тички дијалог и економски односи. Косово* се 
соочи со сериозни домашни предизвици, кои 
ги отежнуваа реформите во некои области за 
пристап кон ЕУ. Сега треба да се сосредочи на 
спроведување на ССА под водство на рефор-
мите од европската агенда за уште повеќе да 
го зајакне владеењето на правото и  да си ја 
подобри економијата.

Косово* ја потпиша Спогодбата за стабили-
зација и асоцијација (ССА) на 27.10.2015 која 
влезе во сила на 01.04.2016 Со неа се предви-
дува прогресивно намалување на царинските 
давачки за увоз на земјоделски и прехрамбени 
производи од земјите-членки на ЕУ со план 
целосно да се укинат царинските давачки 
или други такси што имаат еднаков ефект во 
рок од 5 години од датумот кога ССА влезе 
во сила. Ваквото намалување на царинските 
давачки одредено со ССА и со регионалните 
Договори за слободна трговија ќе доведат до 
уште поголемо зголемување на увоз на земјо-
делски и прехрамбени производи ( увоз што 
веќе опфаќа повеќе од 70% од храната на па-
зарот). Во исто време, ССА дава огромна мож-
ност за извоз на земјоделските производи од 
Косово* во ЕУ.

49  Извештај на Европската унија за напредок на 
Косово* за 2018 год:https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf 

В.3.2 ПРОГРАМИ ЗА 
РУРАЛЕН РАЗВОЈ И 
ПОЛИТИКА ЗА ХРАНА

Секторот за земјоделство и рурален развој во 
Косово* има важна улога при давање мож-
ности за вработување и генерирање приход. 
Различни анализи за земјоделството во Косо-
во* нагласуваат дека е потребно да се замени 
увозот и да се има слободен пристап до па-
зарот на ЕУ како важен пат за да се подобри 
националниот и индивидуалниот приход од 
земјоделството во Косово*. 

Согласно Законот бр. 03/Л-098 за земјоделство 
и рурален развој во50Косово* ( во понатамош-
ниот текст како „закон за земјоделство и рура-
лен развој“), МЗШРР е надлежно за програми-
те за рурален развој и политики за храна. Има 
неколку најважни документи за политиката 
врз кои се заснова работата на МЗШРР. Доку-
ментите за политиката се следните: 

6. Програмата за земјоделство и рурален раз-
вој за 2014-2020;

7. Годишна програма за национални мерки - 
секоја година;

8. Национална стратегија за биолошка разно-
видност со акциски план 2011 - 2020;

9. Политика и стратешки документ за развој 
во шумарството 2011 - 2020

10. Стратегија за советодавна служба во земјо-
делството и руралниот развој 2012 - 2016;

11. Национална стратегија за права на инте-
лектуална сопственост за 2010-2014. 

Погореспоменатите стратешки документи ги 
сочинуваат деталните среднорочни и долго-
50   Законот бр.03/L-098 за Земјоделство и рурален 
развој  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2642 го 
одобрил Собранието на 11.06.2009 а се објавил со декрет 
на Претседателот на Република Косово бр. DL-015-2009, од 
01.07.2009. Тој се изменувал и на дополнувал со Законот бр. 
04/l-090 за менување и дополнување и Законот бр. 03/l-098 
за земјоделство и рурален развој https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=2848 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2642
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2848
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2848
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рочни цели на политиката, главните мерки, 
алатки за надгледување и утврдени се трошо-
ците за спроверување на политиките. Кратко-
рочните политики се прецизирани во годиш-
ната национална програма за земјоделство и 
рурален развој како и соодветните активности 
во годишниот акциски план.

Покрај овие документи, подготвена е и на-
црт-Национална програма за земјоделство 
и рурален развој 2014 – 2020. Меѓутоа, оваа 
стратегија не е одобрена од Владата или од 
Националното собрание, и поради тоа не е 
објавена како официјален документ. И покрај 
тоа, на МЗШРР му премина во пракса да ги 
спроведува Програмите за земјоделство и ру-
рален развој преку годишните Национални 
мерки во различни области од земјоделството. 

Воглавно, со ваквите мерки, или програми се 
нагласува потребата да се замени увозот и да 
се добие слободен пристап до пазарот на ЕУ 
како важни можности за да се подобри наци-
оналниот и индивидуалниот приход на земјо-
делците во Косово*. Па така, со можностите за 
развој на нови објекти за производство се зго-
лемува и конкуренцијата, пласманот и се јаву-
ва потребата од подобрување на квалитетот и 
означување и пакување во поголема количина. 
Според најновата анализа, само многу мал дел 
од земјоделците и преработувачите можат да 
се натпреваруваат и да зафатат поголем удел 
на пазарот во ЕУ и меѓународниот пазар51. 
Меѓутоа, сè уште има проблем кај малите 
земјоделци ( во вид на семејни бизниси/егзи-
стенцијални фарми),  поделба на земјиштето, 
недоволно финансиски средства, недоволно 
знаење како да се употребуваат модерните 
технологии и висок степен на невработеност.

Сите цели на Националната програма за земјо-
делство и рурален развој се следните:

⇒	да се развие конкурентен земјодел-
ско-прехрамбен сектор врз основа на 
иновации со зголемено производство и 
продуктивност кое може да произведе ви-
соко-квалитетни производи кои ќе ги задо-

51  Извештај за напредок од Европската Унија 
за 2015 год.

волуваат стандардите на европскиот пазар, 
со што ќе се придонесе и до обезбедено и 
безбедено снабдување со храна,  кои ќе се 
стреми кон економски, општествени и при-
родни цели со што ќе се подобри вработе-
носта и ќе се развие човечкиот и физичкиот 
капитал;

⇒	да се зачуваат природните богатства и жи-
вотната средина во руралните области при 
што ќе се укаже на предизвиците од кли-
матските промени со цел да се постигне 
одржлива и ефикасна искорисреноста на 
земјиштето и раководење со шумите, како 
и да се воведат методи за земјоделско про-
изводство што ќе ја штитат животната сре-
дина; 

⇒	да се подобри квалитетот на живот и да се 
видозименат можностите за работа во ру-
ралните области со подобрување на врабо-
теноста, социјалната вклученост и урамно-
тежен територијален развој во тие области.

Шесте приоритети на оваа програма се след-
ните:

⇒	Подобрување на процесот на размена на 
знаењето за иновациите во земјоделството, 
шумарството и руралните области;

⇒	Да се зајакне конкурентноста во сите видо-
ви на земјоделство и да се зајакне отпорно-
ста на фармите;

⇒	Да се промовираат организации за синџи-
рот на исхрана и проценка на ризик во 
земјоделството;

⇒	Да се обноват, заштитат и зајакнат екоси-
стемите што зависат од земјоделство и шу-
марство;

⇒	Да се промовира ефикасноста на ресурсите 
и поддршка при процесот на преминување 
кон ниско јаглеродна економија и отпорна 
на климатските промени во земјоделскиот, 
прехрамбениот и шумарскиот сектор;

⇒	Да се промовира социјалната вклученост, 
намалување на сиромаштијата и економски 
раст во руралните областина социјалната 
вклученост.
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Друг стратешки документ е Стратегија за био-
лошка разновидност со акциски план 2011 
- 2020. Во овој документ се одредени долго-
рочните намери и цели за заштита на биолош-
ката разноликост, пределите и да се заштитат 
природните богатства. Во стратегијата е вклу-
чено: зачувување на предели, екосистеми, 
видови живеалишта диви и питоми видови 
животни; заштита на природните богатства; 
следење на состојбата на природата; заштита 
на природата во секторите; унапредување и 
заштита на биолошката разноликост и преде-
лите; информирање на јавноста; исполнување 
на меѓународните договори за заштита на при-
родата; итн.

Национална стратегија за биолошка разновид-
ност со акциски план 2011 - 2020  ги преци-
зира земјоделскиот сектор, како и методите за 
раководење на одржливи и еколошки поволни 
технологии и практики. Создавање на био-
лошки резерви внатре во фармите; развивање 
на мрежа од природни живеалишта околку и 
меѓу фармите, намалување на промените на 
дивите природни живеалишта во земјоделско 
земјиште и користење на одржливи практики 
за добитокот и искористување на пасиштата. 
Ваквата стратегија за земјоделско-биолошка 
разноликост нема воспоставено планови за за-
штита и зачувување на растенијата и регурси-
те од животинско потекло ( земјоделско-био-
лошка разноликост). 

Во Политика и стратешкиот документ за раз-
вој во шумарството 2010 - 2020 се утврдени 
областите каде што треба да се дејствува и за 
кои се мисли дека имаат најголемо влијание 
во развојот на шумарството. Според страте-
гијата, тие области се: Менаџмент на шуми и 
шумарство, Планирање за шуми и менаџмент 
на информации; Оперативно планирање;  Бе-
рење и транспорт на дрвја; Градење на скла-
дилишта, Заштита на шумите, Користење на 
дрвото - развој на шумарската индустрија; 
Развој на приватниот сектор, користење на 
производи коишто не се од дрво. Главна цел е 
се даде придонес за стабилност во општество-
то и подобра безбедност. Овие мерки можат да 
ги искористат капацитетите на шумите за да 
се направат производи со поголема важност 

со цел да се намали сиромаштијата и да се 
развие општествената економија. Дејностите 
во шумите можат да овозможат вработување 
и зголемување на можностите на приватниот 
сектор за обезбедување на услугите.

Стратегија за советодавна служба во земјодел-
ството и руралниот развој 2012 - 2016 има за 
дел да изгради мрежа од државни советодавни 
служби кои на фер начин и колку што е можно 
пофункционално ќе помагаат на целата тери-
торија на Косово* за да се открија барањата за 
советодавни услуги за земјоделство и рурален 
развој како и при одбирање на советувачите од 
мрежава на советодавни услуги. Конкретните 
цели на советодавните служби за земјоделство 
и рурален разбов биле:

⇒	Да се зголеми бројот на земјоделци и други 
содружници кои добиваат совети за земјо-
делството  и руралниот развој;

⇒	Да се прилагодат советодавните служби на 
потребите и барањата на земјоделците и 
другите содружници;

⇒	Промовирање, спроведување на национал-
ните политики за развој, и на меѓународни-
те и националните програми за поддршка.

Во Национална стратегија за права на интелек-
туална сопственост за 2010-2014 на Косово* 
и нејзиниот акциски план се вклучени главно 
општите мерки за ПИС. Меѓутоа, воспоставу-
вањето на систем за ГО и одбрување на Зако-
нот за ГО е воведено во мерките и целите на 
стратегијата. Како резултат на оваа стратегија 
усвоен е првиот Закон за ГО во Косово* кој 
влезе во сила во 2013 год. Овој закон, како што 
ù ќе биде подетално прикажано во овој доку-
мент, е заменет со нов закон за ГО кој влезе во 
сила во 2015 год.

И покрај овие стратешки документи според 
Извештајот на ЕУ за напредокот на Косово* 
во овој поглед сè уште недостасува јасна стра-
тегија. 
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В.3.3. ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕКОВНИТЕ 
ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ НАСПРЕМА 
ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И СПРОВЕРУВАЊЕ 
НА ПОЛИТИКИТЕ

Светската организација за интелектуална соп-
ственост (СОИС), или да ги ратификува меѓу-
народните договори за ИС53. Меѓутоа, Косо-
во* подолжи да ја зајакнува легислативата за 
ИС во согласност со меѓународните норми и 
веќе ги има главните закони за ИС.

Б.3.3.1 Правен систем 

Во поглед на законодавството, Косово* има 
усвоено одредени правни рамки кои го оп-
фаќаат процесот на поднесување барање, про-
цедури за регистрација и заштита на ГО.  

Главната правна основа за ГО се под надлеж-
ност на други содружници како што се Аген-
цијата за ИС, МЗШРР, АХВ. Правна основа се 
следниве закони:
⇒	Закон бр. 03/L-098 за земјоделство и рура-

лен развој;
⇒	Закон бр. 05/L-051 за географски ознаки и 

ознаки за потекло54 

53  За да стане член на СОИС, државата мора да 
депонира инструмент за ратификација или пристапување 
кај Генералниот директор. Со Конвенцијата на СОИС се 
предвидува дека секоја држава може да стане членка до-
колку е: член на Париската унија за заштита на индустри-
ската сопственост; или член на Бернската унија за заштита 
на книжевни и уметнички дела; или член на Обединетите 
нации, или некоја некоја специјализирана установа на Ор-
ганизацијата на Обединетите нации, или на Меѓународна-
та агенција за атомска енергија или е дел од Статутот на 
Меѓународниот суд на правдата; или доколку Генералното 
собрание ја повикало да стане членка на оваа конвенција. 
А за да стане член на Европската патентна организација, 
првиот чекор што Косово треба да го направи е да потпише 
договор за проширување. Договорите за проширување на 
ЕПО ги потпишуваат ЕПО и земји коишто не се членки.  Ко-
сово* не може да се приклучи во Канцеларија на Европска-
та унија за интелектуална сопственост поради тоа што не е 
земја-членка на ЕУ. Меѓутоа, треба да се преземат мерки 
за Косоварите да имаат право да поднесат барање пред да 
пристапат во ЕУИПО.
54  Законот е усвоен во Собранието на 14.12.2015, и 
објавен со декрет на Претседателот на Република Косово 
бр. DL-039-2015, на 29.12.2015

Има неколку земјоделски и прехрамбени про-
изводи, вина и други индустриски производи 
и начини на обработка во Косово* што може 
да се заштитат на национално ниво со една од 
геофрафските ознаки за потекло. Меѓутоа, до-
сега, нема заштитени ГО. Следствено на ова, 
Косово* нема пополнето или доставено ниту 
едно барање за заштита на ГО ( ЗОП, ЗГО, 
ГТС ) за земјоделски и прехрамбени произво-
ди на ниво на ЕУ или на некое друго меѓуна-
родно ниво. 

Косово* е обврзан да обезбедува заштита за 
ГО, согласно со одредбите од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација помеѓу ЕУ и Ко-
сово*. 

Косово* не треба да се сосредоточува само 
на билатерални договори со регионалните/со-
седни држави туку исто така и да работи на 
Преговорите со ЕУ. Има голем број на одред-
би и директиви до кои мора да се придржува 
правната рамка на Косово*. Од друга страна, 
според последните извештаи52 кои ги објави 
Европската комисија за Косово* се вели дека 
институциите треба да работат на легислати-
вата за ПИС за уште повеќе да ја усогласат со 
Законските регулативи на ЕУ. 

Напредокот на Косово* по европскиот пат до-
веде до хармонизација на легислативата за ИС 
на Косово* со Европското законодавство за да 
се обезбеди ниво на заштита и почит за ПИС 
на исто ниво како она во ЕУ. Ова е е во со-
гласност со обврската што ја презеде Косово* 
согласно Член 77 и Член 78 од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација (ССА).

Поради тоа што Косово* не е признато од сите 
држави не може да влезе ниту во главните 
меѓународни организации за ИС, како што се 

52  Европски извештај за напредок 2018 https://
eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20
Kosovo%20Report 

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20Report
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20Report
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20Report
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⇒	Закон бр. 03/L-016 за храна 55;  
⇒	Закон бр.  05 / L-117 за акредитација;

Подзаконски акти кои се веќе во сила се след-
ните:
⇒	Административна насока (МТИ) бр.11/2016  

за процедурата за регистрација на географ-
ски ознаки и ознаки за потекло 

⇒	Административна насока бр. 09/2018 за од-
редување на симболите за географски озна-
ки, ознаки за потекло и гатантирани тради-
ционални специјалитети

⇒	Административна насока (МТИ) бр. 
10/2016 за административни надоместоци 
за објектите за индустриска сопственост;

Со Законот бр. 05/L-051 за географски ознаки 
и ознаки за потекло е утврдено дека се одне-
сува за производи чијашто заштита на ознаки 
за потекло потекнуваат од регион, одредено 
место или држава, без разлика меѓу прехрам-
бените производи и вина или други индустри-
ски производи. Самиот овој закон покажува 
дека е во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 
1151/2012 на Европскиот парламент и на Со-
ветот на ЕУ од 21.11.2012 за шеми за квалитет 
за земјоделски и прехрамбени производи Сл. 
в. 343, 14.12.2012, стр. 1–29; и Директивата на 
Европскиот парламент и на Советот од април 
2004 год. за спроведување на правата за инте-
лектуална сопственост (Сл. в. Л 157, стр.45, 
30.4.2004; Сл. в. Л 195, стр.16, 2.6.2004).  Иако 
е наведено во самиот закон, сепак тој не е це-
лосно во согласност со Анекс I од Регулатива-
та на ЕУ (ЕУ) бр. 1151/2012. 

Законот бр. 03/L-098 за земјоделство и рура-
лен развој ги утврдува целите, мерките и про-
грамите за земјоделските политики и рурален 
развој врз основа на Планот за развој на земјо-
делството и руралните предели. Со овој закон 
се утврдени правилата за давање на јавни ус-
луги за земјоделствто, истражувања и профе-
сионален тренинг, база на податоци и инфор-
мации во доменот на земјоделски политики и 
рурален развој.

Со Законот бр. 03/Л-016  за храна се воспо-
ставени правните основи за регулирање на 
барањата во областа на храната, заштита на 
55  Закон бр. 03/L-016 за храна https://gzk.rks-gov.
net/ActDetail.aspx?ActID=2626 

јавното здравје и одредување на квалитетот 
и безбедноста на храната. Главна цел е и ќе 
се применува во сите фази во процесот на 
призводство, обработка, складирање и пре-
несување за човечка потрошувачка и сточна 
храна, освен во примарното производство за 
приватна и домашна употреба, или одгледу-
вање во домашни услови, приготвување, или 
чување на храната за домашна употреба, без 
намера да се продаде на пазарот.

Овој Закон бр. 05 / Л-117  за акредитација ги 
одредува начелата за акредитација и правила 
за акредитација за телата за проценка на со-
образност кои се задолжени со активности за 
проценка на сообразност во Косово*. Ги утвр-
дува правилата дека акредитација се прави на 
лабаратории за тестирање/ калибрација и тела 
за надзор врз основа на тестирање и/или ла-
баратории за калибрација според стандардот 
ISO/IEC 17025; а телата за надзор се акреди-
тираат според стандардот SK ISO / IEC 17020.

Покрај други подзаконски основи кои се во 
сила, има и други подзаконски акти што тре-
ба да се усвојат, а со тоа, да се заврши целата 
правна рамка за ГО. МЗШРР треба да подго-
тви нацрт и да го одобри подзаконскиот акт за 
внатрешни и детални процедури за сертифи-
кација и називот на територијата или географ-
ската област, додека пак, АХВ треба да подго-
тви нацрти и да одобри подзаконски акти за 
обврските што ги има за надгледување на про-
цедурата за спецификациите на производите 
со ГО и Правилникот со посебни барања. 

Целата погореспоменета рамка е резултат од 
напредокот на Косово* по патот кон ЕУ што 
доведе до хармонизирање на легислативата на 
Косово* за ГО и Европското законодавство за 
да се обезбеди ниво на заштита и почитување 
на ПИС на исто ниво како она што го има во 
ЕУ. Ова е е во согласност со обврската што ја 
презеде Косово* согласно Член 77 и Член 78 
од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
(ССА). Според Извештајот на ЕУ за напредок, 
правната рамка на Косово* е делумно усогла-
сено со Европското законодавство и треба да 
се се превземаат и понатамошни акции за да 
се доближи легислативата до најновите развои 
во овој сектор. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626
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Со закон бр. 05/L-051 за географски ознаки и 
ознаки за потекло 56 е означен процесот на ре-
гистрација и дефинирање на ЗОП, ЗГО и ГТС. 
Согласно законот, географска ознака означува 
име на регион, на определено место или во 
некои одредени случаи име на држава, што 
се користи за да се опише производ што по-
текнува од тој регион, определено место или 
држава, што поседува квалитет, углед и други 
специфични одлики кои произлегуваат како 
резулат на неговото географско потекло, про-
изводство и/или обработка и/или подготовка и 
тој целокупен процес се одвива во одредената 
географска област.  Од друга страна, ознака за 
потекло - име на регион, на определено место 
или во некои одредени случаи име на држава, 
што се користи за да се опише производ што 
потекнува од тој регион, одредено место или 
држава, и којшто поседува специфичен квали-
тет, углед или друго обележје, кои се припи-
шуваат на географското потекло и природните 
и човечките фактори присутни на таа терито-
рија, кој е резултат од процесот на производ-
ство, обработка и подготовка  

ГТС се уредени во посебно Поглавје од За-
конот за ГО. Членот 78 ги утврдува критери-
умите за правото на регистрација и наведува 
дека називот е квалификуван за регистрација 
како традиционален гарантиран специјалитет 
кога опишува специфичен производ или хра-
на што потекнува од начинот на производство, 
обработка или од неговиот состав што се дол-
жи на традиционалните навики за тој произ-
вод или храна; или се произведува од сирови 
материјали или состојки што се користат тра-
диционално. Освен тоа, за одредено име да се 
регистрира како гарантиран традиционален 
специјалитет, треба најпрво, традиционално 
да се користело за упатување на специфични-
от производ; или да го идентификува традици-
оналниот карактер или специфичниот карак-
тер на производот.

Што се однесува до односите помеѓу ГО и ТМ, 
Член 13 од Законот за ГО одредува дека ГО се 
регистрираат во согласност со Законот за ГО, 
56  Службен весник бр. 3/2016 – Објавен на 12.01.2016 
- https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348 

барањето за регистрација на трговска ознака 
се поврзува со исата класа на производот ќе 
биде отфрлена доколку барањето за трговска 
марка е поднесено за регистрирање по дату-
мот на пополнување на барањето а регистра-
ција под овој Закон. 57 Меѓутоа, барање за 
трговска ознака што било доставено за реги-
страција на добра волја на Косово* пред дату-
мот на потполнување на барањето за регистра-
ција согласно овој Закон, може да продолжи да 
се користи и покрај тоа што е регистрирано со 
географска ознака, до колку нема основа за не-
валидност или уникнување согласно Законот 
за трговски ознаки.58

Законот за ГО нуди заштита на ГО надвор од 
Косово* доколку во барањето се наведени 
барањата/условите назначени во Законот и 
доколку ГО за коишто станува збор се зашти-
тени во земјата на потекло.59  Освен тоа, до-
колку производот со ГО не е повеќе заштитен 
или пак не се користи во земјата на потекло 
не може да биде заштитено ниту во Косово*. 
Досега, Косово* не е ниту потписник на некој 
меѓународен договор, ниту пак член на некоја 
регионална или меѓународна организација за 
ПИЗ. Затоа потребно е Косово* да земе уче-
ство во регионалните Договори за слободна 
трговија, како што е ЦЕФТА и што е уште 
побитно да се сосредоточи на билатералните 
договор. 

Законот исто така нуди заштита за ГО врз ос-
нова на билатерлани и меѓународни договори 
за заедничка заштита на ГО кои се потпишани 
помеѓу Косово* и друга држава. Степенот на 
заштита на овие ГО е на исто ниво како и на 
ГО што се гарантираат со овој Закон, ако и до 
степен до кој релевантниот билатерален или 
меѓународен договор не предвидува поинаку. 

Согласно Законот за ГО, Агенцијата за ИС е 
надлежна за процедурата за регистрација на 
ознаки за потекло и географски ознаки како 
57  Ова е во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. No 
1151/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 
21.11.2012 за шеми за квалитет за земјоделски и прехрамбени 
производи Сл. в. Л 343, 14.12.2012, стр. 1–29
58  Официјален весник бр. 10/201, издаден на 
24.08.2011 - https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.
aspx?ActID=2753 
59  Оваа е целосно усогласено со одредбите од 
Лисабонскиот договор.

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
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и други постапки. Навистина, физичките и 
правните илица кои се жители или имаат биз-
ниси со седиште во Косово* уживаат заштита 
и имаат право да достават апликација за ГО.  
Физичките или правните лица, пак, кои не 
се жители на РЕпублика Косово* или немаат 
бизнис со седиште во Косово* треба да имаат 
овластени претставници, освен во случаи кога 
имат некој меѓународен или билатерален дого-
вор за заедничко претставништво за постапки-
те пред ИПА.60

Агенцијата за ИС веќе има воспоставено вна-
трешни постапки во согласност со законот за 
ГО. Трошоците што треба да ги платат барате-
лите се пропишани во секундарната легисла-
тива. Базата на податоци на САИС (Ситем за 
автоматизација на индустриска сопственост ) 
треба да се користи за да се регистрираат ГО 
на сличен начин како што е за Трговски марки, 
патенти и индустриски дизајни.

Постапка за регистрација

Постапката за регистрација на ознака за по-
текло или географска ознака започнува со це-
лосно пополнување на барањето за регистра-
ција до ИПА. Барањето за регистрација може 
да има само ознака за потекло или една гео-
графска ознака со која се поврзува само еден 
вид производ.

Право за да поднесе барање за регистрација на 
ГО има: 
1. секое здружение на производители или 

преработувачи кои се занимаваат со истиот 
производ без разлика на нивниот составот 
или правен облик

2. поединечно физичко или правно лице до-
колку кое е присутно кога целосно се по-
полнува барањето за регистрација, и до-
колку тоа лице е единствен производител 
во определната географска област кое сака 
да поднесе барање за апликација и доколку 
одредената географска област има одлики 
кои значително се разликуваат од оние во 

60  Досега не се потпишани вакви билатерални или 
меѓународни договори. Затоа, странските физички и правни 
лица мора да имаат претставници преку овластени лица во 
областа на Индустриската сопственост во согласност со 
соодветните Асминистративни насоки на МТИ за Овластени 
претставници. 

соседните области или пак одликите на 
производот се различни од оние одликите 
на производите што се произведуваат во 
соседнтие држави;

3. здружение на производители или прерабо-
тувачи или поединечно лице кое ги испол-
нува барањата, може да поднесе барање за 
ознака за потекло или географска ознака за 
производ што тие го произведуваат или ну-
дат.

Согласно критериумите утврдени во Член 23 
од Законот за ГО, барањето за регистрација на 
ГО мора да ги содржи следниве елементи:
	име и адреса на групата која го поднесува 

барањето; заедно со информации за прав-
ниот статус и составот на групата, во случај 
кога барањето го поднесува здружение на 
производители или преработувачи;

	име и адреса на личноста која го поднесу-
ва барањето, заедно со соодветни докази за 
правниот статус, доколку барањето го под-
несува поединечно лице;

	име на ознаката за потекло или на географ-
ската ознака;

	опис на производот;
	опис на географската област;
	спецификации на производот;
	опис на поврзаноста помеѓу производот и  

географското потекло, како што може да 
биде случај, и

	потврда за плаќање на одредените парични 
надоместоци;

За да се одреди еден производ како ознака за 
потекло или географска ознака мора да содр-
жи специфични технички податоци што обич-
но се костистат за да го опишат производот, 
вклучувајќи ги и сензорно-органолептичките 
ознаки доколку тоа е можно. Во опис на про-
изводот, доколку е потребно, спаѓаат и посеб-
ните правила за пакување и етикетирање.

Согласно Член 25 од Законот за ГО, областа 
мора да се именува или дефинира за потребите 
на ЗОП и ЗГО. Географската област е детално 
и прецизно дефинирана за да нема нејаснотии 
и со неа се утврдени врските меѓу квалитетот 
или одликите на производот и географската 
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област, во однос на врската меѓу специфич-
ниот квалитет, углед или секоја друга одлика 
на производот и географското потекло, или во 
смисла дека врската меѓу специфичниот ква-
литет, углед или секоја друга одлика на произ-
водто и географското потекло.

Откако барателот ќе исполни сè од горенаве-
денотои откако спецификациите на произво-
дот ќе се финализираат и поднесат, започну-
ва постапката за проверка на усогласеноста и 
проверка на усогласеноста со постапките за 
земјоделски и прехрамбени производи.  

Надлежнните или надлежните тела за провер-
ка на усогласеноста на производот со одред-
бите за спецификациите мора да бидат овла-
стени институции и признати за проверка на 
усогласеност на производот со одредбите на 
спецификациите. Законот за ГО одредува дека 
Сертифицираните тела треба да се осигурат 
дека проверката на усогласеноста на произво-
дот со одредбите за спецификација се спрове-
де пред производот да пристигне на пазарот. 
Министерството за Трговија треба јавно да ги 
објави името и адресата на надлежните и тела-
та кои ќе бидат назначени за Сертифицирани 
тела и да ја надградуваат оваа информација 
периодично.

Согласно Член 29 од Законот за ГО проверката 
на земјоделските и прехрамбените производи 
ја одбрува Министерството за земјоделство, 
шумарство и рурален развој. Потребните спец-
ифични услови за сертификација, списокот на 
одобрени тела и други работи од овој облик 
ги одредува Министерството за земјоделство, 
шумарство и рурален развој.

Трошоците за ваквата провера на производот 
за усогласеноста со одредбите за специфика-
ција е на товар на овластените користници кои 
се предмет на контрола.

ИПА е надлежна за понатамошното испиту-
вање дали апликацијата ги исполнува барања-
та пропишани за заштита на ознака за потекло 
и географска ознака.  По оваа процедура до-
колку ИПА смета дека барателот ги исполну-
ва пропишаните барања за заштита на ознаки 
за потекло и географски ознаки, во нејзиниот 
официјален Билтен ќе објави дел од барањето 

за регистрација за ознаки за потекло или гео-
графски ознаки.

Процесот на испитување на земјоделските 
и прехрамбените поризводи го спроведува и 
врши експертска комисија која е составена 
од 2 експерти назначени од Министерот за 
земјоделство, шумарство и рурален развој, 1 
експерт назначен од Агенцијата за храна и ве-
теринарство; и 2 од Агенцијата за ИС.

Во рок од 3 месеци од датумот на објавување 
на апликацијата, секое заинтересиранолице 
што има легитимен интерес може да поднесе 
приговор на барањето за предлогот за реги-
страција на ознака за потекло или географска 
ознака согласно следните услови. 

Во согласност со Член 15, заштитата на ознака 
за потекло или географска ознака регистрира-
на согласно со Законот за ГО започнува од да-
тумот кога ќе се внесе во Регистарот за ознаки 
за потекло или географски ознаки. Понатаму, 
право да ја користи ознаката за потекло или 
географската ознака трае десет (10) години од 
датумот кога овластениот корисник е днесен 
во Регистарот за овластени корисници и може 
да се обнови од странката на неопределено 
или во период од десет (10) години во соглас-
ност со одредбите од овој Закон само доколку 
ознаката за потекло или географската ознака е 
регистрирана.

Многу е важно да се нагласи дека согласно 
Член 20 од Законот за ГО, Косово* нуди за-
штита за меѓународи ГО. Во Законот за ГО е 
опфатено дека за називите што потекнуваат од 
меѓугранична географска област или за тради-
ционални називи што се поврзуваат со меѓу-
гранична географска област неколку групи 
може да поднесат заедничко барање.

Согласно Законот за ГО и за Администра-
тивните насоки бр. 09/2018  за одредување 
на симболите за географски ознаки, ознаки 
за потекло или гарантирани традиционал-
ни специјалитети, производите се означени 
со Симболи. Симболите за секој производ се 
следните:
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ЗОП ЗГО

ГТС

Сила В.3.3.1 : Симболи за производи со географски ознаки и 
традиционални специјалитети 

В.3.3.2 Институционален систем

Системот за ГО на Косово* го водат неколку 
институции утврдени со Законот за ГО, Зако-
нот за земјоделство и рурален развој и други 
закони.  Законот за ГО исто така ги одредува 
правилата и процедурите за регистрација на 
географски ознаки и ознаки за потекло кои по-
текнуваат од регистрирање и спорведување на 
овие права.

Согласно сегашната правна рамка на Косово*, 
институционалниот систем на надлежните 
власти за ГО се следните:

Агенцијата за индустриска сопственост - 
ИС Агенција

Агенцијата за ИС е централно административ-
но тело на Минстерството за трговија и инду-
стрија. Согласно со Член 6 од Законот за ГО, 
Агенцијата за ИС е надлежна за постапката за 
регистрација на ознаки за потекло и географ-
ски ознаки и други постапки под овој Закон и 
легислативата во сила. Дополнително, Законот 
за патенти 61, кој е во основата на овој закон е 
основан од Агенцијата за ИС,  утврдува дека 
ова е централно административо тело на Ми-
нистерството за трговија и индустрија кое е 

61  Закон бр. 05/l -039 за изменување и дополнување 

надлежно за правната заштита на иновациите, 
трговските ознаки, индустриски дизајн, и оз-
наки за потекло и топографи на интегрирани 
кола, како и други проблеми кои можат да про-
извлезат од ваквите меѓународни договори ко-
ишто ги има потпишано Република Косово*. 
Со Член 5 од законот за патенти се определу-
ва дека Агенцијата, меѓу другото, е одговорна 
за:... развој на процедури за издавање на озна-
ки за потекло и географски ознаки. 62

Министерство за земјоделство, шумар-
ство и рурален развој - МЗШРР 

МЗШРР се раководи според Законот за земјо-
делство и рурален развој. Тоа е надлежно за 
развој на политики и да спроведува закони за 
развој на земјоделството, рурален развој да ги 
поставува стандардите за одржување. Развој 
на капацитети на кредитна шема за поддршка 
на земјоделството, шумарството и активности 
за рурален развој во приватниот сектор. 

Организациската структура и улогите на секој 
оддел во МЗШРР се утврдени со Регулатива-
та (ГРК) бр. 37/2013 за внатрешна организа-
ција и систематизација на работа во минстер-
ството за земјоделство, шумарство и рурален 
развој63. Другите обврски и одговорности на 
Министерството за земјоделство, шумарство 
и рурален развој, се дефинирани со Анекс 14 
од Регулативата 02/2011 за Обемот на админи-
стративните одговорности на Канцеларија на 
Премиерто и Министрите како и соодветната 
законска легислатива. Меѓутоа, со Законот за 
ГО се пропишува дека улогата на МЗШРР ја 
извршува преку Експертската комисија би-
дејќи 2 претставника од МЗШРР се дел од 
Комисијата што е надлежна за оценување на 
барањата за ГО за земјоделски и прехрамбени 
производи. 
на Закон бр.  04/l-029 за патенти https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=11022 
62  Агенцијата за ИС и нејзината организациска 
структура исто така е регулирана со Регулативата на 
МТИ ( ГРК) бр. 10/2018 за изменување и дополнување 
на Регулативата бр. 29/2012 за внатрешна организација 
и систематизација на работата на министерството за 
трговија и индустрија https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=17679
63  Регулатива (ГРК) бр. 37/2013 за внатрешна 
организација и систематизација на работа во минстерството 
за земјоделство, шумарство и рурален развој  https://gzk.
rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9007 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11022
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11022
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17679
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17679
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9007
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9007
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Агенција за храна и ветеринарство - 
АХВ

АХВ ја развива и спроведува владината поли-
тика за безбедност на храна и квалитет како 
и здравјето и благосотојба на животинскиот 
сектор. АХВ врши инспекција во областите за 
безбедност, хигиена, следење и етикетирање 
на храната и производите за прехрана во про-
цесите за обработување, пакување, пренос, 
трговија на големо и малко во согласно со ха-
монизираната легислатива на ЕУ со национал-
ната. Нејзините улоги се утврдени со Законот 
бр.03/L-016 за храна. 

За да се обезбеди безбедноста на храна и кон-
тролата во сите фази на работата со храна, да 
се запазат интересите на потрошувачите, да 
се обезбеди храната со која што се снабдува-
ат пазарите како она што е планирана за извоз 
да ги исполнува барањата за безбедност, оз-
начување како и други задолжителни барања 
воспоставени со закон. Според Законот за ГО, 
АХВ е одговорна за надлевување на произво-
дите со ГО според спецификациите на произ-
водот и правилникот со посебни барања.

Генерален директорат за акредитација 
на Косово* - ДАК

ДАК е единственото национално тело за акре-
дитација признаено според закон, кое е овла-
стено за да акредитира Тела за проверка на 
усогласеноста кои вршат активности како ре-
стирање, калибрација, сертификација и надзор 
во јавниот и приватниот сектор, во област на 
волунтерски и задолжителни дејности.

Генералниот директорат за акредитација на 
Косово*  функционира врз основа на Закон 
бр. 05 / L-117 за акредитација64. Овој Закон 
ги одредува начелата за акредитација како и 
правилата за акредитација за телата за про-
ценка на усогласеноста што ги вршат овие 
активности во Косово*. Дополнително, овој 
Закон е во согласност со Регулативата (ЕС) бр. 
765/2008 на Европскиот парламент и на Сове-
тот од 09.07.2008 за поставување на условите 
за акредитација и надгледување на пазарот за 
пласман на производите и укинување на Регу-
64  Закон бр. 05 / L-117 за акредитација https://gzk.
rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239 

лативата (ЕЕС) бр. 339/93 што досега се по-
врзуваше со акредитација.

ДАК спроведува акредитација за лабаратории 
за тестирање/калибрација и тела за надзор врз 
основа на тестирање и / или калибрација на 
лабаратории според стандардот SK ISO/IEC 
17025 , и за тела за надзор според стандардот  
SK ISO / IEC 17020. 

ДАК работи врз основа на Системот за ме-
наџмент на квалитет според стандардот SK 
ISO / IEC 17011 и има дефинирани процедури 
по кои ги акредитира КАБ што ги почитуваат 
барањата на меѓународните стандарди и го га-
ранатираат квалитетот на нивните услуги.

Експертска комисија 

Согласно Член 32 од Законот за ГО, Експер-
тската комисија го врши испитувањето на 
земјоделските и прехрамбените производи и 
носи одлука од испитувањето на барањата за 
заштита на ГО. Согласно со оваа правна осно-
ва, Експертската комисија ја сочинуваат след-
ните претставници и институции: 

1. 2 експерти назначени од Министерот за 
земјоделство, шумарство и рурален развој; 

2. 1 од Агенцијата за храна и ветеринарство; и 
3. 2 од Агенцијата за ИС.

Правилата за процедурите на ваква Експерт-
ска комисија треба да се утврдат. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239
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СИСТЕМ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ ВО КОСОВО

Надлежно тело 
за регистрациjа

Министерство за трговиjа 
и индустриjа

Агенциjа за индустриска сопственост

Агенциjа за храна и ветеринарство
Оддел за контрола

Надлежно тело за 
сертификациjа

Надлежно тело 
за контрола

Министерство за земjоделство, 
шумарство и рурален развоj

Оддел за земjоделски политики и 
пазари

Експертска комисиjа

ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Во табелата подолу накратко се опишани над-
лежните органи за ГО и нивната улога врз ос-
нова на нивните улоги или како надлежни тела 
за регистрација, сертификација или 

контрола:

Други институции за ПИС кои на некој начин 
помагаат или се вклучени во ГО, главно при 
процесот на заштита и спроведување, се след-
ните: 

Фактот што улогите на Агенцијата за ИС и 
МЗШРР не се прецизно одредени во проце-
сот на барање за регистрација на ГО не пре-
дизвикува никакво поклопување на нивните 
надлежности и улоги во овие институции. 
Улогите се појасни откако се оформи Експер-
тската комисија и се утврди бројот на членови 
и претставници во неа. 

Бидејќи во Законот за ГО не се прави никаква 
разлика меѓу индустриски, прехрамбени про-
изводи и дина, затоа се смена дека Агенцијата 
е надлежна за регистрација на сите видови на 
барања за ГО. Ова секако не е во согласност со 
законодавството на ЕУ и најдобрите практики. 

Законот за ГО, Законот за земјоделство и ру-
рален развој, Законот за храна и Законот за 
акредитација треба уште да се усогласат со 
законодавството на ЕУ за да го нудат истото 
ниво на заштита како што е одредено во Член 
77 од ССА помеѓу ЕУ и Косово*, а со тоа, и 
да се осигури дека улогата на секој надлежен 

орган е јасно утвдена и во согласност со нај-
добрите практики во ЕУ. Следствено на ова, 
Агенцијата за ИС треба да биде надлежна за 
регистрација на ГО за индустриските произ-
води, а МЗШРР треба да биде надлежно за ре-
гистрација на прехрамбени производи и вина. 

Понатаму, работата, мандатот и надлежности-
те на Експертската комисија како што е одре-
дено во  Член 32 од Законот за ГО сè уште не 
се регулирани со ниту еден политички акт. За-
тоа, проблемот што допрва треба да се реши 
е, кој е надлежен за да создаде ваква Експерт-
ска комисија? Дали е МЗШРР, Министерство-
то за трговија и индустрија ( поради тоа што 
ИС одговара директно пред овој Министер)? 
Сигурно не е АХВ. Едно од решенијата е се-
која институција МЗШРР, АХВ и Агенцијата 
за ИС, да си донесува независни одлуки во 
согласност со нивните надлежности, и да си 
назначиваат нивни претставници. Понатаму, 
Министерството за трговија и индустрија, или 
самиот да донесе Регулатива за работата, ман-
датот и надлежностита на Експертската коми-
сисија според Член 32 од Законот за ГО, или 
да подготви нацрт- Регулатива и да ја замоли 
Владата да ја одобри и потпише. 

Има некои подзаконски акти и одредби од ос-
новните закони за главните должности и од-
говорности на институционалниот систем на 
Косово* што недостигаат. 

Со законот за ГО се одредува дека Агенцијата 
за ИС е одговорна за сите производи. Всуш-
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ност, ова не е во согласност со Европското за-
конодавство. Во согласност со Европското за-
конодавств, Косово* треба јасно да постави во 
институцискиот систем дека Агенцијата за ИС 
е надлежна САМО за индустриски производи, 
додека пак МЗШРР да биде одговорно за про-
цедурите за регистрација на ГО за земјоделски 
и прехрамбени производи и вина. 

Дополнително АХВ, не наменува подзакони 
што ќе ù помагаат при спроведување на кон-
тролата на ГO со цел да ги контролира про-
изводите дали се во согласност со специфика-
циите на производот како што е утврдено во 
Законот и ГО и во соглсност со Правилникот 
за посебни барања за одредени ГО. 

Фактот што улогите на Агенцијата за ИС и 
МЗШРР не се прецизно одредени во проце-
сот на барање за регистрација на ГО не пре-
дизвикува никакво поклопување на нивните 
надлежности и улоги во овие институции. 
Улогите се појасни откако се оформи Експер-

тската комисија и се утврди бројот на членови 
и претставници во неа. 

Експертската комисија како што е одредено со 
Член 32 од Законот за ГО сè уште не си ја врши 
работата затоа што нејзината работа,мандат и 
надлежности не се уредени со ниту еден за-
конски акт. Затоа, проблемот што допрва треба 
да се реши е, кој е надлежен за да создаде вак-
ва Експертска комисија? Is it MAFRD, Ministry 
of Trade and Industry (as the IP reports directly to 
this Minister)? Сигурно не е АХВ. Едно од ре-
шенијата е секоја институција МЗШРР, АХВ 
и Агенцијата за ИС, да си донесува независни 
одлуки во согласност со нивните надлежно-
сти, и да си назначиваат нивни претставници. 
Понатаму, министерството за трговија и инду-
стрија, ја одобрува Регулативата за работата, 
мандатот и надлежностите на Експертската 
комисија согласно Член 32 од законот за ГО, 

Новата организациска структура треба да биде 
следната:

СИСТЕМ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ ВО КОСОВО

Надлежни тела 
за регистрациjа

Министерство за земjоделство, 
шумарство и рурален развоj

Одговорно за спроведување на 
постапката за ГО за 

прехрамбени производи и вина

Агенциjа за 
индустриска сопственост

Одговорна за спроведување 
на постапката за 

индустриски производи

Надлежно тело/а 
за сертификациjа

Надлежно тело/а 
за контрола

Генерален директорат за 
акредитациjа на Косово

1. Одговорно за акредитациjа 
на Надлежните тела за 
сертификациjа од правни 
лица

2. Одговорно за акредитациjа 
на Надлежните тела за 
контрола од правни лица

Агенциjа за храна и ветеринарство
Оддел за надзор

1. Jа извршува работата во областа на 
правото согласно законот за храна

2. Главно во соработка со 
Генералниот директорат за 
акредитациjа на Косово лиценцира 
и ополномоштува правни лица за 
да вршат контрола за 
спецификациите на Правилникот за 
посебни барања за производите 
регистрирани како ГО

Според новопредложената структура, најпрв, нема потреба од Експертска комисија како што е 
досега побарано. Утврдено е надлежни тела да бидат:

•	 Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој и 

•	 Агенцијата за индустриска сопственост. 

Според погореспоменатите препораки, 
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•	 Извештаите за заштита на географските оз-
наки и ознаките за потекло за прехрамбе-
ните производи (храна) и вио ги носи Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и 
рурален развој во согласност со Законот за 
земјоделство и рурален развој и други за-
конски и подзаконски акти под надлежност 
на ова Министерство; додека, 

•	 Извештаите за заштита на географските оз-
наки и ознаките за потекло на други произ-
води и услуги ( главно индустриски произ-
води) ги носи Агенцијата за интелектуална 
сопственост во согласност со Законот за 
географски ознаки и ознаки за потекло, 
Законот за патенти како што е утврдено во 
недлежнстите на Агенцијата, и други под-
законски акти одобрени во областа на ГО.  

Второ, Генралниот директорат за акредита-
ција да акредитира приватни правни лица и 
економски извршители кои ќе се надлежни за 
да сертифицираат. 

Трето, Агенцијата за храна и ветеринарство да 
лиценцира, овласува, приватни правни лица и 
економски извршители кои ќе можат да спро-
ведуваат контроли и инспекциски проверки за 
да го проверуваат споведувањет на специфи-
кациите на производот и почитувањет на ба-
рањата како што е утврдено во Правилникот 
за посебни барања за секоја регистрирана ГО. 

Процесот за регистрација би можел да биде 
како што е претставен во табелата подолу:

Група земјоделци

Пополнување барање

Секој земјоделец се претставува 
самиот себе си како корисник

Групата земјоделци ја претставува 
Здружение или земјоделец кој е 

овластен да ја претставува групата

Пополнување на барањето до 
Агенцијата за ИС

Спецификациите на произвоство 
се и покажуваат поврзаност со 

опишаната територија

Агенцијата за ИС го дава барањето 
на понатамошно испитување кое го 

врши Експертската комисија

Експертската комисија го оценува 
барањето во рок од 60 дена

ОДЛУКА - доколку нема приговори 
- барањето се објавува на веб-

страницата на Агенцијата за ИС

Сите производители се регистрираат 
автоматски ( новите поризводители 

треба да поднесат барање за да 
бидат внесени како нови корисници 
во регистарот на Агенцијата за ИС)

В.3.3.3 Мерките за квалитет на храна 
што се во сила

Има неколку мерки што се во сила како дел 
од сите цели на стратегијата за земјоделство и 
рурален развој во Косово*. Косово* има буџет 
од 46 милиони евра за распределување во 
земјоделскиот сектор. Буџетот е поделен на 2 
начина: во форма на директни плаќања и како 
инвестициски грантови.

Следствено на погореспоменатото долгороч-
ните цели на стратегијата се следните:
- Да се развие конкурентен земјодел-

ско-прехрамбен сектор врз основа на ино-
вации со зголемено ниво на производство 
и продуктивност кое може да произведе ви-
соко-квалитетни производи кои ќе ги задо-
волуваат стандардите на европскиот пазар, 
со што ќе се придонесе и до обезбедено и 
безбедено снабдување со храна,  кои ќе се 
стреми кон економски, општествени и при-
родни цели со што ќе се подобри вработе-
носта и ќе се развие човечкиот и физичкиот 
капитал;
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- Да се зачуваат природните богатства и жи-
вотната средина во руралните области при 
што ќе се укаже на предизвиците од кли-
матските промени со цел да се постигне 
одржлива и ефикасна искористеноста на 
земјиштето и раководење со шумите, како 
и да се воведат методи за земјоделско про-
изводство што ќе ја штитат животната сре-
дина;

- Да се подобри квалитетот на живот и да се 
видозименат можностите за работа во ру-
ралните области со подобрување на врабо-
теноста, социјалната вклученост и урамно-
тежен територијален развој во тие области.

- Приоритет 1: Да се подобри издржливоста 
и конкурентноста на сите видови земјодел-
ство и примарната обработка на храната 
додека истовремено постепено ќе се зголе-
мува и усогласеноста со стандардите на ЕУ 
преку:
o Инвестирање во материјалните сретства 

на земјоделските стопанства
o Инвестирање во материјални сретства 

за обработка и пласан на земјоделските 
и рибарските производи

- Приоритет 2: Обновување, заштита и 
зајакнување на екосистемите што зависат 
од земјоделството и шумарството преку:
o Агро-еколошките мерки и органското 

фармерство 
o Создавање и заштита на шуми

- Приоритет 3: Унапредување на општестве-
ното и економското вклучување, намалу-
вање на сиромаптијата и урамнотежен те-
риторијален развој во руралните области 
преку:
o Разноликост на фарми и развој на биз-

ниси
o Подготовка и спроведување на Страте-

гиите за локален развој -  “LEADER”
- Приоритет 4: Пренос на иновации и знаење 

во земјоделството, шумарството и рурални-
те области и зајакнување на капацитетите 
на јавната администрација за спроведување 
на програмите за рурален развој преку: 
o Подобрување преку тренинг
o Советодавни услуги
o Техничка поддршка

На нареднава табела се е прикажан временски 
распоред за спроведување на мерки и под-мер-
ки за да се постигнат целите на МЗШРР.  

Главната цел на МЗШРР е да создаде комер-
цијални земјоделци, кои ќе може да се натпре-
варуваат со земјоделците во регионот и во ЕУ. 
Таквото ниво на земјоделци ќе покаже интерес 
да бидат вклучени во различни шеми на оси-
гурување.  

Главната цел на МЗШРР е преку гарантови да 
ја зголеми големината на фармите, да го на-
мали ризикот од инвестиции на земјоделците 
во Косово преку ко-финансирање (CAPEX), и 
да ùм ја зголеми конкурентноста во однос на 
другите земјоделци во регионот. Покрај обе-
збедување на субвенции и гарантови МЗШРР 
се интересира и за поддршка на осигурување-
то на земјоделците, особено за надоместување 
на дел од премијата во осигурителните ком-
пании за оние земјоделци штосакаат да си го 
осигурат производството на стока и призводи 
ос растително потекло. Преку програмата за 
грантови за земјоделците МЗШРР може да до-
зволи од една страна грантовите да се кори-
стат за да се покријат трошоците за премија 
за осигурување на земјоделството, и да се за-
штитат јавните инвестиции. Во овој поглед, 
МЗШРР треба да заземе поактивна улога при 
поддршка на осигурувањето за земјоделство-
то и да ги поврзе програмите за субвенции и 
грантови со осигурувањето, барем додека трае 
периодот на надгледување на грантовите ( нај-
малку 5 години). 

Друга цел на МЗШРР е да го зголеми бројот 
на комерцијални земјоделци. Овој вид на 
земјоделци се сметаат соодветни за осигуру-
вање на земјоделството поради тоа што повеќе 
може да си дозволат да ја платат премијата, во 
споредба со субвенционираните земјоделци. 
Меѓутоа, ниту една од овие не е директно по-
светена или неменета за заштита на ГО како 
независна иницијатива. Оваа се повеќе општи 
мерки за поддршка на земјоделството, но ди-
рекнот не нудат заштита за ниту еден сегашен 
или потенцијален производ со ГО. 
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Директни парични надоместоци (субвен-
ции)

Се планира да се продолжи до директни 
плаќања на земјоделците и во периодот 2014-
2020 со цел да се стабилизира приходот на 
земјоделците, да се зголеми земјоделското 
производство, да се искористи подобрениот 
приход од земјоделството и да повторно да 
се обработува неискористеното земјоделско 
земјиште/пасишта. Среднорочната проценка 
предлага прилагодувања за идниот дизајн на 
директни плаќања, како на пр. за почеток го-
лемината на фармата и бројот на животни да 
ги постават критериумите за добивање на ди-
ректни плаќања.

Во областа на руралниот развој мерките најм-
ногу се наменуваат за модернизација на фар-
мите и објектите за обработка на храна. Меѓу-
тоа, нивото на финансирање и ефикасност на 
сегашните мерки за руралниот развој е слабо 
што се однесува на инвестиции во фармите, 
примарната обработка на храна, создавање на 
работни места во руралните средини, градење 
на зајакнати локални општини како и консоли-
дација на земјиштето, достапност до системи 
за наводнување и подобување на едукацијата 
на земјоделците. 65

Кај директните плаќања, се користи значаен 
износ за поддршка на земјоделството наме-
сто за поддршка на инвестиции. Ваквата под-
дршка останува главно во комбинација со про-
изводството и треба да се спроведе поврзаност 
со вкрстената усогласеност.

Во однос на безбедност на храната, потребно е 
да се направат уште напори за да се заврши ле-
гислативата за раководење во областа на реги-
страција за безбедност на храна и сточна хра-
на и категоризација на имоти за храна и сточна 
храна што е во тек. Агенцијата продолжува 
со редовни проверки на узвозот и извозот на 
животни, производи од животинско потекло, 
растенија и производи од растително потекло. 
Повеќе не се потребни дозволи за увоз за прет-
пријатија регистрирани во ЕУ. Во тек е работа 
на утврдување план за надгледување на леко-
65  Извештај на Европската унија за напредок на 
Косово* за 2018 год:https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf

ви и остатоци. Агенцијата за храна и ветери-
нарство допрва треба да подготви повеќегоди-
шен план за контрола на безбедност на храна 
и храна за добиток и за оваа цел треба да си ги 
зголеми и капацитетите.

В.3.3.4 Одредување на клучните 
проблеми и предизвици 

Косово има правна основа за употребата на 
симболите; меѓутоа, нема никакви правни од-
редби за етикетирање на прехрамбените про-
изводи заштитени како ЗОП/ЗГО како и начин 
за контрола на етикетирање на земјоделските 
и прехрамбените производи со географски оз-
наки за потекло. Поради ова,  нема ниту од-
редби каде што е наведено како производите 
заштитени со ГО треба да се обележуваат со 
контролни марки . 

Според Законот за ГО производителите треба 
да ги исполнуваат барањата за спецификација 
и да поседуваат сертификат дека производот 
е усогласен со неговите спецификациите и 
истиот да биде издаден од една од надлежни-
те компании за сертификација Меѓутоа, нема 
такви овластени тела за сертификација кои се 
акредитирани за да ја вршат оваа работа. Иако 
ДАК, утврдува правилата дека акредитација 
се прави на лабаратории за тестирање/ кали-
брација според стандардот ISO/IEC 17025; 
а телата за надзор се акредитираат според 
стандардот SK ISO / IEC 17020 не постојат 
надлежни органи за сертификација и контро-
ла кои ги постигнуваат целите за облежување 
на производите со ГО со контролни марки, со 
што сигурно ќе се основа доверлин систем за 
контрола и подобра видливост на ваквите по-
ризводи на пазарот во Косово*.

Додека Законот за ГО признава дека овласте-
ните корисници на ГО ги уживаат нивните 
права согласно европското законодавство, Ко-
сово* нема јасна правна основа и процедура 
за овластен корисник на назив за потекло, или 
пак овластен корисник за географска ознака, 
кое има ексклузивно право да ги означува 
неговите производи заштитени со ГО со кон-
тролни печати.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
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Има некои подзаконски акти и одредби од ос-
новните закони за главните должности и од-
говорности на институционалниот систем на 
Косово* што недостигаат. 

Со законот за ГО се одредува дека Агенцијата 
за ИС е одговорна за сите производи. Всуш-
ност, ова не е во согласност со Европското за-
конодавство. Во согласност со Европското за-
конодавство, Косово* треба јасно да постави 
во институцискиот систем дека Агенцијата за 
ИС е надлежна САМО за индустриски произ-
води, додека пак МЗШРР да биде одговорно за 
процедурите за регистрација на ГО за земјо-
делски и прехрамбени производи и вина. 

Дополнително АХВ, не наменува подзакони 
што ќе ù помагаат при спроведување на кон-
тролата на ГO со цел да ги контролира про-
изводите дали се во согласност со специфика-
циите на производот како што е утврдено во 
Законот и ГО и во соглсност со Правилникот 
за посебни барања за одредени ГО. 

Фактот што улогите на Агенцијата за ИС и 
МЗШРР не се прецизно одредени во проце-
сот на барање за регистрација на ГО не пре-
дизвикува никакво поклопување на нивните 
надлежности и улоги во овие институции. 
Улогите се појасни откако се оформи Експер-
тската комисија и се утврди бројот на членови 
и претставници во неа. 

Работата, мандатот и надлежностите на Екс-
пертската комисија како што е одредено во  
Член 32 од Законот за ГО сè уште не се регули-
рани со ниту еден политички акт. Затоа, про-
блемот може да се реши на таков начин што 
секоја институција: МЗШРР, АХВ и Агенција-
та за ИС, ќе носи независни одлуки согласно 
нивните надлежности за назначување на нив-
ните претставници. 

В.3.4 ЛИСТА НА 
НАЦИОНАЛНИ 
ПРОИЗВОДИ ВРЗАНИ 
СО ПОТЕКЛО И 
ТРОШОЧНО-ДОБИВНА 
АНАЛИЗА
Има неколку производи што може да се за-
штитат како ГО, било како ЗОП, ЗГО или ГТС. 
Според критериумире утврдени со правната 
рамка, која што беше подетално разработена 
во другите поглавја од овој документ, подолу 
се наоѓаат производи што би можеле да се за-
штитат како ЗОП, ЗГО или ГТС. 

Сирење од Шар планина (Djathi i 
Sharrit) – можна PDO

Сирењето од Шар планина е едно од најквали-
тетните сирења во Косово*. Сирењето од Шар 
Планина потекнува од јужниот дел на Косово* 
од регион наречен „Шарпланински регион“. 
Шар планина е една од највисоките планини 
на Балканот со 15 врвови повисоки од 2500 
метри надморска височина. Овој регион се 
протега на 1600 км2, и се наоѓа во три држави/
територии: Косово*, Албанија и Северна Ма-
кедонија.

Сирењето „Шари“ е симболичен производ, по-
знат низ целото Косово* и во странство.  От-
секогаш традиционално се произведувало во 
Шар Планина. Високопланинските пасишта 
ги даваат неговите одлики: трдо сирење, на-
правено во летните пасишта ( од април до 
септември) кое што е погодно за долгорочно 
зачувување што се троши во текот на целата 
година.  
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Сирењето од Шар Планина сè уште не е за-
штитено како ГО. Меѓутоа, веќе се презема-
ат заеднички акции. Здружението на произ-
водители на Сирење од Шар планина е веќе 
основано ( Регистарски бр.5117733-9). Брои 
27 членови и сите го произведуваат Сирењето 
од Шар планина и доаѓаат од шарланинскиот 
регион. Јасно е дека целта на Здружението на 
производители на Сирењето од Шар планина 
е да ги зголеми и зацврсти правата на произ-
водителите на Сирењето од Шар планина и да 
поднесе барање за регистрација на ГО и да ја 
води постапката во име на земјоделците/про-
изводителите.

Сирење од Руговски Планини (Djath 
Rugove) - можна ЗГО 

Руговски Планини се планински области во 
северо-западниот дел на Косово*, во округот 
Пеќ. Руговски Планини се богати со различни 
облици на пештери, водопади, ледички езера, 
високи врвови, тунели, и така натаму. А си-
рењето отсекогаш си имало посебно место на 
масата а се произведува и на традиционален 
начин, пренесуван од генерација на генерација 
што се поврзува со одреден регион. Па така, 
помеѓу други традиционални производи ру-
говскиот регион е многу добро познати и по 
производство на бело сирење. Оваа сирење се 
прави од сирово кравјо млеко и млеко од други 
животни во регионот, потоа се ферментира со 
помош на автохрона микробиота на млекото 
без да му се додаде ништо за созревање.

Ова е второто најпознато сирење во Косово* 
и во странство. Затоа има множност да се за-
штити како ГО.

Додека Сирењето од Шар планина би можело 

да се земе предвид и да се заштити како ЗОП 
заради тоа што целиот процес се одвива во ге-
ографската област во шарпланинскиот регион, 
Сирењето од Руговските планини може да се 
земе предвид како ЗГО затоа што два од трите 
чекори за производство се извршуваат надвор 
од географската област, близу до градот Пеќ. 

Пиво од Пеќ  (Birra Peja)

Оваа пиварница го произведува  пивото со 
највисок квалитет во Косово*. Многумина се 
измамуваат од неговото име „Пиво од Пеќ “ 
(Birra Peja) и го сметаат за ГО бидејќи пивото 
доаѓа од округот Пеќ и се произведува во гра-
дот Пеќ (округ), меѓутоа, состојките на оваа 
пиво не се од регионот Пеќ, па затоа не може 
да се квалификува како ГО. Освен тоа, Пивото 
од Пеќ веќе е регистриран како Трговска оз-
нака. 

„Флија“ - можен ГТС

Ова е сигурно еден од најкарактеристични-
те јадења на Косоварите што ќе ви ги препо-
рача секој локален жител. Флија се прави со 
„сач“ што е традицонално за албанската куј-
на, а најмногу се продготвува во планинските 
области. Флија може да се смета и како пира; 
меѓутоа најчесто е рамна и се реди една врз 



142

друга како палачинки. Се пече на пепел: те-
стото ставено на тавата за пита е покриено со 
„сач“ - метална купола над која се ставаат топ-
ли циндери се користи за да се испече тестото. 
Сачот (капакот) загреан на циндерите, се става 
на тавата за пита во која се наоѓа слојното те-
сто од флија.  Флијата може да биде ставена 
под заштита на „традиционалните специјали-
тети“. 

Други можни ГТС:
Бр. Име на храна
1 Fasule e ndrydhur e fërguar në qumësht.
2 Pite me rrathë
3 Mazë e zier
4 Leqenik
5 Lakror i kollamoјt ( with maize flour)
6 Pite me kulloshtër
7 Përpeq
8 Kungullarë i gryt (со пченично брашно)
9 Kungullorë i kollomoјt (со пченкарно 

брашно)
10 Bukë e kollomoј t(со пченкарно брашно)
11 Bukë pogaçe
13 Suxhuku i Peјës ( традиционална салата)
14 Kaçamaku
15 Флија
18 Fasule me mish të terur (сув)
19 Çervish
20 Pite me hitha ( коприва)
21 Dјathë Drelaј
23 Speca turshi ( конзервирана на 

традиционален начин)
24 Speca me kaјmak
25 Kornishona
26 Pinxhur
27 Reçel dredhëze
28 Reçel manaferre
29 Reçel mјedre
30 Reçel Gështenјe
31 Raki molle
32 Tepishte me miell të kollomoјt (со 

пченкарно брашно)
33 Mish i thatë
34 Bakllasarëm
35 Pulë e fërguar me sosë të hudhrës
36 Gјallë fshati me mish
37 Kerlanë
38 Përpeq
39 Kaјmakqina
40 Mјaltë e gështenјës

Косово* има можност да заштити неколку 
вина со ГО. Со законската рамка исто така се 
предвидува и заштита на вина. Постапката за 
регистрација е слична на оние постапки при 
поднесување барање и регистрација што се 
опишани во претходните поглавја во овој до-
кумент. Одделот за винова лоза и вино функ-
ционира под МЗШРР, а го поддржува и про-
изводителите на вино. Освен ова, МЗШРР ги 
поддршува производителите директно со мер-
ките на годишно ниво во форма на субвенции. 
Винскиот сектор е многу добро организиран. 
Катастарскиот систем е утврден во согласност 
со најдобрите практики на ЕУ. Како резултат 
на тоа, инсталиран е соодветен ГПС систем и 
онлајн база на податоци кои функционираат 
соодветно под раководство на Одделот за ви-
нова лоза и вино.

Од друга страна, производителите на вино 
веќе си имаат создадено нивно здружение на-
речено „Онологија“. Мисијата на здружението 
е застапување и лобирање, заштита на произ-
водители на вино vis-à-vis интересите на ло-
калните и централните институции, учество 
во работни групи и комисии за изготвување 
развојни политики на секторот за лозарство и 
лозарство, анализи и заклучоци во трендовите 
на развојот на внатрешниот пазар и надвореш-
ните, почитување на законот за вино и одред-
бите на законот, борба против неформалноста, 
односно неовластеното производство и про-
дажба на вина и суво грозје.

Секако, постојат и други производи што мо-
жат да бидат квалификувани за заштита на 
ГИ; сепак, овие три се најпознатите. 

Овие типови ГИ се користат за подобрување 
на трговската вредност на природни, традици-
онални и занаетчиски производи од сите видо-
ви, доколку нивните посебни карактеристики 
може да се припишат на нивното географско 
потекло. Голем број на производи што доаѓаат 
од различни региони на Косово * се резултат 
на традиционалното знаење и процеси што ги 
спроведуваат една или повеќе заедници во да-
ден регион. 

Народот ги цени овие посебни одлики на про-
изводите и тие може да се симбол за ознака 
за потеклото со која се препознаваат произво-
дите. Значи, подобрата експлоатација и про-
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мовирање на ваквите ГИ од институциите на 
Косово * преку медиумите, кампањата за по-
дигнување на свеста, дури и изложеноста на 
меѓународни саеми, ќе овозможи да се овоз-
можи подобра заштита за економски интереси 
на локалните заедници и да се зачуваат наше-
то традиционално знаење.

В.3.5 НАЈДОБРИ 
ПРИМЕРИ И ПРАКТИКИ 

Подолу се прикажени најпознатите производи 
што имаат голем потенцијал на пазарот. 

Име: Сирење од Шара - Dјathi i 
Sharrit

Област: Шарпланински регион

Постоечко 
здружение:

Здружение на 
производители на Сирење 
од Шар планина

Лого:

Производ: 

Име: Сирење од Руговски 
планини - Dјath Rugove

Област: Руговски регион

Постоечко 
здружение:

Нема основано здружение 

Лого: Нема лого

Производ: 

 

Име: Флија

Област: Целата територија на 
Косово* 

Постоечко 
здружение:

Нема основано здружение 

Лого: Нема лого

Производ: 

Погореспоменатите производи се наведени како најдобир примери што може да се искористат за 
да се заштитат со ГО. Освен тоа, овие производи подоцна ќе се искористат како најдобри примери 
за производите што ќе следат за предизвиците со ситемот за ГО, и секако, ќе се утврдат правилата 
и најдобрите практики за процесот на поднесување барање, регистрација, сертификација и про-
цедурите за контрола, како и зајакнување и заштита на правата на ГО. 

Нема податоци од економските придобивки, иако постојат некои податоци за Сирењето од Шар 
планина, меѓутоа овие податоци не се користени и прикажани во овој документ затоа што се со-
брани од други производители на Сирењето и од други региони во Косово* што се обидуваат да 
го копираат Сирњето од Шар планина. 
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В.3.6 ДИГИТАЛНИ ПРИСТАПИ ПРИ ПРОЦЕСОТ НА 
СЕРТИФИКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА НА ШЕМИТЕ 
ЗА КВАЛИТЕТ НА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ И 
ТРАДИЦИОНАЛНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

Направени се неколку кампањи за да се подигне свеста и да се промовираат ГО, најмногу Си-
рењето од Шар планина.  Овие кампањи за подигање на свеста ги организирале неколку содруж-
ници. Главен организатор била Агенцијата за индустриска сопственост на Република Косово66 (во 
понатамошниот текст како „АИСК“). 

Извор: http://www.ksiip.com/intellectual-property/gls/ 

Имаше неколку медиумски кампањи каде ИПА, а подоцна и KsIIP го промовираа ГИ системот. 
Ова беа интервјуа, кратки приказни и документарни филмови од корист на Шари сирењето. 

Извор на видеото на:  https://www.youtube.com/watch?v=fNo9HHMlxV8 

66  Агенцијата за индустриска сопственост на Република Косово (АИСК) е непрофитна асоцијација оформена под 
Законот за слобода на асоцијациите на Косово*. За повеќе информации за АИСК - http://www.ksiip.com/ 

http://www.ksiip.com/intellectual-property/gls/
https://www.youtube.com/watch?v=fNo9HHMlxV8
http://www.ksiip.com/


Шеми за географски ознаки и традиционални специјалитети во Југоисточна Европа

145

Политика за квалитет на храна

Имаше уште еден настан на „Деновите на сирењето Шари“ што го промовираше ова сирење. 

Овој настан беше промовиран на локалната ТВ и други радио канали. Привлекоа голем број пу-
блика. 

Извор на видеото на: https://www.youtube.com/watch?v=QdQdb7RZdPA 

Косово* е домаќин на првата регионална средба на изведувачи за географски ознаки во државите/
териториите на Југоисточна Европа  во 2016 год.67 Биле поканети учесници од државите/терито-
риите на Југоисточна Европа, односно од: Албанија, Северна Македонија, Црна Гора и Босна и 
Херцеговина кои ги претставувале делегации од: државни службеници, локални власти, здруже-
нија на производители, факултети и брокери. Целта на оваа средба беше да се разменат идеи, цели 
и практични предизвици за да се изгради функционално законодавство и институциска рамка во 
согласност со стандардите на ЕУ за да се регистрираат и заштитат имињата на производите и да 
се даде поддршка за заеднички и ефикасно да се делува на локално ниво. Темелно се дискутираа 
и презентираа студии на случај ( најмалку по едно од секоја држава). Оваа конференција беше 
мошне проследена и промовирана од националните медиуми, која подоцна беше објавена и дис-
трибуирана во многу социјални мрежи, како што се: ЈуТјуб, Фејсбук и други платформи за вести. 

МЗШРР најмногу ја користи веб-страницата за да објавува вести. 

Иако англиската верзија не е ажурирана, албанската верзија од друга страна е главниот извор на 
информации за земјоделците и другите засегнати страни. 

67  Косово* е домаќин на првата регионална средба на изведувачи за географски ознаки во државите/териториите на 
Југоисточна Европа - http://www.ksiip.com/news-1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QdQdb7RZdPA
http://www.ksiip.com/news-1/
http://www.ksiip.com/news-1/
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ИПА од друга страна има своја веб-страница - kipa.rks-gov.net каде се прикачуваат сите инфор-
мации. Формуларите за апликации за ГИ и целата правна основа може да се најдат на веб-стра-
ницата.

Извор: веб-страница на IP: https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,1 

Меѓутоа, ниту една јавна институција не кори-
сти Фејсбук или други социјални медиуми за 
промоција. Секако има и здруженија на про-
изводители кои ги споделуваат новостите од 
државните институции на нивните веб-стра-
ници. Според светската интернет статисти-
ка 68, во Косово во декември 2017 год. имало 
1.523.373 однсно односно стапка на продор од 
80,4% според СИС. Во декември имало вкуп-
но 910.000 Фејсбук корисници, односно 48,0% 
стапка на продор. Затоа, има голем потенцијал 
да се користат новите дигитални пристапи. 

68  Светска интернет статистика - https://www.
internetworldstats.com/europa2.htm 

Новите дигитални пристапи коишто може да 
ги користи Косово*се следните:

	Фејсбук страници и Фејсбук реклами Ре-
кламите на Фејсбук може да помогнат да 
се најде целна група, како луѓе од специ-
фична локација, или оние кои притиснуват 
„ми се допаѓа“ на други страници,  и други 
можности како што се возраста и занимли-
востите.

	YouTube Може да се овозможи полесен 
пристап до содржината преку видеа што 
се снимени и ставени на YouTube. На 
овој начин, не само што Гугл индексира 

https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,1
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm
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содржина, туку и другите, како што се 
земјоделците, произведувачите, и другите 
здруженија можат да ги вметнат видеата 
на нивните блогови и да ги споделат преку 
социјалните медиуми.

	Рекламирање преку е-пошта  откако 
МЗШРР и другите содружници ќе ги до-
бијат контактите на здруженијата на земјо-
делци, рекламирањето преку е-пошта е 
одлична алатка Е-поштата е стратегија на 
дигиталниот маркетинг која изгледа како да 
излегува од мода, но сепак продолжува по-
стојано да дава исти резултати. Со цел ефи-
касно спроведување на стратегија за мар-
кетинг преку е-пошта, првиот чекор е да 
се создаде база на податоци со земјоделци, 
производители и здружение на земјоделци.  

	Социјални медиумисоцијалните медуми 
им помагаат на МЗРР, ГДИП и на други 
содружници повеќе да комуницираат со се-
гашните земјоделци и со нивните ограниза-
ции како и со потенцијалните потрошувачи 
и да ги охрабрат да ги промовираат и купу-
ваат производите со ГО. 

	ТВ Телевизиските шоу-програми и доку-
ментарните емисии секако и понатаму ќе 
бидат најдобриот начин за промовирање и 
треба да се има на ум дека државните ор-
гани секогаш може да пуштаат промотивни 
видеа до 30 секунди на националните те-
левизии. Секако, може да се прикажуваат 
и на други ТВ канали и други телевизиски 
интервјуа, шоу-програми. Се препорачува 
да се користат и други регионални телеви-
зиски канали затоа што нив најчесто ги гле-
даат земјоделците и имаат можност да си 
ги рекламираат производите и на локално 
ниво.

Сè на сè, сите овие начини ќе придонест за да 
се подигне свеста кај јавноста за квалитетот 
на производите со ГО, да се информират про-
изводителите, клиентите и други содружници 
на симболите на ГО, логоата, етикетирањето, 
печатите за сертификација, и другите знаци. 

В.3.7 ЗАКЛУЧОК И 
ПРЕПОРАКИ 

Во ова време кога постојано се менува среди-
ната поради глобализацијата, политиката на 
Косово* треба да биде онаа што ќе го поддру-
ва развојот и ќе ја извезува стоката користејќи 
го знаењето на домородното население и нив-
ниот интелект и ќе зајакне развојот на правата 
на ГО користејќи ги домашните сирови мате-
ријали што ги има во изобилие. Имајќи пред-
вид дека се смета како една од најруралните 
држави/територии во Југоисточна Европа, во 
која 60% од населението живее во руралните 
области, треба да се обрне внимание на фак-
тот дека земјоделството им е главен приход 
на само 8% од руралните домаќинства но и 
дека голем број од населението се занимава со 
земјоделски активности, па така може да се за-
клучи дека Косово* има можност да заштити 
неколку земјоделски производи и прехрамбе-
ни производи, вина, индустриски производи и 
процеси - како ГО.

Косово* треба да ги земе природните богат-
ства и традиционалното знаење како два ос-
новни елементи за да им помогне во развојот 
на основната економија. Па така, ГО имаат го-
лема улога како такви, и доколку се искористат 
соодветно, може да бидат корисна алатка за ре-
клама која би донела одлична економска вред-
ност.  Клучно е да се поддржи земјоделскиот и 
руралниот развој  бидејќи земјоделството има 
важна улога во економијата на Косовокако ва-
жен придонесувач во БДП со поголемиот број 
од населението кое е сконцентрирано и живее 
во руралните области. Па кога производители-
те ќе добијат  подобра стапка на поврат сигур-
но и  ќе генерират приходи. Во меѓувреме и на 
потрошувачите ќе им биде подобро од порано 
затоа што ќе имаат поголем избор на произво-
ди со висок и завиден квалитет. И секако, нема 
лесно да се прелажуваат кога станува збор за 
вистинското потекло на ваквите производи. 

Соработката помеѓу ЕУ и Косово* има пози-
тивно влијание. Косово* има воспоставено 
соодветни механизми за да се осигури дека 
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има соодветни институции за оваа работа како 
што беше подетално објаснетово претходните 
поглавја од овој документ, како и соодветна 
правна основа што е во сила. Освен тоа, спо-
ред одредбите од ССА Косово* треба да ги 
преземе потребните мерки за да ја усогласи 
националаната правна рамка со Европското 
законодавство, и да гарантира дека ова ќе се 
случи во рок од 5 години откако влезе во сила 
ССА, на слично ниво, како она што е во ЕУ, за 
заштита на правата на интелектуална сопстве-
ност, индустриските и комерцијалните права 
како и ефикасни начини за спроведување на 
овие права. 

Косово* има можност некои од своите произ-
води да ги развие за да може да се квалифи-
куваат за да бидат заштитени со географска 
ознака. Треба да се нагласи дека покрај овие 
производи што беа претходно споменати, Ко-
сово* има и други производи што би можеле 
да се земат предвид како ГО.  Во оваа насока, 
важно е да се забележи дека степенот до кој 
Косово* би имал корист од заштита на ГО за-
виси од тоа колку добро е подготвен да се при-
лагоди на овој нов вид интелектуална сопстве-
ност. За ова е потребно и владата и приватниот 
сектор заедно и координирано да соработува-
ат. Првата задача е да се создаде соодвете пра-
вен режим и јавна сфера на заштита на гео-
графските ознаки и да се зголеми нивото на 
стандардите на производите за да ги исполнат 
барањата на пазарот. Па така, Косово* треба 
подобро да ја разбере важноста на економски-
те предности што ја нуди заштитата на ГО.

Следствено на ова, подолу се дадени неколку 
препораки за Косово*  со цел да се обезбеди 
соодветен и ефективен систем за ГО, а земјо-
делците и содружниците да добијат соодветна 
правна заштита и мерки за поддршка од др-
жавните институции: 

⇒	Иако веќе се основани институциите и не-
кои други значајни содружници, се препо-
рачува да се преорганизира институцио-
налната поставеност за да да може Косово* 
целосно да ополномоштува и да ги одреду-
ва надлежностите на секоја институција, 
оттука, да се осигури дека:
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	Извештаите за заштита на географ-
ските ознаки и ознаките за потекло за 
прехрамбените производи (храна) и вио 
ги носи Министерството за земјодел-
ство, шумарство и рурален развој во 
согласност со Законот за земјоделство и 
рурален развој и други законски и под-
законски акти под надлежност на ова 
Министерство;   

	Извештаите за заштита на географските 
ознаки и ознаките за потекло на други 
производи и услуги ( главно индустри-
ски производи) ги носи Агенцијата за 
интелектуална сопственост (МТИ) во 
согласност со Законот за географски 
ознаки и ознаки за потекло, Законот за 
патенти како што е утврдено во нед-
лежнстите на Агенцијата, и други подза-
конски акти одобрени во областа на ГО. 

⇒	Законите на Косово* треба и понатаму 
да се усогласат со Европското законодав-
ство, главно Директивата 2004/48/EC на 
Европскиот парламент и на Советот од 
29.04.2004 за зајакнување на правата на 
интелектуална сопственост, Регулативата 
на ЕУ бр.1151/2012  на Европскиот парла-
мент и на Советот од 21.11.2012 за шеми 
за квалитет на земјоделски и прехрамбени 
производи, па така, Косово* треба уште да:

	Да ги прегледа и приготви нацрт-аманд-
мани за Законот бр. 05/L-051 за географ-
ски ознаки и ознаки за потекло;

	Ги прегледа и да подготви нацрт- аманд-
мани за новиот Законот за земјоделство 
и рурален развој;

	Да подготви и усвои нов закон - Закон 
за шеми за квалитет за земјоделски и 
прехрамбени производи; 

⇒	Во оваа фаза, како мерка што веднаш би 
требало да се примени уште од следната го-
дина додека да се донесе нов Закон за шеми 
за квалитет за земјоделски и прехрамбени 
производи, соодветни надлежни органи кои 
ќе го поддржуваат зајакнувањето и функ-
ционирањето на Експертската комисија 
како што е утврдено со Член 32 од Законот 

бр.05/L-051 за географски ознаки и ознаки 
за потекло Освен тоа, треба да се обезбедат 
тренинзи за членовите на Експертската ко-
мисија за ГО, за персоналот во Министер-
ството за земјоделство и за персоналот во 
Агенцијата за храна и ветеринарство што 
се занимаваат со ГО.

⇒	Битните подзаконски акти треба да бидат 
подготвени и усвоиени. Па така, треба да се 
подготви и усвои Регулативата за внатреш-
ните правила на процедурите на Експерт-
ската комисија за земјоделски и прехрамбе-
ни производи, за да може целосно да биде 
во функција, 

⇒	Треба да основа регистар со база на пода-
тоци за ГО во рамки на МЗШРР, сличен на 
системот на ИПАС ( Ситем за автоматиза-
ција на индустриска сопственост) што го 
користи ИПА за потребите при регистри-
рање на ГО во рамки на МЗШРР - земјо-
делски прехрамбени производи и вина. До 
оваа база на податоци треба да биде лесно 
достапна за јавноста, односно до специфи-
кациите на производите, географскиот на-
зив и Правилникот за посебни барања.  

⇒	Експертската комисија и членовите на На-
ционалната државна интелектуална соп-
ственост треба да ги откријат производите 
што би можеле да се заштитат со ГО и мо-
жат да бидат меѓугранични производи со 
ГО, а со тоа да се имад предвид билатерал-
ни ( во случајот со Шари - мултилатерални) 
меѓунардони договори за ГО. 

⇒	Да воведе мерки за политиката, во рамки 
на МЗШРР за поддршка на земјоделците, 
производителите и други содружници за 
да откријат уште соодветни потенцијални 
производи со ГО и да поднесат барања за 
ГО.

⇒	Да воведе таков систем на етикетирање 
што вклучува контролни марки коишто ќе 
ги печати соодветно надлежно тело во Ко-
сово* со вообичаениот систем за отпечате-
ни симболи за ГО за пониски трошоци и да 
се подобри видливоста на производот и да 
биде попризнат меѓу потрошувачите и се-
како да воведе одредби за условите, начи-



150

нот и процедурите за официјална контрола 
на производството и трговијата на земјо-
делските и прехрамебните производи со 
географски ознаки;

⇒	Да основа континуиран поцес на пренесу-
вање на знаење преку подготовка и отпоч-
нување на долготрајна јавна кампања или 
национална стратегија за ГО за уште по-
веќе да го зајакне тековниот систем за ГО 
и да ја зголеми свеста на јавноста за при-
добивките на потрошувачите доколку ко-
ристат производи со ГО, да го промовира 
производството на прехрамбени производи 
со ГО, обработка и пласман преку различ-
ни институции на производители и содруж-
ници. 

⇒	За крај, откако ќе се заштити првиот произ-
вод со ГО, да го истражи и оцени влијание-
то на производите со ГО врз економијата и 
извозот на ваквиот производ, за во иднина 
да може уште повеќе да им овозможи ад-
министративна, едукативна и инвестицио-
на поддршка на производителите со ГО за 
да конкурираат на извозниот пазар на ЕУ. 

Референци
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Париската ковенција за заштита на индустри-
ската сопственост http://www.wipo.int/export/
sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_
wo020.pdf

Лисбонскиот договор за заштита на називите 
за потекло и нивна меѓународна регистрација 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/
legal_texts/lisbon_agreement.pdf

Закон бр. 04/L-026 за трговски озна-
ки.  Официјален весник бр. 10/201, изда-
ден на 24.08.2011 - https://gzk.rks-gov.net/
ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753

Закон бр. 05/l -039 за изменување и дополну-
вање на Закон бр.  04/l-029 за патенти https://
gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11022 

Регулатива на МТИ (ГРК) бр. 10/2018 за из-
менување и дополнување на Регулативата бр.  
29/2012 за внатрешна организација и систе-
матизација на работата на Министерството за 
трговија и индустрија  https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=17679

Регулатива (ГРК) бр. 37/2013 за внатрешна 
организација и систематизација на работа 
во минстерството за земјоделство, шумар-
ство и рурален развој  https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=9007

Закон бр. 05 / L-117 за акредитација https://gzk.
rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239

Градење на географски ознаки во државите 
во Југоисточна Европа. Студии на случај од 
Косово* и Црна Гора за Сирењето од Шар 
планина и Плевија.  Колективен извештај 
на Напредниот мајстор „Шума, природа и 
засилувач; Опција „Опција„ Управување со 
природата и општеството на меѓународно 
ниво “Наставен модул„ Оцена на животна-
та средина на меѓународни проекти за упра-
вување со природни ресурси “ https://www.
iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.
php?explnum_id=14400 

Зголемена политика и ефикасност на Косово 
* Земјоделска политика за да се искористи 
комерцијализацијата на малите и семејни-
те земјоделци. 10-11 септември 2018 година, 
Економски факултет, Универзитет во Кент, 
Кантербери, Велика Британија

Институт за интелектуална сопственост на 
Косово* - http://www.ksiip.com/

Косово* е домаќин на првата регионална сред-
ба на изведувачи за географски ознаки во др-
жавите во  Југоисточна Европа - http://www.
ksiip.com/news-1/

Светска интернет статистика - https://www.
internetworldstats.com/europa2.htm
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В.4.1 Вовед

Црна Гора, држава која се протега на 13.812км2 
со малку повеќе од 600.000 жители нуди голем 
број различни видови производи. Земјодел-
ството е еден од најважните сектори во Црна 
Гора, и во економски и во општествен поглед. 
Придонесува околку 10% од вкупниот БДП во 
државата и вработува грубо околку 6% од ра-
ботоспособното население.

Слика В.4.1. Број на фарми според големина-
та на земјоделското земјиште

1.19%

2.64%
2.16%

2.18%
1.20%

1.67%
0.70%

0.66%
0.64%

0.89%
0.87%

No land
<0.1
0.1-0.5
0.5-1.0
1.0-2.0
2.0-3.0
3.0-4.0
4.0-5.0
5.0-6.0
6.0-8.0
8.0-10.0
10.0-15.0
15.0-20.0
20.0-30.0
30.0-50.0
50.0-100.0
100.0>

31.58%

18.16%

8.35%

4.62%

17.34%

5.15%

Извор:МОНШТАТ, Земјоделски попис 2010.

Просечната големина на фармите во Црна Гора 
е многу мала (Слика 1), па како последица на 
тоа земјоделскиот сектор не може да се натпре-
варува во економијата во размер, туку со про-
изводи со „поголема вредност“. Според попи-
сот во земјоделството од 2010 год. , 66,9 % или 
32.675 од земјоделските фарми се занимавале 
со сточарство. Структурата на фармите од друга 
страна пак, е неповолна бидејќи 82,93% од сто-
чарските фарми имале до 5 грла, а пак процеч-
ниот број на грла по фарма бил 3,3 говеда, 37,3 
овци и 9,8 кози. 

Заради карактеристичната географска позиција, 
достапните природни богатства и богата тра-
диција, Црна Гора може успешно да се натпре-
варува со голем број на домашни прехрамбени 
производи и традиционални специјалитети. По-
крај споменатите услови, се очекува производи-
те со Географска ознака (ГО) да бидат движечка 
сила во земјоделскиот сектор во Црна Гора.

Преговорите за членство за Црна Гора започ-
нале во јуни 2012 год. До денес отворени се 30 
преговарачки поглавја,  а 3 од нив биле условно 
затворени во јуни 2017 год. ( Европската коми-
сија, 2018 год.). Усогласеноста на заедничката 

политика за квалитет на ЕУ 
и органско фармерство е во 
преговори во рамки на По-
главје 11. 

Според Извештајот на Ев-
ропската комисија за Црна 
Гора од 2018 год: „ Црна Гора 
е умерено подготвена во об-
ласта на земјоделството и ру-
ралниот развој. Продолжен е 
добриот напредок, вклучи-
телно и довербата во задачи-
те за спроведување на буџе-
тот за две мерки во рамките 
на Програмата ИПАРД II. Во 
наредната година, Црна Гора 
треба особено: да спроведе 
мерки доверени во рамки-
те на Програмата ИПАРД II 
и да побара доверба во за-
дачите за спроведување на 
буџетот за други мерки на 

Програмата; продолжи да го спроведува акци-
ониот план за усогласување на законодавството 
на земјоделството и руралниот развој, особено 
преку понатамошно развивање на интегриран 
административен и контролен систем. “

Постигнат е напредок во однос на хоризонтал-
ните прашања, мерките за директна поддршка 
се целосно обезличени од производството, а 
плаќањата се поврзани со вкрстената усогласе-
ност. 

Црна Гора напредува во воспоставувањето на 
Систем за идентификација на парцели како дел 
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од целокупниот интегриран систем за админи-
страција и контрола (IACS). 

Во тек е развој на мрежа за податоци за сметко-
водство за фарми (FADN). Законот за организа-
ција на обичниот пазар (МК) беше донесен во 
2017 година 69. Потребно е понатамошно усо-
гласување на законодавството на Црна Гора со 
законодавството на ЕУ, како и продолжување 
на подобрување на административниот капа-
цитет. На Црна Гора и беше доверено во октом-
ври 2017 година со задачи за спроведување на 
буџетот за мерките ИПАРД II ‘ Инвестиции во 
физички средства на земјоделски стопанства’ и 
‘инвестиции во физички средства за обработка 
и маркетинг на земјоделски и рибни производи’. 
Договорот за финансирање  во влезе во сила на 
06.12.2017. Таа обезбедува основа за спроведу-
вање на Програмата ИПАРД II со првиот повик 
за предлози, објавен во февруари 2018 година

За политиката на квалитет, Законот за шеми 
за квалитет на земјоделските и прехранбени-
те производи усогласен со законодавството на 
ЕУ беше донесен во март 2017 година. Додека 
допрва треба да се донесе законодавството за 
спроведување, одреден напредок е постигнат 
во развојот и унапредувањето на шемите за 
квалитет во Црна Гора. Во однос на органското 
земјоделство, Црна Гора презеде мерки за усо-
гласување со законодавството на ЕУ: има над-
лежен орган за органско производство, систем 
на акредитација за контролните тела и систем 
на сертификација на органско производство. 
Органското земјоделство се унапредува преку 
исплати по области и грло добиток (Европската 
комисија, 2018).

 
69  МК обезбедува основа за формирање 
на Организации на производители (ЗП) и Група на 
производители (ГП).

В.4.2 Програми за 
рурален развој и 
политика за храна 
на државата/ЗЗП во 
рамки на националната 
стратегија и 
документите за 
програми 
Југославија и нејзините претходници се меѓу 
најпроактивните земји што ги штитат изворите 
и називите на потекло, потписнички на: 

•	 Париска конвенција (1883); 

•	 Мадридски договор ( 1891); и 

•	 Лисабонски договор (1958).

Во време на Југославија, на заштитата за ГО се 
гледаше единствено како алатка за интелектуал-
на сопственост. 

Во 90-тите, новите држави почнаа да ги обно-
вуваат нивните системи. Реформите се водат од 
интеграцијата во ЕУ, а географските ознаки ста-
нуваат се повеќе како алатка за рурален развој

Црна Гора го наследи пристапот од поранешна 
Југославија од горе надолу, каде производители-
те не се во центарот на ГИ процесите, допол-
нително проследено со недостаток на транспа-
рентност на процедурата. Од неодамна, ова е 
променето и Црна Гора донесе нова регулатива, 
како и создаде нов модерен систем, ориентиран 
кон производителите.

Главните стратешки документи за ГО се след-
ните:

•	 Стратегија за развој на земјоделството и ру-
ралните области - 2015-2020 година. Мини-
стерство за земјоделство и рурален развој на 
Црна Гора ;

•	 Акционен план за усогласување на законо-
давството, Поглавје 11 - Земјоделство и ру-
рален развој. Министерство за земјоделство 
и рурален развој на Црна Гора. 
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Стратегијата ја дефинира рамката и патот за развој на земјоделскиот сектор и руралните области во 
контекст на севкупниот приоритет на Црна Гора за спроведување на процесот на интеграција на по-
литиките на ЕУ за периодот 2015-2020 година. Иако Црна Гора можеби нема физички и структурен 
капацитет да се натпреварува на пазарите на земјоделските производи од тековната мерка, таа има 
потенцијал да развие високо квалитетни земјоделски и прехранбени производи засновани врз инова-
тивни и традиционални процеси на производство. 

Целта број два во стратегијата за рурален развој 2015-2020 е дефинирана со: „Подобрување на 
безбедноста на храната и квалитетот на храната: Зголемување на стандардите за безбедност на 
храната по пристапни цени на потрошувачите; Зголемете го квалитетот на производите (стандар-
ди за квалитет, органски производи, PDO / PGI) ”.

План за мерки за работа е прикажан во Табела 1.

Табела В.4.1. Резиме што ги покажува главните потреби и мерки за рурален развој

Потребата е 
идентификувана ИПАРД 2 ИПА

Друга 
донаторска 

помош
Национален

1. Подобрување на 
конкурентноста

Инвестиции во 
земјоделски стопанства  X X X

2. Подобрување 
на безбедноста 
и квалитетот на 
храната

Подобрување на 
квалитетот на производите X X X

3. Подобрување на 
одржливи ресурси

Зачувување на 
домородните генетски 
ресурси во земјоделството 
Органско производство 
Одржливо користење на 
планински пасишта 

X X

4. Подобрување 
на квалитетот на 
животот и развојот 
во руралните 
области

Диверзификација на 
економските активности во 
руралните области 
Реновирање и развој 
на селата и руралната 
инфраструктура  
Агро-еколошки мерки 
Имплементација на 
стратегии за локален 
развој - Лидер пристап  

X X

5. Подобрување на 
административните 
капацитети

Имплементација на 
стратегии за локален 
развој - Лидер пристап  
Мерка за техничка помош 

X

Извор: MARD: Програма за развој на земјоделството и руралните области во Црна Гора според ИПАРД II 2014-2020 година .

Стратегијата обезбедува добра основа за развој на ГО во Црна Гора. 

Наспроти другите земји од ЗБ во Црна Гора постои флексибилност што овозможува регистрација на 
традиционални капацитети за преработка на производи. Правната рамка на Црна Гора може да биде 
добар пример за другите држави/територии на ЗБ каде објектите за преработка на ГО со млеко и 
месо имаат пречки при регистрацијата.
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Покрај тоа, флексибилноста за преработувачите 
од мал обем им овозможува на малите земјодел-
ци лесно да се регистрираат за преработка на 
фармите. Со оваа флексибилност, малите фарми 
можат да добијат регистрација и почеток на об-
работка на ГО производи од прехранбени про-
изводи. 

Очигледен е недостигот на знаење кај земјо-
делците за придобивките и за принципите на 
ГО системот. Покрај тоа, постои слаба свест кај 
потрошувачите за ГО. Поддршка на политиката 
за зголемување на знаењето на земјоделците и 
свеста на потрошувачите ќе биде корисна.

В.4.3 Евалуација на те-
ковните функционални 
системи за воведување 
на легислативата на 
ЕУ за ЗОП, ЗГО и ГТС за 
земјоделски и прехрам-
бени производи. 

Во Црна Гора, како и во остатокот од бал-
канските земји / територии, традиционалното 
производство што во основа ја има фармата  сè 
уште е многу активно заради многу високиот 
процент на рурални домаќинства. Повеќето од 
земјоделските домаќинства сè уште произве-
дуваат своја храна, преработка на млеко во си-
рење, путер, обезмастено млеко и други млечни 
производи, преработка на месо од различни жи-
вотни во шунка, салама и други специјалитети, 
како и овошје и зеленчук во кисели краставички 
и слатки конзерви за зима (FAO-EBRD, 2017).

Заради карактеристичната географска позиција, 
достапните природни богатства и богата тра-
диција, Црна Гора може успешно да се натпре-
варува со голем број на домашни прехрамбени 
производи и традиционални специјалитети.

Малите фарми и планинско подрачје условуваа 
дека најголемиот дел од црногорското земјодел-
ство не може да се натпреварува со економија од 
голем обем, туку со традиционални производи 
со висок квалитет.

Ц.4.3.1. Законска поставеност 

Црна Гора целосно го усогласи законодавство-
то со регулативите на ЕУ во врска со шемите 
за квалитет.

Правната рамка поврзана со ГО опфаќа:
•	 Закон за шеми за квалитет на земјоделски 

и прехранбени производи (Службен вес-
ник на Црна Гора, бр. 01-347 / 2, 31). Март 
2017).

•	 Правилник за начинот на регистрација на 
ознаката на потекло и географската ознака 
на земјоделските и прехранбените произво-
ди.

•	 Правилник за етикети за традиционални 
специјалитети на земјоделски и прехранбе-
ни производи.

Шеми за квалитет на земјоделски и прехран-
бени производи се: 

•	 ЗОП - заштитена ознака за потекло; 
•	 ЗГО - заштитена географска ознака; 
•	 ГТС - ознака за гарантиран традиционален 

специјалитет; 
•	 Високо квалитетни ознаки; 
•	 Означени планински производ; 
•	 Ознаката од мојата фарма.

 Слика 1. ЗОП ознака  Слика 2. ЗГО ознака

Слика 3. ГТС ознака
Извор :Правилник за начинот на регистрација на ознаката на 
потекло и географската ознака на земјоделските и прехранбе-
ните производи.
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Ц.4.3.2. Институционален систем

МЗРР е институција надлежна за регистрација 
на производи на ГО на национално ниво и упра-
вува со постапките за регистрација на ниво на 
ЕУ.

Постапката за регистрација е следна:

	Во согласност со законските регулативи на 
Црна Гора, заштитата на географските озна-
ки за прехранбени производи, грозје и вин-
ски производи и јаки алкохолни пијалоци е 
под надлежност на Министерството за земјо-
делство и рурален развој. 

	Пријавата за регистрација на географска оз-
нака може да биде поднесена од здруженија 
на физички и правни лица, деловни здруже-
нија и здруженија на потрошувачи, за зашти-
та на името на потеклото или географската 
ознака во рамките на нивните активности. 

	Спецификациите на производот треба да се 
достават до Министерството; 

	Комисија која што е формирана од Мини-
стерството одлучува за апликација;

	Географската ознака се добива со издавање 
на решение за регистрација кај надлежни-
от орган, што се запишува во Регистарот на 
имиња на потекло или Регистарот на гео-
графски ознаки, со пропишани библиограф-
ски податоци што ги води надлежниот орган.

Постапка за контролирање 

Бидејќи шемите за квалитет во суштина се 
шема за диференцијација и дека системите за 
квалитет имаат смисла, мора да се воспостави 
ефикасен начин на контрола. Контролата првен-
ствено се однесува на две нивоа, во процесот на 
производство се врши сообразност на проце-
сот на производство на производ со соодветна 
спецификација, а овие задачи првенствено им 
се доверени на куќите за сертификација, кои 
имаат соодветна акредитација и кои се овласте-
ни во многу земји од надлежните институции. 
Вториот дел од контролата се однесува на мар-
кетинг на производи на ГО, со посебен фокус на 
заштита од злоупотреба на имиња на заштитени 

производи и овие работни места им се довере-
ни пред сè на надлежните органи на државната 
инспекција.

Евалуацијата на сообразноста на земјоделските 
или прехранбените производи со специфика-
цијата на производот се врши по Одлуката за за-
пишување во регистарот на ознаката за потекло, 
географските ознаки, загарантирани со името 
традиционални специјалитети. Проценката на 
сообразност со спецификацијата на производот 
ја врши контролното МОНТЕОРГАНСКО тело, 
кое е овластено од МЗРР.

МОНТЕОРГАНСКИ е акредитиран според 
стандардот MEST EN ISO / IEC 17065 од Телото 
за акредитација на Црна Гора.

Постапката за проценка на сообразноста на 
земјоделските и / или прехранбените произво-
ди со спецификацијата на производот започну-
ва со поднесување на барањето до контролното 
тело - МОНТЕОРГАНИК. Доколку постапката 
за проценка на сообразноста утврди дека земјо-
делските и / или прехранбените производи се во 
согласност со спецификацијата, МОНТЕРГА-
НИК издава документ за сообразност на земјо-
делски и / или прехранбени производи што му 
ги доставува на барателот и на Министерството. 
Доколку МОНТЕОРГАНИК открие значителна 
неусогласеност со спецификациите на земјодел-
ски и / или прехранбени производи, е должено 
да го извести МЗРР.

Трошоците за проценка на исполнување-
то на спецификацијата ги плаќа апликантот.  
Проценката на сообразноста на земјоделските и 
/ или прехранбените производи со специфика-
циите се врши врз основа на контролниот план 
на контролното тело. 

Инспекцискиот надзор над спроведувањето на 
ГО го врши МЗРР. Инспекцијата се врши преку 
земјоделскиот прехрамбениот и пазарен инспек-
торат.  Покрај надлежноста на инспекторите ут-
врдени со закон за регулирање на инспекцијата, 
земјоделскиот инспектор има надлежност: да го 
следи водењето на регистри и евиденциите во 
согласност со овој закон; го верификува испол-
нувањето на условите за вршење активности за 
проценка на сообразноста на земјоделските и 
прехранбените производи со спецификацијата 
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на производот; зема примероци од земјоделски и прехранбени производи за да утврди исполнување 
на условите во спецификацијата на производот; предлага на МЗРР бришење на производителите и 
преработувачите на земјоделски и прехранбени производи од соодветните записи, доколку утврди 
дека нивните производи не ги исполнуваат барањата од спецификацијата на производот.

МЗРР направи голем чекор кон усогласување на правната рамка со која се регулира полето на шеми 
за квалитет со релевантното законодавство на ЕУ. Сега е важно овој систем да биде промовиран за 
мапирање на потенцијалните производи што би можеле да бидат предмет на заштита, без разлика 
дали станува збор за ЗОП или ЗГО, и после тоа да се организираат состаноци на претставници на 
ресорните институции со производители во тие мапирани области. со цел поблизу да ги објасниме 
придобивките од заштитата на географското потекло. Кога станува збор за заштитата на првичниот 
производ, паралелно мора да се развива и системот за контрола и заштита на овие производители, 
затоа што ако контролниот систем не се применува, потоа се појавуваат и нејасностии.

В.4.3.3. Мерките за квалитет на храна што се во сила 

Во Црна Гора постојат две мерки на поддршка: Национална и ИПАРД 2.

Национална буџетска поддршка 

Спроведувањето на земјоделската политика е планирано преку годишниот агро-буџет, што го пред-
лага Министерството за земјоделство и рурален развој (МЗРР), заедно со голем број други докумен-
ти, регулативи и акти, кои се неопходни за неговото работење. Агро-буџетот содржи голем број мер-
ки и стимулативни шеми што се усогласени со приоритетите на земјоделската политика, како што 
е наведено во стратегијата за 2015-2020 година и акциониот план за нејзино спроведување (МЗРР 
2015a, 2015b). 

Анализирајќи ја вкупната планирана земјоделска поддршка, позитивен тренд се забележува во текот 
на студискиот период 2010-2015 година.  Позначителен пораст на планираната земјоделска поддршка 
е забележан во 2011 и 2015 година.  Вкупната земјоделска поддршка се зголеми од 14,6 милиони евра 
во 2010 година на 20 милиони евра во 2015 година (т.е. за 37%). Поддршката генерално е рамномер-
но распоредена помеѓу пазарната и директната поддршка на производителите, мерките за рурален 
развој и општата поддршка на услугата (Слика 2).

Слика Ц.4.2. Буџетска поддршка за земјоделството во Црна Гора (планирани средства), 2010-
2015 година

Извор: ОСВ, 2018
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ИПАРД 2 поддршка

ИПАРД 2 има важна улога за развој на ГО во Црна Гора. Јавната помош на ИПАРД 2 за периодот 
2014-2020 година е 51.084,314 ЕУР, од кои ЕУ придонесува со 39.000.000 ЕУР. Во Табелата Ц.4.2 
е претставен буџетот на ИПАРД 2.

Табела Ц.4.2. Индикативно раздвојување на буџетот по мерки, 2014-2020 година 

Мерки
Вкупно јавна 

помош
Вкупно 

расходи
во евра во евра во евра

Инвестиции во физички алатки 
за земјоделски објекти

15,840,000 10,559,999 26,399,999

Инвестиции во физички алатки 
за обработка и пласман на 
земјоделките производи и 
риболовот

23,693,334 23,693,334 47,386,668

Агро-еколошка клима и мерки 
за органско производство

4,117,647 - 4,117,647

Спроверување на стратегиите 
за локален развој – пристапот 
ЛИДЕР

766,667 - 766,667

Инвестиции во руралната 
инфраструктура

2,133,333  - 2,133,333

Диверзификација на фармите 
и развој на бизнисите

2,933,333 1,579,486 4,512,819

Техничка поддршка 1,600,000 - 1,600,000
Вкупно 51,084,314 35,832,819 86,917,133

Извор: МЗРР (2016): Програма за развој на земјоделството и руралните области во Црна Гора под ИПАРД 2 2014-2020 година.

Мерки поврзани со шемите за квалитет

Мерките за поддршка на земјоделството се 
пропишани врз основа на Законот за земјо-
делство и рурален развој («Службен весник на 
Црна Гора», бр. 56/09, 34/14, 1/15 и 30/17) и 
регулативата за условите, начинот и динами-
ката на спроведување на мерките за земјодел-
ска политика. Во 2019 година се предвидени 
следниве мерки: 

•	 За групното производство, нивно образо-
вание и изготвување и дефинирање на по-
требната документација за регистрација на 
производи со географско потекло. Поддршка 
им се доделува на групи производители или 
преработувачи кои се стекнале со знаење во 
однос на воведување и следење на шемата за 
квалитет преку едукативни активности и кои 

доставиле барање за регистрација во МЗРР, 
со предвидената документација, како и за по-
добрување на знаењето за проценка на квали-
тетот на производот.

•	 Поддршка за органски сертифицирани про-
изводи наменети за пазарот и за производи 
заверени како ознака за потекло, географска 
ознака, гарантиран традиционален специја-
литет, повисок квалитет.

•	 Со Регулативата за условите, методот и ди-
намиката на примена на мерките за земјодел-
ска политика - агро-буџет за 2019 година, се 
дава поддршка за промоција на автентични, 
специфични и традиционални земјоделски и 
прехранбени производи (дизајн на пакување, 
промотивни кратки филмови, промотивни те-
тратки, учество на регионални и меѓународ-
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ни саеми, изложби и др.). Во агро-буџетот за 
2019 година, студиската турнеја за произво-
дителите е во фаза на подготовка, опфаќајќи 
земји / територии од регионот, како и одреде-
ни земји членки на ЕУ.

Корисници на овие мерки на поддршка можат 
да бидат правни и физички лица, претприемачи, 
здруженија регистрирани за вршење земјоделски 
активности, сопственици на бизниси. 

Овие мерки за поддршка имаат примарна цел за 
подобрување на квалитетот на производот; одр-
жување на специфичноста и разновидноста на 
црногорското производство и кујна; придонес 
за одржлив развој на областа; зголемување на 
пазарната вредност на производите; зголемена 
доверба на потрошувачите; одржување на тра-
дицијата во земјоделската пракса; зајакнување 
на конкурентноста на земјоделските и прехран-
бените производи; воспоставување и зајакну-
вање на врската помеѓу туризмот и земјоделство-
то; како и обезбедување стабилно снабдување со 
безбедна и квалитетна храна.

Преземени мерки за обезбедување развој на 
ознаки за потекло и географски ознаки на 
национално ниво  

Една од целите е заштита од какво злоупотреба, 
имитација или измама поврзана со производи 
што содржат едно од географските ознаки.  Се-
како, покрај мерките што ги преземаат самите 
производители, како што веќе е споменато во 
Законот за земјоделски квалитети и шемите на 
прехранбени производи, поставен е и инспекци-
ски надзор, каде е јасно кој има надлежност да 
врши надзор и со јасно овластувања што треба 
да ги преземат административните мерки: да се 
забрани употреба на регистрирана ознака за по-
текло, географска ознака или назив загаранти-
рана со традиционални специјалитети што не се 
запишани во регистарот; да се забрани употре-
ба на етикети на производители на земјоделски 
и прехранбени производи кои не се запишани 
во соодветната евиденција за регистрација на 
корисници; да забрани пуштање во промет на 
земјоделски и прехранбени производи со реги-
стрирана марка или име кое не ги исполнува ба-
рањата на спецификацијата на производот; како 
и да забрани пуштање во промет на земјоделски 

и прехранбени производи со регистрирана мар-
ка кога утврди дека не се декларирани во соглас-
ност со прописот. 

Ц.4.3.4. Идентификување на 
клучните прашања и предизвици 
за кои интервенции се потребни на 
национално ниво 

Бидејќи во Црна Гора преовладува фармите 
со мали димензии обично ограничени со рид-
ско и планинско подрачје, висококвалитетните 
прехранбени производи претставуваат основен 
камен за земјоделскиот сектор да биде конку-
рентен. 

И покрај значајниот потенцијал што го нудат 
производите со ГО, овој сектор сè уште не е 
развиен, па производителите не ги користат ГО 
како алатка за да постигнат конкурентска пред-
ност.

Клучниот предизвик за производителите е да 
добијат знаење и искуство за постапките за ГО 
и за работа во здруженија.70

Националниот пазар се одликува со мал обем и 
недоволна свест кај потрпшувачите за прехрам-
бени производи со ГО. Од голема важност се 
планираните и долгорочните кампањи во наци-
оналните пзари за да се зголеми свеста кај по-
трошувачите.  

Црна Гора има добро познати традиционални 
производи во државите од поранешна Југосла-
вија како и значаен број на население кое се 
отселило во ЕУ и низ светот. Ова претставува 
можност за извоз на производите со ГО. Досега 
најголем дел од производите се извезуваат не-
леглано и поставена е забрана за извоз во ЕУ за 
повеќето производи од животинско потекло.  За 
да се истражи богатитот потенцијал за извоз, 
потребно ќе биде да се овзможи поддршка и за 
традиционалните млечни производи со добро 
познатите производи за да се добие број за извоз 

70  Доколку се здружат во здруженија, малите 
производители можат да си ја подобрат конкурентноста 
а со тоа да си ги намалат прошоците, да ги обработуваат 
производите во објектите на кооперациите, полесно ќе 
имаат пристап до знаење, технологија и ќе го подобрат 
рекламирањето на нивните производи, итн.
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од ЕУ преку програмите за поддршка за едука-
цијата и инвестициите. Сите дејствија што ќе се 
преземат за тргнување на забраните за извоз на 
месо ( т.е. свинска чума) ќе ги подобрат можно-
стите за извоз за производите со ГО.

Црна Гора нема регистрирано ниту еден про-
извод со ГО на ниво на ЕУ. Од корист ќе биде 
доколку се овозможи поддршка за процесот на 
регистрација на национално ниво и на ниво на 
ЕУ за традиционалните производи.

Има и значаен број на производи што се заед-
нички и за Црна Гора и за соседните држави /
територии. Проект на ФАО - ЕБРР, 2017 От-
криени се бројни меѓугранични традиционални 
прехрамбени производи ( меѓугранична зона 
Србија-Црна Гора), како што се „Стелја“ (су-
шено овчо месо) и Говедски пршут“(сушено го-
ведско месо), но исто така и „Суџук“(колбас) и 
одредени млечни производи, итн.  

Меѓугранична регистрација е дозволено со цр-
ногорската законска одредба и одредбата на За-
конот на ЕУ, но нема постапка меѓу соседните 
држави/територии што ќе ја олесни меѓугра-
ничната регистрација на производите со ГО. 

 

В.4.4 Листа на 
национални производи 
врзани со потекло и 
трошочно-добивна 
анализа

За земјоделството во Црна Гора, превземени се 
важни чекори за создавање на систем за полити-
ка за квалитет, но треба да се преземат и поин-
тензивни чекори за да се поттикне конкурент-
носта. Досега, пет производа се заштитени со 
географски ознаки:“Njeguski pršut”, “Pljevaljski 
sir”, “Crnogorski goveđi pršut”, “Crnogorska 
stelja” and “Crnogorski pršut”. А Durmitorski 
skorupInsert a tag “ и “Kolašinski lisnati sir“ се во 
процес на регистрација.

Меѓутоа, сè уште нема сертифицирани произво-
дители за ниту еден од заштитените производи. 
Следствено на ова, потребно е да се работи со 
производителите за да се мотивираат и да влезат 
во процесот на сертификација, затоа што един-
ствено на овој начин може да се постигнат сите 
предности што ги носат шемите за квалитет.

Процесот за производ-
ство на„Crnogorski pršut„ 
(Црногорска шунка, или 
Црногорска пршута) трае 
најмалку една година. Тој 
се одвива во централниот 
дел на Црнагора, на тери-

торија на неколку општини. Областа на произ-
водство е одредена со границите на Старата 
Црна Гора, територијата на поранешните 4 
„nahijas”, што денес, административно опфаќа-
ат дел од општините: Цетиње, Никшиќ, Дани-
ловград, Подгорица и Бар (Црногорски пршут, 
спецификација на производот).

“Njeguški pršut” (Ње-
гушка шунка) е сув 
производ од свинско 
месо што се рпави од 
целата нога на свиња-
та без стапалото, со 
коска, кожа, маста, но 

без карличните коски. Се суши, се посолува со 
морска сол, се пуши под суво буково дрво коеш-
то бавно гори (Fagus sp.) и така стои најмалку 
девет (9) месеци под постојан процес на сушење 
и созревање. Се произведува во ограничена гео-
графска област- областа Његуши. Његушката 
шунка се произведува исклучиво од свежо свин-
ско месо што се добива од прасиња потомци на 
комерцијалните месни раси, вкрстени раси или 
чисти, или спојување на некоја комбинација.

Производството на Njeguški prosciutto се огра-
ничува исклучиво на областата Његуши, об-
ласт што ги опфаќа селата: Dugi do, Erakovići, 
Raićevići, Kopito, Vrba, Mali and Velji Zalazi, 
Žanjev do, Mirac и Majstori, како и селата: 
Bukovica, Podi, Velji kraj, Čavori и Krstac. Ад-
министративно, споменатата област се наоѓа 
во општината Цетиње што географски се на-
оѓа во областа на планината Ловќен. Покрива 
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поршина од 28 мк2, каде сите населби се на 
надморска висина од 600 до 1200 метри ( Ње-
гушка пршута, спцификација на производот).

„Crnogorska Stelja„ (Црногорска Стелја) е про-
извод од пушено и суво овчо месо без коски. Ова 
е сув производ, солен и пушен на буково дрво 
(Fagus sp.) или Обичен габер (Carpinus betulus). 
Производството се одвива во северниот дел на 
Црна Гора. Поголемиот дел од овците треба да 
птекнуваат од границите на заштитената област. 
Овците може да се чуваат најмалку 150 дена.

Бидејќи производството се одвива само во се-
верните делови од државата, областа на произ-
водство ги опфаќа целосно или делумно терито-
риите на следниве 13 општини: Plužine, Šavnik, 
Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, 
Berane, Andrijevica, Petnjica, Rožaje, Gusinje и 
Plav. Областа на производство се карактеризира 
со планинска клима која има влијание и од кон-
тиненталната клима, а надморската висина на 
населбите се протега од 550 до 2000 метри ( Цр-
ногорска стелија, спецификација на производ).

„Crnogorska goveđa 
pršuta” или „Црногор-
ска говедска пршута“ 
се произведува од 
екстра пушено говед-
ско месо, прва и втора 
категорија, солено и 
пушено буково дрво 

(Fagus sp.) или Обичен габер (Carpinus betulus). 
Производството се одвива во северниот дел на 
Црна Гора. За да се произведе се користат грла 
постари од 2.5.

Како сирови материјали за производство на Цр-
ногорска говедска пршута се користат мускули-
те од најубавите делови од трупот на говедото: 
бифтекот, крсната коска, слабината, грбот и 
рамото. За време на процесот на посолување, 
покрај сол, како адитиви може да се користат и 
лук и пипер ( други состојки не се дозволени). 
Парчиња свежо месо што се користат во произ-
водството не смеат да бидат подложени на дру-
ги процес на конзервација освен ладење. Про-
изводствениот процес на Црногорска говедска 
пршута е ограничен само во северниот дел на 
Црна Гора. Областа на производство ги опфаќа 

делумно или целосно териториите на следни-
ве 13 општини од северниот дел на Црна Гора: 
Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, 
Mojkovac, Kolašin, Berane, Andrijevica, Petnjica, 
Rožaje, Plav и Gusinje. Оваа област се одлику-
ва со планинска клима која има влијание и од 
континенталната клима, а надморската висина 
на населбите се протега од 550 до 2000 метри ( 
Црногорска говедска пршута, спецификација на 
производ).

“Pljevaljski sir” (Си-
рење од  Плевија) се 
произведува од кравјо 
мелко што ги има за-
држано сите хранли-
ви состојки. Процесот 
на созревање трае нај-

малку 15 дена. Сирењето од Плевија се одвива 
во северниот дел на Црна Гора, на територијата 
на општината Плевија. 

Како сирови материјали за производство на 
Сирењето од Плевија се користат само сиро-
во кравјо млеко од здрави и регистрирани ста-
да. Освен тоа за да се произведе Сирењето од 
Плевија може да се користат единствено сол и 
животинско сириште без да се користат никакви 
други додатоци. Млекото што се користи за про-
изводство не смее да поднежи на никаков друг 
начин за зачувување освен ладење. Доколку 
млекото не се обработи во првиот час откако ќе 
се измолза и последното млеко, потребно е да се 
обезбеди ладење на млекото на температура под 
8°C, но не смее да се преработи подоцна од 24 
по молзењето. Сирењето од Плевија се произве-
дува во ограничениот северен дел од Црна Гора, 
а општината Плевија се наоѓа на најсеверниот 
дел од Црна Гора и граничи со Србија и Босна 
и Херцеговина. Се протега помеѓу Тара и Лим, 
по горниот тек на реката Чехотина и покрива 
огласт од 1346 км2, односно 10% од вкупната те-
риторија на државата (Сирење од Плевија, спец-
ификација на производ).

Производи што имаат потенцијал да се ре-
гистрираат под шемите за географски озна-
ки

Заради карактеристичната географска пози-
ција, достапните природни богатства и бо-
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гата традиција, Црна Гора може успешно да 
се натпреварува со голем број на домашни 
прехрамбени производи и традиционални 
специјалитети. Проект ФАО-ЕБРР „Надград-
ба на стандардите за квалитет на месо во Црна 
Гора и размена на научени лекции во земјите 
/ териториите на Југоисточна Европа од Ју-
гоисточна Европа - Листа на традиционални 
производи од Црна Гора“, меѓу списокот на 
повеќе од 100 традиционални прехранбени 
производи првично идентификувани во Црна 
Гора, 22 производи беа избрани како произво-
ди со висок потенцијал да бидат регистрирани 
според шемите за географски ознаки. Означе-
ни производи со најголем потенцијал за ГО се: 
а) колбаси од Његушка (Njeguška kobasica); и 
суво говедско месо (Goveđa prđuta).  

1) Његушката кол-
басица (Njeguška 
kobasica) - Неговото 
производство дати-
ра од XV век и се 
одвива во областа 
Његуш и Централ-
на Црна Гора (до-

минантно на надморска височина од 800 до 1200 
м), област што се карактеризира со интензивен 
проток на воздух. За постапката на пушење се 
користи буково дрво (Fagus sp.).  Покрај тоа, 
температурата на воздухот се движи од -10 до 20 
° C. Сите овие се фактори кои многу влијаат на 
посебниот квалитет на  Њeугушките колбаси 
(ФАО-ЕБРР, 2017).  

Табела В.4.2 Проценети производствени капа-
цитети на Његушките колбаси 

Вид производ
Суво 

преработено 
месо 

Број на земјоделци 70
Обем на производство 1.000 t
Вредност на 
производот EUR 7.000.000 ≤

Извор: ФАО-ЕБРР, 2017

Процес на производство - Свинско месо и мас-
но ткиво се мешаат во сооднос 2: 1. Добиената 
маса од месо содржи 2% адитиви (сол, црн пи-

пер и лук со црвена пиперка). Месото и мас-
ното ткиво се сечат на мали парчиња од 1х1 
см, или се мелат. Смесата се полни во свин-
ско црево. Пушењето се прави со букови дрва 
2-3 часа. Производот потоа созрева на ладно и 
темно место 25 дена (ФАО-ЕБРР, 2017).

2) суво говедско месо (Goveđa pršuta) - Има уме-
рено интензивна арома на бука или роговино 
дрво. Се произведува во Северна Црна Гора, 
така што производната површина се карактери-
зира со континентална клима, со сурови зими и 
топли лета (сувите и студените зими овозможу-
ваат сушење на говедско месо, како и добивање 
на посакуваниот квалитет на финален прехран-
бен производ).

Се користат делови за мускули од трупови 
од говедско месо (глави на возраст меѓу 3 и 7 
години), како што се: нозе (без танга), назад 
(од каудалниот раб на четвртиот торакален пр-
шлен до коксаите на колк-костец), стек и рамо. 
Традиционално, производството се одвива во 
текот на зимското време (од ноември до фев-
руари). Полу-индустриското производство се 
продолжува на подолг период благодарение 
на ладилниците за складирање во сопстве-
ност на најголемите преработувачи. Облику-
ваните парчиња месо се посолуваат во текот 
на рачното триење со морска сол (околу 4-6% 
од крајниот производ) за околу 5 до 10 дена. 
Пушењето се изведува со употреба на дрво од 
бука и габер и трае 3-4 недели. Процесот на 
созревање трае околу 2 месеци (ФАО-ЕБРР, 
2017).

Табела В.4.3. Информации кои се сметаат за 
потребни за производство на суво говедско 
месо

Вид производ Суво месо
Број на земјоделци 500
Обем на производство 2.000 t
Вредност на 
производот EUR 24.000.000

Извор: FAO-EBRD, 2017.

Говедата се хранат првенствено со трева (пасење) 
со добар хранлив состав кој вклучува голема со-
држина на лековити и ароматични растенија. Цр-
ногорското суво говедско месо може да се смета 
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како резултат на пренесување на знаење и веш-
тини преку генерациите (луѓето од оваа област 
практичното ги усовршиле знаење и вештини). 
Тековните сточарски техники вклучуваат полу-о-
бемно земјоделство на добиток и искористување 
првенствено на природни пасишта што во голема 
мерка влијае на квалитетот на месото што се ко-
ристи во производството на црногорско сушено 
говедско месо (ФАО-ЕБРР, 2017).

В.4.5 Добри примери 
и практики на 
национално ниво

Традиционалните специјалитети од Црна Гора 
се добро познати на национално и регионално 
ниво, сепак, сè уште нема овластени произво-
дители за кој било производ што е заштитен. 
Во согласност со тоа, неопходно е да се работи 
со производителите со цел да се мотивираат да 
влезат во процесот на сертификација, бидејќи на 
овој начин тие можат да ги почувствуваат сите 
предности на квалитетот на шемата.

Бидејќи Црна Гора има значителен број на по-
тенцијално прекугранични производи, воведу-
вањето систем за регистрација и управување со 
прекуграничните производи за ГО регистрира-
ни од ЕУ може да има особено значење. Добар 
пример може да биде прекуграничната реги-
страција на „Истарски пршут“ или „Истрански 
пршут“, толку успешна приказна за прекугра-
ничните ГО звучи како: Словенија и Хрватска 
заеднички заштитени “Istarski pršut” во ЕУ. На 
14 октомври, Европската комисија регистрира 
заштитена ознака за потекло за споменатиот 
производ. Ова претставува само втора заеднич-
ка апликација за заштитено потекло во ЕУ, би-
дејќи полско - литванскиот мед претходно беше 
регистриран во 2012 година. 

„Istarski pr orut или Istrski pršut“ се разликува од 
другите сушени шумови, бидејќи се произве-
дува од шунка (задна нога на свинско месо), со 
карлична коска, но без кора или поткожна маст. 
Свежата шунка прво се суши со морска сол и 
одредени зачини (бибер, лук, ловор и рузма-

рин), потоа исушени од воздух, но не се пушат. 
Севкупно, процесот на зреење трае најмалку 12 
месеци. Производителите мора да го следат ис-
тиот рецепт и техничка процедура, без оглед на 
тоа дали производството се одвива во Словенија 
или во Хрватска. Освен тоа, суровината мора да 
потекнува од словенечка или хрватска Истра 
или поширокото подрачје на Хрватска, додека 
производството може да се одвива само на тери-
торијата на Истра. Крајниот производ е означен 
како “Istrski pršut” од словенечки производите-
ли или “Istarski prarsut”од страна на Хрватите, 
додека се користи единечен вид на лого.

Апликација за заштита на «Istarski pršut” беше 
поднесена од страна на Хрватска, на што Сло-
венија се спротивстави, како “Istrski pršut « се 
произведува исто така и во Словенија. Двете 
земји успеаја да постигнат договор и доставија 
заедничка апликација за заштита на споменати-
от прехранбен производ (Владата на Република 
Словенија, 2019 година).

В.4.6 Дигитален пристап 
во сертификација 
и промовирање 
на шемите за 
географски ознаки 
и традиционални 
специјалитети

Регистрираната листа на производи за ГО, 
заедно со спецификацијата на производот и 
логото, како и неколку, постојано ажурирани 
збирки на информации (релевантно законо-
давство, овластени лица, упатства и сл.) По-
врзани со ГО на национално и регионално 
ниво се достапни и лесно достапни на МЗРР 
веб-страница (www.minpolj.gov.me/Rubrike/
Politika_kvaliteta/) во рамките на сегментот на 
политиката за квалитет (слика 4). 

http://www.minpolj.gov.me/Rubrike/Politika_kvaliteta/
http://www.minpolj.gov.me/Rubrike/Politika_kvaliteta/
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година. До денес се отворени 30 поглавја на 
преговори, од кои 3 беа провизорно затворени 
во јуни 2017 година. 

Црна Гора има добра стратешка рамка за развој 
на ГИ поставена во Стратегијата за развој на 
земјоделството и руралните области за периодот 
2015 - 2020 година. Една од стратешките цели е 
позната како: „Подобрување на безбедноста и 
квалитетот на храната: Да се зголемат стандар-
дите за безбедност на храна по пристапни цени 
за потрошувачите и да се зголеми квалитетот на 
производите ( стандарди за квалитет, органски 
производи, ЗОП/ЗГО).“

Голем број на производи со ГО се означени како: 
ЗОП;ЗГО;ГТС; планински производи; произво-
ди од моја фарма;производи со поголема вред-
ности; итн, што може да послужат како добар 
пример за државите/териториите од ЗБ со што 
ќе им дозволат на земјоделците да ги истражат 
сите алатки што можат да им помогнат за пого-
лема вредност на нивните производи.

Досега 5 производи се регистрирани како ГО 
(“Njeguski pršut», «Pljevaljski sir», «Crnogorski 
goveđi pršut», «Crnogorska stelja» и «Crnogorski 
pršut»).

За разлика од повеќето држави од ЗБ, во Црна 
Гора има одредено ниво на флексибилност за 
регистрација на објектите за преработка на 
традиционалните производи, па така нејзино-
то законодавство е добар пример за останати-
те држави/ територииод ЗБ  каде што објекти-
те за преработка на млеко и месо на призводи 
со ГО се соочуваат со пречки при процесот на 
регистрација. Освен тоа, флексибилноста им 
дозволува на ситните производители ( ситни-
те земјоделци кои доминираат во структурата 
на националните фарми) лесно да го регистри-
раат процесот на преработка и да започнат со 
производство на прехрамбени производи со 
ГО на нивните фарми.

Црна Гора целосно ја има хармонизирано леги-
слативата за шеми за квалитет со регулативите 
на ЕУ. Во Црна Гора се активни две мерки за 
поддршка: Национални мерки и ИАПРД 2 Про-
грамта, па така има директни мерки што ги под-
држуваат ГО во 2019 а се определуваат преку 
поддршка за промоција и инвестирање.

Слика 4. Веб-страница за МЗРР со персонал 
за храна за ГО 

Извор: МЗРР, 2019.

Мерки поврзани со промовирање на шеми за 
квалитет се во тек во 2019 година.  Регулативата 
за условите, методот и динамиката на спроведу-
вање на мерките за земјоделска политика - агро-
буџет за 2019 година, предвидува промоција 
на автентични, специфични и традиционални 
земјоделски и прехранбени производи (дизајн 
на пакување, промотивни кратки филмови, 
промотивни тетратки, учество во регионални и 
меѓународни саеми, изложби, итн.). 

Во 2019 година беше планирана студиската тур-
неја на производители регистрирани во некои 
од шемите за квалитет во околните земји или 
земјите членки на ЕУ. 

В.4.7 Заклучок и 
препораки

В.4.7.1. Заклучоци

Заради карактеристичната географска позиција, 
достапните природни богатства и богата тра-
диција, Црна Гора може успешно да се натпре-
варува со голем број на домашни прехрамбени 
производи и традиционални специјалитети. 
Поради споменатите услови, производите со ге-
ографски ознаки се очекува да бидат дел од дви-
жечката сила за земјоделскиот сектор во Црна 
Гора.

Црна Гора е во напредни преговори со ЕУ. При-
стапните преговори беа започнати во јуни 2012 
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Она што е очигледно е недоволното знаење кај 
земјоделците за придобивките и начелата од си-
стемот за ГО. Освен тоа, на многу ниско ниво е 
и свеста на потрошувачите за ГО. Поради ова 
поддршка на политиката за зголемување на зна-
ењето на земјоделците и свеста на потрошува-
чите ќе биде многу корисна.

Националниот пазар е многу мал, а дополни-
телно е ограничен и од недоволниот фокус на 
потрошувачите кон прехрамбените производи 
со ГО. Доброиспланираната и долгорочна кам-
пања на национално ниво ќе ја подигне свеста 
кај потршувачите за важноста на ГО.  

Црна Гора има добро познати и надалеку препо-
знатливи традиционални производи во држави-
те од поранешна Југославија како и значаен број 
на население кое се отселило во ЕУ и низ светот. 
Ова претставува можност за извоз на произво-
дите со ГО. За жал, досега најголем дел од про-
изводите се извезуваат нелеглано и поставена е 
забрана за извоз во ЕУ за повеќето производи 
од животинско потекло.  За да се истражи бо-
гатитот потенцијал и можностите , потребно ќе 
биде да се овозможи поддршка и за традицио-
налните млечни производи со добро познатите 
производи за да се добие број за извоз од ЕУ 
преку програмите за поддршка за едукацијата 
и инвестициите. Освен тоа, дејствија што ќе се 
преземат за тргнување на забраните за извоз на 
месо ( предизвикани од на пр. свинска чума) ќе 
ги подобрат можностите за извоз за производи-
те со ГО.

Црна Гора нема регистрирано ниту еден про-
извод со ГО на ниво на ЕУ. Потребна е и внат-
решна и надворешна поддршка за процесот на 
регистрација на национално ниво и на ниво на 
ЕУ за добро познатите традиционалните про-
изводи. И законодавството на Црна Гора и она 
на ЕУ дозволуваат меѓугранична регистрација, 
нонема процедура меѓу соседните држави која 
ќе овозможи и ќе го олесни процесот на реги-
страција за меѓуграничните производи со ГО и 
ќе овозможи дополнителни можности за произ-
водство на поголема група ситни земјоделци. 

В.4.7.2. Препораки

•	 Препорака 1 - поинтенцивно промовирање 
на производството на прехрамбени произво-
ди со ГО, преработка и рекламирање преку 
здруженија;

•	 Препорака 2-  потпишување агробилатерал-
ни и/или мултилатерални договори со кои 
се опфаќа меѓуграничната регистрација на 
производите со ГО. Има голем број на тра-
диционални прехрамбени производи чија об-
ласт на производство се протега на две или 
повеќе држави кои се соочуваат со одредени 
потешкотии при процесот на регистрација. 
Согласно сегашниот закон на Црна Гора и на 
ЕУ, и овие меѓугранични производи се по-
добни за да се заштитат како ГО. Може да се 
има заедничка корист од заедничкото право 
за начинот на кој еден производ ќе се реги-
стрира, контролира и промовира како ГО; 

•	 Препорака 3 - започнување капмања поддр-
жана од надлежните за да се поддигне сме-
ста на јавноста за производите со ГО;

•	 Препорака 4  - воспоставување на систем на 
постојана кампања за едукациа и информа-
ција наменета за земјоделските производите-
ли/преработувачи; 

•	 Препорака 5  - субвенционирање на трошо-
ците за ГО ( сертификација, регистрација на 
производот, итн.);

•	 Препорака 6  - продолжување со практиката 
од 2019 за поддршка на секторот за промови-
рање на ГО; 

•	 Препорака 7 - подетално истражување на 
значајниот потенцијал на извозот на произ-
водите со ГО. Поддршка за традиционални-
те млекарници со добро-познати производи 
за да се добие бројот за извоз на ЕУ преку 
поддршка на процесот за едукација и инве-
стирање. Да се спроведат дејствија за отстра-
нување на забраните за извоз на месо ( т.е. 
свинска чума) со што ќе ги подобрат можно-
стите за извоз за производите со ГО. 
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В.5.1 ВОВЕД 

Приемот на Северна Македонија во Европска-
та унија (ЕУ) е на тековната агенда за проши-
рување на Унијата уште од 2005 год. кога др-
жавата стана кандидат за членка на Унијата, 
но сè уште нема започнато со преговорите за 
пристап кон неа. Барањето за членство е под-
несено уште од 2004 год. а пристапот кон ЕУ е 
најголем стратешки приоритет за Владата.

Според извештајот на ЕК за Северна Маке-
донија, направен е значителен напредок за да 
се наведат  „Итните реформски приоритети“ 
уште од летото во 2017 год, со вистинска желба 
за спроведување реформа, по што следи под-
готовка на задоцнети стратегии и легислативи, 
и консултирање со сите содружници, вклучу-
вајќи ја и опозицијата, на транспарентен на-
чин во кој се вклучени сите страни. Усвоени 
се голем број на стратегии и закони, особено 
во областа на владеење на правото. Меѓутоа, 
сè уште има структурни предизвици, особе-
но во судството, но и во земјоделството.  Во 
однос на постигнатиот напредок, Комисијата 
препорачува Советот да одлучи за започну-
вање на преговорите со Република Северна 
Македонија, со одржување и продлабочување 
на тековните значајни реформи за итните ре-
формски приоритети што се одлучувачки за 
напредокот на државата во иднина. 

Северна Македонија моментално добива 1,3 
милијарди евра помош за развој до 2020 год. 
од Инструментот за претпристапна помош за 
рурален развој, што е еден од механизмите за 
финансирање на земјите-кандидати за член-
ство во ЕУ.

Претходната ИПА Регулатива го опфаќање пе-
риодот  2007-2013 («ИПА 1») и во март 2014 
год. ја замени новата регулатива ( ИПА 2) што 
го опфаќа периодот 2014-2020. Целосниот 
буџет за распределба на ИПА 2 програмата за 
С. Македонија е 664 милиони евра. Новата ре-
гулатива ги насочува правилата за регулирање 
на пристапот до ИПА фондовите за земјите 
кандидати и потенцијалните кандидати.

В.5.2 Профил 
на државата - 
Земјоделство 

Вкупната површина на земјата е : 25 713 
км2

Околку 39% од вкупната површина, или 1,01 
милион хектари, се земјоделско земјиште 
што речиси еднакво е распоределено помеѓу 
обработливо земјиште и трајни пасишта.

Население:  2 022 547

Просечна густина на населението - 79 лица 
на км2 Официјално, една петтина од работо-
способното население и половина од вкупното 
население живее во руралните области.

БДП од земјоделството изнесува околу 7,9%.

Делот од индустриски преработената хра-
на вклучувајќи ги и пијалоците и тутунот во 
БДП изнесува од 3% - 4%. Со ова, земјодел-
ско-прехрамбениот сектор е еден од поголеми-
те сектори кои придонесуваат за националната 
економија со околу 12% од вкупниот БДП.

Структурата на земјоделскиот сектор се одли-
кува со мали семејни фарми, што се во нив-
на сопственост или под наем, и поделени на 
многу мали парцели. Поголемиот дел од па-
сиштата се во државна сопственост и под ра-
ководство на Јавното претпријатие за стопани-
сување со пасишта.

Просечната големина на обработливи земјиш-
ни парцели е 0,26 хектари, а 58% од вкупната 
површина што се користи е помалку од 1 хек-
тар земја.

Мали се по обем и земјоделските имоти каде 
што се одгледува стока, и несоодветните места 
каде што тие се чуваат сè уште носи ризик за 
ниската продуктивност во овој сектор како и 
нискиот квалитет на производите.

• Просечниот број на млечни крави на еден 
земјоделски имот е 3-5 животни,

• Просечниот број на овци по фарма се про-
тега од 20 до 200 животни, кои најмногу се 
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чуваат за производство на јагнешко месо и 
производство на млеко ( ретко за волна).

• Значаен дел од земјоделските имоти одгле-
дува свињи, но поголемиот дел од нив има-
ат 1 до 2 свињи за колење или до 5 свињи за 
гоење.

• Околку 65% од вкупниот број на кокошки 
несилки е доста намален

Органско производство: Органското произ-
водство е во фаза на развој.  Во последните 
години се зголеми големината на обработлива 
површина сертифицирана за органско произ-
водство како и бројот на компаниите што се 
занимаваат со него.  Во 2017 год, регистрира-
ни се 654 правни лица во системот за земјо-
делско органско производство во земјава.  Тие 
произведуваат месо, млечни производи, мед, 
житарки, индустриски култури, вино, овошје 
и зеленчук.

Земјата е нето-извозник на тутун (суво ориен-
тален), вино, зеленчук и  јагнешко месо, како 
и нето увозник на риба и производи од риба, 
како и ладно и замрзнато месо.

Земјата е главно ридска и планинска (80%); 
со комбинација од континентална и суб-меди-
теранска клима, што се одликува со долги и 
топли лета и кратки и не многу студени зими; 
како и плодна почва што главно нуди услови 
за производство на голем број прехрамбени 
производи.

Стратешките документи даваат краток пре-
глед на бројните ограничувања со кои се со-
очуваат руралните области, меѓу кои спаѓаат 
и ограничените инвестиции во земјоделската 
инфраструктура, сè повозрасното население 
кое останува во руралните области, можно-
стите за разнообразност на приходите, ограни-
чено знаење и одржливи практики, распаѓање 
на почвата, и изложеност на климатските про-
мени.

В.5.3 РУРАЛЕН РАЗВОЈ  

Националната стратегија за земјоделство и 
рурален развој за периодот од 2014-2020 е 
најважниот долгорочен документ во областа 
на земјоделството и руралниот развој за по-
ставеноста и спроведувањето на целите, поли-
тиките и мерките за развој на земјоделството и 
на руралните области во С.Македонија. 

Со усвојување на главната систематика на За-
конот за земјоделство и рурален развој во 2010 
год.71 и дополнувањата на целокупниот сет на 
закони во областа за безбедност на храна, и 
прилагодувањето на другите законски акти, 
политиката за земјоделство на Македонија 
стекна значајни елементи од соодветната За-
едничка земјоделска политика на Европската 
унија.

На тој начин, имајќи ги предвид стратешките 
цели72 од Законот за земјоделство и рурален 
развој,  примарниот стратешки приоритет на 
националната земјоделска политика за пе-
риодот од 2014-2020 останува да е: „Зголе-
мување на способноста на македонското 
земјоделско производство и прехрамбената 
индустрија, развој на руралните области и 
одржлив менаџмент на природните богат-
ства“.

Стратегијата се сосредоточува на модерниза-
ција на секторот и на подобрени услови за жи-
вот и работа во руралните области. Главната 
цел е одржливо да се зголемуваат приходите за 
ко-финансирање на инвестициите во приват-
ниот сектор во земјоделството и објектите за 
преработка, особено на оние кои инвестираат 
во руралната инфраструктура. Покрај земјо-
71  Закон за рурален развој ( Сл. в. (OG 49/2010; 
53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013). http://arhiva.mzsv.gov.
mk/files/Zakon_za_zemјodelstvo_i_ruralen_razvoј_0.pdf
72  Стратешките цели на националната земјоделска 
политика на СМК како системски Закон за земјоделство и 
рурален развој: 
• нуди стабилен производствен квалитет и поефтина 

безбедна храна за населението во доволни количини;
• зголемување на конкурентноста на земјоделството;
• нуди солидни приходи од земјоделските имоти;
• одржлив развој во руралните области; и
• оптимално искористување на природните богатства 

додека притоа ќе се почитуваат правилата на 
природата и заштита на околината.

http://arhiva.mzsv.gov.mk/files/Zakon_za_zemjodelstvo_i_ruralen_razvoj_0.pdf
http://arhiva.mzsv.gov.mk/files/Zakon_za_zemjodelstvo_i_ruralen_razvoj_0.pdf
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делските активности, не-земјоделските актив-
ности, кои можат да ги дополнат приходите од 
земјоделските активности или да претставува-
ат примарна дејност за руралното население, 
сè повеќе и повеќе стануваат важни за одржу-
вање на економските активности во руралните 
области. Во оваа насока активностите за ру-
ралното население се со цел да ги разнообра-
зат нивните економски активности за кои што 
планираат да добијат поддршка. 

Стратегијата, покрај општите цели за да се 
зголеми конкурентноста во земјоделскиот сек-
тор, развојот на руралните области и одржлив 
начин на искористување на природните богат-
ства, ги нагласува и специфичните цели за да 
се постигнат општите цели. Специфичната цел 
број 2, се однесува на „Регулирање на пазарот 
за земјоделски производ, да се подобри, уна-
преди и заштити квалитетот во земјоделство-
то“ и дефинира неколку клучни цели меѓу кои 
и „пошироко спроведување на политиката за 
храна“ унапредување на знање и напредок на 
човечкиот поренцијал во руралните области и 
развој на физичкиот потенцијал и промоција 
на иновативни практики и подобрување на 
квалитетот на земјоделските производи преку 
поддршка на економски здруженија земјодел-
ски имоти кои заедно ги извршуваат земјодел-
ските активности; промовирање и рекламини-
рање на трационалните производи.    

Развојот на земјоделството е еден од владини-
те постулати 73 за да се постигне одржлив раз-
вој во земјата, преку сеопфатна поддршка за 
инструментите за земјоделска политика во со-
гласност со стратегијата.  Приоритет на Вла-
дата е да ги зголеми земјоделските површи-
ни, приносот и квалитетот на земјоделските 
производи, што треба да овозможи поголеми 
приходи на земјоделски стопанства и произ-
водство на производи со поголема  вредност.

Реализацијата на визијата и наведените стра-
тешки цели за развој на секторот се реализира 
преку мерките и инструментите: 5-годиншна-
та НПАРД (2013-2017) и сегашната НПАРД  
(2018-2022)  што се овозможува преку држав-

73 Програма на владата за  2017-2020 https://vlada.
mk/sites/default/files/programa/20172020/Programa_Vla-
da_2017-2020_ENG.pdf

ниот буџет и дополнителната поддршка од 
ИПАРД 2 ( Инструментот за претпристапна 
помош за рурален развој - ИПАРД 1 и 2). 

Во НПАРД 2018 -2022,  државната помош за 
извршителите кои ќе воведат повисоки стан-
дарди и квалитет на земјоделските производи 
продолжува, исто како и поддршката за наци-
онална промоција на квалитетот на македон-
ските земјоделски и прехрамбени производи ( 
најмногу за вино, зеленчук и овошје).  Секоја 
година, МЗШВ објавува две национални го-
дишни програми (НПРР), за финансиска по-
мош во земјоделство ( директни плаќања) и за 
финансиска помош за рурален развој.  

Главните инструменти на националната земјо-
делска политика за да се постигнат стратеги-
ските и специфичните цели на НСАРД 2014-
2020, што се основа за одредување на мерките 
и активностите за спроведување на мерките 
за политиката за храна, ги даваат како спец-
ифични цели подобрување на пазарите, орга-
низација на ланецот за храна и подобрување 
на квалитетот на земјоделските производи. 
Продолжува државната поддршка за изврши-
телите кои воведиле повисоки стандарди и 
квалитет на земјоделските производи, како и 
поддршката за национално промовирање на 
квалитетни македонски земјоделски прехран-
бени производи. Во поглед на преорганизи-
рање и модернизација на секторот, планирано 
е да има уште инвестиции за подобрување на 
техничката и технолошката опрема во земјо-
делскиот и прехрамбениот сектор со ко-фи-
нансирање половина од трошоците за ин-
вестирање преку националните фондови и 
фондовите за рурален развој ИПАРД

Има два национални системи за поддршка 
на мерките за политиката за храна:

•	 Програма за финансиска поддршка во 
земјоделството - Директни плаќања74 

•	 Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој75

Приходите на руралното население од земјо-
делството, како примарни економски актив-
ности во руралните области се поддржуваат 
74  Службен весник 29/2019
75  Службен весник 23 /2019 
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преку директни плаќања, врз основа на достигнатото ниво по единица област/глава/производ, и 
се условени со исполнување на пропишаните минимални услови за добра земјоделска практика 
и заштита на животната средина. За да им овозможат дополнителен приход за земјоделските фар-
ми, покрај за земјоделството, и другите не-земјоделски активности исто така се поддржуваат со 
директни плаќања. 

Табела 1. Целосната програма за национално финансирање за 2011 - 2019 (милион евра)

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Директни 
плаќања 101.36 112.72 111.96 101.79 101.79 102.76 99,48 100.98 99,82

поддршка 
за РР 34,67 35,16

Извор: МАШВ, АФПЗРР 2019    * девизниот курс на денарот во однос на еврото е 61,5 МКД - 1 евро

Во перидот од 2013 год. до 2016 год, вкупно 27,2 милијарди денари или 442 милиони евра биле 
издвоени од националниот буџет за политиките за финансиска помош за земјоделството и рура-
лен развој(држава, ноември 2017). Пропорционално, поголемиот дел од фондовите за поддршка 
на земјоделството и руралниот развој, т.е. во просек од 85%, се наменети за политика за директни 
плаќања за поддршка на приходот на земјоделците, додека остатокот за мерки за рурален развој 
преку кои се кофинансираат инвестициите за зголемување на производството и модернизација-
та на земјоделските стопанства и преработувачките капацитети, инвестициите во руралната ин-
фраструктура и инфраструктурата поврзана со земјоделското производство. Краток преглед на 
одобрениот буџет во националните програми и реализираните средства по програми за периодот 
2010-2017 е даден во Анекс 1.

Според официјалните извештаи 76за реализираната финансиска помош во земјоделството, рурал-
ниот развој, рибарството и хидропоника за периодот од 2013-2016, искористеноста на фондовите 
за руралниот развој е многу мала и се менува од 7,6% до 24% од планираниот буџет. Доколку 
целта на националната стратегија за учество на 35% од мерките за рурален развој треба да се 
постигне во вкупниот износ на исплати за поддршка до 2020 година, тогаш планирањето на дина-
миката на реализацијата на инвестициите треба да се подобри во наредниот програмски период.

Главни корисници на Националната ПРР се: земјоделци, преработувачи, рурални општини и раз-
лични бизниси во руралните области. (Корисниците треба да бидат запишани во Единствениот 
регистар на фарми, или да се регистрираат како извршители на храна и да ги помируваат сите 
финансиски обврски според националните регулативи и не смеат да имаат заостанати обврски 
спрема МЗШВ).

Во 2010 г., Македонската банка за поддршка на развој започна со администрирање на Фонд за 
попуст на кредитен земјоделски фонд (ACDF) - кредитна линија наменета за кредитирање на 
примарни земјоделски производители, мали и средни претпријатија за агро-преработка и мали и 
средни претпријатија за агро-извоз. Исто така, програмата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој, мерка „субвенција за каматни стапки “  е предвидена и  започна да се 
спроведува во 2016 година. Сепак, пристапот до кредит останува значаен проблем за малите и 
средни земјоделски производители и руралните претприемачи, што ги ограничува нивните инве-
стиции и ја намалува побарувачката за поддршка на грантови. 

МЗШВ би требало да го следи развојот на кредитниот пазар и, кога е возможно, треба да предло-
жи и да спроведе мерки за намалување на бариерите за пристап до кредити. Еден од предлозите 
76  Извор: Агенцијата за финансиска помош за земјоделство и рурален развој ( пресек во ноември 2017) обработка: 
МЗШВ декември 2018
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во НПАРД 2018-2020 за подобрување на апсорпциониот капацитет на достапните шеми за под-
дршка на грантови за инвестирање беше да се воспостави инструмент за државна гаранција за 
земјоделството и руралните бизниси и шемите за микро кредитирање.

ИПАРД

Од 2014 год., новата ИПАРД  II програма за 2014-2020 продолжува да одржува блиски врски 
со политиката за рурален развој на ЕУ преку финансирање на одбрани видови дејствија што 
најмногу соодветствуваат со главните цели на стратегијата спроед НАРДС 2014-2020, особено 
за зајакнување на издржливоста на фармите и конкурентноста на сите видови на земјоделство и 
преработка на храна, агро-еколошките цели за обновување, заштита и зајакнување на екосисте-
мите што зависат од земјоделството и шумарството, подобрување на општествено-економскиот 
развој во руралните области и ччовечкиот капитал. Максималниот придонес на ЕУ, предвиден за 
периодот 2014-2020 година е 80.000.000 евра. 

Планиран буџет за придонес во ЕУ по мерка 2014-2020 година, во рамките на програмата 
ИПАРД II во ЕУР 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инвестиции во 
материјалните сретства 
за земјоделските имоти

2.150.000 2.150.000 2.050.000 2.280.000 3.600.000 4.620.000 4.950.000

Инвестиции во 
материјалните 
сретства за обработка 
и маркетинг на 
земјоделските 
производи

2.250.000 2.250.000 1.850.000 1.980.000 3.200.000 5.180.000 5.250.000 

Инвестиции во 
руралната јавна 
инфраструктура

0 0 400,000 900,000 2.000.000 2.800.000 3.000.000 

Разнообразност на 
фармите и бизнис 
развој

400,000 400,000 500,000 600,000 800,000 840,000 1.200.000 

Техничка поддршка 200,000 200,000 200,000 240,000 400,000 560,000 600,000 

Првата претпристапна програма на ЕУ за земјоделство и рурален развој (ИПАРД I) е завршена 
само со 17% од расположивите средства исплатени во периодот 2007-2013 година. 

Доверувањето на задачите за спроведување на буџетот за програмата ИПАРД II беше одобрено и 
усвоено од Комисијата на 13.02.201577. Досега, биле објавени три јавни повици за барања  

Според извештаиите на Агенцијата78 забележан е мал напредок благодарение на искори-
стеноста на фондовите од ИПАРД 2.  Од објавените три повици за период од две години, 
искористени се 22,4 милиони евра, што претставува 28% од вкупните расположливи сред-
ства. (80 милиони евра). Интересот на земојделците за користење на фондовите ИПАРД се 
зголемува, што резултира во поголем број на апликации и вкупната сума што се бара во 
моментов е околу 55 милиони евра, но овие апликации допрва треба да бидат разгледани и 
одобрени.

77  КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА од 13.2.2015
78 АФПЗРР
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ски и прехрамбени производи во државата, 
како и барањата за постапката за поднесување 
барање за регистрација на ознаки за потек-
ло, географски ознаки и ознаки за гаранти-
ран традиционален специјалитет на ниво на 
Европската унија.  Во Член 158 исто така се 
дефинирани правилата за Меѓународна реги-
страција врз ознова на билатералните догово-
ри за заедничка заштита или меѓународните 
договори.

Во период од 2011-2014, објавени се единаест 
подзакони, каде што се утврдени постапките 
за спроведување на одредбите од Законот за 
квалитет на земјоделските производи, особено 
постапките за заштита на ЗОП, ЗГО и ГТС и 
нивната примена. (наведени во литературните 
извори)79

Согласно ЗКЗП, државата има три ознаки 
за квалитет: 

ЗОП - „Заштитена ознака за потекло“

ЗГО - „Заштитена географска ознака“ 

ТСК - „Традиционално специфичен 
карактер“

ЗОП - „Заштитена 
ознака за потекло“

ЗГО - „Заштитена 
географска ознака“

ТСК - „Традиционално специфичен 
карактер“

79 

Во договор со Европската комисија за импле-
ментација на ИПАРД II е јасно дефинирано 
процесот на набудување и оценување според 
одобрени индикатори за секоја мерка. Управ-
ниот орган има обврска да ги претстави ре-
зултатите од функционирањето на системот 
за набудување до Комитетот за набудување на 
ИПАРД II. УО исто така организира и отво-
рени денови и работилници за да се зголеми 
свеста на земјоделците и производителите за 
подобро да ги користат ИПАРД фондовите. 
Меѓутоа, способноста да се исцрпат фондови-
те од ИПАРД 2 сè уште претставува предизвик 
поради нецелосните барања и долгиот процес 
обрврзан со договор. 

В.5.4 Евалуација на те-
ковните функционални 
системи за воведување 
на легислативата на 
ЕУ за ЗОП, ЗГО и ГТС за 
земјоделски и прехрам-
бени производи. 

В.5.4.1 Законска поставеност 

ПРавната рамка за ЗОП, ЗГО и ГТС е поста-
вена со главниот закон: Закон за квалите-
тот на земјоделските производи (ЗКЗП), по 
што следат дополнителни регулативи:Закон за 
земјоделство и рурален развој, Закон за без-
бедност на храна и Закон за Државниот ин-
спекторат за земјоделство.  

Особено поврзан со заштита на храната е 
Законот за квалитет и земјоделски произво-
ди   (140/2010, 53/2011, 55/2012, 106/2013, 
116/2015, 149/2015; 193/2015), особено По-
главје 3 каде што се пропишани барањата за 
спроведување на шемите за ЕУ за географски 
ознаки и традиционални специјалитети. 

Поглавјето 3 од ЗКЗП ги утврдува правилата 
за создавање на шеми за квалитет за земјодел-
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Општо земено, одредбите за спроведување на 
ознаките за квалитет ЗОП, ЗГО и ГТС се хар-
монизирани со Регулативата на ЕУ 1151/2012 
и спроведување на Регулативата 668/201480. 
Откриени се некои одредби што не се целосно 
усогласени со европското законодавство како 
што се:   

• Незадолжителни називи за квалитет ( неза-
должителни називи за квалитет на планин-
ските приизводи и производи од најодале-
чените региони) не се храмонизирани со 
Регулативата на ЕУ како и 

• некои специфични одредби за спефикации-
те на производот, 

• и деталните правила за потекло и квалите-
тот на сточната храна за производи од жи-
вотинско потекло, и  

• Некои специфични мерки кои овозможува-
ат да се следи производот, суровините, до-
биточната храна и други производи што до-
аѓаат од дефинираната географска област.

• Специфични обврски во врска со службе-
ните контроли, контролните планови, сле-
дењето, извештаите, воспоставувањето на 
службена комуникациска мрежа помеѓу 
главната одговорна институција (МЗШВ) 
со ФВА и ВРИ. 

В.5.4.2 Институционален систем 

Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопансто е надлежен орган за спроведу-
вање на заштитата на ГО и ГТС на земјодел-
ските и прехрамбените производи во соглас-
ност со Поглавје 3 од Законот за квалитет на 
земојделските производи.

Оваа институција има комплексна структура 
со 19 оддели и 62 единици, при што директно 
е поврзана со заштитата, маркетингот и про-
моцијата, е Сектор за маркетинг и квалитет 
на земјоделски производи (СМКЗП); но Д. за 
рурален развој и Д. за анализа на земјоделска 
политика се исто така вклучени во политиката 
на храна. Постојат и други здружени институ-
ции поврзани со мерките за политика за храна, 
како што се: Агенцијата за храна и ветеринар-
80  СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА НА (ЕУ) НА 
КОМИСИЈАТА бр.  668/2014  

ство и Државниот инспекторат за земјодел-
ство. 

СМКЗП е надлежен за спроведување на по-
литиката за храна и за постапките за реги-
страција на заштитените ознаки за квалитет. 
Одделот исто така работи и на подготовка и 
прилагодување на правилата, планира годиш-
ни мерки, чува записи и Регистри, наоѓа нови 
традиционални производи и ги промовира 
како и други активности за регистрација на 
ГО и ГТС. .

Постапката за регистрирање на заштитена 
ознака започнува со поднесување барање за 
заштита од заинтересирана група на произ-
водители кои се занимаваат со призводство, 
обработка или трговија на истиот земјоделски 
или прехрамбен производ чиј назив бараат да 
се заштити.

Барања за апликацијаЗа да поднесат барање 
за заштита на нивниот прозвод објектите на 
земјоделците или производителите мора да 
бидат регистрирани или одобрени ( за обра-
ботка на храна од животинско потекло) од 
надлежниот орган ( Агенцијата за храна и ве-
теринарство). Оваа значи дека најпрво треба 
да се применат барањата за ЗЗП и ОПХ, по 
што следат ОПМ и НАССР во согласност со 
Законот за безбедност на храна81.

Откако ќе помине административиот дел ос си-
питувањето на барањето и на дополнителните 
документи, Министерот ја создава експертска-
та комисија за спроведување на постапката за 
регистрација на заштитените ознаки за земјо-
делски и прехрамбени производи. Комисијата 
се состои од 7 члена, три постојани члена од 
Министерството, три члена од експерти од со-
одветната област и еден член претставник на 
подносителите на барањето.

Откако Комисијата ќе ги рпегледа сите доку-
менти и ќе одлучи дали барањето е оправда-
но, ќе поднесе предлог го Министерството за 
земјоделство,шумарство и водостопанство за 
да заштити предложениот назив.

81  Закон за безбедност на храна Сл.б. 157/2010, 
53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015 
и 129/2015);
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Објаснувањето, т.е. спецификацијата на производот се објавува на веб-страницата на МЗШВ во 
случај некое физичко или правно лице да сака да поднесе приговор за заштитата. Доколку во рок 
од 6 месеци не пристигне приговор, Министерството издава одлука за регистрација на називот. 
Исто така, мора да биде официјално објавено во Сл. весник и на веб-страницата на Министер-
ството како и да се заведе во Регистарот за производи со заштитени ознаки (ЗОП, ЗГО и ГТС).

Регистрираниот назив може да се користи од страна на кое било субјект што произведува и / или 
обработува земјоделски или прехранбен производ во согласност со елаборат или спецификација, 
откако ќе ја донесе постапката за верификација на усогласеноста со елаборатот и / или специфи-
кацијата. Секој субјект посебно ќе се заведе во Регистарот на корисници на ЗОП, ЗГО или ГТС.

Проверка на усогласеноста со детален приказ или спецификациите ја спроведуваат надлежните 
тела за проверка, а се носи врз основа на план за контрола што го одобрува Министерот. Доколку 
нема овластени тела за проверка, улогата ја презема Државниот земјоделски инспекторат (ДЗИ) 
или Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).

Официјалните контроли за примарните производи или за потекло на растенијата ги носи Др-
жавниот инспекторат за земјоделство додека пак за производите од животинско потекло ги носи 
Агенцијата за храна и ветеринарство

ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Здружение или група земјоделци одлучуваат да заштитат производ ( правно лице)
Детален приказ или спецификација на производот

Единечен документ ( за ЗОП и ЗГО)
Го пополнуваат барањето

Ги бараат потребните документи за да ги достават до МЗШВ ( име и адреса на 
здружението, број за идентификација, претставник на групата итн.)

МЗШВ номинира Комисија за контрола на доставената документација ( екперти од 
областа + администрација)

доколку има позитивно мислење / објавување на веб-страницата на МЗШВ / 6 
месеци

Доколку нема приговор
Производот се днесува во Регистарот за ЗОП. ЗГО или ГТС
Секој производител треба да се регистрира поединечно

Производителите официјално треба да се внесат во Регистарот на производители 

Секој производител за да биде запишан во регистарот треба да помине постапка за 
проверка на усогласеноста со деталниот приказ и / или спецификацијата, според 

претходно дефиниран план за контрола.
Редовна контрола на производот и на процесот на производство треба да вршат 

надлежните органи
Оглас кога производителите ќе започнат со производство на заштитениот производ

 (одредување на усогласеноста на производот на процесот на производство, 
преработка со спецификациите)
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•	 Спроведување на шемите за квалитет 

Во МЗШВ, во согласност со Законот за квали-
тет на земјоделските производи „Охридската 
цреша“ е внесена во Регистарот за производи 
со ознака ЗГО и досега поднесе барање за ГО, 
и за ГТС.

	ВАЛАНДОВСКО БЕЛО ЗИМСКО 
ГРОЗЈЕ

Барањето и деталниот приказ ги прегледала 
Експертската комисија.

Забелешките се веќе доставени до баратели-
те. Ткако ќе ги вклучи и спроведе контролата 
од телата за проверка, комисијата може фор-
мално да го одобри барањето за заштита.

	ОВЧИ КАШКАВАЛ ОД БИСТРА

Експерт од Факултетот за земјоделски науки 
и храна подготвил детален приказ Произво-
дителите на овој производ се во фаза на фор-
мално здружување со цел да аплицираат за 
регистрација на заштитена ознака за потекло.

	БЕЛО ОВЧО СИРЕЊЕ ОД БИСТРА

Експерт од Факултетот за земјоделски науки 
и храна подготвил детален приказ Произво-
дителите на овој производ се во фаза на фор-
мално здружување со цел да аплицираат за 
регистрација на заштитена ознака за потекло.

Студиите за овчо сирење од Бистра и бело 
сирење од Бистра ги ревидираа експертите од 
проектот за збратимување „Органско земјо-
делство и обезбедување на квалитет на земјо-
делски производи“.

Иако законот е објавен во 2010 година, спро-
ведувањето на шеми за квалитет е бавно. 
Покрај тоа, поради недоразбирањата во рам-
ките на ПГ, но исто така и заради неможноста 
некои од нивните објекти да бидат одобрени 
од АХВ, заштитата на етикетите сè уште не 
беше активирана.

Првите официјални пријави за регистрација 
на Охридска цреша со заштитени географски 
ознаки (ЗГО) или заштитени ознаки на потек-
ло (ЗОП) беа доставени на 25.5.2016 година од 
земјоделската кооперација „Охридска Церес-
на 2015 “(заедно со други потребни докумен-

ти , Единечен документ и детален приказ на 
производот). Откако Експертската комисија 
утврди дека документите и постапката за ре-
гистрација на заштитената географска ознака 
Охридска Цреша се целосно исполнети, апли-
кацијата на производителите е објавена на 
веб-страницата МЗШВ, во период од 3 месе-
ци. Конечната одлука за регистрација на гео-
графска ознака на Охридска цреша е донесена 
на 24.3.2017 година.  Одлуката за одобрување 
е објавена во СЛ. в 49/2017 и името на произ-
водот „Охридска цреша“ е запишано во Реги-
старот на производи со ознака ЗГО. 

Сè уште не е внесен никој во Регистарот на 
корисници на ознаките, затоа што никој досега 
нема поднесено барање за регистрација во ре-
гистарот. Лавните проблеми се меѓусебна не-
доверба кај производителите и лошата инфор-
мација за правата, обврските и предностите од 
користењето на етикетата (до сега трипати го 
сменија претставникот на здружението). Одго-
ворниот одел од МЗШВ е во постојан контакт 
со производителите и прави напори за целос-
но да ја заврши заштитата. 

Информациите за овој заштитен производ 
беа објавени за само неколку дена по одобру-
вањето, но сега речиси и да нема информации. 
Исто така не можа да се најдат податоци за 
производот ниту на веб-страницата на МЗШВ, 
што е законска одредба.  На веб-страницата на 
Министерството може да се најдат закони и 
подзакони за ЗОП, ЗГО и ГТС, како и договори 
од одобрените тела за сертификација, но нема 
информации за новорегистрираниот производ 
„Охридска цреша“ или други активности во 
рамки на шемите за квалитет.

Некои информации за производот може да 
се најдат на: http://slowfood.mk/ and https://
zelenaberza.com.mk/ 

На официјалната веб-страница на МЗШВ - 
нема информации за ЗГО „Охридска цреша“. 
На страницата може да се најдат податоците 
за овластените тела за проверка (кои не функ-
ционираат затоа што не се акредитирани), а 
потоа законот и подзаконските акти за шеми-
те за квалитет.

http://slowfood.mk/
https://zelenaberza.com.mk/
https://zelenaberza.com.mk/
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Извор: 

Трговски ознаки

Важно е да се има предвид дека заштитата 
на географските ознаки на производите може 
да се изведат во согласност со Законот за ин-
дустриска сопственост (ЗИП) (СВ 21/2009 и 
24/11)и Правилникот за заштита на произво-
ди со етикети на ЗОП и ЗГО. Под овој Закон 
заштитени се над 20 прехрамбени производи. 
За жал, овие заштитени производи не се при-
знати од потрошувачите и повеќето од нив не 
се на пазарот.  Главните недостатоци во оваа 
постапка за заштита се следниве: 

•	 Контролата се врши само при регистра-
ција, не се вршат дополнителни контроли, 
што доведува до појава на фалсификувана 
храна и губење на довербата кај потрошу-
вачите;

•	 Заштитената ознака е доделена на еден 
идентитет и нема регистрирани корисни-
ци на името.  Исто така, повеќето од реги-
стрираните производители веќе не произ-
ведуваат заштитени производи.  Сето ова 
доведува до загуба на некои од називите на 
производите што традиционално се препо-
знатливи на пазарот на СМК.

Листа на заштитени географски називи 
(храна) согласно со Правилникот за 
заштита на производи со ознаки за ЗОП 
и ЗГО - ЗИП 
“КОЧАНСКИ ОРИЗ” 
“ТЕТОВСКИ ГРАВ” 
“МАЛЕШЕВСКО” сирење 
“БЕЛ АЛТАН” сирење
“СТАРО БАЧИЛО”сирење
“ИСАРСКО” сирење
“ОХРИДСКИ ЧАЈ”
“МАКЕДОНСКИ АЈВАР”
“ОВЧЕПОЛСКИ МЕД”
“КРИВОПАЛАНЕЧКИ МЕД” 
”БАДАРИЈАН” изворска минерална вода

Задебелени: Меѓународен заштитен географски назив според 
договорот во Лисабон 

В.5.4.3. Мерките за квалитет на храна 
што се во сила

Имајќи предвид дека општите цели за да се 
зголеми конкурентноста во земјоделскиот сек-
тор, развојот на руралните области и одржлив 
начин на искористување на природните богат-
ство, ги нагласува и 6-те специфични цели за 
да се постигнат општите цели. Развојот на по-
литиката за храна е утврден во Специфична-
та мерка 3, што се однесува на: Регулација на 
пазарот, организација на синџирот за прера-
ботка на храна и подобрување на квалитетот 
на земјоделските производи и одредува не-
колку клучни цели меѓу кои „Воведување на 
повисоки стандарди и шеми за заштита на 
квалитетот на земјоделските производи“.  

Стратегијата предвидуваше теренско скени-
рање и систематски услови за набудување и 
традиционален начин на производство на хра-
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на, како и податоци за документација со цел 
создавање регистар на домородни производи, 
а потоа промоција особено се однесува на про-
изводи кои имаат квалитетна ознака / етикета 
со цел да се потенцира нивното потекло , гео-
графски регион, традиционална специјалност.   

Поддршка за спроведување на шеми за квали-
тет е предвидена во Националната програма за 
периодот 2018-2022 година (Мерка 133 - Про-
моција на квалитетот на земјоделските произ-
води) каде за да се поттикнат земјоделците да 
учествуваат во шеми за квалитет, се планира 
да се компензираат трошоците и обврски кои 
произлегуваат од учество во шемите и допол-
нителни директни плаќања за воведени стан-
дарди за безбедност на храна со најмногу 20%, 
само за земјоделците кои веќе спровеле шеми 
за квалитет.

Во Годишната програма за рурален развој 
(2019), во делот за техничка помош за марке-
тинг на земјоделски производи во точка 1.3, 
став 3, се планира да се даде помош за вове-
дување на шеми за квалитет. За оваа мерка 
планирано е да се портошат до 1.500.000 МКД 
( проближно 24.000 евра). Техничката помош 
е наменета да ги покрие трошоците за вове-
дување на заштитени ознаки за квалитет за 
земјоделски и преработени производи, а мак-
сималната сума е 300.000 ден. (Приближно 
4.900 евра) или 80% од вкупните трошоци за 
елаборат, регистрација, сертификација и др. 
Корисници се: јавни истражувачки институ-
ции, образовни институции, консултантски 
компании земјоделски / прехранбени задруги 
или здруженија и единици на локална самоу-
права.

Националната програма за финансиска под-
дршка на руралниот развој (2019) содржи до-
полнителна мерка за финансиска и техничка 
поддршка: за маркетинг на земјоделски про-
изводи, учество на саеми, други настани со 
изложби на храна; консултантски услуги, за 
млади земјоделци, родови земјоделци; подоб-
рување на руралниот живот. Овие мерки исто 
така можат да ги користат и традиционалните 
производители. Исто така, некои мерки по-
врзани со политиката на храна, како што се 

инвестициите во физички средства на земјо-
делските стопанства; поддршка за формирање 
на групи на производители; инвестициите во 
физички средства за преработка и маркетинг 
на земјоделски производи може да бидат под-
држани од програмата ИПАРД II. 

В.5.4.4 Анализа на постоечките 
празнини, потреби и органичувања       

В.5.4.4.1. ПРАЗНИНИ/ПОТРЕБИ НА 
ПОЛИТИКАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

И покрај фактот дека С. Македонија напре-
дува во долгорочните стратешки документи 
за земјоделска и рурална развојна политика, 
земјата се соочува со тешкотии во спроведу-
вањето на тековните мерки за рурален раз-
вој, како резултат на сложените процедури за 
спроведување и недоволното административ-
на структура.

Земјата е умерено подготвена во областа на 
земјоделството и руралниот развој, иако е по-
стигнат одреден напредок во спроведувањето 
на Инструментот или претпристапната помош 
за рурален развој (ИПАРД)82 

Според вработените во Комисијата, немало 
напредок во воспоставувањето на ефикасен 
интегриран систем за администрација и кон-
трола (ИСАК) и тековните структури и ресур-
си на МЗШВ, а АФПЗРР остана недоволна за 
работење и одржување на стабилен систем на 
контрола. Затоа, земјата треба да ја разјасни 
улогата на институциите за функционирање 
и одржување на ИСАК. Понатаму, во соглас-
ност со политиките на ЕУ, треба да се подобри 
квалитетот и ефикасноста на АПИС и ФАДН.

Најголем проблем за пристап до инструменти-
те ИПАРД се несоодветните административни 
и институционални капацитети на национално 
и локално ниво и слабиот капацитет на потен-
цијалните корисници што резултира во про-
блеми на апликантите да ги соберат и достават 
82  РАБОТНИОТ ДОКУМЕНТ НА ПЕРСОНАЛОТ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА 2018 ГОД.
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потребните документи и нискиот степен на 
квалитет на доставените проекти. Дополни-
телни проблеми за земјоделците во руралните 
области, како легализација на претпријатијата, 
недостаток на детални урбанистички планови, 
несигурна сопственост, исто така, треба да би-
дат приоритети за решавање на централните и 
локалните власти со цел овие мали земјоделци 
да бидат видливи на пазарот. Без соодветни 
официјални документи, тие не можат да апли-
цираат за каква било мерка на програмите за 
рурален развој.

В.5.4.4.2 Институционален 
системпразнини/потреби

Во земјата има надлежен орган и Одделение 
во рамките на МЗШВ, одговорно за заштита и 
регистрација на ЗОП, ЗГО и ГТС на национал-
но ниво. Треба да се направат дополнителни 
напори во заострување на административниот 
капацитет и ресурси за извршување на многу 
функции83, кои се клучни за успешно спрове-
дување на шемите за квалитетен квалитет

За да се спроведе функционален систем за 
контрола и успешен развој на шеми за квали-
тет во земјата, неопходно е да се формираат 
соодветни тела за контрола, како што веќе е 
пропишано во Регулативата на ЕУ. 1151/2012 
каде што е јасно нагласено „Поголема вред-
ност на географските ознаки и гарантираните 
традиционални специјалитети е заснована врз 
довербата на потрошувачите. Тоа е веродо-
стојно само ако е придружено со ефективна 
проверка и контроли.  Овие шеми за квалитет 
треба да бидат предмет на систем за монито-
ринг на службени контроли, во согласност со 
принципите утврдени со Регулативата (ЕЗ) бр. 
882/2004 на Европскиот парламент и Советот 
83  Во врска со заштитените ознаки на потеклото 
и заштитените географски ознаки, НЦА треба да ја испита 
апликацијата со соодветни средства за да провери дали 
е оправдана и ги исполнува условите на соодветната 
шема; треба да обезбеди соодветно објавување на 
апликацијата на производителите, транспарентна постапка 
за приговор, објавување на спецификациите на производот 
на кој се заснова нејзината поволна одлука и да обезбеди 
електронски пристап до спецификациите на производот 
итн.

од 29 април 2004 година за службени контро-
ли извршени за да се обезбеди верификација 
усогласеност со законот за добиточна храна и 
храна, правилата за здравјето на животните и 
благосостојбата на животните, вклучително и 
систем на проверки во сите фази на производ-
ство, преработка и дистрибуција. Со цел да им 
помогнеме на земјите-членки подобро да ги 
применат одредбите од Регулативата (ЕЗ) бр. 
882/2004 за контролите на географските озна-
ки и гарантираните традиционални специја-
литети, треба да се наведат референците на 
најрелевантните написи во оваа регулатива. 
Надлежните служби може да делигираат 
специфични задачи за официјалните контро-
ли на шемите за квалитет на едно или повеќе 
тела за контрола и таквите контролни тела 
ќе бидат акредитирани во согласност со Ев-
ропскиот стандард EN 45011 или ISO / IEC 
Guide 65.

Две контролни тела, дури и пред 6-7 години, 
добија овластување од министерот за вери-
фикација и контрола на спецификациите на 
производството. Тие не се акредитирани, за-
ради скапиот процес на акредитација од една 
страна, но и заради недостаток на интерес од 
производителите да штитат производи од дру-
га страна. Според ЗЗЗК, официјалните контро-
ли на ГО и ГТС се делегирани на соодветните 
надлежни службени тела (ВРИ и АХВ). До-
полнителното градење на капацитети, обука 
и искуства на овие тела е неопходно за до-
следно и правилно спроведување на службе-
ните контроли и процедурите за набудување 
за примената на шемите за квалитет кај про-
изводителите. Имајќи предвид дека во земја-
та нема акредитирани тела за верификација, 
треба да се направат дополнителни напори и 
можеби првично да се субвенционираат или 
да се предвиди национална мерка за одредена 
државна техничка помош, со цел да се форми-
раат најмалку едно до две тела кои активно ќе 
се вклучат во систем за контрола на произво-
дот што треба да се регистрира во ГО. Во тој 
контекст, веќе акредитирани тела за сертифи-
кација за органско производство, можат да би-
дат поддржани за да добијат акредитација за 
сертификација на шеми за квалитет.  
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В.5.4.4.3 Законска рамка празнини/
потреби

Општо земено, легислативата во овој сектор 
е во согласност со Европското законодав-
ство. Законот треба целосно да се усогласи со 
Рег. Особено 1151/2012: да се додадат специ-
фичните барања за спецификација на произ-
водството кои не се опфатени, потоа да се на-
дополнат специфичните барања за потеклото 
на добиточната храна, како и дополнителните 
мерки за следливост.  

Регулативите треба да се дополнат со:

Барања за спецификација на производство-
то (следење) - доказ за потекло во однос на 
производот, суровините, добиточната храна и 
други производи, според спецификацијата на 
производот. 

Извршителите ќе можат да го одредат: 

(а) добавувачот, количината и потеклото на 
сите серии на суровини и / или производи до-
биени; 

(б) примачот, количината и дестинацијата на 
испорачаните производи; 

(в) корелацијата помеѓу секоја серија на вле-
зови наведени во точка (а) и секоја серија на 
излези наведени во точката (б).

•	 „различни производи“ усогласеноста со 
барањата за регистрација треба да се пока-
же за секој посебен производ опфатен со 
апликација

•	 лингвистички знаци

•	 незадолжителни ознаки за квалитет

Преклопување на надлежности / трговски 
ознаки

Разликата помеѓу надлежноста на МЗШВ и 
Државната канцеларија за индустриска соп-
ственост е направена во Член 157 од Законот 
за земјоделски производи, во кој се потенцира 
следново:   

(1) Каде е поднесено барање за регистрација 
на ЗОП или за ЗГО, пријавата за регистра-
ција на трговската марка ќе биде одбиена

(2) Државната канцеларија за индустриска 
сопственост, по службена должност од Ми-
нистерството, треба да обезбеди информа-
ција дека земјоделскиот или прехранбениот 
производ за кој е поднесено барање за тргов-
ска марка не е претходно доставено, односно 
не е регистрирано како ознака за потекло , 
географска ознака или ГТС.
(3) Трговската марка регистрирана на тери-
торијата на Северна Македонија во соглас-
ност со посебните регулативи, пред датумот 
на поднесување на пријавата за регистрација 
на ознака за потекло или географска ознака, 
може да продолжи да се користи.
Но, во меѓувреме, се утврдени одредени не-
доследности и проблеми, особено недоразби-
рања во однос на надлежностите на МЗШВ и 
Државниот завод за индустриска сопственост:
Проблеми се појавија кога одредени групи на 
локални производители беа заинтересирани 
да регистрираат специфични традиционални 
производи како што се кочанскиот ориз, тетов-
ското грав, малешевското сирење и др. Имено, 
овие, како и многу други традиционални про-
изводи, се заштитени со географска ознака во 
согласност со законот за интелектуална соп-
ственост, каде што знакот е доделен само на 
еден идентитет, а другите производители тре-
ба да платат надомест за користење на знакот, 
што е во спротивност со Законот за квалитет 
на земјоделски производи. Од друга страна, 
заштитените производи со ознаките ЗОП и 
ЗГО регистрирани од ЗПИС не ги исполнува-
ат барањата што треба да бидат заштитени во 
согласност со правилата на оваа регулатива. 
Официјалните редовни контроли на заштите-
ните производи според спецификацијата на 
производот во законот за интелектуална соп-
ственост воопшто не се утврдени (има реги-
страција само една контрола), што ги натера 
потрошувачите да изгубат доверба во ваквите 
етикети
За да се надминат овие недостатоци, потреб-
ни се дополнителни напори и од двете мини-
стерства (МЗШВ и МЕ - СОИП) со употреба 
на искуства од ЕУ за правилно регулирање 
на ова прашање, без да се направи забуна кај 
производителите и потрошувачите. 
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В.5.4.4.4 МЕРКИ ПРАЗНИНИ/ПОТРЕБИ

Во националните програми за рурален раз-
вој, недоволно внимание се посветува на 
традиционалната храна и нивната зашти-
та, како и на мерките за подобрување на 
производните услови за целните произво-
дители.

Врз основа на планираните мерки во НПРР за 
поддршка на развојот на руралните области, 
особено во политиката на храна, може да се 
забележи следново:

• искористеноста на средствата за рурален 
развој е многу помала од планираната

• планираните средства за воведување на 
шеми за квалитет на земјоделски произво-
ди во годишните програми за НРР од 2014 
година до сега не се користат

• планираните средства за периодот 2015 и 
2017 година за промовирање на традици-
онални производи и зголемување на инте-
ресот на производителите и потрошувачи-
те воопшто не се користат.

Планираната мерка во петгодишната нацио-
нална програма (НПРР 2018-2022) за дирек-
тно плаќање за поддршка на земјоделците во 
воведувањето на барања за безбедност на хра-
на (до 20%) можат да ја користат само оние 
кои веќе спровеле етикети за квалитет (ЗОП, 
ЗГО и ГТС). Имено, земјоделците не можат 
да аплицираат за заштита доколку не воведат 
стандарди за безбедност на храна Затоа, ус-
ловите за користење на оваа мерка треба да 
претрпат измени и да се даде можност да ги 
користат оние земјоделци кои во иднина имаат 
намера да ги заштитат традиционалните про-
изводи.

Бидејќи досега нема оригинални заштитени 
производи во земјава и наменетите средства 
не се користени, политиката треба да се фоку-
сира на подигање на свеста кај земјоделците 
и потрошувачите. За таа цел, треба да се ор-
ганизира силна кампања насочена кон произ-
водителите и потрошувачите за да се потенци-
ра важноста на заштитените традиционални 
производи. Покрај тоа, централната, но уште 

повеќе локалната власт, треба да работи на 
промовирање на локална храна и специфична 
традиција во регионот со користење на локал-
ни медиуми, организирање на традиционални 
денови за изложба на храна или насочување 
на манифестации за промоција и продажба на 
специфични традиционални производи, по-
врзување на туристите агенции и синџири на 
локален пазар со производителите.

В.5.4.4.5 СПРОВЕДУВАЊЕ НА ШЕМИТЕ 
ЗА КВАЛИТЕТ НА ХРАНА ПРАЗНИНИ/
ПОТРЕБИ 

Значителен проблем за малите производите-
ли е воведувањето на барања за безбедност на 
храна, вклучително и услов за регистрација 
или одобрување како установа за храна Земјо-
делците не ги воведоа овие барања за безбед-
ност на храната како резултат на голем број 
проблеми (недостаток на знаење, несоодветни 
средства и опрема, недостаток на средства или 
услови за подигање на заеми за подобрување 
на производството, неможност за користење 
мерки за рурален развој, недоразбирање со 
локалните заедници итн.) ) Повеќето од нив 
се регистрирани како земјоделци (единечен 
регистар на фарми), но не како производители 
на храна, така што не можат да поднесат ба-
рање за заштита на производи во целина. За-
тоа, земјоделците главно користат средства за 
директна поддршка, отколку оние за рурален 
развој.  

во земјите на ЕУ овој значаен проблем за 
малите производители е надминат преку во-
ведување на отстапувања и флексибилност 
при примената на стандардите за безбедност 
на храната. Имено, во (Регулативата (ЕЗ) бр. 
852/2004 и Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004) 
е јасно дефинирано: „Барањата за HACCP 
треба да ги земат предвид принципите содр-
жани во Codex Alimentarius. Тие треба да обе-
збедат доволна флексибилност за да бидат 
применливи во сите ситуации, вклучително 
и во малите бизниси. ... барањето за чување 
документи треба да биде флексибилно за да 
се избегнат непотребните оптоварувања за 
многу мали бизниси. Чл. 13 §3: Земјите-член-
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ки можат, ... усвојуваат, ... национални мерки 
за прилагодување на барањата .... Национал-
ните мерки ... имаат за цел да овозможат 
континуирана употреба на традиционални 
методи , во која било фаза на производство, 
преработка или дистрибуција на храна ”.

Во таа насока, земајќи ги предвид барањата 
на малите оператори на храна и препораките 
на ЕК, ФСА изработи правилник за мало про-
изводство и маркетинг на храна од животин-
ско потекло. Правилник за флексибилноста 
и отстапувањата во традиционалното произ-
водство беше донесена во јули 2019 година84. 
Покрај тоа, по барање на малите производи-
тели, МЗШВ одобри средства за подготовка 
на Упатството за операторите со храна од мал 
обем и за официјалните инспектори со цел да 
се обезбеди поефикасна примена на предвиде-
ните дерогации и флексибилност во правил-
никот. 

Малите производители во руралните области 
се соочуваат со голем број дополнителни про-
блеми: 

	Несоодветни постројки и опрема за произ-
водство на храна за безбедност; 

	Недоволно средства или услови за подиг-
нување на заеми за подобрување на произ-
водството; 

	Неможност да се користат мерки за ру-
рален развој, (проблем со обезбедување 
правни документи: од Министерството за 
животна средина, Министерството за еко-
номија, МЗШВ, локалните општини, ката-
старите, итн.);

	Недоволна информација во врска со закон-
ските барања за јавните објекти за храна; 

	Слабо развиена рурална инфраструктура 
(локални патишта, водоснабдување, упра-
вување со отпад, електрична енергија итн.);

	Недоволно знаење/информации 
84  Сл.в. 144 / 2019- Правилник за услови и хигиенски 
услови за производство и маркетинг на храна за животни 
за директно снабдување, локализирана активност, во 
географски или економски ограничувања, како и општи и 
специфични барања за примена на традиционални методи 
на производство, преработка и дистрибуција на храна со 
традиционални карактеристики

	Ограничено прачтично знаење за да се 
подобри квалитеот на храната, безбед-
носта и продуктивноста;

	Лоши информации за постапките за за-
штита;  

	Ограничени информации за предности 
и придобивки од имплантацијата на ше-
мите за квалитет. 

	Недостаток на интерес за заедничка сора-
ботка, тешкотии за воспоставување сора-
ботка во соработка, недоволна меѓусебна 
доверба;

	Недоволна соработка и разбирање на ЗП, 
локалните власти.

Недостаток на пристап до објекти или капитал 
честопати може да го спречи спроведувањето 
на шемите за квалитет на храната, затоа мора 
да се обезбедат насочени национални мерки 
и средства за подобрување на капацитетите 
и опремата за производителите на храна на 
традиционален начин (поставени насочени 
национални мерки). Потребна е дополнител-
на поддршка од државата за промовирање на 
традиционалното производство (брошури, 
памфлети, написи во јавните медиуми) со 
вклучување на консултантски услуги (преда-
вања, обуки и сл.) Со цел да се заинтересираат 
производителите. 

Прво, треба да им помогне на земјоделците да 
ги идентификуваат традиционалните произво-
ди, да ги заштитат според шемите за квалитет 
на храната и да воведат иновации во примар-
ното производство или преработка кои можат 
да ги подобрат вредностите на исхраната до-
дека ги одржуваат или ги зголемуваат нивните 
сетилни квалитети, а потоа да работат на про-
моција.

Земјоделците се слабо информирани и има-
ат потешкотии со сложената документација 
што треба да ја достават за да аплицираат за 
ИПАРД.  Показателот за овој заклучок е спо-
ред официјалните извештаи за остварената 
финансиска поддршка за земјоделството, ру-
ралниот развој, во периодот 2013-2016 година, 
каде може да се види дека искористувањето на 
средствата за рурален развој е многу мало и 
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варира од 7, 6 до 24% од планираниот буџет. 
Додека не беа користени средства за заштита 
на производи според шемите за квалитет или 
за нивно промовирање.

В.5.4.4.6 Идентификација на клучните 
проблеми и предизвици за кои се 
потребни интервенции во политиката 
на национално ниво 

Основна цел на политиката на храна е да се 
зголеми конкурентноста на традиционалниот 
прехранбен сектор преку поддршка за подоб-
рување на безбедноста на храната и каракте-
ристиките за квалитет кои можат да се прето-
чат во поголема побарувачка на потрошувачи. 
Затоа, приоритет на владата треба да биде 
зајакнување на руралната политика за раз-
вој и да се направи одржлива за малите 
земјоделци. Соодветен развој на политиката 
за храна ќе им помогне на руралните области 
да се сретнат со широк спектар на економски, 
еколошки и социјални предизвици.

Затоа, улогата на владините институции во 
развојот на традиционалното производство е 
многу важна, затоа што треба да преземе мно-
гу активности: подобрување на условите за 
традиционално производство на храна (обе-
збедување соодветна инфраструктура, уреду-
вање во руралните области, финансиска и ин-
ституционална поддршка за реставрација на 
објектите, итн.).

Подобрувањето на квалитетот на НПРР е една 
од клучните цели на политиката за храна, 
која треба да биде поддржана со ефективно 
спроведување на програмата, со дефинирање 
на насочени мерки што ќе ги охрабрат земјо-
делците да воведат соодветни стандарди или 
законски барања. Особено, мерките на НПРР 
за советодавни услуги, трансфер на знаење, 
инвестиции, иновации, диверзификација, про-
моција и нивна стратешка комбинација можат 
да ги зајакнат земјоделците, како и мерки за 
поддршка на земјоделските практики кои при-
донесуваат за традиционалните производи и 
одржливо управување со природните ресурси.

Со цел да се поддржат инвестициските актив-
ности во земјоделството и руралните области 

и да се решат проблемите со недостаток на 
средства за започнување или финализирање 
на инвестицијата (најчеста причина), треба да 
се преземат и мерки за НПРР за рурално кре-
дитирање, развој на кредитен фонд и зајакну-
вање на трансферот на знаење на земјоделци-
те. да се подобри

Политиките за локален развој треба да се 
спроведат со поголема координација помеѓу 
релевантните институции и со процес на до-
несување одлуки оддолу нагоре. Покрај тоа, 
потребна е подобра поврзаност и координа-
ција на различни рурални актери, како во вер-
тикална смисла (владини тела на различни 
нивоа - национални, регионални и локални), 
така и во хоризонтална смисла (производи-
тели, стручни здруженија, земјоделци и сл.). 
Во овој контекст, релевантните институции, 
вклучително и Управниот орган, треба да би-
дат потранспарентни и да организираат редов-
ни настани со кои ќе учествуваат сите актери 
вклучени во спроведувањето на РДП (редовен 
дијалог меѓу приватниот и јавниот сектор). 
Целта е да се постигне заедничко разбирање 
на правната рамка и процесите на спроведу-
вање преку генерирање и споделување на зна-
ења; олеснување на вмрежување и размена на 
искуства и добра практика; и поддршка на со-
работка и градење на капацитети. 

За да се надмине проблемот со недоволни 
податоци, треба да се создаде интегрирана 
релевантна база на податоци што ќе обезбе-
ди точни информации навреме, применливи 
за развој на мерките, за сите заинтересирани 
владини и невладини институции и за потен-
цијални кандидати кои имаат намера да ги за-
штитат традиционалните производи.  

В.5.4.4.7 КЛУЧНИ ПРОБЛЕМИ И 
ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

Значаен предизвик за традиционалното про-
изводство на храна е да се подобри нејзината 
конкурентност со идентификување на инова-
ции кои гарантираат безбедност на произво-
дите, истовремено исполнувајќи ги општите 
побарувања на потрошувачите и специфични-
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те очекувања и ставови на потрошувачите кон 
традиционалната храна. Овие производи тре-
ба да бидат безбедни од микробиолошка глед-
на точка, не да бидат преработени опширно, со 
мала содржина на конзерванси и соодветно да 
бидат обележани со логото за да се гарантира 
квалитетот на производот на потрошувачите и 
заштита од какво било фалсификување. 

Главните предизвици за воведување иновации 
во производството на традиционална храна за 
производителите се:

	Зголемена конкурентност;

	Одржување на безбедноста и квалитетот на 
храната;

	Почитување на барањата и очекувањата на 
потрошувачите.

Семејните фарми во земјата се соочуваат со 
многу тешкотии - недостаток на земјиште, не-
достаток на капитал, не организирана и слаба 
маргинална позиција за преговарање во ла-
нецот на храна, ниски приходи, лоша инфра-
структура и други фактори. Од овие и други 
причини, постои широко распространета по-
треба кај земјоделците да ги диверзифицира-
ат своите производи и, каде е можно, да им 
додадеме вредност за да добијат фер приход 
и да добијат конкурентност преку соработка. 
Покрај тоа, условите на тешки критериуми на 
пазарот во однос на безбедноста, квалитетот 
и довербата на потрошувачите на земјоделски 
прехранбени производи наметнува потреба 
од стандардизација, регистрација и заштита 
на одредени земјоделски прехранбени произ-
води. Производителите треба да знаат за при-
добивките од „заштитените етикети“ и да ги 
препознаат заедничките цели на здружението. 
Овој систем ги охрабрува производителите да 
се приклучат и заеднички да пласираат на па-
зарот, а по процесот на заштита на национал-
но ниво, постои можност за заштита на такви-
те производи на ниво на ЕУ.

Исто така, потребна е силна поддршка во ино-
вациите и трансфер на технологии при произ-
водство на традиционална храна. Неопходно е 
да се воспостави тесна соработка со научните 

институции што ќе им помогнат во процен-
ката на потенцијалниот ризик, но и во вове-
дувањето иновации или стручно мислење во 
врска со истакнување на придобивките од кон-
зумирање на специфичен традиционален про-
извод. Ова ќе придонесе за модернизација на 
сите аспекти на неговото производство, вклу-
чително логистика и дистрибуција, што ќе ја 
поддржи нивната безбедност и производи со 
висок квалитет.

Друг важен аспект во пренесувањето на зна-
ењето лежи во самата индустрија.  Поради про-
менливиот начин на живот во ЕУ, но и кај нас, 
постои опасност од губење на локално знаење 
и вештини. Систематското истражување и ре-
гистрацијата на традиционална храна може да 
му помогнат да се одржи и да се развива во 
силна индустрија со главен акцент на развојот 
на туризмот, гледано од повеќе аспекти. 

В. 5.5. Листа на 
национални производи 
врзани со потекло 

Република Северна Македонија е богата со 
најразлични традиционални земјоделски про-
изводи и храна, како резултат на својата ге-
ографска локација, со различни климатски 
влијанија и разни видови почва, вкрстени ра-
зиграни релјефни водни ресурси, како и тра-
диционални занимања и економија на населе-
ние, во контекст на историските, културните и 
религиозните влијанија.

Поаѓајќи од овие искуства и водени од нив-
ната филозофија и визија, Слоу Фуд работи 
во земјата повеќе од 10 години со цел да ги 
заштити и промовира автентичните македон-
ски прехранбени производи.  Досега во Ков-
чегот на вкусови се пласирани 36 производи 
од МКД, а основани се 5 Президиуми, здру-
женија на производители, кои произведуваат 
автентични производи што ја претставуваат 
нашата земја на многу меѓународни саеми за 
храна. 
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Ниската храна е активно вклучена во мапи-
рање и номинирање на традиционални произ-
води во он-лајн каталогот Ковчегот на вкусот 
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-
we-do/the-ark-of-taste/, каде критериумите 
за предлагање и прифаќање на производи се 
многу слични на критериумите што произ-
водите треба да ги исполнуваат за да добијат 
етикета заштитен квалитет.

„Слоу Фуд Битола“во партнерство со „Слоу 
Фуд Осогово “; и „ Президиум Буково “ ја под-
готвија „ Првичната листа на традицонални 
производи“, каде беа опишани 51 производи 
според основните критериуми за заштитени 
етикети, а 102 други производи се само на-
ведени. (Проект „Создавање почетен список 
на традиционални производи за одржливи 
рурални области - СИЛОС “ финансиран од 
Европската унија и Националниот рурален 
парламент, како глас на руралното население).

Објавувањето е почетен чекор во процесот 
на заштита на традиционалните произво-
ди со „ознаки за квалитет“ и алатка за лоби-
рање пред институциите. Публикацијата беше 
официјално доставена до Министерството во 
февруари 2019 година и може да помогне во 
креирање на политики за храна, особено при 
креирање мерки за воведување на квалитетни 
шеми во земјата. Објавувањето е добра основа 
за запознавање на традиционалните производи 
во земјата и треба да се промовира и дистри-
буира до сите вклучени во процесот (админи-
страција - централни, локални, консултантски 
услуги, земјоделци, образовни организации, 
земјоделски здруженија, медиуми и др.)

 

Извор: ПубликацијаПрвична листа на традиционални про-
изводи во Република С. Македонијаhttps://www.youtube.com/
watch?v=uE4sH-HaftI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=uE4sH-HaftI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uE4sH-HaftI&feature=youtu.be
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В.5.6 ДОБРИ ПРИМЕРИ 
И ПРАКТИКИ 

Имер на производ: Бистра кашкавал
Категорија: сирење
Производствена област: Бистра 
планина
Проценет број на производители:  2
Проценета количина на производот: 
8,620 кг
Проценета економска вредност
на производството: €155,160

Традиционалниот Бистра кашкавал се прави 
од сурово овчо млеко на посебен традицио-
нален начин со специфично зреење во амби-
ентални услови што резултира со производ со 
исклучителен вкус. 

Историја и услови за производство на 
Бистра кашкавал

Планината Бистра се наоѓа во западниот дел 
на Северна Македонија и припаѓа на групата 
планини во областа Шарпланинска, дом на 
некои од највисоките врвови на Балкански-
от Полуостров. Во овој регион, пастирството 
и правењето сирење сè уште се засноваат на 
антички традиции кои датираат од Мијаците, 
номадско племе кое се населило во областа во 
5 и 6 век. 

Традиционалното производство на Бистра 
кашкавал е резултат со мајстори со генера-
ции наназад. Според историските податоци, 
во селото Галичник кон крајот на 18тивек се 
одгледувале помеѓу 100.000-120.000 овци. Во 

овој период Галичкиот кашкавал се произве-
дувал и продавал нанеколку поголеми пазари 
во странство. Во Југославенскиот весник „По-
литика“ од 1931 год, е објавено дека 80 тони 
од овој кашкавал се извезени во Њујорк/ Во 
моментов, само две мандри, во с.Галичник и 
против Лазарополе, сè уште го обработуваат 
млекото собрано од многу стада овци што ги 
пасат своите стада во планинските пасишта.

Планината Бистра припаѓа на групата планини 
што претставуваат најзначајно планинско-па-
сиштеско подрачје на Балканскиот Полуо-
стров, со најубави ридски пасишта. Низински-
те ливади и ридските пасишта се користат во 
пролет и почетокот на летото, по што овците се 
преместуваат на високи пасишта каде пасење-
то продолжува. Овој полу-номадски систем за 
одгледување добиток е динамичен, променлив 
и зависи од климатските карактеристики на 
вегетационите подрачја. Полуномадското од-
гледување овци и производство на сирење од 
сурово млеко во планинските области сè уште 
претставуваат важни економски активности, 
кои се директно поврзани до културниот иден-
титет на оваа област.

Сензорните карактеристики со кои ова млеко 
се разликува од другите се засноваат на спец-
ифичните климатски карактеристики, некон-
таминираната варовничка земја со висококва-
литетни фуражни и различни медицински и 
ароматични растенија, изворни води со одли-
чен квалитет кои се клучните фактори за спец-
ифичноста на сирењето на планината Бистра.

Процесот на подготовка на сирењето

Млекото за производство на сирење Бистра се 
добива главно од локална раса овци наречена 
Шарпланин, а суровото млеко треба да потек-
нува од одредено подрачје и само за време на 
пасење (јуни, јули и август). 

Најголем дел од  сурово овчо млеко прво се 
филтрира, се загрева на 33-370С и се претова 
со рено во прав.  Процесот на згрутчување 
трае 45 минути Урдата се сече и се меша око-
лу 30 мин. Со специјална дрвена алатка на-
речена „Крстач“ и потоа се остава да отстои 
околу 10 минути. Сурутката се исцеди откако 
урдата се става во шишенце.  Свежата сурутка 
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во обвивката на сирењето се става на масата и 
се дели со раце додека не се формираат мали 
зрна.  Овој процес е мног брз ( 5 мин) за су-
рутката да не се олади. Потоа сурутката се об-
вива во обвивката на сирењето и се притиска 
со тежина од 1кг до 15 кг на сурутка во пери-
од од 3-6 часа. По притискање, урдата се сече 
во блокови (5-8 кг), покриена со обвивката на 
сирењето и полиетиленска крпа и започнува 
процесот на созревање на сурутката наречен 
чеданинг.  Времетраењето на овој процес е 
околку 18 часа. Баскијата има мали дупки, кои 
се еластични во светло жолта боја и пријатен 
мирис со оптимална pH вредост, помеѓу 5.2-
5.4 или 62-66 оSH. По одлуката на производи-
телот на сирење, производството продолжува 
ако добро се протегне мало парче сирење на-
топено во топла вода. Потоа баскијата се сече 
на многу тенки лепливи парчиња (20 × 5-10 × 
0.5-1 cm) и се става во кочница со вода и се 
прави текстура со   потопување на корпа во 
врела саламура (5% NaCl, 73-75˚C) околку 5 
мин. Пластифицираниот кајмак се мачка и се 
протега со рацете во корпа, а потоа тестото со 
сирење се става на масата и се мачка внима-
телно околу 10-15 минути додека не се добие 
униформата еластична маса и се елиминираат 
воздушните меури. За време на месењето на 
тестото (околу 5-10 минути) се нанесува сува 
сол.  За време на обликувањето, тестото вни-
мателно се затвора како печурка и се извади 
малото парче сирење наречено „папок“ за да 
може тестото целосно да ја наполни калапот. 
Сирењето се меси со долги игли за да се от-
страни воздухот и неколку пати се превртува 
во период од 24 часа.  Процесот на солење со 
сува сол се врши во текот на 20-30 дена.  Пред 
секое солење, сирењето се чисти со влажна 
крпа.  Сирењето зрее 3 месеци на  15-18˚C и 
75-80% RH. За време на зреењето, сирењето се 
чисти на површината со сува крпа.  Сирењата 
се ставаат еден врз друг до максимум четири 
тркала, а тркалата се вртат периодично).  Га-
лички кашкавал долбива облик на срамнет 
цилиндер со тежина од 3-3.5, 5-6 или 8-9 кг. 
Сирењето обично се пакува во вакуумирана 
полимерна фолија по периодот на зреење. 

Имер на производ:
Слатко од диви смокви
Категорија: преработено овошје
Област на производство: 
југоисточните региони на МКД 
Проценет број на производители:  
32
Проценета прозиведена количина:
6,200 тегла секое од по 370 грама
Проценета економска вредност
на производството: €25,000

Југоистокот на земјата, од македонската стра-
на на Дојранското Езеро до преку реката Вар-
дар на грчката граница, е дом на многу дрвја 
од смокви. Особено голем број на диви дрвја, 
чие зелено овошје, како круша, скоро и да до-
стигне целосна зрелост, растат на државно 
земјиште во општините Богданци, Гевгелија, 
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Дојран и Валандово. Оваа презаситеност ги 
натера локалните жители да најдат начин да 
ги направат незрелите диви смокви јадења и 
вкусни, што резултира со рецепт за зачувување 
наречен „слатко“  Локалните жени внимател-
но ги чуваат деталите за рецептот и неговиот 
долг и макотрпен процес.  Традиционално, ма-
жите го берат овошјето веднаш штом ќе започ-
нат да созреваат.  За да се зачуваат, смоквите 
прво се варат девет пати за да се елиминира 
нивната млечна сос.  Само тогаш плодовите 
почнуваат да ги ослободуваат своите шеќери 
и можат да се исцедат.  Одделно, се подготвува 
сируп со вода и шеќер, на кој потоа се додава-
ат смоквите.  Како резултат  „слаткото“ се вари 
уште еден час, пред да се додаде лимон за да 
се зачува бојата на смоквите.  Кога овошјето 
ќе се олади и го апсорбира сирупот, слаткото 
се истура во стаклени тегли. 

„Слатко“ од дива смоква има растителна, за-
чинета арома, со мали карамелизирани ноти.  
Слатко е на непцето, со лесно адстрингентен 
крај. Од 2010 година, 32 жени се приклучија 
кон „Здружението Екоросалес“ специјално 
за промовирање и подобрување на произ-
водството на диви смокви, а благодарение на 
поддршката на Фондацијата Слоу Фуд за био-
лошка разновидност, која формираше Преу-
диум за бавна храна за овој производ, денес 
заедницата се потпира на детален протокол за 
производство кој го комбинира традиционал-
ниот рецепт со стандардизиран квалитет и хи-
гиена. Квалитетот на производот веќе зафати 
јавен интерес, а производот редовно се прода-
ва, кога се покажува на меѓународни настани 
и саеми.

извор: slowfood.mk

Имер на производ: Буковска Пипер
Категорија: свеж зеленчук, зачин
Производствена област:
Буково, општина Битола
Проценет број на производители: 16
Проценета прозиведена количина:
300 kg
Проценета економска Вредност на 
производот €3,000

Пиперките играат централна улога во балкан-
ската гастрономија и се особено важни за ма-
кедонската кујна.  Тие се едни од зеленчуците 
што најмногу се одгледуваат и употребуваат 
во регионот и се вкусен додадаток во повеќето 
јадења. Во септември на пазарите се прикажа-
ни десетици сорти, од секоја боја и форма што 
може да се замисли, од кои секоја има посеб-
на употреба: долгите рамни пиперки се кори-
стат за правење ајвар (намаз од пиперка што 
се наоѓа на Балканот), заоблените пиперки се 
подобро прилагодени за Зачувување, одредени 
сорти се користат свежи во јадења, како што се 
полнети пиперки и други се користат за да се 
направи папрака. 

Буково, е мало село, сместено на неколку ки-
лометри од Битола, во јужниот дел на Северна 
Македонија, беше познато низ историјата по 
производство на најдобри пиперки, обично во 
земја зачин, додадено во супи и месо на ска-
ра.  Регионот е толку познат по своите пипер-
ки што сега во земјата терминот „буковец“ се 
користи за зачин што се прави од сушени и 
мелени пиперки.  Се одгледува од само-произ-
ведени семиња (од сортата попозната како ан-
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тички семе), буковската пиперка има издолже-
на форма, фино, но месен месо и густа кожа.  
По бербата, пиперките се врзуваат во долги 
венци и се оставаат да се исушат прво на сон-
це, а потоа, кога ќе пристигне есента, во рерна 
(на ниска температура за неколку часа).  Кога 
пиперките ќе бидат подготвени, тие се ставаат 
во традиционален дрвен малтер наречен „кут-
ле“ во груб прав, кој потоа се просејува. Оваа 
работа обично се прави во зимски денови, за 
време на паузата од работењето на нивите.  
Има интензивна рубин црвена боја, а земјена-
та пиперка Буково е слатка, ароматична и мал-
ку зачинета, со долга, пријатна завршница. 

Досега, оваа географска ознака не е заштите-
на, а страда од нелојална конкуренција од дру-
ги поевтини пиперки, култивирани на рамни-
ните, кои се продаваат на пазарот под истото 
име.  Оваа пиперка може да претставува изво-
нредна алатка за рурален и земјоделски развој 
во подрачјето кое страда од сериозно расипу-
вање како резултат на постојаната и зголемена 
миграција од рурален во град. 

В.5.7 ДИГИТАЛНИ 
ПРИСТАПИ ЗА 
ПРОМОЦИЈА НА ЗОП, 
ЗГО И ГТС

Заштита и промовирање на производи од ру-
ралните области обезбедува стимулации за 
натамошно снабдување со вакви производи.  
Промоцијата на производи со одредени карак-
теристики може да биде од голема корист за 
руралната економија, особено во понеповол-
ните или оддалечените области, со подобру-
вање на приходите на земјоделците и задржу-
вање на руралното население во овие области.  
Нашата политика за храна треба да ја следи 
Европската комисија во дефинирањето на 
стратешките приоритети за промовирање на 
традиционалните производи.  Промотивната 
кампања им помага на малите производите-
ли да се пробијат на пазарите и да ја подигнат 
свеста кај потрошувачите за нивните напори 

направени да обезбедат квалитетни произво-
ди.  Финансирањето за промоцијата може да 
опфати и пристапи за дигитална промоција 
(Видео, Фејсбук, Веб).  

Маркетингот долго време е одлика на нашиот 
секојдневен пејзаж.  Но, ширењето на диги-
талната култура во последните години драма-
тично ги смени полето за играње и правилата.   
Денес, моќните и интензивни промоции се це-
лосно, беспрекорно интегрирани во социјал-
ните односи на младите луѓе и минута-минута 
интеракции со помош на разговори на Фејсбук 
и Твитер, или други социјални страни.  Тра-
диционалната парадигма за маркетинг се врти 
во невиден нов свет, затоа традиционалните 
производи треба да ги прошират своите алат-
ки за промоција на софистицирани техники 
на Интернет и социјален маркетинг.  Поточно, 
треба да се спроведе поддршка за активности 
за дигитална промоција на производите од ГИ.  
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Добра иницијатива за дигитална промоција 
беше спроведена во 2016 година, кога Слоу 
Фуд Македонија во соработка со ТВ АРТЕ од 
Берлин, изработи документарен филм „На ве-
черата - Македонија“ Содржината и целта на 
филмот беше да се прикажат секојдневните ло-
кални навики на луѓето во руралните области 
и традиционалната храна што се приготвува 
секој ден.  Филмот вклучува и подолг процес 
на изработка на ајвар и биков пипер, заедно со 
коегзистенција и помош на пријатели и родни-
ни, како и организирање на настанот „ Вкусот 
на Буково“; од страна на здружението на про-
изводители „Буковска пиперка“ (буковска пи-
перка) како активност на локалната заедница. 

Филмот може да се види овде:https://www.
youtube.com/watch?v=yxpSqDPpK6c / на Гер-
мански и 

https://www.youtube.com/watch?v=UecMsZNc
TEg&feature=youtu.be /на Англиски

Филмот трае 26 минути и прв пат е прикажан 
во април 2017 година во Франција, Австрија и 
Германија.  Резултатот бил одличен. На наци-
онално ниво, тоа беше споделено на социјал-
ните мрежи.  Додека на европско ниво, првите 
знаци беа преку е-пошта кои пристигнаа на 
адреса на Слоу Фуд и луѓето прашуваа каде 
можат да купат зачин или семе од локално 
семе.  Во летото 2017 година, туристите поч-
наа да доаѓаат со приколки за кампување или 
со друго сместување и тие бараа луѓе од доку-
ментарниот филм со желба да се запознаат и 
да купат од Буковка пиперка.  Истото се повто-
ри и во 2018 год.

За жал, оваа промоција не се  искористи це-
лосно главно поради: 

•	 На странските туристи не можеше да им се 
понуди кампување или друго сместување 
во селото 

•	 Невозможно е да се продаде дел од произ-
водот во странство затоа што ова традици-
онално занаетчиско производство не е ре-
гистрирано. 

Во секој случај, филмот е одличен сублимат 
за тоа како традиционалната храна е поврзана 
со современиот секојдневен живот, како и со 

работата на малите, вредни продуценти.  Меѓу 
најголемите пречки за развој на туризмот во 
руралните области е недоволниот развој на ту-
ристички атракции и објекти, како и тешкиот 
пристап до туристичките погодности. 

Рекламирањето и промоцијата на традицио-
налната храна е сè уште многу слаб, потреб-
ни се дополнителни напори и преку државни 
мерки да се зголеми интересот на земјоделци-
те и потрошувачите.  Треба да се земе пред-
вид дека државната или локалната поддршка 
на консултантски тела кои би се занимавале 
со специфично рекламирање на одредени за-
штитени производи, кои во иднина можат да 
се развиваат во тела за сертификација. 

Други интересни веб-страници, што се до-
стапни на социјалните мрежи ( Фејсбук, Ин-
стаграм)

Извор: https://zelenaberza.com.mk/
https://www.facebook.com/groups/1882207901999682/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yxpSqDPpK6c
https://www.youtube.com/watch?v=yxpSqDPpK6c
https://www.youtube.com/watch?v=UecMsZNcTEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UecMsZNcTEg&feature=youtu.be
https://zelenaberza.com.mk/
https://www.facebook.com/groups/1882207901999682/
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В.5.8 ЗАКЛУЧОК И 
ПРЕПОРАКИ 
 
В.5.8.1 ЗАКЛУЧОЦИ 

Руралните области во Северна Македонија 
имаат значајни предизвици, со суштински су-
ровини и многу традиционални специфични 
производи.  Прекрасен пејзаж кој што вреди и 
за  одмор и за рекреација и за развој на рурал-
ниот туризам.   Поради оваа причина, земјата 
треба да има платформа за економска дивер-
зификација во руралните заедници и да ги за-
штити традиционалните прехранбени произ-
води. 

Важноста на традиционалната храна за секоја 
земја е голема, затоа што локалното производ-
ство на храна влијае на регионалната култура, 
зачувување на биодиверзитетот и придонесува 
за социјална и економска стабилност.  Тради-
ционалната храна е културно наследство, а за 
многу рурални области неговото производство 
и продажба може да бидат важен економски 
двигател.  Но, традиционалната храна е загро-
зена, бидејќи начинот на живот се менува, по-
стои опасност да се изгубат локалните знаења 
и вештини.   Систематската истрага поддржа-
на со мерки на политика за храна може да му 
помогне, да се одржи и да се развива во сил-
на индустрија со голем акцент на развојот на 
туризмот.  Затоа, земјата мора да има активна 
политика за рурална храна затоа што ќе помо-
гне да се постигнат вредни цели за руралните 
области и луѓето кои живеат и работат таму, 
што е една од целите во НСАРР (2014-2020).  

Во принцип, НСАРР 2014-2020 е во соглас-
ност со препораките на ЕУ, но за постигну-
вање на стратешки цели, во наредниот период 
политиката за храна треба да биде целосно 
ориентирана кон потребите на потрошувачи-
те и на сигналите на пазарот.  Предвидена е 
стратегија за подобрување на функционално-
ста на системот за заштита на земјоделски и 
прехранбени производи со географска ознака 
и означување за загарантирана традиционал-
на специјалност и соодветно промовирање 

на заштитата за квалитет кај потенцијалните 
корисници.  И покрај планираните цели во 
стратегијата, зајакнувањето на земјоделците 
кои произведуваат специфични традиционал-
ни производи кои имаат потенцијал да бидат 
заштитени, не беше реализирано. 

Легислативата за политиката за квалитет е 
усогласена со Евопското законодавство но 
напредокот се ограничува само на развојот 
и промоцијата на шемите за квалитет. Тре-
ба да се зајакне способноста за спроведу-
вање и контрола на шемите за квалитет85.- 

Спроведувањето и влијанието на руралниот 
развој и политиката на храна треба детално да 
се следат и оценуваат.  Во таа насока, важна 
е ефективноста и соодветно координираниот 
одговор на државните институции за креи-
рање соодветна земјоделска политика, како и 
приближување на законските регулативи и ре-
формите во јавните институции.  Во овој про-
цес, исклучително е важно да се мобилизираат 
сите други чинители кои директно или инди-
ректно влијаат врз земјоделскиот и руралниот 
сектор.  

Особено треба да се стави акцент на инвести-
циите за подобрување на руралната инфра-
структура (локални патишта, управување со 
отпад, водоснабдување, комуникации и сл.).  
Во оваа насока треба да се поддржи започну-
вање, проширување или модернизирање на 
економските активности на рурален туризам 
развој на традиционални занаети и други ак-
тивности, заедно со развој на услуги и рекреа-
тивни активности, обновлива енергија, тради-
ционална преработка на храна и маркетинг на 
традиционални земјоделски производи.   

Според вработените во Комисијата, забележан 
е одреден напредок во областа на политиката 
за квалитет, бидејќи еден производ „Охридска 
цреша“е регистриран како географска ознака, 
но производителите сè уште не се запишани 
во Регистарот на корисници.  Постојат некои 
иницијативи за заштита на други производи, 
но за жал од различни причини регистрацијата 
на овие производи сè уште не е започната.  
85  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
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Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство е ЦА за спроведување на 
ГО и ГТС, во согласност со Законот за квали-
тетот на земјоделските производи. (140/2010, 
53/2011, 55/2012, 106/2013, 116/2015, 149/2015; 
193/2015). 

Општо, законот е во согласност со законодав-
ството на ЕУ, но треба да биде усогласен со 
Регулативата 1151/2012 во однос на одредени 
дополнителни барања за следливост на доби-
точна храна и спецификација на производи.  
Воспоставување ефикасна администрација 
(зголемување на бројот на квалификувани чо-
вечки ресурси кои се занимаваат со шемите 
за квалитет на имплементацијата и доволен 
извор) со соодветен систем на функционална 
контрола е клучно за успешно спроведување 
на шемите за квалитет. 

Утврдено е дека постои одредено прекло-
пување во однос на заштитата на храната со 
географска ознака во согласност со ЗКЗП и 
трговската марка (ЗИП).  Затоа, потребна е 
дополнителна координација и усогласување 
помеѓу надлежностите на овие две министер-
ства. 

Мерката за храна е дел од Националната про-
грама за рурален развој и шемите за финан-
сирање на ИПАРД.  Постигнат е напредок во 
развивањето на потребната регулатива, но има 
потреба од поголема проактивност од страна 
на МЗШВ во правец на спроведување на мер-
ката политика за храна.  

Во националните ПРР, предвидена е поддршка 
за спроведување на шеми за квалитет каде за 
да се поттикнат земјоделците да учествуваат 
во шеми за квалитет, се планира да се компен-
зираат трошоците и обврските што произлегу-
ваат од учеството во шемите (околу 4900 евра) 
и дополнителни директни плаќања за воведу-
вање стандарди за безбедност на храната со 
најмногу 20% за земјоделците кои веќе спро-
ведоа шеми за квалитет.  

Планираните средства во годишната НПАРР 
за поддршка во спроведувањето на шеми за 
квалитет и нивна промоција, од 2013 година 
до сега, не се искористени. 

Успешното спроведување на политиката за 
храна бара координирано управување, адми-
нистративна, организациска работа, заедно со 
соодветен број квалификуван персонал и со-
одветно анализирана и насочена финансиска 
поддршка.  Стратешка комбинација на мерки 
за храна со други мерки, како што се совето-
давни услуги, трансфер на знаење, инвести-
ции, иновации, диверзификација, може да ги 
охрабри земјоделците да инвестираат и да го 
подобрат квалитетот и продуктивноста.  

Спроведувањето на националното законодав-
ство, особено за малите производители во ру-
ралните области, сè уште е мало.  Повеќето од 
традиционалните производители не вовеле ба-
рања за безбедност на храна и нивните бизни-
си со храна не биле официјално регистрирани 
од АХВ, така што не можат да аплицираат за 
заштита на традиционални производи, или за 
мерки за ИПАРД.  Новиот усвоен Правилник 
за флексибилност и отстапувања за малите 
традиционални производители ја зголемува 
можноста производителите да се вклучат во 
шеми за квалитет. 

Заштитата и промоцијата на традиционални-
те рурални производи е сè уште мала и затоа 
треба да се следи европската политика при 
дефинирање на стратешките приоритети за 
промовирање на традиционалните производи.  
Лансирањето на силни промотивни кампањи 
ќе им помогне на малите производители да 
влезат на пазарите и да ја подигнат свеста на 
потрошувачите за нивните напори да обезбе-
дат квалитетни производи.  Финансирањето за 
промоцијата може да опфати и пристапи за ди-
гитална промоција (веб и социјални страни). 

В.5.8.2 ПРЕПОРАКИ 

За да се развие долгорочна политика за одрж-
лива храна и да се обезбеди успешно спро-
ведување на шемите за квалитет сеопфатна 
работа, напори и волја е неопходна за надми-
нување на постојните празнини.  

•	Препорака - Да се   подобри ефикасноста на 
државните институции вклучени во спрове-
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дувањето на шемите за квалитет на храната.  
Во овој процес, исклучително е важно да се 
подобри администрацијата во број, знаење, 
вештини и дополнително да се обезбеди со-
одветна структура и ресурси за да можат да 
извршат серија активности и одговорности 
клучни за успешно спроведување на шеми 
за квалитет.  Потребна е подобра координа-
ција и соработка на релевантните институ-
ции вклучени во овој систем (МЗШВ / ВРИ / 
АХВ), како и меѓусебна соработка и компле-
ментарност помеѓу локалната и централната 
власт, производителите и другите засегнати 
страни.   

•	Препорака - Треба да се изменат празнини-
те во законот за квалитет на храната, особе-
но за изборни услови за квалитет; специфич-
ни одредби за спецификација на производот; 
правила за потекло и квалитет на добиточна 
храна; специфични мерки за следливост на 
производот, суровините, добиточната храна 
и други производи што доаѓаат од дефини-
раната географска област; специфични обвр-
ски во врска со службените контроли, пла-
новите за контрола, следењето, извештајот; 
и официјална комуникација и транспарент-
ност. 

•	Препорака - Да се   воспостави соодветен 
систем за сертификација Вметнете ознака 
усогласена со законот за шеми за квалитет 
и јасни правила и компетенции за службени 
контроли.  Јавните власти треба да разгледа-
ат начини за сертификација преку изградба 
на различни можни системи за верифика-
ција: само-сертификација или поддршка на 
веќе акредитирани тела за сертификација за 
органско производство за да добијат акреди-
тација, исто така, за сертификација на шеми 
за квалитет.  Дополнителното градење на 
капацитети, обука и искуства на овие тела е 
неопходно за доследно и правилно спрове-
дување на службените контроли и процеду-
рите за набудување за примената на шемите 
за квалитет кај производителите.

•	ПрепоракаДа се   подобрат ПРР со цел да се 
зајакне имплементацијата на политиката за 
храна преку добро анализирани и усвоени 

мерки. Треба да се направи детална анализа 
на ефектите, влијанијата и придобивките на 
ПРР со цел да се надминат некои недостато-
ци и проблеми во спроведувањето на мерка-
та, а потоа соодветно да се поправат.  

•	Препорака- Да се   продолжи со поддршка-
та за покривање на трошоците и обврските 
што произлегуваат од учеството во шемите, 
но и да се воведе дополнителна директна 
поддршка за потенцијалните традиционални 
производители во воведување на системи за 
безбедност на храна (објекти, опрема и сл.)  

•	Препорака- Да се   зголеми свеста за за-
едничка работа меѓу земјоделците и да се 
обезбеди континуирана поддршка на орга-
низациите на производители (ОП) или друг 
вид здружение и да се охрабри здружението 
ориентирано кон земјоделците за воспоста-
вување земјоделски задруги.  Организација-
та на производители (ОП) е клучен елемент 
во примената и спроведувањето на шемите 
за квалитет на храната (ЗОП, ЗГО, ГТС).  За-
тоа, улогата на производителите и создавање 
групи / организации треба да се препознае 
и истакне.  Покрај тоа, традиционалните 
производи се тесно поврзани со руралниот 
туризам, и постои можност да се создаде 
меѓу-трговска организација со локалните 
туристички агенции. 

•	Препорака- Да се   воведат т.н. комбинира-
ни мерки - стратешка комбинација на мерки 
за храна со други мерки, како што се сове-
тодавни услуги, трансфер на знаење, инве-
стиции, иновации, диверзификација, каде 
земјоделците можат да бидат охрабрени да 
инвестираат и да го подобрат квалитетот и 
продуктивноста, а потоа да воведат квалитет 
шеми 

•	Препорака- Да се   зајакнат инвестициски-
те способности на малите земјоделци-соп-
ственици да преземат реконструкција, мо-
дернизација и нови инвестиции и подобро 
обезбедување на средства за капитални ин-
вестиции.  Треба да се обезбеди поддршка 
за инвестиции во објекти што обработуваат 
традиционални производи во планинско и 
напуштено подрачје за да ги исполнат по-
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требните услови за безбедност на произво-
дите (без оваа регистрација на објектите за 
храна во ФВА, земјоделците не можат да 
аплицираат за заштита) 

•	ПрепоракаДа се   зголеми државната под-
дршка во промоцијата и маркетингот на тра-
диционалната храна: 

o силна промотивна кампања за традицио-
нална храна за подигање на свеста кај про-
изводителите, потрошувачите и заедници-
те 

o Рекламирање и промовирање на насочени 
традиционални производи, истакнувајќи 
ги напорите направени за да се обезбедат 
квалитетни производи со цел да им се по-
могне на малите производители да влезат 
на пазарите. 

o Треба да се воведе државна или локална 
поддршка за консултантски тела, кои ќе се 
занимаваат со специфично рекламирање 
на одредени заштитени производи, кои во 
иднина може да се развијат во телата за 
контрола на сертификати. 

•	Препорака- Да се   подобрат вештините и 
квалификациите на традиционалните про-
изводители на храна со цел да им се овоз-
можи да ги имплементираат стандардите за 
безбедност на храната и да го прилагодат 
производството кон барањата на пазарот.  
Трансфер на знаење и советодавни услуги 
насочени кон одредена група или здружение 
за производство на традиционален производ 
при спроведување на стандарди за безбед-
ност на храна и шеми за квалитет.  Потребна 
е континуирана и подобрена вклученост на 
услугите за проширување на земјоделство-
то за да им се помогне на земјоделците во 
административни, технички и маркетинг об-
ласти.  

•	Препорака- За да се информираат произво-
дителите и да се поедностави спроведување-
то на шемите за квалитет, треба да се објави 
Службен Водич за процедури за регистра-
ција на ЗОП, ЗГО и ГТС на национално и на 
ниво на ЕУ.  
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Анекси 

Анекс 1 - Краток преглед на одобрениот буџет за програмите и сретствата платени 
со програмата за период од 2010-2017

Програма 2010

2010 2010
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 5,309.70 4,315.11 81.27% 91%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 579,00 430,57 74.36% 9%

Вкупно 5,888.70 4,745.68  100%

Програма 2011

2011 2011
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 6,233.50 3,875.47 62.17% 99.9%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 344,60 5,26 1.53% 0.1%

Вкупно 6,578.10 3,880.73  100.0%

Програма 2012

2012 2012
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 6,932.00 5,296.40 76.41% 95.8%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 599,94 230,24 38.38% 4.2%

Вкупно 7,531.94 5,526.64  100.0%

Програма 2013

2013 2013
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 6,885.00 5,624.02 81.69% 97.5%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 1,160.00 146,24 12.61% 2.5%

Вкупно 8,045.00 5,770.27  100.0%
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Програма 2014

2014 2014
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 6,499.40 6,426.61 98.88% 86.4%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 1,799.70 1,012.24 56.25% 13.6%

Вкупно 8,299.10 7,438.85  100.0%

Програма 2015

2015 2015
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 6,486.66 6,308.90 97.26% 84.6%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 1,818.44 1,145.21 62.98% 15.4%

Вкупно 8,305.10 7,454.11  100.0%

Програма 2016

2016 2016
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 5,613.02 5,491.25 97.83% 76.8%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 1,883.90 1,657.52 87.98% 23.2%

Вкупно 7,496.92 7,148.77  100.0%

Програма 2017

2017 2017
одобрем 
буџет за 

програмата * 
(во милиони 

евра)

платена сума 
по програма 

( милиони 
денари)

% на 
реализација 

на програмата

Учество 
на вкупно 
платените 
средства

Програма за финансиска помош во 
земјоделството 6,394.00 6,328.93 98.98% 82.7%

Програма за финансиска поддршка и 
рурален развој 1,707.24 1,322.00 77.43% 17.3%

Вкупно 8,101.24 7,650.93  100.0%
*Сума на одобрен буџет за програмата   
Забелешка: Наведената сума платена по програма е бројка за износот платен во 
дадената буџетска година (период од 1 јануари до 31 декември во тековната година)
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Анекс 2 - ИПАРД 2 програмата

Финансиски план по мерка 2014 – 2020, во евра

Мерки Вкупна јавна 
помош

Придонес 
од ЕУ

Стапка на 
придонес 

на ЕУ
Национален 

придонес

Стапка на 
национален 

придонес
(1) (2) (3) (4=3/2), % (5) (6=5/2)%

Инвестирање во материјалните 
сретства на земјоделските 
стопанства 28.426.666,67 21.320.000,00 75% 7.106.666,67 25%
Поддршка за формирање на групи 
на производители  0 0 - 0 -
Инвестирање во материјални 
сретства за обработка и пласан 
на земјоделските и рибарските 
производи 28.720.000,00 21.540.000,00 75% 7.180.000,00 25%
Мерка на агро-животната средина-
клима и органско земјоделство 0 0 - 0 -
Имплементација на стратегии за 
локален развој - лидер пристап 0 0 - 0 -
Инвестиции во рурална јавна 
инфраструктура 0 0 - 0 -
Разноликост на фарми и развој на 
бизниси 20.866.666,67 15.650.000,00 75% 5.216.666,67 25%
Подобрување на тренинзите 0 0 - 0 -
Техничка поддршка 1.752.941,18 1.490.000,00 85% 262.941,18 15%
Советодавни услуги 0 0 - 0 -

Создавање и заштита на шуми 0 0 - 0 -

ВКУПНО 79.766.274,51 60.000.000,00 - 19.766.274,51 -

Анекс 3 - Табела за Дополнителни извори за решавање на утврдените потреби во 
земјоделството и руралниот развој 

Потреба ИПАРД Мерка ИПА 
(Да/Не)

Друга дона-
торска по-
мош, ИФИ

(Да/Не)
1. Земјоделска, шумарска и прехрамбена индустрија 

Потреба 1.1 Да се   подобри про-
дуктивноста на земјоделската 
работна сила и ефикасноста на 
земјоделското производство, 
како и пост-бербата и маркетин-
гот на земјоделските производи, 
со цел да се подобри конкурент-
носта преку инвестиции

Мерка „Инвестирање во мате-
ријалните сретства на земјодел-
ските имоти“ 
Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(консоли-
дација на 
земјиште, 

рехабилита-
ција на на-

воднување)

Да
(консоли-
дација на 
земјиште, 

рехабилита-
ција на на-

воднување)

Да
(Одобрување на 

шема за поддршка за 
младите земјоделци 
кои сега влегуваат во 
земјоделските актив-
ности, поволна шема 
за заем за обезбеду-
вање предфинанси-
рање на инвестици-

ите) 
Потреба 1.2   Дасе подобри ис-
користеноста на капацитетите 
за обработказа подобро да се 
искористи ефикасноста и техно-
логијата на производство, како и 
маркетинг активностите а во исто 
време да се промовираат ино-
вации, и да има за цел целосно 
усогласување со стандардите на 
ЕУ за безбедност на храна.

Мерка „Инвестирање во мате-
ријални сретства за обработка 
и пласан на земјоделските и 
рибарските производи
Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“ Не Не

Да 
(Поволна шема за 

заем за обезбедување 
предфинансирање на 

инвестициите) 
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Потреба 1.3Поддршка за созда-
вање на економска соработка 
помеѓу земјоделските произ-
водители и промовирање на 
маркетинг врски; скратување на 
пазарниот ланец со промови-
рање на договорно земјоделство 
и цврсти директни односи со 
преработувачите, трговците и 
извозниците 

Мерка „Поддршка за форми-
рање на групи на производи-
тели“
Мерка „Инвестирање во мате-
ријални сретства за обработка 
и пласан на земјоделските и 
рибарските производи 
Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(Техничка по-
мош за гра-

дење капаци-
тети, студии и 

анализи)

Да 
(ПРОН, ФАО 

итн.)

Да 
(Политика за под-

дршка за воспоставу-
вање и функциони-

рање на земјоделски 
задруги) 

Потреба 1.4Да се воспостават 
силни врски помеѓу образовани-
ето и истражувањето и проши-
рувањето за ефективно пренесу-
вање на знаење; да се подобри 
координацијата и интеграцијата 
на советодавните услуги и да се 
зајакне нивниот човечки капа-
цитет; 

Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(Институција 
и градење на 
капацитети, 
инфраструк-
тура, опрема, 

итн.) 

Не

Да
(Политика за под-

дршка за воспоставу-
вање и функциони-

рање на советодавни 
услуги и даватели на 
обука, истражувања 
во земјоделството и 
шумарството итн.) 

Потреба1.5Да се   подобрат веш-
тините и квалификациите на 
земјоделските производители и 
работници и нивните способно-
сти за управување со фармите за 
да им се овозможи адаптирање 
на земјоделското производство 
кон побарувањата на пазарот и 
климатските промени; 

Мерка „Инвестирање во мате-
ријалните сретства на земјодел-
ските имоти“
Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(Институција 
и градење на 
капацитети, 
инфраструк-
тура, опрема, 

итн.) 
за воспо-
ставување 

стручна обу-
ка во земјо-
делството, 

шумарството, 
руралните 

средини и сл. 

Не

Да
(Политика за под-

дршка за воспоставу-
вање и функциони-

рање на советодавни 
услуги и даватели 

на обука, за обезбе-
дување семинари и 

обуки) 

Потреба 1.6 Да се   воведат одрж-
ливи и економски вредни прак-
тики за управување со шумите 
за заштита и искористување на 
шумите и нивна биомаса 

Мерка „Создавање и заштита 
на шуми“
Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Не

Да 
(потенција-

лен донатор, 
поддршка на 

ИФИ) 

Не

Потреба 1.7 Да се   зајакнат инве-
стициските способности на ма-
лите земјоделци-сопственици да 
преземат реконструкција, модер-
низација и нови инвестиции и 
подобро обезбедување на сред-
ства за капитални инвестиции. 

Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(Техничка 
помош за 

основање на 
рурален кре-
дитен објект) 

Да 
(Потенција-
лен донатор, 
поддршка на 
ИФИ за обе-

збедување на 
заеми, шеми 
за рефинан-
сирање, га-

ранции, итн.) 

Да
(Политика за под-

дршка за обезбеду-
вање поволни заеми 
за земјоделски инве-
стиции и оперативен 

капитал) 

2. Околина

 Потреба 2.1:Да се   вклучат земјо-
делските производители да 
воведат и практикуваат практики 
за управување со заштита на 
водата и почвата и органското 
земјоделство со цел да се запре 
падот на биодиверзитетот, да се 
решат негативните влијанија на 
напуштањето на земјиштето и 
намалените активности во обла-
стите на ХНВ.  

Мерка „Инвестирање во мате-
ријалните сретства на земјодел-
ските имоти“
Мерка „Агро-еколошките мер-
ки и органското фармерство“
Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(Техничка 
помош за 
стандарди 

на органско 
производ-

ство, градење 
на капаците-
ти на здру-
женија за 

агро-животна 
средина и 

ХНВФ и др.,) 

Да 
(ПРОМ, УСА-
ИД, ГЕФ итн.)

Да 
(Обезбедена е под-
дршка за органско 

производство, номад-
ско одгледување овци, 

јавни инвестиции во 
пасишта, промоција 

на органски произво-
ди итн.) 
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Потреба 2.2Да се   зајакне совето-
давната служба за поддршка на 
земјоделците и сопствениците 
на шумите / менаџерите во спро-
ведувањето на агро-еколошките 
практики и управувањето со шу-
мите и да се обезбеди обука на 
земјоделците и сопствениците на 
шуми / менаџери / менаџери за 
агро-еколошки практики. 

Мерка „Подобрување на тре-
нинзите“
Мерка „Советодавни услуги“

Да
(Техничка 
помош за 

градење ка-
пацитети и 

зајакнување 
на советодав-

ни услуги) 

Не

Да
(Политика за под-

дршка за воспоставу-
вање и функциони-

рање на советодавни 
услуги и даватели на 

обука) 

Потреба 2.3:Да се   зголеми упо-
требата на енергетски култури 
и да се промовира употреба на 
обновлива енергија на ниво на 
фарма и на ниво на преработка, 
како и да се зголеми целокупната 
употреба на енергија од обнов-
ливи извори на национално 
ниво; 

Мерка „Инвестирање во мате-
ријалните сретства на земјодел-
ските имоти“
Мерка „Инвестирање во мате-
ријални сретства за обработка 
и пласан на земјоделските и 
рибарските производи 
Мерка „Подобрување и развој 
на руралната инфраструктура“ 

Не Не

Да
(Директна поддршка - 
плаќања во областа на 

енергетски култури) 

Потреба 2.4:Да се   подобри упра-
вувањето со комуналниот отпад 
и пристапот до комунални услуги 
на руралното население 

Мерка „Разноликост на фарми 
и развој на бизниси“
Мерка „Подобрување и развој 
на руралната инфраструктура“ 

Да 
(ИПА сектор 
за животна 
средина за 
населени 

места >10 000 
жители) 

Да 
(ЗБ) Не

Потреба 2.5: Да се   подобрат 
практиките за управување со шу-
мите за да се спречат ризиците 
од шумите од пожар и деграда-
цијата на шумите и искористу-
вањето на шумската био-маса 
како обновлива

Мерка „Создавање и заштита 
на шуми“ 
Мерка „Разноликост на фарми 
и развој на бизниси“
Мерка „Подобрување и развој 
на руралната инфраструктура“ 

Не Не

Да
(Национална програ-

ма за пошумување, 
јавна кампања Ден 

на дрвото - засади ја 
својата иднина) 

3. Рурална економија и квалитет на живот
Потреба 3.1:Поддршка за развој 
на постојни и нови рурални 
бизниси за економски развој и 
вработување; да се развие потен-
цијал за рурален туризам  

Мерка „Разноликост на фарми 
и развој на бизниси“
Мерка „Советодавни услуги“

Не Не Не

Потреба 3.2: Да се   развие физич-
ка инфраструктура, да се надо-
полнат селските простори и да 
се зголеми услугата и руралното 
сместување, за туризам и развој 
на бизнисот во руралните обла-
сти и подобри услови за живе-
ење во руралните области 

Мерка „Разноликост на фарми 
и развој на бизниси“
Мерка „Подобрување и развој 
на руралната инфраструктура“ 

Не Не Не

Потреба 3.3:Да се   обучуваат 
општинските власти во плани-
рањето на локалниот развој и 
спроведувањето на проектите за 
активно спроведување на про-
екти за јавна инфраструктура во 
руралните области 

Мерка „Подобрување и развој 
на руралната инфраструктура“ 

Да
(Техничка 
помош за 

градење на 
капацитети 

на Агенцијата 
ИПАРД за 

акредитација 
на рурална 

инфраструк-
тура, итн.) 

Не Не

Потреба 3.4:Да се   мобилизираат 
локалните организации кои ги 
претставуваат потребите и ин-
тересите на руралните жители и 
руралните бизниси за активно 
учество во планирањето на ло-
калниот развој 

Мерка „Имплементација на 
стратегии за локален развој - 
Лидер пристап “

Да
(Техничка 
помош за 

воспоставу-
вање Нацио-
нална мрежа 

за рурален 
развој,  ЛЕ-
ДЕР подго-

товки) 

Да
(ПРОМ, УСА-

ИД, итн.)

Да 
(поддршка на ак-
тивности на НРРН 
поврзани со други 

национални политики 
и мерки) 
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В.6.1 Вовед 

Земјоделството претставува еден од најважните 
сектори во српската економија. Вкупното врабо-
тување во земјоделството, шумарството и рибо-
лов за работоспособно население е 18,3%, или 
за население над 15 години околу 21%. Врабо-
теноста на работоспособно население во земјо-
делството во руралните области во 2012 година 
изнесуваше 37,5%, што е многу поголемо откол-
ку во повеќето земји од ЕУ. Според структурата 
на работната сила, најголемо учество кај лица-
та вработени во руралните средини спаѓаат на 
квалификувани работници во земјоделството и 
риболов (34,8%), а потоа следат работниците од 
занаетчиството (13,8%), давателите на услуги 
и трговците (11,7%), додека други професиите 
бележат значително помал удел. Според стати-
стичките податоци на националните сметки, 
учеството на земјоделството, шумарството и 
риболов во вкупниот БДП во 2012 година изне-
сува 7,5% (или 9,7% од вкупната БДП). Посебен 
проблем во српската економија, особено земјо-
делството, како и во повеќето земји / територии 
на Јужна Европа, е ограничениот пристап до 
финансии (МЗШВ, 2014).

Српското земјоделство е еден од ретките секто-
ри на економијата кои остваруваат суфицит во 
надворешната економија.

Земјоделската структура во Србија е сложена, 
се состои од мали егзистенцијални фарми, мали 
полуегзистенцијални фарми, големи семејни 
фарми, како и големи претпријатија со мешана 
сопственичка структура.

Според пописот во земјоделството во 2012 год. 
(СОРС, 2013), вкупниот број на земјоделци во 
Србија изнесувал 631.552, а пак искористеноста 
на обработливата површина (ОП) била 3,437,000 
хa. Најголемо учество во вкупниот број земјо-
делски фарми (48,1%) имаат малите фарми (до 
2 хектари земјиште, што користат само 8% од 
обработливото земјиште). Фарми со помалку од 
5 хектари учествува со 77,4% од вкупниот број 
фарми и тие зафаќаат околу 25% од вкупната 
ОП. Спротивно на тоа, најголемите фарми, кои 
имаат над 50 хектари, учествуваат само до 1% 

од вкупниот број фарми, култивирајќи ја една 
третина од вкупниот ОП.

Просечната парцела на искористена земјодел-
ска површина по фарма е 5,4 хектари, што е око-
лу една третина од просекот на ЕУ-27 (14,5 ха). 
ОП покрива околу 43% од вкупната површина 
на Србија, а во својата структура, полињата и 
градините сочинуваат до 73%, ливадите и па-
сиштата 21% и постојаните култури околу 6% 
(МЗШВ, 2014).

Добрата гео-стратешка позиција во поширокиот 
регион, достапните природни ресурси, чистота-
та на животната средина, специфичната и бога-
та агро-биолошка разновидност, долготрајната 
традиција во земјоделството, би можеле да би-
дат одличен потенцијал за развој на разновид-
ни производи за ГО, кои треба да бидат главен 
предност за развој на земјоделскиот сектор и 
руралните области во Србија. 

Од почетокот на пристапните преговори на Ср-
бија во јануари 2014 година, отворени се 12 од 
35 поглавја, додека две беа привремено затво-
рени. Севкупното темпо на преговори ќе про-
должи да зависи од напредокот на Србија во 
реформите и особено од поинтензивното темпо 
на реформите во владеењето на правото и во 
нормализацијата на нејзините односи со Косово 
*. Европскиот совет и додели на Србија статус 
на земја кандидат во текот на 2012 година. Дого-
ворот за стабилизација и асоцијација (СА) меѓу 
Србија и ЕУ влезе во сила во септември 2013 
година. Србија продолжи да ја спроведува СА, 
иако се појавија голем број нови проблеми со 
усогласеноста во текот на минатата година (Ко-
мисија на ЕУ, 2018).  

Србија заврши одредено ниво на подготовка во 
земјоделството и руралниот развој. Постигнат е 
добар напредок со постигнување доверба во за-
дачите за спроведување на буџетот за сите мер-
ки вклучени во Програмата ИПАРД 2 и допол-
нување на Законот за земјоделство и рурален 
развој. Во наредниот период, Србија особено 
треба: да ги спроведе мерките што се доверени 
во рамките на програмата ИПАРД 2 и да бара 
доверба во задачите за спроведување на буџетот 
за други мерки на програмата; финализирање и 
продолжување со спроведувањето на акциони-
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от план за усогласување на законодавството во 
земјоделството и руралниот развој.

Што се однесува до хоризонталните проблеми, 
акциониот план за усогласување на законодав-
ството во земјоделството и руралниот развој сè 
уште треба да се донесе. Националната програ-
ма за земјоделство за периодот 2018-2020 беше 
донесена во 2017 година, додека Програмата 
за рурален развој треба сеуште да се донесе. 
Формирана е целосно функционална ИПАРД 
агенција. Со измената на законот за земјодел-
ство и рурален развој се утврди правната основа 
за ИПАРД и исто така и за идниот интегриран 
систем за администрација и контрола (ИСАК), 
кој допрва треба да се развие. Понатамошното 
усогласување со политиките на ЕУ бара раз-
двојување на плаќањата од производството и 
поврзување на плаќањата засновани на области 
со стандардите за вкрстена усогласеност. Фор-
мирана е мрежата за податоци за сметководство 
за фарми (МПСФ), се определени формални 
институционални одговорности и донесено е 
усогласување на законодавството. Србија има 
воспоставен систем за советување на фарми-
те. Во областа на заедничката организација на 
пазарот (ЗОП), донесени се голем број на акти 
за спроведување со цел понатамошно усогласу-
вање во секторот за вино. Србија треба да презе-
ме чекори кон усогласување со другите елемен-
ти на ЗОП, вклучително специфични шеми за 
сектор, маркетинг стандарди, поддршка за јавно 
и приватно складирање, маркетинг и организа-
ции на производители, интервенција на пазарот 
и др.   

Во рамките на руралниот развој, Србија презеде 
значаен чекор напред и беше наградена од стра-
на на Европската комисија со тоа што и беше 
доделен буџет за спроведување на две инвести-
циски мерки во рамките на ИПАРД 2 Програ-
мата. Србија треба да се фокусира на трошење 
на фондовите на ЕУ додека, во исто време, да 
ги подготви преостанати ИПАРД мерки за им-
плементација во 2018 година.  Напредокот е 
бавен во областа на политиката за квалитет. За-
конодавството во областа на земјоделските про-
изводи и прехранбените производи треба да се 
усогласи за да се олесни развојот на политиките 
во оваа област. Законодавството што се однесу-

ва на квалитетни производи од вино, исто така, 
треба да биде целосно усогласено со законодав-
ството на ЕУ. Во однос на органското земјодел-
ство, Србија има формирано надлежен орган за 
органско производство, систем на акредитација 
на контролните тела и систем на сертификација 
на органското производство. Сепак потребно е 
понатамошно усогласување со законодавството 
за органско производство и допрва треба да се 
донесе националниот акционен план за развој 
на органскиот сектор.

В.6.2 Програми 
за рурален развој 
и политика на 
храна во земјата 
и ЗЗП во рамките 
на националните 
стратешки и програмски 
документи

Националната стратегија за земјоделство и ру-
рален развој за периодот 2014-2024 година е 
донесена на 31 јули 2014 година и објавена во 
Службен весник на РС, бр. 85/14. Овој документ 
ги дефинира визијата, стратешките цели и на-
соки на земјоделството и руралниот развој на 
Србија во десетгодишниот период, вклучително 
и ГО. Вториот документ значаен за развој на ГO 
во Србија е Акциониот план за усогласување, 
усвојување и спроведување на правото на ЕУ во 
областа на земјоделството и руралниот развој, 
која е задачата за преговарачката група 11 насо-
чена кон земјоделството и руралниот развој.

Во Стратегијата, во рамките на Приоритетното 
поле бр. 14 е дефинирана за важноста на без-
бедноста на храната и стандардите за квалитет. 
Рамката за развој на стандардите за квалитет 
на прехранбените производи е само описна, не 
обеѕбедува практична насока ниту за усогласу-
вање со ЕУ, ниту за флексибилен пристап при 
регистрација на «традиционалните» месни и 
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млечни производи. Стратегијата не дава стратешка насока за политика на субвенционирање во врска 
со стандардите за квалитет.  

Акциониот план е дефиниран план за усогласување на стандардите за квалитет на прехранбените 
производи со ЕУ.

Во Табела 1 е претставен Акциониот план поврзан со усогласувањето на законодавството на ЕУ.

Табела 1. План за пристапување во ЕУ за политиките на квалитетот во Поглавје 11

Активности 2016 2017 2018 2019 2020

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Поставеност на правниот систем

Закон за шеми на квалитет за земјоделски и 
прехрамбени производи

Правилник за условите, начините и постапките за 
овластување на тело за проценка на сообразноста
Правилник за условите, начините и постапките за 

овластена контрола на производство и трговија на 
производите означени со географска ознака

Правилник за обликот и сдржината на етикетата 
за географско потекло, и за начините, условите 
и постапките за етикетирање на производи со 

ознака за географско потекло
Зајакнување на административните капацитети

Реорганизација на административната структура 
– Организациска единица за квалитет, ознаки за 
храна и поддршка на производната индустрија ( 

Усвојување на Актот за внатрешна организација и 
структура на работата)

Тренинг на вработени од МЗЕН за донесување, 
спроведување и контрола на барањата на 

погореспоменатите одредби и вработување на 
едно лице ( Усвојување на Актот за внатрешна 

организација и структура на работата)
Воспоставување на комисија за проценка на 

спецификациите на производите при процесот на 
регистрација на национално ниво

Тренинг на советодавни услуги
Информативни кампањи

Информативна кампања за производители и 
потрошувачи

Спроведување на правниот систем
Закон за шеми на квалитет за земјоделски и 

прехрамбени производи →

Правилник за условите, начините и постапките за 
овластување на тело за проценка на сообразноста →

Правилник за условите, начините и постапките за 
овластена контрола на производство и трговија 

со земјоделски и прехрамбени производите 
означени со географска ознака

→

Правилник за обликот и сдржината на етикетата 
за географско потекло, и за начините, условите 

и постапките за етикетирање земјоделски и 
прехрамбени производи со ознака за географско 

потекло

→

Извор: Акционен план за пристапување во ЕУ, МЗШВ.
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За да се постигне целосна усогласеност на на-
ционалната правна рамка во областа на географ-
ските ознаки за потекло (шеми за квалитет) за 
земјоделски производи и прехранбени произво-
ди со законодавството на ЕУ, ќе се донесе нов 
закон за квалитет на земјоделски производи и 
прехранбени производи (во втората четвртина 
(втор квартал) од 2017 година). Преку овој за-
кон, гореспоменатите несообразности ќе би-
дат елиминирани, а ќе се регулираат и другите 
шеми за квалитет кои во моментот недостасу-
ваат, како што се «гарантирани традиционални 
специјалитети” и “ планинските производи” , 
како и национални шеми за квалитет. Согласно 
горе наведениот закон, ќе се донесат следниве 
правила:
−	 Правилник за условите, начините и постап-

ките на овластување на органот за проценка 
на усогласеноста (во третиот квартал од 2017 
година);

−	 Правилник за условите, начините и постап-
ките на овластена контрола на производство-
то и трговијата со земјоделски и прехран-
бени производи со етикетите за географски 
ознаки за потекло (во четвртиот квартал од 
2017 година);

−	 Правилник за формата и содржината на ге-
ографската ознака за означување, како и за 
начините, условите и процедурите за обеле-
жување на земјоделски и прехранбени про-
изводи со географската ознака (во првиот 
квартал од 2018 година).

Органот надлежен за усвојување и спроведу-
вање на горенаведените регулативи е МЗШВ. 
По донесувањето на новиот закон, надлежноста 
за системот на заштита на географските ознаки 
за земјоделски производи и прехранбени про-
изводи ќе се пренесе од Канцеларијата за инте-
лектуална сопственост на МЗШВ. Официјална-
та контрола на производството и трговијата со 
земјоделски производи и прехранбени произво-
ди со географски ознаки за потекло ќе ја изврши 
Земјоделската инспекција на МЗШВ.
Србија заостанува зад Акциониот план претста-
вен во претходната Табела.
Може да се заклучи дека со спроведувањето на 
Акциониот план, Србија целосно ќе ги усогласи 
стандардите за квалитет на прехранбената хра-
на со законодавството на ЕУ.

Празнини и предизвици според политиката 
на храна и руралниот развој

На Србија и недостасува јасна стратегија повр-
зана со ГО бидејќи сегашната стратегија не обе-
збедува соодветна основа за развој на ГО.

Акциониот план е дефиниран план за усогла-
сување во стандардите за квалитет на прехран-
бените производи со ЕУ што прецизираат и 
дефинираат чекори за усогласување на стан-
дардите за квалитет со законодавството на ЕУ. 
Бидејќи Стратегијата не е соодветна и Акцио-
ниот план се однесува само на усогласување 
на ЕУ, постои очигледен јаз во стратешките 
документи, вклучувајќи:

•	 Не постои стратешки пристап поврзан со 
флексибилноста во регистрацијата на прера-
ботувачките капацитети во преработката на 
месо и млечни производи. Како последица 
на тоа, најголем проблем за преработувачите 
на традиционални сточни производи е да се 
постигне оперативна дозвола; 

•	 Недостасува стратешка основа за поддршка 
на политиката кон ГО;

•	 Постои очигледна потреба за долгорочни 
ГО-промотивни стратегии за производи

Одредени потреби според политиката на 
исхрана и руралниот развој се препознаваат 
како:

•	 Да се   развие стратешки и оперативен план 
поврзан со флексибилноста во регистра-
цијата на преработувачките капацитети во 
преработката на месо и млечни производи, 
како и политиката за поддршка поврзана со 
ГО и долгорочните стратегии за промоција 
на производи за ГО; 

•	 Формирање на комисија за проценка за 
спецификациите на производот во рамките 
на процесот на регистрација на национал-
но ниво, како и изработка на потребните 
процедури;

•	 Градење на капацитети на советодавни ус-
луги со цел да им се помогне на произво-
дителите кои ќе бидат дел од системот на 
заштита на географските ознаки;

•	 Едукативни и информативни кампањи за 
производителите и потрошувачите за важ-
носта и придобивките од имплементација-
та на ГО.
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В.6.3 Евалуација на тековните функционални 
системи за воведување на легислативата на ЕУ 
за ЗОП, ЗГО и ГТС за земјоделски и прехрамбени 
производи.

Досега, Република Србија не поднесе барање за 
заштита на ЗОП / ЗТО / ГТС за земјоделски про-
изводи и прехранбени производи на ниво на ЕУ.

Слика В.6.1. Етикети на ЗОП / ЗТО на наци-
онално ниво

Србија има единствени решенија за етикетирање 
на производите ЗОП / ЗТО, препознаени во мали 
етикети со самолепливост, печатени во Нацио-
налната банка на Србија (Слика 1). Регистрира-
ните корисници на ЗОП / ЗТО купуваат етикети 
со лепило и етикетни производи. Самолепливи 
етикети што се отпечатени во НБС имаат зашти-
та од фалсификување.

Позадина на ГО во земјите / териториите на 
Југоисточна Европа

Меѓу најпроактивните земји кон заштита на из-
ворите и назнаките за потекло во текот на исто-
ријата беа Југославија и нејзините претходници. 
Тие биле потписнички на повеќе меѓународ-
ни договори, како што се: Париска конвенција 
(1883); Договор од Мадрид (1891); Договор од 
Лисабон (1958); итн.

Во рамките на постоењето на Југославија, за-
штитата на ГО исклучиво се сметаше како алат-
ка за интелектуална сопственост. Во 90-тите 
години на минатиот век, новоформираните 
држави започнаа да ги реформираат своите си-
стеми. Реформите беа водени од интеграцијата 
во ЕУ. Според тоа, географските ознаки стану-
ваат се повеќе алатка за рурален развој. Сепак, 
сè уште користениот пристап од горе надолу ги 
придвижи производителите надвор од цента-
рот на процесот, заедно со недостаток на добра 
транспарентност на процесите.

Според Лисабонскиот договор, Република Ср-
бија е должна да ги заштити имињата на зашти-
тените производи што се пласираат на нацио-
налниот пазар. 

Во согласност со Лисабонскиот договор за за-
штита на називите на потекло и нивната меѓуна-
родна регистрација, регистрирани се мед напра-
вен во Хомолје и домашна копаница со црвена 
пиперка од Лесковац.

Во согласност со ССА, Србија е должна да обе-
збеди заштита на географските ознаки на земјо-
делски производи и прехранбени производи 
што се регистрирани на ниво на ЕУ.

До денес, во Србија има 45 земјоделски произ-
води и прехранбени производи кои се заштите-
ни на национално ниво со една од географските 
ознаки за потекло.
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В.6.3.1 Законска поставеност

Законодавната рамка во областа на заштитата 
на географските ознаки за земјоделски про-
изводи и прехранбени производи ги содржи 
следниве документи:

	Закон за ознаките за географско потекло 
(Службен весник на РС, бр. 18/2010) ЗИГП 
има поширок опсег на примена во споредба 
со Регулативата на ЕУ бр. 1151/2012 година. 
Со него се уредува системот за регистрација 
на географските ознаки за потекло, покрај 
земјоделските и прехранбените производи, 
за сите природни и индустриски производи, 
домашни производи и услуги во согласност 
со одредбите од Лисабонскиот договор;

	Закон за безбедност на храна (Службен вес-
ник на РС, бр. 41/2009);

	Правила за условите, начинот и постапката 
за контрола на квалитетот и посебните ка-
рактеристики на земјоделските и прехранбе-
ните производи со ознаки за географско по-
текло (Службен весник на РС, бр. 73/2010);

	Правила за содржината на пријавата за ре-
гистрација на ознаки за географско потекло 
и содржината на пријавата за признавање на 
статусот на овластен корисник на ознаки за 
географско потекло (Службен весник на РС, 
бр. 93/2010);

	Правила во однос на формата и содржината 
на ознаките за географско потекло, како и за 
начинот на контролирање на означувањето 
на земјоделски и прехранбени производи со 
ознаки за географско потекло (Службен вес-
ник на РС, бр. 92/12 и 19/13);

	Спогодба за стабилизација и асоцијација 
(ССА) помеѓу Европските заедници и нив-
ните земји-членки и Република Србија;

	Закон за ратификација на Лисабонскиот до-
говор за заштита на ознаките за потекло и 
нивната меѓународна регистрација (Служ-
бен весник на СРЈ - МУ, бр. 6/98);

	Закон за ратификација на Мадридскиот до-
говор за репресија на лажни или измамнич-
ки индикации за изворот на стоки (Службен 
весник на СРЈ - MU, бр. 1/99).

Анализа на постојните празнини во законо-
давството
Националната законодавна рамка за спроведу-
вање на системот за заштита на географските 
ознаки за потеклото на земјоделските произ-
води и прехранбените производи не е целос-
но во согласност со законодавството на ЕУ. 
Најзначајните несообразности се следниве:
1) Постапката за регистрација на географските 

ознаки за потекло започнува со поднесување 
барање за за признавање на апоени од потекло 
или географска ознака, која може да ја подне-
сат здруженија на производители, како и сто-
пански комори, локални самоуправи и држав-
ни органи;

2) Заштитата на географските ознаки за потекло-
то е дефинирана со таканаречениот двостепен 
модел, односно прво производот е регистри-
ран или заштитен ЗОП или ЗТО, по што произ-
водителите ги доставуваат своите апликации 
за добивање статус на «овластен корисник “ за 
тој производ. Овој систем дава можност некој 
да поднесе апликација и да го регистрира про-
изводот, без всушност да биде производител;

3) Формата и содржината на образецот на апли-
кацијата и задолжителните елементи на спец-
ификацијата на производот не се целосно во 
согласност со законодавството на ЕУ;

4) Не постои специфичен документ за резиме 
што ги содржи главните податоци од специ-
фикацијата на начин дефиниран со законодав-
ството на ЕУ;

5) Нема одредби во однос на условите, начинот и 
постапката поврзани со службената контрола 
на производството и трговијата со земјоделски 
производи и прехранбени производи со гео-
графски ознаки;

6) Не постои можност за поднесување пригово-
ри во текот на постапката за регистрација на 
производи;

7) Претворањето на апликација за признавање 
статус на овластен корисник на име на потекло 
во апликација за признавање статус на овла-
стен корисник на географска ознака и обратно, 
не е во согласност со законодавството на ЕУ.

8) Не постои правна основа за развој на други 
шеми за квалитет, како што се ГТС, Планин-
ски производи, итн.
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В.6.3.2 Институционален систем

Системот за регистрација на ЗОП и ЗГО го регулира ЗИГП. Како што беше кажано претходно, има 
поширок опсег на примена во однос на Регулативата на ЕУ бр. 1151/2012 година.

Согласно Правилата за условите, начинот и постапката за контрола на квалитетот и посебните карак-
теристики на земјоделските и прехранбените производи со географски ознаки, досега се овластени 4 
куќи за сертификација од страна на МЗШВ за оценување на усогласеноста на ГO, кои се акредитирани 
според барања на стандардниот SRPS EN 17065 од Телото за акредитација на Србија. МЗШВ има по-
тпишано договори за услуги со секоја компанија за сертификација, во детали наведувајќи ги заемните 
права и обврски. Овластените компании за сертификација вршат контрола на усогласеност на процесот 
на производство со спецификацијата, врз основа на контролниот план изготвен во согласност со спец-
ификацијата на производот претходно одобрен од МЗШВ.

Шема В.6.1. Постапки за регистрација на ЗОП / ЗГО во Србија

Здружениjа, земjоделци, локални општини...

Спецификациjа на производ

Поднесување барање до Канцелариjата за интелектуална сопственост

Барањето се дава на Министерството за земjоделство, 
шумарство и водостопанство за мислење

Во случаj на позитивен одговор МЗШВ jа известува КИС за одобреното барање

Поединечни производители или здружениjа се приjавуваат за статус 
на корисник на ЗОП/ЗГО каj КИС

Одобрени корисници на ЗОП/ЗГО

Телото за сертификациjа (што го одобрува и контолира МЗШВ) 
носи одлука за сообразноста  на производството, 

преработката и производот со неговите спецификации. 
Доколку сето ова е успешно воведено, се дава сертификат за сообразност.

Канцеларијата за интелектуална сопственост (КИС) и МЗШВ се заеднички одговорни за спроведу-
вање на горенаведениот закон. КИС ја спроведува постапката за регистрација на ознаките за географ-
ско потекло на земјоделски производи и прехранбени производи на национално ниво, по претходно 
добиено релевантно мислење од МЗШВ. КИС е исто така одговорна за комуникација со Европската 
комисија за време на постапката за регистрација на ЗОП и ЗГО на ниво на ЕУ. Покрај тоа, КИС го 
води Регистарот на ЗОП и ЗГО на национално ниво. МЗШВ е одговорна за спроведување на контро-
ла и сертификација на системите на ЗОП и ЗГО.

Во шемата 1 е претставена постапката за регистрација на ЗОП / ЗТО на национално ниво.

Србија има единствено решение за етикетирање на прехранбените производи за ЗОП / ЗГО, согласно 
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Правилата за формата и содржината на географ-
ските ознаки за потеклото, како и за начинот на 
контролирање на означувањето на земјоделски 
и прехранбени производи со географски озна-
ки за потекло. Се пропишува дека производи-
те ЗОП и ЗГО се означени со контролни марки. 
Производителите на продукти што се во процес 
на контрола и сертификација имаат ексклузив-
но право да го обележат својот производ со ге-
ографска ознака со контролни марки «контро-
лирана ознака за потекло» или «контролирана 
географска ознака». Производителите се долж-
ни да ги исполнат барањата дефинирани во 
спецификацијата и да поседуваат сертификат за 
усогласеност на производот со спецификацијата 
на производот издадена од една од овластените 
компании за сертификација. Целта на означу-
вањето на производите ЗОП / ЗГО со контролни 
марки е да се воспостави сигурен систем за кон-
трола и поголема видливост на пазарот.

За да можат земјоделските и прехранбените 
производи со географски ознаки да бидат препо-
знатливи на пазарот, МЗШВ има донесено пра-
вило со кое се дефинира означувањето на овие 
производи, врз основа на што секој производ со 
географска ознака ќе биде обележан со контро-
лен печат. Секој контролен печат има сериски 
број, врз основа на кој е воспоставен сигурен 
систем за следливост. Овластениот корисник на 
името на потеклото, или овластениот корисник 
на географската ознака, има ексклузивно право 
да го назначи својот производ со географско по-
текло со контролен печат издаден од НБС, врз 
основа на Барање за издавање контролни марки, 
што може да биде преземено од страницата на 
МЗШВ.

Постапка за издавање контролни марки: Овла-
стениот корисник на ГО испраќа писмено ба-
рање до НБС за набавка на контролни марки. По 
приемот на формуларот за нарачка, одговорното 
лице на НБС издава проверка / фактура со упат-
ства за плаќање на побаруваните марки за кон-
трола и ја доставува до овластениот корисник. 
После тоа, овластениот корисник го пополнува 
Барањето за издавање контролни марки и го до-
ставува до МЗШВ за одобрување. По барањето, 
ќе се достави копија од лична карта или полно-
мошно заедно со симнатото барање и заедно 

ќе биде испратено. По проверка на податоците 
внесени во барањето, МЗШВ ќе го потврди. Ов-
ластено барање од МЗШВ, овластен корисник, 
го доставува до НБС, за собирање на контролни 
марки. Барањето, исто така, обезбедува доказ за 
плаќање на трошоците за правење марки.

Контролата на земјоделските и прехранбените 
производи со ознаките на географските ознаки 
се врши со проценка на сообразноста на ква-
литетот и специфичните својства на произво-
дите, начинот на производство и потеклото на 
суровината, со податоците содржани во спец-
ификацијата на производот. Овие задачи им се 
доверени на телата за сертификација, кои се 
акредитирани од Телото за акредитација на Ср-
бија и овластени од МЗШВ. Во Србија, во мо-
ментов има четири тела за сертификација овла-
стени да ги извршуваат овие задачи. Телата за 
сертификација ја спроведуваат контролата на 
квалитетот и специфичната контрола на квали-
тетот на производот со спецификацијата на про-
изводот заснована врз Планот за контрола, што 
треба да го одобри МЗШВ. 

Пред сè, контролата врз маркетингот на ГО про-
изводи, од аспект на заштита од злоупотреба на 
имиња на заштитени производи, односно права 
од интелектуална сопственост, им е доверена на 
надлежните тела за инспекција.

В.6.3.3 Поставени мерки за квалитет на 
храна 

Законодавната рамка на земјоделската политика 
и политиката на рурален развој во Србија се за-
снова на два основни правни акти: 

•	 Закон за земјоделство и рурален развој 
(Службен весник на РС, бр. 41/2009, 10/2013 
- друг закон и 101/2016); и 

•	 Закон за иницијативи во земјоделството и ру-
ралниот развој (Службен весник на РС, бр. 
10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016). 
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Слика В.6.1. Аграрен буџет (милијарди РСД) 
и учество во вкупен буџет за период 2008-2017 
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Извор: МЗШВ 2018.

Додека Законот за земјоделство и рурален раз-
вој ги утврдува основните механизми за креи-
рање и спроведување на политика за земјодел-
ство и рурален развој и ги дефинира главните 
стратешки документи за развој на земјоделство-
то во среден и долг рок, Законот за иницијативи 
во земјоделството и руралното Развојот потесно 
ги дефинира стимулите.

Учеството на аграрниот буџет во вкупниот 
буџет варира помеѓу 4% и 6% (Слика 1).

Во текот на 2017 година, спроведени се следни-
ве видови стимулации: 1) директни плаќања; 2) 
поттик за мерки за рурален развој; 3) кредитна 
поддршка во земјоделството; и 4) специјални 
стимулации

Повеќето средства од првиот столб се наменети 
за директно за производителите. 

Во текот на последната деценија, земјоделска-
та политика во Србија имаше чести промени во 
рамките на политиките, механизмите за спро-
ведување и буџетските трансфери во земјо-
делството. И покрај нестабилните и честопати 
неконзистентни мерки на политика и непред-
видливи поместувања во механизмите за спро-
ведување, постигнат е напредок во последните 
години во воспоставувањето на институционал-
ни структури и прилагодување на концептот на 
земјоделска политика за усогласување со ЗЗП. 
Најмоќниот поттик за забрзување на институци-

оналните реформи и реформите во политиките 
беше започнувањето на пристапните преговори 
на Србија во ЕУ кон крајот на 2013 година.

Значителни промени во директната поддршка 
се забележани во Србија, каде бројот на наплат-
ните шеми, стапките на плаќање и специфични-
те критериуми за подобност за плаќања често се 
менува од 2010 година.

Земјоделските производители, како корисници 
на поттик, имаат стимулации на национално, 
провинциско и локално ниво. Поддршката на 
пониско ниво на управување (провинциски и 
локални) се заснова на специфични програми 
за мерки за поддршка за спроведување на поли-
тики за земјоделски и рурален развој на терито-
ријата на автономната покраина или единицата 
на локалната самоуправа.

Идниот развој на земјоделството во Србија е де-
финиран со Стратегијата за земјоделство и ру-
рален развој за 2014-2024 година, што претста-
вува документ од сите. Сепак, повеќегодишната 
програма и финансиските коверти за различни 
мерки на политика не беа усвоени. Во отсуство 
на среднорочно планирање, земјоделската по-
литика се спроведува со примена на Законот за 
иницијативи за земјоделство и рурален развој и 
Законот за буџет, врз основа на годишни регу-
лативи и правилници. Покрај тоа, во процесот 
на креирање политики недостасува употреба на 
стандардизиран систем за набудување и евалу-
ација за да се процени спроведувањето и влија-
нието на мерките на политиката и да се процени 
степенот на кохерентност помеѓу целите на по-
литиката и нивните ефекти.

Мерки директно поврзани со ЗОП / ЗГО

Во согласност со фактот дека поради малото 
просечно домаќинство, српското земјоделство 
не може да биде конкурентно во економијата 
на обем, конкурентноста може да се постигне 
со обезбедување на „производи со додадена 
вредност“, како што се прехранбените произво-
ди со географска ознака. МЗШВ воведе повеќе 
поддршка за овој сектор. Преку Законите за 
субвенции во земјоделството и руралниот раз-
вој, МЗШВ ги финансира производителите на 
земјоделски и прехранбени производи со ЗОП 
/ ЗГО. 
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Покрај мерките за општа поддршка, поврзани 
со основните стимуланси, кредитна поддршка, 
поддршка за инвестиции во физички средства на 
земјоделски стопанства за набавка на нови ма-
шини и опрема за подобрување на примарното 
производство, како и поддршка за инвестиции 
во преработка и маркетинг во секторите млеко и 
месо, итн. Производителите на ЗОП / ЗГО имаат 
дополнителни стимулации да ги вратат трошо-
ците за контрола и сертификација на производи 
со географски ознаки и, да го вратат делот од 
трошоците за набавка на контролните марки. За 
овие мерки, повратот е 50%, или 65% (за обла-
сти со тешки услови за работа), од вредноста на 
остварената инвестиција. Максималниот износ 
на стимулации што корисникот може да ги реа-
лизира за воведување на стандарди и сертифика-
ција на производи со географско потекло за една 
календарска година е 500,000 RSD.

Мерки на ИПАРД 2

Во рамките на ЕУ ИПАРД 2 се достапни 11 мер-
ки насочени кон различни интервентни алатки 
и разновидни целни групи. Избрани се шест 
мерки кои треба да бидат вклучени во ИПАРД 2 
програмата за периодот 2014-2020 година.

Мерката IPARD 2 има директен ефект врз ЗОП / 
ЗГО во мерката 3 каде апликантот со ЗОП / ЗГО 
сертификација има предност во системот за бо-
дување.

Освен директната придобивка, сите други при-
добивки од мерката ИПАРД 2 се индиректни, 
т.е. ефект врз полесно инвестирање, спроведу-
вање на ИПАРД 2 за постигнување на стандар-
дите на ЕУ во земјоделското производство и др.

Првиот јавен повик за Мерка 1 (набавка на нова 
опрема и машини) беше објавен на крајот на де-
кември 2017 година.

Табела 2. Финансиски план по мерка во ЕУР, 2014-2020 година. 

Мерки: Вкупно 
јавна 

помош (во 
евра)

Придонес 
во ЕУ (во 

евра)

Стапка на 
придонес 

во ЕУ %

Национален 
придонес 
(во евра)

Стапка на 
национален 
придонес %

Инвестирање во 
физички алатки на 
земјоделските објекти

101,386,667 76,040,000 75 25,346,667 25

Инестирање во 
физичките алати за 
преработка и пласман на 
земјоделските произвди 
и рибарството

82,946,667 62,210,000 75 20,736,667 25

Агро-еколошка клима 
и мерки за органско 
земјоделство

10,294,118 8,750,000 85 1,544,118 15

Спроведување стратегии 
за локален развој – 
пристап ЛИДЕР

5,833,333 5,250,000 90 583,333 10

Разнообразност во 
земјоделството и развој 
на бизниси

23,333,333 17,500,000 75 5,833,333 25

Техничка поддршка 6,176,471 5,250,000 85 926,471 15
Вкупно 229,970,588 175,000,000 54,970,588

Извор: МЗШВ, 2014
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Најважните мерки ИПАРД 2 за секторот за ГО 
се:

МЕРКА 1: Инвестициите во физички средства 
на земјоделските стопанства ќе ја зголемат 
продуктивноста и конкурентноста со техно-
лошко подобрување. Во исто време, фармите, 
како предуслов, ќе бидат во согласност со сет 
на национални стандарди и на крајот ќе бидат 
во согласност со стандардите на ЕУ за заштита 
на животната средина и благосостојба на живот-
ните.  

МЕРКА 3: Инвестиции во физички средства за 
преработка и продажба на земјоделски и рибни 
производи. Инвестициите во модернизацијата на 
преработувачките капацитети во секторот мле-
ко и млечни производи, месо, овошје и зелен-
чук, ќе ја зголемат продуктивноста, конкурент-
носта и целокупното работење на овој сектор и 
ќе придонесат за постигнување на потребните 
стандарди на ЕУ. Понатаму, овие инвестиции 
ќе овозможат подобро позиционирање на про-
изводите на пазарот и ќе го зголемат извозот 
на производи. Ако подносителот на барањето 
е сертифициран за производство на ЗОП и ЗГО 
производи, тој ќе има предност во 20 дополни-
телни поени за процесот на селекција IPARD 2.

МЕРКА 7: Диверзификација на фармите и раз-
вој на деловно работење е инвестициска под-
дршка за развој на туристички капацитети и 
услуги на земјоделските производители и други 
економски оператори во руралните области, а со 
тоа и проширување на економските активности 
во земјата во областа на руралниот туризам. Би-
дејќи производите со географска ознака често-
пати се нудат низ руралните туристички капаци-
тети, се очекува оваа мерка да има индиректно 
влијание врз развојот на ГО (МЗШВ, 2014).

Во моментов нема производи со географски оз-
наки на ЕУ во Србија. Развојот на ГО во Србија 
во моментов е поддржан од различни проекти 
како што се ФАО, СДЦ и ЕУ ТВИНИНГ. Според 
проектот ТВИНИНГ, три производи ќе бидат 
водени до регистрација на ГО на ЕУ.

В.6.3.4 Идентификација на клучните 
проблеми и предизвици за кои се 
потребни интервенции во политиката 
на национално ниво

Српскиот ГО сектор се развива и подобрување 
може да биде корисно во неколку области. На 
ова место ќе бидат истакнати приоритетни про-
блеми за прехранбените производи за ГО.

Првото главно прашање поврзано со дополни-
телниот развој на прехранбените производи од 
ГО во Србија е поврзано со несообразноста на 
српскиот правен систем со законодавството на 
ЕУ. Организацијата на производители треба да 
добие важност во регистрацијата на ГО, бидејќи 
кодексот на практики треба да биде јавно доста-
пен и да се воведе постапка за приговор.

Второ, српските преработувачки капацитети 
се соочуваат со значителни бариери поврзани 
со нивната регистрација.86 Распространетата 
практика меѓу земјите членки на ЕУ е дека тие 
често имаат специфични закони што укажуваат 
на мерки за флексибилност. На пример, флекси-
билноста може да се сврти кон традиционални-
те производи (ЗОП / ЗГО) произведени на фарми 
лоцирани во области подложни на географски 
ограничувања и ограничени според нивната го-
лемина. Според флексибилноста, малите фарми 
можат да добијат регистрација и да започнат со 
преработка на ГО производи. Сепак, можно е да 
има одредени нерегуларности според национал-
ните и регионалните регулативи. 

МЗШВ се обиде да ги поддржи малите земјодел-
ци со регистрација на активности за преработка 
со Правилник за мали количини на примарни 
производи што се користат за снабдување со 
потрошувачи, преку областа за вршење на овие 
активности (Службен весник РС, 111/2017).

Овој правен акт обезбедува одредено ниво на 
флексибилност за преработка на прехранбе-
ни производи на мали фарми со обезбедување 

86  Честопати постои длабок јаз помеѓу тековната 
состојба и потребното ниво на хигиена и функционалност 
на потребната опрема, големината и функционалноста на 
достапните објекти, бројот и квалификацијата на вработениот 
персонал, итн., Што обично ја прави регистрацијата скапа или 
дури и невозможна.
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флексибилност во постапките за обработка, 
опрема, згради, број и квалификација на врабо-
тените. Оваа правна рамка ги поддржува прера-
ботувачките активности и „додава вредност“ на 
производите од мали фарми. Но, како оваа ре-
гулатива не дозволува вклучување на физичко 
лице во преработка на производи со потекло од 
растително потекло (производителите треба да 
бидат регистрирани како правно лице), недоста-
сува значително влијание врз преработката на 
прехранбените производи за ГО како дополни-
телна регистрација на земјоделците како правно 
лице носат дополнителни трошоци и бариери. 

Развојот на ГО треба да биде насочен кон све-
ста на производителот за предноста на серти-
фикатот за ГО. Значи, производителот треба 
дополнително да се едуцира за:

•	 Сите придобивки што произлегуваат од про-
изводство и реализација на ГО производи;

•	 Пресметување на трошоците / придобивките 
од производството на ГО, бидејќи најголем 
дел од регистрациите за ГО се без корисни-
ци87; 

•	 Можни придобивки од групно сертифици-
рање, пакување, преработка и маркетинг на 
ГО производи88;

•	 Големината на пазарот и можните позитив-
ни импликации што може да се добијат со 
таргетирачка емиграција. Србија има значи-
телна емиграција низ целиот свет, претежно 
во ЕУ и САД кои претставуваат огромен по-
тенцијал за извоз на ГО производите. За жал, 
најчесто традиционалните производи се 
извезуваат нелегално, бидејќи недостасува 
соодветна сертификација на производи што 
се бара на извозниот пазар. Од друга страна, 
за неколку производи за кои е дозволено да 
се извезуваат може да дојде до лажно прет-

87  Многу од регистрациите се вршат со поддршка на 
локалните општини или донатори.
88  Повеќето здруженија на производители се 
засноваат на едноставни деловни активности, но се соочуваат 
со генерално ниско ниво на активност. Функционалните 
здруженија би можеле да претставуваат камен-темелник на 
успешната реализација на ГО, бидејќи собраните членови 
ги намалуваат трошоците за сертификација и користените 
апликации, или ја исправаат својата позиција за договарање, 
по својата големина, микропроизводителите можат да бидат 
во позиција да профитираат, да ги обработуваат и продаваат 
само ГО производите низ здруженијата итн.

ставување на крајната дестинација, бидејќи 
тие не се регистрирани како ГО производи, 
но тие се етикетирани како традиционални 
добро познати производи, што може да ги 
доведе во заблуда потрошувачите. Покрај 
тоа, за да се олесни изразувањето на извоз-
ниот потенцијал, потребна е техничка и фи-
нансиска јавна поддршка за објекти вклуче-
ни во производство на познати ГО производи 
за стекнување на извозен број на ЕУ, како и 
спроведување на сите активности насочени 
кон превенција или отстранување на извоз-
ните забрани;

•	 Сите прашања поврзани со Законот за без-
бедност на храната со цел да се измени со 
одредена флексибилност за производство на 
традиционални производи (ЗОП / ЗТО) по-
врзани со регистрација на постројки за пре-
работка, услов за вработените и сл .;

•	 Сите импликации од воведување на изме-
ни и дополнувања на Правилникот за мали 
количини на примарни производи што се 
користат за снабдување со потрошувачи, 
преку областа за вршење на овие активно-
сти (Службен весник РС, бр. 111/2017), што 
ќе им овозможи на малите производители 
да бидат регистрирани како процесори како 
природни лица (има многу успешни модели 
во рамките на ЕУ каде малите фарми можат 
едноставно да го преработат прехранбениот 
производ); 

•	 Дополнителни придобивки од воведувањето 
во рамките на производите за ГО производи 
означени како планински производ, од моја-
та фарма или ГТС.
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В.6.4 Листа на нацио-
нални производи врза-
ни со потекло и трошоч-
но-добивна анализа

Во Република Србија има 45 земјоделски произ-
води и прехранбени производи кои се заштите-
ни на национално ниво со една од географските 
ознаки за потекло (без вода, вино и силни алко-
холни пијалоци). Но, значителен број на ЗОП / 
ЗГО производи има без регистрирани корисни-
ци. Во следната табела (Табела 3.) се наведени 
регистрирани ГО производи на национално 
ниво (со задебелени букви се означени сите 
ЗОП / ЗГО со регистрирани корисници).
Табела В.6.3. Листа на ЗОП / ЗГО производи 

• Goveđa užička pršuta, ЗОП
• Svinјska užička pršuta, ЗОП
• Užička slanina, ЗОП
• Sremski kulen, ЗОП
• Sremska domaća kobasica, ЗОП
• Sremska salama, ЗОП
• Požarevačka kobasica, ЗОП
• Rtanјski čaј, ЗОП
• Krivovirski kačkavalј, ЗОП
• Homolјski ovčiјi sir, ЗОП
• Homolјski kozјi sir, ЗОП
• Homolјski kravlјi sir, ЗОП
• Vršačko šampion pivo, ЗГО
• Kladovski kaviјar, ЗОП
• Apatinsko јelen pivo, ЗГО
• Petrovska Klobasa, ЗОП
• Leskovačko roštilј meso, ЗОП
• Valјevski duvan čvarci, ЗОП
• Svrlјiški kačkavalј, ЗОП
• Futoški sveži i kiseli kupus, ЗОП
• Homolјski med, ЗОП
• Arilјska malina, ЗОП
• Svrlјiški belmuž, ЗОП
• Staroplaninski kačkavalј, ЗОП
• Leskovački domaći aјvar, ЗОП
• Fruškogorski lipov med, ЗОП
• Kačarski med, ЗОП
• Sјenički ovčiјi sir, ЗОП
• Sјenička јagnјetina, ЗОП
• Pirotski kačkavalј od kravlјeg mle-

ka, ЗОП
• Somborski sir, ЗОП
• Ečanski šaran, ЗГО
• Zlatarski sir, ЗОП
• Sјenički kravlјi sir, ЗОП
• Lemeški kulen, ЗОП
• Vršačaka šunka, ЗОП
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В.6.5 Добри примери и практики на национално 
ниво
Употребата на ГО во Србија е во фаза на развој. Повеќето од регистрираните ЗОП / ЗГО се без реги-
стрирани корисници, а најголем дел од регистрациите за ГО се прават со поддршка на донатори, без 
длабоко вклучување и деловно планирање направено од директни производители и преработувачи.

Еден од добри примери за успешна имплементација на ЗОП е зелката Futog (Futoški kupus). Ова е 
автохтонски вид зелка позната во поранешна Југославија (како на пр. Пред регистрацијата на ЗОП на 
време за собирање зелка во есен, скоро сите производители на локалните зелени пазари тврдат дека 
продаваат чиста зелка од Футог). Со регистрација на ЗОП, оригинални производители на зелка Futog 
се во можност да докажат дека произведуваат и продаваат оригинална зелка Futog.

Слика 2. Натпис во весник за зелка Futog 

На следната слика (Слика 2) е прикажана цената на ЗОП Futog зелка и зелка без ГО марка оства-
рена во периодот 2010-2014 година.

Слика В.6.2. Малопродажна цена на зелка Futog со ЗОП или без ГО марка

2010 2011

15 20 20 15
40

10 8 8
15

2012 2013 2014

Футошка зелка - означено ЗОП - цена на мало (во RSD / kg)
Футошка зелка - без ГО марка - малопродажна цена (во RSD /kg)

3
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Според претходната бројка, јасно е дека реги-
страцијата на PDO води кон многу повисока па-
зарна цена на производот. Ова може да послужи 
како добар пример за сите потенцијални реги-
страции на ГО. Иницијативата треба да биде из-
ведена од производители и преработувачи, како 
во случајот со зелка од Футог. Само претходно 
познатите производи вреди да се регистрираат, 
бидејќи тие се во подобра позиција да влијаат врз 
јавната свест.

Успешна приказна за прекуграничното ГО: Сло-
венија и Хрватска заеднички заштитени Istarski 
pršut/Istrski pršut” на ниво на ЕУ. Во средата, на 
14ти октомври, Европската комисија регистрира-
ше заштитено означување на потеклото за горе-
споменатиот производ. Ова е само второ заед-
ничко барање за заштита на потекло во ЕУ по 
полско-литванскиот мед што бил заштитен во 
2012 год.

“Апликација за заштита на “Istarski pršut” беше 
поднесена од страна на Хрватска, на што Сло-
венија се спротивстави, како “Istrski pršut” се 
произведува и во Словенија. Земјите успеаја да 
постигнат договор и доставија заедничка апли-
кација за заштита на “Istarski pršut/Istrski pršut” 
(Влада на Република Словенија, 2019 година). 

Производи со потенцијал да бидат регистри-
рани според шемите на географски ознаки и 
традиционални специјалитети

Делибато медот - неговиот е цвет мед произ-
веден во областа Deliblaska peščara (Deliblato 
Sands), посебен природен резерват кој се карак-
теризира со уникатни природни фактори како 
што се составот на почвата, микроклимата, до-
стапноста на водата, биодиверзитетот (флората 
и фауната) и др. Споменатото влијае на прису-
ството и распространетата растителна заедница 
карактеристична за оваа област. Покрај тревни 
растенија, каде некои од нив се лековити, оваа 
област е особено богата со багрем. Значи, глав-
ниот дел на Делиблато Мед го смета медот од 
багрем, до 50%.

Покрај тоа, Deliblato Honey има параметри за 
квалитет чии вредности силно упатуваат на ви-
соко квалитетен производ, па затоа може да се 
смета за производ со значителен потенцијал за 
заштита на географското потекло. Во областа на 

Делиблато, пчеларството е добро развиено и ак-
тивни се неколку здруженија на пчелари (некои 
проценки упатуваат на годишно производство 
на 100 тони мед од Делиблато).

Табела 4. Проценето производство на мед од 
Делиблато

Вид производ Делиблато мед
Број на земјоделци / 
пчелари 200

Годишен обем на 
производство 100 t

Годишна вредност на 
производството EUR 1.000.000

Извор: Авторот

Пирот испеглана колбас - потекнува од регио-
нот на Пирот. Производот веќе се здоби со наци-
онален и регионален углед. Оваа колбас карак-
теризира специфична форма, направена од месо 
од говеда одгледувано на пасиштата на Стара 
Планина (комбинација од коза, овчо и говедско 
месо, со додавање на одредени зачини, претеж-
но пиперки и лук). Се произведува на традици-
онален начин, само сушен на воздух, без чад и 
термичка обработка. Името на производот по-
текнува од производствена активност извршена 
во текот на фазата на зреење на производот, кога 
колбасите обично се десет пати печени со шише 
со цел да се избрка воздухот и влагата.

Табела 5. Проценето производство на пегла-
ната Пиротска колбасица

Вид производ
Пеглана 
Пиротска 
колбасица

Број на земјоделци / 
преработувачи 500

Годишен обем на 
производство 1.000 t

Годишна вредност на 
производството EUR 10.000.000

Извор: Авторот



Шеми за географски ознаки и традиционални специјалитети во Југоисточна Европа

219

Политика за квалитет на храна

В.6.6 Дигитални пристапи за сертифицирање и 
промовирање на шемите за географски ознаки и 
традиционални специјалитети

Производите на прехранбени производи ГО во Србија не се транспарентни за јавноста, како во 
ЕУ. Официјалната презентација на прехранбените производи за ГО е видлива на веб-страницата 
на ИПО (слика 3). 

Слика В.6.3. ЗОП/ЗГО регистри на ИПО 

Извор: ИПО, 2019 

За жал, спецификациите за производство, информациите за ГО-производите што се многу важ-
ни за клиентите не се јавно достапни.

Во 2016 година со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), МЗШВ 
одлучи да започне 15 ТВ-емисии за земјоделска политика, животна средина и квалитетот 
на храната. ТВ-емисиите се емитуваа неделно од околу 30 регионални и локални ТВ 
станици. Една од целите беше да се подигне свеста на производителите за придобивките 
од примената на стандардите за квалитет (органски, ЗОП, ЗГО, итн.). Друга цел беше да 
се подигне јавната свест во врска со производи со сертифициран квалитет, т.е. да се 
информираат потрошувачите како да препознаат овластени производи, која е предноста 
на сертифицираната потрошувачка на производи, итн. Како алатка за промоција, ТВ-
шоу може да има значаен ефект и врз свеста на потрошувачите и на производителите 
за шемите за квалитет на храната, така што споменатиот може да биде добар пример за 
некои идни промотивни активности. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE1xKh.IhclvYA_39XNyoA;_ylu=X3oDMTEycnM3djFsBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDQjQ4NTNfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1552509218/RO=10/RU=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSwiss_Agency_for_Development_and_Cooperation/RK=2/RS=MfhiKozmMDJg5ZnULNKGKa4eL8g-
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В.6.7 Заклучок и 
препораки 
В.6.7.1 Заклучоци

Поради специфичната географска позиција, 
природните можности и богатата традиција, 
Србија губи потенцијал да се натпреварува со 
разновиден спектар на производи со географ-
ска ознака и традиционални специјалитети. 
Поради споменатите услови, производите со 
географски ознаки се очекува да бидат двига-
тел на земјоделскиот сектор во Србија. 

Србија има одредено ниво на подготовка во 
земјоделството и руралниот развој. Постигнат 
е добар напредок со доверениот буџет за спро-
ведување на сите мерки вклучени во Програ-
мата ИПАРД 2 и дополнување на законот за 
земјоделство и рурален развој.  

Главните стратешки документи што го регули-
раат секторот на ГО се: Стратегија на Србија 
за периодот 2014-2024 година, донесена на 31 
јули 2014 година и објавена во OG 85/14 и Ак-
циониот план за усогласување, усвојување и 
спроведување на законодавството на ЕУ во об-
ласта на земјоделството и рурален развој, Гру-
па на преговори 11- Земјоделство и рурален 
развој. Овие два документа немаат да обезбе-
дат стратешки пристап во врска со флексибил-
носта во регистрацијата на преработувачките 
капацитети во преработката на месо и млечни 
производи. Недостасува стратешка основа во 
врска со политиката за поддршка поврзана со 
ГО. 

Бидејќи Стратегијата не е соодветна и Акци-
ониот план се однесува само на усогласување 
на ЕУ, постои евидентен јаз во стратешките 
документи, вклучувајќи: (1) Не постои стра-
тешки пристап поврзан со флексибилноста 
при регистрација на преработувачките капа-
цитети во преработката на месо и млечни про-
изводи; (2) Постои недостаток на стратешка 
основа во врска со политиката за поддршка 
поврзана со ГО.

Поддршката во земјоделството е обезбедена 
на национално ниво од МЗШВ, на провин-

циско ниво, ниво на општина и ИПАРД од ЕУ. 
Покрај мерките за општа поддршка, поврза-
ни со основните стимуланси, кредитна под-
дршка, поддршка за инвестиции во физички 
средства на земјоделски стопанства за набавка 
на нови машини и опрема за подобрување на 
примарното производство, како и поддршка за 
инвестиции во преработка и маркетинг во сек-
торите млеко и месо, итн. Производителите на 
ЗОП / ЗГО исто така имаат дополнителни сти-
мулации да ги вратат трошоците за контрола 
и сертификација на производи со географски 
ознаки и да ги вратат трошоците за обележу-
вање на производите за контрола на марки. За 
овие мерки, повратот е 50%, или 65% (области 
со тешки услови за работа), од вредноста на 
остварената инвестиција. Максималните ко-
личини на стимулации што корисникот може 
да ги оствари за воведување на стандарди и 
сертификација на производи со географско 
потекло за една календарска година е 500.000 
динари.

Постојат 45 земјоделски производи и прехран-
бени производи во Република Србија заштите-
ни на национално ниво од една од географските 
ознаки за потекло.  За повеќето регистрирани 
ГО нема регистрирани корисници. Досега, Ре-
публика Србија не поднесе барање за заштита 
на ЗОП / ЗГО / ГТС за земјоделски производи 
и прехранбени производи на ниво на ЕУ.

Националната законодавна рамка за спроведу-
вање на системот за заштита на географските 
ознаки за потеклото на земјоделските произ-
води и прехранбените производи не е целос-
но во согласност со законодавството на ЕУ. 
Најзначајните несообразности се следниве:

1) Постапката за регистрација на географски-
те ознаки за потекло поднесување барање 
за признавање на апоени од потекло или 
географска ознака, која може да ја подне-
сат здруженија на производители, како и 
стопански комори, локални самоуправи и 
државни органи;  

2) Заштитата на географските ознаки за по-
теклото е дефинирана со таканаречениот 
двостепен модел, односно прво произво-
дот е регистриран или заштитен ЗОП или 
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ЗТО, по што производителите ги доставу-
ваат своите апликации за добивање статус 
на «овластен корисник “ за тој производ. 
Овој систем дава можност некој да поднесе 
апликација и да го регистрира производот, 
без всушност да биде производител;

3) Форматот и содржината на формуларот за 
аплицирање и задолжителните елементи на 
спецификацијата на производот не се це-
лосно во согласност со законодавството 
на ЕУ;

4) Не постои специфичен документ за резиме 
што ги содржи главните податоци од спец-
ификацијата на начин дефиниран со зако-
нодавството на ЕУ;

5) Нема одредби во однос на условите, начи-
нот и постапката поврзани со службената 
контрола на производството и трговијата со 
земјоделски производи и прехранбени про-
изводи со географски ознаки;

6) Не постои можност за поднесување при-
говори во текот на постапката за регистра-
ција на производи;

7) Претворањето на апликација за признавање 
на статусот на овластен корисник на име на 
потекло во апликација за признавање на 
статусот на овластен корисник на географ-
ска ознака и обратно, не е во согласност со 
законодавството на ЕУ;

Не постои правна основа за развој на други 
шеми за квалитет, како што се ГТС, планински 
производи и производи од мојата фарма.

Канцеларијата за интелектуална сопственост 
и МЗШВ се заеднички одговорни за спро-
ведување на горенаведениот закон. Заводот 
за интелектуална сопственост ја спроведува 
постапката за регистрација на ознаки за гео-
графско потекло на земјоделски производи и 
прехранбени производи на национално ниво, 
откако претходно ќе добие соодветно мислење 
од МЗШВ. Канцеларијата за интелектуална 
сопственост е исто така одговорна за кому-
никација со Европската комисија за време на 
постапката за регистрација на ЗОП и ЗГО на 
ниво на ЕУ. Покрај тоа, Канцеларијата за ин-
телектуална сопственост го води Регистарот 
на ЗОП и ЗТО на национално ниво. МЗШВ е 

одговорна за имплементација на системи за 
контрола и сертификација на ЗОП и ЗГО.

Приоритетни активности за развој на ГО во 
Србија се: 

•	 Усогласување на правната рамка со законо-
давството на ЕУ;

•	 Да се   воведат во правна рамка географски 
ознаки: Планински производ, од мојата 
фарма и ГТС.

•	 Образование на производителот за практи-
ка и придобивки на ГО;

•	 Организирана и добро испланирана долго-
рочна кампања поврзана со придобивките 
на потрошувачите од користење на ГО про-
изводи на национално ниво.

•	 Србија има значителна емиграција во ЕУ, 
САД и во целиот свет. Ова е значаен потен-
цијал за извоз на производи од ГО. Досега 
најголем дел од традиционалните произ-
води извезуваат нелегално бидејќи постои 
забрана за поголемиот дел од сточарските 
производи за извоз во ЕУ.  За растителни 
производи со потекло е дозволено да се 
извезува, но има значителен број на про-
изводи со лажна декларација бидејќи нема 
регистрирано ГО, а некои производи се 
етикетирани под името на традиционални 
добро познати производи кои ги доведуваат 
во заблуда потрошувачите. За да се истра-
жи богатитот потенцијал за извоз, потребно 
ќе биде да се овзможи поддршка и за тра-
диционалните млечни производи со добро 
познатите производи за да се добие број 
за извоз од ЕУ преку програмите за под-
дршка за едукацијата и инвестициите. Сите 
дејствија што ќе се преземат за тргнување 
на забраните за извоз на месо ( т.е. свинска 
чума) ќе ги подобрат можностите за извоз 
за производите со ГО.

•	 Сите активности поврзани со развој на 
здружението на производители, т.е. за 
спроведување на регулативата за ЦМО и 
воспоставување ПО и РГ.

•	 Да се   измени законот за безбедност на хра-
ната со флексибилност за традиционалните 
производи (ЗОП ЗГО), преработувачки ка-
пацитети во врска со регистрацијата.
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•	 Да се   воведат измени на Правилникот за 
мали количини на примарни производи 
што се користат за снабдување со потро-
шувачи, област за вршење на овие актив-
ности (Службен весник РС, 111/2017), со 
кои ќе се овозможи малите производители 
да бидат регистрирани како физичко лице 
како преработувач. Постојат многу успеш-
ни модели во рамките на ЕУ каде малите 
фарми можат едноставно да преработуваат 
прехранбени производи. 

C.6.7.2 Препораки

Врз основа на дискусијата погоре, може да се 
дадат одредени препораки за моменталната 
состојба во областа на ГО производите во Ср-
бија:   

•	 Препорака 1 - За промена на постапката за 
регистрација на географските ознаки за по-
текло се иницира апликација за признавање 
на апоени од потекло или географска ознака, 
која може да биде поднесена само од здруже-
нија на производители;

•	 Препорака 2 - Да се   промени постапката, 
така што МЗШВ треба да биде надлежен за 
регистрација и контрола на прехранбените 
производи за ГО;

•	 Препорака 3 - Форма и содржина на фор-
муларот за аплицирање и задолжителните 
елементи на спецификацијата на производот 
треба да бидат усогласени со законодавство-
то на ЕУ;

•	 Препорака 4 - да се воведе специфичен доку-
мент со краток преглед, кој ги содржи глав-
ните податоци од спецификацијата на начин 
дефиниран со законодавството на ЕУ;

•	 Препорака 5 -  Да се   воведат одредби за 
условите, начинот и постапката поврзани 
со службената контрола на производство-
то и трговијата со земјоделски производи и 
прехранбени производи со географски озна-
ки;

•	 Препорака 6 - Да се   воведе можност за под-
несување приговори за време на постапката 
за регистрација на производи за ГО;

•	 Препорака 7 - Да се   претвори апликација за 
признавање статус на овластен корисник на 
име на потекло во апликација за признавање 
статус на овластен корисник на географска 
ознака и обратно, која што не е во согласност 
со законодавството на ЕУ; 

•	 Препорака 8 - Да се   вклучат ГО марки: 1) га-
рантирани традиционални специјалитети; 2) 
планински производ; и 3) од мојата фарма; 

•	 Препорака 9 - Да се   воспостави ГО-региста-
рот поставен на МЗШВ кој ќе биде отворен 
за јавноста (особено спецификации на про-
изводи за секој ГО-производ);

•	 Препорака 10 - Да се   промовира ГО, произ-
водство, преработка и маркетинг на прехран-
бени производи во сите здруженија на про-
изводители;

•	 Препорака 11 - Да се   воспостават билатерал-
ни или / и мултилатерални договори со кои се 
регулира прекуграничната регистрација на 
ГИ. Постојат неколку традиционални произ-
води кои производствената област се протега 
низ двете или повеќе земји иницираат одре-
дени потешкотии при нивната регистрација. 
Сегашното српско и европско законодавство 
им овозможува на овие прекугранични про-
изводи да се квалификуваат за заштита на 
ГО, па затоа е корисно да се воспостави вза-
емно правило како ќе се регистрира, контро-
лира и промовира ГО производот;

•	 Препорака 12 - Да се   започне добро плани-
рана долгорочна јавна кампања со цел да се 
зголеми јавната свест за користа на потрошу-
вачите од користење на ГО производи;

•	 Препорака 13 - Да се   воспостави контину-
иран процес на трансфер на знаење, како и 
кампања за информации за земјоделските 
производители / преработувачи поврзани со 
придобивките и процедурите за производство 
на храна ГИ;
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•	 Препорака 14 - Да се   продолжи со субвенци-
ите за трошок на ГО (сертификација, реги-
страција на производи и сл.);  

•	 Препорака 15 - Да се   донесе Закон за Орга-
низацијата на Заедничкиот пазар со одредба 
за Организациите на Производители (ОП) и 
Групите на Производители (ГП);

•	 Препорака 16 - Да се   обезбеди флексибил-
ност во текот на измените и дополнувањата 
на Законот за безбедност на храната поврза-
ни со регистрација на големи капацитети за 
преработка на традиционални животински 
производи;

•	 Препорака 17 - Да се   донесе Правилник за 
преработувачите на прехранбени производи 
со мала количина од растително потекло. 
Ова ќе им овозможи на малите производите-
ли да регистрираат објекти за преработка на 
традиционални прехранбени производи од 
животинско потекло како физичко лице;

•	 Препорака 18 -Да се   истражат и проценат 
потенцијалите за извоз на производи за ГО. 
Потоа, да се овозможи понатамошна адми-
нистративна, едукативна и инвестициска 
поддршка за производителите на ГО со цел 
да се добие извозот на ЕУ броеви, како и да 
се спроведат мерки што ќе спречат или от-
странат потенцијални забрани за извоз на ГО 
производи;

•	 Препорака 19 - Да се   смени системот за оз-
начување што се користи, кој вклучува кон-
тролни марки испечатени од НБС со вооб-
ичаен систем на печатени ознаки на ГО, со 
цел да се намалат трошоците и да се подобри 
видливоста и препознатливоста на произво-
дите од клиентите. 
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