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Оваа публикација е изготвена со финансиска помош
на Европската Унија. Содржината на публикацијата е
единствена одговорност на Здружение „Храна за
сите - Банка за храна МК“ и на никаков начин не ги
одразува гледиштата на Европската Унија.

Банката за храна МК е корисник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го
спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ. Мислењата кои се изразени овде не нужно ги одразуваат
ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

ПРЕДГОВОР
Банкарството со храна во Северна Македонија, како и другите форми на помош
во храна преку редистрибуција на донирана вишок храна беа за првпат
воспоставени како одговор на проблемот со ограничениот пристап до
редовна и безбедна храна на илјадници граѓани во земјата. По нешто помалку
од една деценија, борбата за обезбедување храна за најсиромашните доби
нова димензија. Освен досегашната помош и поддршка од институциите,
особено од некои од локалните власти во земјата, во 2019 г. беше отпочнат
процес за креирање законска рамка што ќе го регулира донирањето вишок
храна. Процесот што резултираше со предлог-закон, кој допрва треба да биде
изгласан од Собранието на Република Северна Македонија, е само дел од
чекорите што треба да помогнат во зајакнување и развој на организиран и
одржлив систем за донирање вишок храна. Освен клучните прашања, кои се
опфатени со предлог-законот околу донирањето, донаторите и организациите
што ја прифаќаат и редистрибуираат донираната храна, постојат низа други
теми што бараат посебно внимание, дебата и поддршка, со цел да се унапреди
банкарството со храна, односно редистрибуцијата на донирана вишок храна за
да се допре до што поголем број граѓани што имаат потреба од помош. Некои
од овие теми и прашања се зачнати во коментарите на самите автори
поканети да дадат свое видување за фрлањето храна, вишокот храна и
банкарството со храна; други, пак, ќе бидат отворени и презентирани преку
тркалезни маси, презентации и други активности.
Отстапувајќи простор за конкретни пораки и препораки од неколку интересни
експерти, оваа публикација го истражува проблемот со фрлањето храна од
социолошки, економски, еколошки аспект, со посебен акцент на технологијата
за производство на храна, нејзиното пакување, дистрибуција и изложување,
односно продажба.
Коментарите и конкретните препораки и пораки од експертите укажуваат на:
потреба од отворена соработка помеѓу институциите, бизнисите што
работат со храна и организациите што пружаат помош во храна;
oд правна рамка, која ќе го стимулира донирањето и дестимулира фрлањето
храна
од политичка волја за решавање на проблемите што придонесуваат за
загуби и фрлање храна;
финансиска помош и поддршка заради воспоставување и развој на
организиран систем за донирање вишок храна;
поттикнување иновативни решенија за помалку храна да завршува на
депониите

политика,
лидерство,
РЕШЕНИЈА.
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ДОЦ. РЕНАТА ПЕТРЕВСКА НЕЧКОСКА

Неопходност од
системски дизајн на
банкарството со храна
Насоката во која се движи овој свет, не е каде би сакале
да бидеме. Всушност, 'каде, како и зошто' треба да
подлежат на преиспитување и реструктурирање, доколку

Светските лидери не
се само политички и
владејачки тела на
меѓународни,
регионални и
национални профили,
туку и големи играчи
и/или збир на помали
играчи во сферата на
бизнисите,
технологијата,
здравјето,
религијата,
глобалните граѓани и,
секако,
екосистемите на
оваа планета.

би сакале да ги одржиме социо-технолошките и еколошки
системи. Поттикнувањето на банките за храна како
општествена нужност и нивно усогласување со
спречувањето на фрлање храна на глобално, регионално
и локално ниво, треба да е клучен мотив за сите лидери,
особено сега кога улогата на Банките за храна е засиленa
како резултат на вонредните околности, како што е
пандемијата со корона вирусот ковид-19 од 2019-2020.
Ние треба да го подготвиме теренот за тоа, како луѓето
да си помагаат меѓусебно, а притоа да ја подобриме и
ефикасноста во однос на користењето на храната.
Посебниот copy-paste пристап подразбира истражување
на глобалните практики, учествување во мрежите и
платформите, усогласување со глобалната стратегија и
воспоставување банки за храна во локалниот контекст на
Северна Македонија. Системскиот дизајн, ангажирањето
повеќе засегнати страни, партнерствата, мрежите на
снабдување и заедничкото градење вредности на сите
нивоа и од сите чинители, се главните начела за
управување со примени што ние ги почитуваме и
следиме.
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глад,
помош,
храна.
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ПРОФ. Д-Р МАЈА ГЕРОВСКА МИТЕВ

СИРОМАШТИЈА во исхрана
Во согласност со Евростат и податоците од Анкетата за
приходи и услови на живеење, во Северна Македонија во
2018 г. – 37.6% од населението немало капацитет да си
овозможи оброк со протеин секој втор ден (оброк со месо,
пиле, риба или соодветен вегетаријански еквивалент).

Кандидатскиот
статус на Северна
Македонија за
Европската Унија,
каде просекот за
ДЕПРИВАЦИЈА ВО
ИСХРАНАТА во 2019 г.
изнесувал 6.9%,
наметнува
дополнителна
обврска за
сериозно
справување со
состојбите
поврзани со ОВАА
СОСТОЈБА.

Иако трендот со оваа состојба е во постепено опаѓање од
2010 г. (55.7%), сепак тој укажува на постоење висока
стапка на сериозна материјална обесправеност, од аспект
на храна или сиромаштија во исхраната кај значителен
дел од населението во државата. Овие состојби се
загрижувачки кога ќе се споредат и со состојбите во
регионот, имајќи предвид дека опфатот на население во
однос на споменатиот индикатор се многу пониски, па
така во 2018 г. во Бугарија тој изнесувал 34,6%, во
Романија 21,8%, во Србија 20,3% и во Хрватска 12,5%.
Гледано низ призма на профили на домаќинства во
Северна Македонија, поголем удел на домаќинства што не
можат да си дозволат соодветна исхрана во 2018 г. се
забележува кај самечките домаќинства (59.4%), кај
домаќинствата со двајца возрасни и три или повеќе
издржувани
деца
(55.5%),
кај
еднородителските
домаќинства со деца (41.2%) и кај домаќинствата без
издржувани деца (40.4%).
Овие податоци говорат за итност во пресретнувањето на
проблемот со депривација во исхраната во државата, и
потреба од насочени мерки кон ранливите типови
домаќинства, кои во поголем обем се зафатени со овој
проблем. Кандидатскиот статус на Северна Македонија
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народни кујни
и “помош во храна“
Реформата на системот на социјална заштита од 2019 г.,
која воспостави нови критериуми, висини и опфат за
користење на паричните права од социјална и детска
заштита, во доменот на искоренување на гладот или
депривација во исхраната, не понуди нови решенија. Затоа
е неопходно продолжување и продлабочување на
отпочнатата социјална реформа.
Корисниците на правото на гарантирана минимална
помош имаат можност да користат услуга од народните
кујни, чија директна цел е искоренување на гладот и
соочување со депривација во исхраната. Сепак, имајќи ги
предвид предизвиците поврзани со користењето на
народните
кујни,
се
наметнува
потреба
од
преформулирање на нивното финансирање, достапност,
испорака и искористеност. Имено, врз основа на
истражувањето на социјалните услуги во системот на
социјална заштита во државата, кој во еден дел го
анализира
функционирањето
на
народните
кујни
(Борнарова, 2017), се истакнуваат следните проблеми:
„непостоење доволен број пунктови за дистрибуција на
оброците, што ги прави народните куни недостапни за
корисниците, особено оние од руралните средини“;
„во повеќето народни кујни, непостоење на услуга за
достава на храна до домот, за корисниците кои се стари,
болни или изнемоштени“;
„дистрибуција на оброците претежно преку отворени
шалтери вградени во детските градинки“;
„во некои случаи, дистрибуција на оброците во
нехигиенски услови, во хангари, понекогаш и на
импровизирани пунктови на улица“;
„потешкотии на Центарот за социјална работа да
обезбеди надзор и контрола над квалитетот на храната
што се подготвува и почитување на договорот од
страна на фирмите доставувачи на храна, со кои е
склучен договорот“ и,
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Истиот
Извештај
заклучува дека
народните кујни
во РСМ „се
скапа услуга,
која покажува
мали ефекти и
со која не се
таргетираат
најранливите
групи граѓани –
бездомници,
питачи, лица без
документи и
други лица што
поради други
причини не
успеале да
остварат
пристап до
правата на
парична помош
од социјална
заштита“
(Борнарова,
2017, стр.26).
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„неискористеност на максималниот број оброци, кои се фактурираат (во просек,
околу 2/3 од корисниците на дневна основа доаѓаат да ги подигнат оброците),
пред сè како резултат на оддалеченоста на народните кујни од местото на
живеење на корисниците.“

Истиот Извештај заклучува дека народните кујни во нашата држава „се скапа
услуга, која покажува мали ефекти и со која не се таргетираат најранливите
групи граѓани – бездомници, питачи, лица без документи и други лица што поради
други причини не успеале да остварат пристап до правата на парична помош од
социјална заштита“ (Борнарова, 2017, стр.26).
Покрај овие недостатоци на народните кујни, вредно е да се истакне дека
практиката на „помош во храна“ во светот најчесто е финансирана од приватни,
граѓански, религиски или друг тип организации. Истовремено, државното
обезбедување на народните кујни исклучиво само за корисниците на паричните
права од социјална заштита делумно говори и за неуспехот на системот на
социјална заштита да се справи по пат на паричната помош и социјалните
услуги во обезбедување адекватен животен стандард на корисниците на овие
права и услуги.

БАНКАРСТВО
СО ХРАНА
Според Лоренц (2012) моделот „банкарство со храна“ е најширок и еден од
најдобро организираните системи за помош во храна, иако постојат многу други
непрофитни организации и локални иницијативи што работат според сличен
концепт. Според други автори (Сантини и Кавичи, 2014; Биебрихер, 2014; Ким,
2015) банките за храна се успешен резултат на реформата на социјалните држави
да делегираат одредени ингеренции на приватниот и непрофитниот сектор. Сепак,
треба да се имаат предвид и укажувањата дека инцијативите за помош преку храна
се соочуваат со тензијата на брзо реагирање на проблемот со глад, од една страна,
и справување со сите останати аспекти на сиромаштија, исклученост итн. (Хебинк и
др., 2018), од друга страна.
Истражувањата и практиката покажуваат дека управувањето со вишокот храна сè
повеќе се смета како добра алатка за справување со необезбеденоста со храна.
Управувањето со вишокот храна истовремено влијае на повеќе цели: социјални
(донации и помош на социјално загрозено население), економски (поефикасна
употребна на ресурсите) и еколошки (помала загаденост од фрлање вишок храна).
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Во таа насока, примената на банкарството со храна како
модел за справување со необезбеденоста со храна и
депривација во исхраната во Северна Македонија може да
се покаже како добар алтернативен пристап на актуелниот
механизам на „народни кујни“. Сепак, управувањето со
помош во храна е условено од голем број актери, мрежи и
институции што постојат во актуелниот социо-економски
контекст. Затоа, треба да се има предвид дека успешноста
на

секоја

иницијатива

поврзана

со

справување

на

сиромаштијата и депривацијата во исхраната ќе зависи од
голем број фактори, поаѓајќи од обемот и опфатот на
популацијата за која се обезбедува поддршка, релациите и
соработката

со

државата,

како

и

поддршката

од

локалните власти и локалните групи на интерес.

ПОРАКА ДО КРЕАТОРИТЕ И
СПРОВЕДУВАЧИТЕ НА СОЦИЈАЛНИ
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ
Во текот на речиси триесет години, Европската Унија (ЕУ) имаше програма
заснована на прераспределба на вишокот храна во рамките на Заедничката
земјоделска политика. Потоа, ова беше заменето со Фондот за европска помош за
најсиромашните (FEAD), што е дел од социјалната политика на ЕУ (Карахер 2015).
Во најголем број од случаите, добротворните организации се дистрибутери на
ресурсите на FEAD. Програмата е направена задолжителна за сите земји членки,
но начинот на дистрибуција зависи од самите држави членки. Оваа политика на ЕУ
претставува заложба во акцијата за борба против сиромаштијата, признавајќи го
на тој начин нејзиниот повеќедимензионален карактер (FEAD 2017; Регулатива (ЕУ)
(2014).
Во согласност со препораките за акција предложени од ЕУ-платформата за загуби
и вишоци храна (2019) во однос на превенирање на „вишоците“ храна, Северна
Македонија мора поенергично да се вклучи во: изработка на национална
стратегија за превенирање на загубите и вишоците храна, интегрирање на
загубата на храна и намалувањето на отпадот како дел од стратегиите и
програмите за политика на храна, гарантирање на правото на храна за луѓето што
се соочуваат со сиромаштија во исхраната, преку искористување на вишокот
храна за таа цел.
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ЕКОНОМИЈА,
БАНКАРСТВО,
ГРАЃАНСТВО.
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ПРОФ. Д-Р МАРЈАН НИКОЛОВ

ФРЛАЊЕ ХРАНА:
СОЦИјален, ЕКОЛОШКИ и/
или ЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМ

Глобализацијата,
која, иако во залез,
сепак имаше силно
влијание за
урбанизирање на
населението и
зголемен процент на
светска популација
што живее во урбани
средини. Втората
тенденција, пак, е за
децентрализација т.е.
давање политичка
моќ за носење одлуки
на локално ниво
(региони и општини).
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Проблемот на „фрлање храна“ е комплексен и е уште
поголем предизвик во поново време кога не е веќе
толку проблем производството, туку дистрибуцијата на
големо, рамномерната распределба на куповната моќ и
потрошувачката на храна на мало. Тоа во себе ги
обединува не само аспектот на социо-економскиот
развој, туку и на човечката перцепција и однесувањето
кон овој проблем.

ПРОБЛЕМ НА СИРОМАШНИТЕ
ИЛИ ПРОБЛЕМ НА СИТЕ
ДРЖАВИ
Анализирано глобално, иако производството на храна
е зголемено, сепак, географски, Африка како да
стагнира споредено со остатокот од светот. Но и во
таков случај, и кај најбогатите земји што немаат
проблем со производство или набавка на храна, не
секој од вкупната популација ги добиваат потребните
дневни калории, што укажува на проблеми во
редистрибуцијата на куповната моќ и сиромаштија.
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ВРСКАТА ПОМЕЃУ ВЛАСТИТЕ
И ФРЛАЊЕТО ХРАНА
Постојат две главни глобални тенденции во светот.
Едната е глобализацијата, која, иако во залез, сепак
имаше
силно
влијание
за
урбанизирање
на
населението и зголемен процент на светска популација
што живее во урбани средини. Втората тенденција, пак,
е за децентрализација т.е. давање политичка моќ за
носење одлуки на локално ниво (региони и општини).
И додека урбанизацијата го зголемува притисокот кон
побарувачката на урбани услуги поради големата
концентрација на луѓе на едно место и производство
на негативни екстерналии, како загадување и отпад од
друга страна, се дава моќ на локално ниво и на
граѓанските здруженија да ги поставуваат вистинските
теми на дневен ред и да прават притисок кон нивно
решавање. Во овој контекст, не е само предизвикот на
рамномерна дистрибуција волуменски и монетарно на
произведената и побаруваната храна, туку и нејзиниот
квалитет, а имајќи ги предвид загадувањето и отпадот
произведен од консументите на храна, кој влијае
ултимативно на квалитетот на произведената храна.
Така не се поставува прашањето дали има бенефит од
иницијатива за банки на храна, туку како тие да бидат
поддржани од властите. Особено во оваа насока
поддршка може да дадат и централните и локалните
власти. Централните власти на ниво на политики, а
локалните на ниво на знаење за потребите, бидејќи тие
се поблизу до граѓаните. Најголем предизвик овде е
како централната и локалната власт да го застапи
фактот дека храната што се фрла не е отпад, туку ресурс
што може да се искористи.

Не се поставува
прашањето дали
има бенефит од
банките за храна,
туку како тие да
бидат поддржани
од централните и
локалните
власти.
Централните преку
конкретни
политики, а
локалните преку
знаење за
потребите на
граѓаните.

Властите теоретски може да влијаат на однесувањето на економските агенти
преку оданочување, казнување и криминализирање на фрлање храна,
поттикнувања за намалено фрлање храна или носење стандарди за фрлање
храна.
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Храната што
се фрла не е
отпад, туку
економски
ресурс.
Економијата е
наука за
управување
со ограничени
ресурси и
секое
подобрување
со фрлањето
храна значи
поефикасна
национална и
локална
економија.

Со давачки, кои би биле наменски прибрани, може да се влијае
на однесувањето на економските агенти, од една страна, а од
друга страна тие да се инвестираат за понатамошен развој на
системот на „оптимално ниво на храна што се фрла“. Како тоа
функционира во практика може да се илустрира на пример со
Walmart, каде имаат пресметано дека е поевтино храната што ја
фрлаат да ја дистрибуираат до домови за бездомници отколку да
ја фрлаат храната како отпад. Друг пример е Франција, каде што
фрлањето храна е незаконски од правни субјекти. Во Италија
постојат даночни ослободувања за помудро трошење храна. Во
секој случај, властите треба да знаат дека храната што се фрла
не само што е економски ресурс, туку носи со себе можни
трошоци како ресурс (изгубени средства во работна рака и
ресурси за производство и дистрибуција на храната што се
фрла), трошоци по животната средина (за употребена вода,
земјиште, можна предизвикана ерозија, уништени шуми за
производство на храната што се фрла), социјални трошоци
(изгубен потрошувачки вишок, кој води кон повисоки цени од
пазарниот еквилибриум и пониска од потребната потрошувачка
на калории и кои водат кон повисоки можни здравствени
трошоци).
Централната власт треба да се грижи за политиките. Ако
политиките за ефикасно користење ресурси и за економски
развој на прво место пред економски раст се приоритетни, во
тој случај треба да се поддржи системот на банка со храна.
Локалната власт точно може да ги лоцира џебовите на
нерамномерност на распределба на куповна моќ и сиромаштија
и може да служи како посредник помеѓу оние што фрлаат храна
и оние што добиваат помалку калории од потребното.
Централната власт во тој контекст треба да ги постави и
соодветните стандарди за тоа што е храна што се фрла и како
таа може да се распредели понатаму во економска смисла.
Локалната власт, пак, може тесно да соработува со граѓанскиот
сектор. Властите треба да бидат свесни дека ФАО има веќе
емпириски истражувања, каде што се укажува на врската помеѓу
потхранетоста, која е во сооднос со БДП на една земја.

Банкарството со храна треба да биде промовирано во пошироки мрежи, кои
ќе работат интердисциплинарно во областа на економијата, екологијата,
земјоделството, кетерингот, комуналните услуги и застапувањето.
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„РАНЛИВИ“ ВО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИЈА
Светот се соочува со една од најголемите економски
кризи, која е значително поголема од глобалната
финансиска криза пред една декада. На глобално ниво

Дури и во
економски
поразвиените
земји, пакетите
за намалување
на ефектите од
кризата, нема
да стигнат до
социјално
исклучените.

постои
голема
неизвесност
поврзана
со
времетраењето и интензитетот на овој шок, и
соодветно импликациите врз глобалната економија.
Пандемијата што го зафати светот е и закана за
зголемување на нееднаквостите, но и за човековите
права. Обединетите нации пресметуваат дека по
ковид-19 кризата, на глобално ниво, најмалку половина
милијарда граѓани ќе бидат во сиромаштија. Дури и во
економски поразвиените земји пакетите за намалување
на ефектите од кризата нема да стигнат до социјално
исклучените. Првите анализи на Светска Банка,
Обединети Нации и Интернационалната организација
на трудот веќе обезбедуваат докази дека здравственото
и
економското
влијание
на
пандемијата
се
диспропорционално
поголеми
врз
сиромашното
население. Во земјава засега нема сеопфатна анализа
за вкупното социо-економско влијание на ковид-19,
вклучувајќи ја и анализата за ефектите врз ранливото
население, но постоечките проекции не се позитивни.
Според Агенцијата за вработување во земјава, во
периодот од март до мај регистрирани се вкупно 13.455
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нови невработени лица, со очекувања овие бројки да
растат. Дури и пред започнувањето на кризата, во услови

СЕВЕРНА

кога
земјата
имаше
позитивен
економски
раст,
официјалните податоци покажуваа дека 460.000 граѓани

ИЗДВОИ ОКОЛУ 2

МАКЕДОНИЈА ВЕЌЕ

во земјава ги немаат сите оброци. Стапка на сиромашни
или социјално исклучени лица, според последно

ПРОЦЕНТИ ОД

расположливите податоци за 2018 година изнесува 41.1
процент, и во споредба со 2015 година покажува
намалување од само 0.5 процентни поени. Притоа, во
истата година, стапката на сиромаштија е најголема кај
невработените и другите неактивни лица и изнесува 41.9 и
31.1 проценти, соодветно.
Она што е евидентно е дека голем дел од активното
население во земјава зависи од самовработување, работа
на определено време и од приходи од неформални
активности, и овие групи се, исто така, ранливи од кризата,
но тешко е да се поддржат преку конвенционалните мерки.

ПОДДРШКА НА

ВКУПНИОТ БДП ЗА
ДОМАЌИНСТВАТА
И БИЗНИСИТЕ, НО
МОЖЕ ДА БИДЕ
ПОТРЕБНО И
ПОВЕЌЕ ДОКОЛКУ
ПАНДЕМИЈАТА И
ПОНАТАМУ ЈА
ЗАБАВУВА
ЕКОНОМСКАТА
АКТИВНОСТ ВО

НЕОПХОДНО Е НОВАТА ВЛАДА ДА РАЗВИЕ МЕРКИ

ЗЕМЈАТА.

ПРИСПОСОБЕНИ НА ЛОКАЛНИОТ КОНТЕКСТ ЗА ПОДДРШКА
НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ, ОСОБЕНО НА ОНИЕ ШТО СЕ
СООЧУВААТ СО ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПРИСТАПОТ ДО ХРАНА И
ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, А ВО ИСТО ВРЕМЕ И ДА
ДЕФИНИРА МОДЕЛИ ЗА НИВНА АКТИВАЦИЈА ВО ВАКОВ
КРИЗЕН ПЕРИОД.
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КОВИД-19 - акции и
РЕАКЦИи за мотивација
Со појавата на кризата во земјава започнаа активностите
на донаторската заедница, граѓанските организации, бизниссекторот и Владата во намалувањето на ефектите и

Искуствата
од
претходните
кризи
потврдуваат
дека лица
што живеат
во
сиромаштија,
стари лица,
лица со
попреченост
и младите се
најранливите
категории во
вакви
периоди.

влијанието врз ранливите категории граѓани. Во исто време,
граѓани стихијно се здружуваа и волонтираа најчесто во
иницијативи за изработка на заштитна опрема од ковид-19 и
сл.,
но
недостасуваше
организирано
волонтерско
здружување за општествена промена и развој на иновации,
кои се неопходни во кризни периоди.
На ниво на Европската Унија, волонтерски здружувања
за општествена промена обединуваа висококвалификувани
граѓани, кои своите вештини ги ставија во функција на
решавање на општествените предизвици и развој на токму
такви решенија. На пример, WorldStartup и ImpactCity
водеа повеќе организации на ниво на ЕУ во креирањето
конкретни решенија за новата реалност. Новата отворена
платформа ги обединува капацитетите и ресурсите на
бизнис-секторот, Владите, универзитетите, стартапите,
инвеститорите. Во Италија основана беше нова
кооператива музичари и актери што беа погодени од
кризата и останаа без ангажман, со цел развој на нови
вештини и повторно учество на пазарот на трудот, таму каде
е потребна работна сила. Food cloud им помагаше на
супермаркетите да ги дистрибуираат вишоците храна, а со
тоа превенираше вишокот храна да не заврши на депониите
и да стигне таму каде што е неопходна. Платформата
Ekolocal од Шпанија промовираше контакт помеѓу
локалните
производители
и
локалното
население.
Алијансата за спас на храната засилено работеше на
градење на движењето за намалување на отпадокот од
храна преку директна поддршка на програми за храна,
поддршка за нови организации и иницијативи на
заедниците..
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ФРЛАЊЕТО ХРАНА ПОД ЛУПА
Како држава честопати сме ставени на листата на рекордери
во загуби на храна и отпад од храна, а истовремено се
соочуваме со проблем да обезбедиме доволно храна за
ранливите социјални категории. Со оглед на тоа што
загубите и отпадот од храна имаат значителни последици
врз сигурноста на храната и економијата; што доведуваат до
намалена достапност на храна до сите луѓе, до намален

НЕОПХОДНО Е ДА

приход кај ситните земјоделци и другите актери во
вредносниот синџир, како и до покачување на цените на

СЕ ПРОМЕНИ
ПЕРЦЕПЦИЈАТА

храната, што, пaк, ги погодувa урбаните потрошувачи,
намалувањето на отпадот од храна треба да е еден од
приоритетите на јавните политики, особено во овие услови
на криза.

КОН ХРАНАТА, НЕ

Од етички и морален аспект, вишоците секогаш можат да
се дистрибуираат до локалните заедници што имаат
потреба, а со тоа да се намали и несигурноста во пристапот
до храна. Вишокот храна има и еколошка димензија,
бидејќи производството, пред сè, подразбира трошење вода
и плодна почва, кои во спротивно можат да се наменат за
други потреби. Понатаму, вишоците храна што завршуваат
на депониите се значаен извор на метан. И за крај,
управувањето со вишоците храна има и економска
димензија.

КАКО ПРЕДМЕТ
(КУПОВЕН), ТУКУ
КАКО ВРЕДНОСТ
И ЧОВЕКОВО
ПРАВО, ШТО,
ВСУШНОСТ, И Е
СПОРЕД
КОНВЕНЦИЈАТА
НА ООН.

НАМАЛУВАЊЕТО НА ОТПАДОТ ОД ХРАНА МОЖЕ ДА ЈА
ЗГОЛЕМИ ЕФИКАСНОСТА НА СИНЏИРОТ ЗА ИСХРАНА И ДА
ДОНЕСE ЕКОНОМСКИ БЕНЕФИТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ПОМАЛИ
ТРОШОЦИ ЗА БИЗНИСИТЕ И ПОНИСКИ ЦЕНИ НА ХРАНАТА ЗА
КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ.
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РЕДИСТРИБУЦИЈА НА
ДОНИРАНА ВИШОК ХРАНА
Претходната Влада започна подготовка на Закон за
донирање на вишокот храна, кој ќе биде вклучен во
сеопфатната Национална стратегија за намалување загуби
и отпад од храна. За жал, овие иницијативи сè уште не се
финализирани и усвоени како официјални владини
документи. Од друга страна, пак, голем дел од можните
причини за појава на отпад од храна не се исклучиво

Развојот на
системот за
редистрибуција
на донирана
храна сè уште е
на самите
почетоци. На
иницијативите
„Банка за
храна“ и „Сите
сити“ потребна
им е
дополнителна
поддршка за да
постигнат
финансиска
самоодржливо
ст и да можат
да стигнат до
граѓаните на
кои им е
најнеопходна
помош и
поддршка.
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поврзани со постоењето или отсуството на законска
рамка, туку се резултат на бизнис-практиката и
воспоставените стандарди, што понекогаш се дури и
повисоки од стандардите дефинирани од Владата.
Јавниот сектор тука може да одигра клучна улога во
обезбедувањето јасни протоколи и водичи за намалување
на отпадот од храна, додека приватниот сектор може да
придонесе преку развој на иновативни технологии за
производство, пакување и дистрибуција.
Компаниите имаат значајна улога и во едукацијата на
крајните потрошувачи, додека банките за храна можат да
помогнат
преку
поттикнување
соработка
помеѓу
операторите со храна, како и преку континуирана
поддршка на иницијативи за намалување на фрлањето
храна, зголемување на донациите на вишок храна и
спречување храната да завршува на депониите. Сите
сектори треба заеднички да иницираат и имплементираат
едукативна кампања за поттикнување промени во
потрошувачките навики кај населението, особено во
однос на значењето нa ознаките на производите како
„употребливо до“, „најдобро до“ и „рок на траење“.
Неопходно е да се намали фрлањето храна не само на
ниво на индивидуални компании, туку и во целокупната
индустрија за храна. На глобално ниво сè почести се
бизнисите што се дел од социјалната економија и што
редовно донираат вишок храна во банките за храна. Сè
почест пример се и бизнисите што нудат можности за
вработување на ранливи категории граѓани, кои се
вклучени во процесот на собирање и дистрибуција на
вишоци храна.
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ВИШОК ХРАНА И СОЦИЈАЛНО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО
Управувањето со вишоците храна не треба да се
разгледува само од перспективата на јавните политики.
Развојот на решенијата треба да биде врз основа на
иновации развиени од претприемачите, социјалните
иноватори, социјалните претпријатија и/или актерите во
приватниот сектор. Развиен систем за дистрибуција на
храна подразбира и развој на локални мрежи и учество на
бројни актери, вклучувајќи ја и локалната самоуправа. Но,
ваквиот систем подразбира и бројни човечки и финансиски
ресурси. Клучната форма на соработка помеѓу граѓанските
организации и бизнисите, пред сè, треба да биде во правна
форма, која е демократска, поттикнува добро управување,
вклучување на сите засегнати страни, која го мери и
транспарентно известува за своето општествено влијание
и реинвестира најголем дел од својот годишно остварен
профит.
Станува
збор
за
формирање
социјални
претпријатија, кои во земјава сè уште не се правно
препознаени. Сепак, постојат правни форми што
овозможуваат оперирање во согласност со принципите на
социјално претприемништво, како здруженијата на
граѓани со економски активности и задруги. Ентитетот може
да биде регистриран и во друга правна форма, како
трговско друштво на пример, меѓутоа мора да ги исполнува
клучните критериуми за идентификување на социјалните
претпријатија (добро управување и јасно дефинирана
општествена мисија, покрај јасната економска активност).
Ваквото инклузивно решение на долг рок мора да
обезбеди функционален систем за дистрибуција на
вишоците храна, да поттикне социјални иновации и
инвестиции во нови стартапи, кои ќе бидат вклучени во
синџирот на дистрибуција и преработка на храна.
Дистрибутивната мрежа треба, пред сè, да биде дигитална
платформа што ги поврзува дистрибутерите (фирмите што
генерираат вишоци храна) со организациите што ги
примаат тие вишоци (банки за храна, асоцијации,
организации што се грижат за животни).

РАЗВОЈОТ НА
ОДРЖЛИВИ
РЕШЕНИЈА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ВИШОЦИТЕ ХРАНА
БАРА РАЗВИЕНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА ЧУВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА НА
ХРАНА, МРЕЖА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА,
РАЗВИЕНА МРЕЖА
НА ДОНАТОРИ НА
ХРАНА, КАКО И
ЈАСНО МАПИРАНИ
КОРИСНИЦИ НА
ХРАНАТА.
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ПРЕПОРАКИ ЗА ОДРЖЛИВ И
ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

Заедничко за
земјите што
имаат најниска
стапка на отпад
од храна е:
силни и
ефективни јавни
политики за
управување со
храна и
отпадот од
храна, заштита
на
земјоделското
производство,
истражувања и
социјални
иновации во
земјоделствот
о, високи
вредности на
индексот на
човеков развој,
мала
популација и
ниски стапки на
урбанизација.
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Земјите како Франција, Германија, Јапонија, Шпанија и
Португалија, кои на годишно ниво имаат најниски стапки
на отпад од храна, имаат заеднички карактеристики, како
силни и ефективни јавни политики за управување со
храна, вклучувајќи го и отпадот од храна, заштита на
земјоделското производство, истражувања и социјални
иновации во земјоделството, високи вредности на
индексот на човеков развој, мала популација и ниски
стапки на урбанизација. Оттука произлегуваат и клучните
фактори на кои треба да се фокусираат јавните политики,
бизнис-секторот
и
граѓанскиот
сектор
заради
обезбедувањето одржлив и функционален систем за
редистрибуција на донирана вишок храна:
(1) ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ
Јавните политики, пред сè, треба да овозможат
координација на сите постоечки политики, мерки,
активности и расположливи буџети, кои на директен и
индиректен начин имаат влијание врз управувањето со
храната на национално ниво. Со цел постигнување на
долгорочно влијание и промени, јавните политики
неопходно е да осигурат соработка и координација
помеѓу сите постоечки актери што го промовираат
концептот за намалување на отпадот од храна во една
заедничка национална платформа. Притоа, јавните
политики треба да осигурат:
Развој и усвојување на сеопфатна правна рамка
што ќе ги регулира донациите на храна, храната со
краток рок пред истекување и отпадот од храна што
мора да биде развиена низ широк консултативен
процес, вклучувајќи ги сите засегнати страни од
секторот и земајќи го предвид националниот
контекст, капацитети и мапирани потреби. Правната
рамка треба да обезбеди јасни национални
приоритети во однос на управувањето со храна.
Прво, треба да се обезбеди продажба на храна што е
со краток рок пред истекување, по ниски цени.
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Понатаму, непродадената храна што е со краток рок пред истекување треба да
биде донирана, рециклирана или преработена. Дел од храната може да се
преработува и да служи како храна за животните, а друг дел да биде
компостирана. Законската рамка треба да им забрани на маркетите да ја фрлаат
храната на која ѝ се приближува рокот до истекување и таа треба да се донира
на добротворни организации, платформи за дистрибуција на храна, банките за
храна.
За да се осигури имплементација на правнатарамка, неопходно е таа да
биде придружена од краткорочна, тригодишна стратегија, јасен
акционен план, буџет и план за мониторинг и евалуација.
Стратегијата треба да биде во согласност со Глобалните цели за одржлив
развој (ЦОР 2: Свет без глад), Стратегија на ЕУ „Од фарма до виљушка“, која е
дел од Европскиот зелен договор и која предвидува серија активности што
овозможуваат транзиција кон одржлив систем за храна на ниво на ЕУ,
пристап до безбедна и здрава храна и здрава животна средина, како и
Европскиот акциски план за циркуларна економија.
Развој на нови активни мерки за вработување, кои ќе охрабрат нови,
зелени работни места за ранливи категории граѓани што ќе учествуваат во
системот на дистрибуција на храна до населението што има потреба.
Координација на системот на дистрибуција на храна со системот за
социјална заштита, со цел вишокот храна да стигнува до лицата на кои им
е најнеопходна, како и координација со останатите постоечки мерки за
социјална заштита.
Фондот за иновации и технолошки развој неопходно е да развие и да
овозможи пристап до социјални финансиски инструменти што ќе
поттикнат социјални иновации и истражувања во постоечкиот систем за
храна.
(2) ПРЕПОРАКИ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНИС СЕКТОРОТ:

ПРЕТПРИЈАТИЈА,

ГРАЃАНСКИТЕ

Социјалните претпријатија и бизнис-секторот треба да наоѓаат начини за
поттикнување циркуларна економија, употреба на вишоците храна за
производство на енергија и суровини што понатаму можат да се
употребуваат во процесите на други компании.
Да обезбедат едукација на граѓаните, воведување предмет во
училиштата, ТВ-емисии, настани, промоции, посета – земјоделски
форуми со деца, граѓани итн., со цел едукација на населението за
суштинското значење на храната.
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ШТО и зошто СЕ фрла
Причините

за

непотребниот

отпад

од

храна

се

разликуваат во зависност од учесникот во синџирот на
снабдување со храна. Пример, маркетите.
Многубројни се причините заради кои се растура,
односно фрла храната во нив. Најчести прехранбени

Овошјето и
зеленчукот што
испушта етилен
(јаболко,
авокадо, круша,
слива, нектарина,
киви) мора да се
раздвојува од она
што е
чувствително на
етилен (компир,
морков, зелена
салата,
краставици).

производи што секојдневно се фрлаат, се свежото овошје
и зеленчук. Големо количество овошје и зеленчук се
уништува секојдневно, со цел да привлечат поголемо
внимание
кај
потрошувачите,
многу
поголемо
количество се изложува на полиците од реалната
потреба и потрошувачка, односно нивниот реален излез.
На овој начин плодовите се нагмечуваат, се оштетуваат,
а на крајот и се фрлаат. Друг, исто така, голем проблем се
несоодветните услови за складирање, манипулација,
несоодветно изложување, несоодветно направени
нарачки, испорачан несоодветен квалитет, негрижата на
вработените и сл. За да може да се зачува квалитетот,
свежината на овошјето и зеленчукот, да се продолжи
рокот на употреба, потребни се соодветни услови за
складирање и изложување на овошјето и зеленчукот во
маркетот, затоа што несоодветните услови, пред сè
температурата и релативната влага на воздухот,
предизвикуваат
интензивни
физиолошки
процеси
(дишење) кај плодовите, губење на влагата, развој на
микроорганизми што предизвикуваат скапување.
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УЛОГА НА ЕТИЛЕНОТ ВО
ФРЛАЊЕТО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК
Етиленот е гас што придонесува за побрзо созревање, омекнување и
расипување на плодовите. Многу често кај пакуваните портокали, компири,
моркови итн., целото пакување завршува во ѓубре поради тоа што еден или
неколку плодови се оштетени, скапани или мувлосани. Мал број маркети кај нас
имаат дел каде што се продаваат цедени свежи сокови, готови свежи салати од
овошје и зеленчук, и на тој начин се спречува здравите плодови од пакувањето
да не бидат исфрлени во ѓубре. Вработените што ги прават нарачките многу
често не водат грижа за количината што ја нарачуваат затоа што се сигурни
дека добавувачот ќе им ја одобри количината на расипаното овошје и зеленчук.
Проблем е и недоволниот број вработени во делот кај овошјето и зеленчукот,
кои се грижат за навремено отстранување скапани, нагмечени, оштетeни
плодови од здравите плодови. Од друга страна, потрошувачите сакајќи да
одберат поубави плодови за себе, ги бираат плодовите и притоа ги оштетуваат
останатите плодови. Многу пати се случува и самиот добавувач да достави
овошје и зеленчук со лош квалитет, кое за многу кратко време завршува како
отпад.

ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
Лебот и белите печива се уште едни од производите што секојдневно се фрлаат
во маркетите, особено оние што се приготвуваат во самиот маркет (како багети,
различни видови лебови, разни видови печива итн.). Тие, исто така, се
изложуваат во поголеми количества од реалната потрошувачка. Доколку не се
продадат веднаш додека се топло подготвени, остануваат непродадени и со
самото тоа завршуваат како отпад.

СВЕЖИ ПРОИЗВОДИ ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
Овие прехранбени производи имаат краток рок на употреба и поради тие
причини потребно е да се биде внимателен при менаџирањето со нивните
резерви. Многу често се прават поголеми нарачки од реалниот излез и со тоа
на многу готови производи им истекува рокот на употреба. Несоодветната
манипулација на вработените, непочитување на правилото на FIFO (прв влегол,
прв излегол), честопати производите со понов рок на употреба се изложени
први, додека зад нив или во магацинскиот простор на маркетот има производи
со постар рок на употреба, на кои за кратко време ќе им истече рокот и со тоа
ќе завршат како отпад.
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Прекинувањето на ладниот ланец исто така е една од причините за скратување
на нивниот рок на употреба. Истовремено треба да се спомене и оштетувањето
на амбалажата на готовиот производ од страна на потрошувачите и
вработените. Ова е многу честа појава кај пакувањата од јајца. Поради кршење
едно јајце се отстранува цело пакување од продажба. Најчесто ова оштетување
настанува од потрошувачите, додека поретко е од манипулација на
вработените.
За разлика
потекло и
останатите
текстот, но

од свежото овошје и зеленчук, свежите производи од животинско
пекарските производи многу помалку завршуваат како отпад од
прехранбени производи. Дел од причините се наведени погоре во
многу честа причина за растур кај овие производи е токму лошиот

квалитет на амбалажата во кои се спакувани производите, со цел производот да
има пониска цена на чинење.
Со цел да се надминат овие загуби на храна во маркетите, потребно е да се
преземат соодветни корективни мерки, кои во иднина може да дадат позитивни
резултати.

ПРОЦЕСИ ВО КОИ,
НАЈЧЕСТО СЕ ФРЛА ХРАНАТА
Храната се фрла во секој чекор од нејзиното производство, почнувајќи од самите
производители (земјоделците, сточарите и преработувачите), до тие коишто ја
изнесуваат храната на пазарот на потрошувачите (пазарите, маркетите,
угостителите итн.) и на крај самиот потрошувач.
Според многубројни
истражувања, констатирано е дека најголемо количество храна се растура и се
фрла при преработка на храната, потоа следува угостителството, примарното
производство на храна (земјоделството) и на крај при продажбата.
Зависно од гранката на прехранбената индустрија видот и количеството на загуби
и фрлање може да биде различно. На пример, во индустријата за преработка на
овошје и зеленчук најголеми загуби има при миењето, лупењето, сечкањето,
термичката обработка, што може да се избегне доколку се користат модерните
современи технологии за тоа, а не мануелните операции. При пакување и
дистрибуцијата (складирањето и транспортот), исто така има фрлање храна и
загуби, и тоа најчесто поради неправилен направен избор при набавка на некој
производ, оштетувања во текот на манипулацијата, транспортирање,
непочитување на условите за чување што се препорачани од производителот,
прекинување на ладниот ланец при складирање и транспорт и сл. При продажбата
на храна, пак, споредено со примарното производство и прехранбената
индустрија, загубите се многу помали.
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ЗНАЧАЈНИ ЛЕКЦИИ ЗА
ДВИЖЕЊЕТО НА ХРАНАТА во
време на КОВИД-19
Според досегашните сознанија не е констатирано дека
вирусите што предизвикуваат респираторни заболувања
се пренесуваат преку храна или преку пакувањето на
храната. Сепак, во време на пандемија, многу е битно да

ВО ВРЕМЕ НА

се одржи довербата на потрошувачите во безбедноста на
движењето на храната во синџирот на производство, па
сè до нивната трпеза.
За компаниите, клучен момент е вработените да останат
здрави и безбедни во синџирот на производство и
снабдување со храна, со цел да се одржи производството
и дистрибуцијата на храна до потрошувачите. Па така, за
да се одржи производството и да се намали ширењето
вируси и зарази, компаниите треба да обезбедат обуки за
освежување на знаењата за принципите за хигиена на
храната, да воведат физичко дистанцирање, строга
хигиена, често миење раце, како и санитарни мерки во
секоја фаза на преработка, производство и рекламирање
на храната.

Е БИТНО ДА СЕ

ПАНДЕМИЈА МНОГУ
ОДРЖИ ДОВЕРБАТА
НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ
ВО БЕЗБЕДНОСТА
НА ДВИЖЕЊЕТО НА
ХРАНАТА ВО
СИНЏИРОТ НА
ПРОИЗВОДСТВО,
ПА СÈ ДО НИВНАТА
ТРПЕЗА.

Од друга страна, економската криза предизвикана од пандемијата со ковид-19 ќе
се чувствува сè повеќе. Таа негативно ќе влијае и врз потрошувачите и врз
производството, снабдувањето со храна, како и врз самите производители и
добавувачи. Блокадите на патиштата за транспорт како важна пречка за ланецот
за снабдување со свежа храна може да резултираат со зголемена загуба на храна и
отпад, особено во однос на свежите животински производи што се многу
брзорасипливи. Транспортните ограничувања и мерките за карантин многу лесно
можат да го попречат пристапот на некои производи до пазарите. А, пак,
недостаток на труд поради работни отсуства на вработени заради изолација и
инфицираност со ковид-19 може да го наруши производството и преработката на
храна, особено за трудоинтензивните индустрии. Типичен пример за тоа беше
масовната појава на инфицирани со ковид-19 во кланица на германската
компанија „Тениес“, која, по констатирани повеќе од 22% позитивни случаи од
вкупно 7.000 вработени, го затвори најголемиот производител на месо во Европа.
ТОКМУ ЗАТОА, ПАНДЕМИЈАТА ТРЕБА ДА ГИ НАУЧИ ПОТРОШУВАЧИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И
ДОБАВУВАЧИТЕ ЗА ПОРАЦИОНАЛНО ДА СЕ ОДНЕСУВААТ КОН ХРАНАТА, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ФРЛАЊЕТО И ЗАГУБАТА НА ХРАНА.
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ВАШАTA ПОРАКА ДО
ИНСТИТУЦИИТЕ
НАДЛЕЖНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ
ШТО ПОБРЗО ДА
ГО ДОНЕСАТ
ИДНИОТ ЗАКОН
ЗА ДОНИРАЊЕ
ВИШОК ХРАНА.
ДА СЕ ДОНЕСАТ
ПРИМЕНЛИВИ
ЗАКОНСКИ МЕРКИ
ШТО ЌЕ
ДЕСТИМУЛИРААТ
ФРЛАЊЕ ХРАНА,
ПО ПРИМЕРОТ НА
РАЗВИЕНИТЕ
ДРЖАВИ ЧЛЕНКИ
НА ЕУ.

Д Е
С Т И
М У
Л И
Р А Ј

За полесно и подобро спроведување на законот за
донирање вишок храна, надлежните институции потребно е
да изготват водичи, прирачници што ќе бидат наменети за
деловните субјекти вклучени во синџирот за донирање
храна, со цел подобро да ги разберат регулативите за
донирање храна, безбедноста и квалитетот на храната,
даночните олеснувања итн.

Дополнително, ако се разгледа нашето законодавство, може
да се увиди дека ние немаме посебен закон што се
однесува на управување со отпад од храна. Во Законот
за управување со отпад, отпадот од храна се споменува
само во делот на биоразградлив отпад, од кој произлегува и
Правилникот за количеството на биоразградливи состојки
во отпад што смеат да се депонираат. Но, во овие
законски
рамки
нема
предвидено,
како
во
развиените држави членки на ЕУ, оданочување на
депонирањето на отпад, кои дестимулираат фрлање
храна.
Кај нас единствен трошок што го плаќа компанијата при
фрлање на храната е трошокот за такса на Јавното
претпријатие депонија „Дрисла“, што чини нешто повеќе од
3000 денари по тон, како и трошокот за транспорт до
депонијата. Затоа, потребно е да се донесат применливи
законски мерки што ќе го спречат фрлањето храна, слично
на земјите од ЕУ преку:

ф р л а њ е
х р а н а

Воведување рестриктивни мерки што ќе се фокусираат
на превенцијата на отпад од храна, односно фрлање
храна, така што парично ќе се казнуваат деловните
субјекти што фрлаат, а не ги донираат нивните вишоци
храна, и
Поттик на деловните субјекти преку поедноставни
законски прописи што се поврзани со пресметките и
доказите за вредноста на донацијата итн.
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КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОНИРА
Секоја храна што е безбедна за консумирање, храна чиј
рок на употреба не ѝ е истечен, што е складирана според
препораките на производителот, што нема оштетено пакување,
како и храна што е декларирана.

Многу често се случува храната и покрај тоа што е во рок на употреба,
да не е безбедна за консумирање поради несоодветно складирање,
прекинување на ладниот ланец, оштетување на амбалажата што е во
непосреден допир со храната. Затоа, соодветноста на донацијата на храна
треба да се проценува од случај до случај.
Дали храната е погодна за консумирање, важно е да се земе предвид следното:
1) доколку постои сомневање дека храната не е безбедна за
консумирање (има промена на боја, мирис, текстура, изглед развој на мувла,
знаци на расипување итн.), таа не смее да се дистрибуира понатаму;
2)
производите да се складирани и транспотирани според
препораките на производителот наведени на декларацијата, со
одржување на соодветните услови во ладниот ланец се осигурува дека храната
е безбедна за консумација во рамките на рокот за употреба, одреден од
производителот.
3) амбалажата која е во директен допир со храната да не е оштетена.
Таквата храна не е безбедна за консумација и не се дистибуира понатаму.
4) производите да бидат декларирани. На декларацијата се наведени сите
информации потребни за безбедност и следење на производот. Доколку
производот не е деклариран или декларацијата е оштетена, овие производи не
смеат да се дистрибуираат.
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ХРАНА СО ВИСОК И НИЗОК РИЗИК
Храна со висок ризик е секој вид храна што има можност да поддржи раст на
микроорганизми, има висок степен на расипливост и за многу краток
временски период може да претставува директна опасност по здравјето на
луѓето, доколку не се чува на соодветна температура, во зависност од видот на
производот. Во оваа група храна се вбројуваат следните производи: месо и
производи од месо, млеко и производи од млеко, риба и производи од риба,
школки, ракчиња, морска храна, живинско месо, јајца, кремови, готови јадења
(паста, ориз, компир, грав, разни кремови, преливи) итн.
Храната со низок ризик
вообичаено се складира на амбиентална
температура, најчесто е богата со шеќери, сол или киселина, има ниска
содржина на вода. Во оваа група храна се вбројуваат следните производи: леб,
бисквити, кекс, конзервирани преработки од овошје и зеленчук, бонбони,
сокови, масла, макарони, шпагети, брашно итн.

КАКО ДА СЕ ПРОЦЕНИ
БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА КОЈА
СЕ ДОНИРА
Лицето што врши прием мора да биде обучено за начинот на
вршење контрола на прием и складирањето на приемните
производи.
Контролата на прием е визуелна. Се проверува рокот на
употреба на храната, се мери температура на прием кај
производите што бараат посебен температурен режим деклариран
од производителот (ладен ланец), се проверуваат пакувањата на
производите – да не се оштетени од инсекти, глодари, да не има
физички оштетувања, оштетувања од непозната материја или
бомбажа на пакувањата итн. Со помош на сензорна анализа, пак,
може да се констатираат отстапки кај производот – промена на вкус,
мирис, боја, текстура, конзистенција итн.
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ПРОИЗВОДСТВО,
ШКАРТ,
ОТПАД.
ВЕСНА ПАЧУКОВА, ПРЕХРАМБЕН ТЕХНОЛОГ

ФРЛАЊЕ ХРАНА од
животинско потекло
Како вработен технолог во една од кланиците во земјата,
конкретно во Гостивар, секојдневно ги следев
повратниците и пакувањето на производите. Од
евиденцијата за целиот период, видливо беше дека по
неколку килограми од некои од производите беа враќани

НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ
ОД ХРАНАТА ШТО
СЕ ФРЛА ОД
РЕСТОРАНИТЕ И,
ОСОБЕНО, ОД
ФАБРИКИТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА
ХРАНА, НЕ Е
ЕВИДЕНТИРАНА ИЛИ,
ПАК, НЕ Е РЕАЛНО
ПРИКАЖАНA ВО
ЕВИДЕНЦИЈАТА.

на дневно ниво, иако беа во регуларен рок на употреба.
А, кога целиот евидентиран шкарт – примарен,
секундарен и неусогласен производ ќе се собере, тоа се
големи цифри фрлена храна. Ако сето тоа реално се
прикаже, повлекува други процедури, како процедурата
за уништување на отпадот, што, пак, повлекува редица
други нерешени проблеми, како што се депониите и
кафилериите (објект во кој се депонираат отпадоци од
кланичен и друг животински отпад). Од друга страна, пак,
во производството на сокови ситуацијата со фрлање на
производите е поедноставен проблем. Како технолог во
производствен погон за сокови имав забележано дека
манипулативниот шкарт настанат поради деформирана и
пукната амбалажа, нагмечување на производот од
машината и сл., соковите се репастеризираат. Тука ретко
имаше повратници, со исклучок на сокови што беа со т.н.
бомбажа, односно надувани, и како такви не се безбедни
за понатамошна употреба и редистрибуција до Банките
за храна, односно до нивните крајни корисници.
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КАКО ДА СЕ СПАСИ И
РЕДИСТРИБУИРА МЕСО И
ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО
Ако проблемот со фрлање храна кај производството на сокови и
сл. завира во сферата на микробиологија, фрлањето или

ПРАКТИКАТА

спасувањето на месото и преработките од месо е многу
покомплексен проблем.

ПОКАЖАЛА ДЕКА

Основна суровина за месни производи е месото. Преработките
од месо имаат и додатоци, зачини, адитиви и амбалажа, што во

ОТПОВИКАНИТЕ

најголем дел доаѓаат од увоз. Секоја суровина и готов производ
по Правилникот за месо, задолжително треба да има
Производна спецификација (таа содржи име на производ,
сериски број на производот, лот број, состав, упатство за
употреба и чување и рок на траење) и Сертификат на анализа
што содржи микробиолошка и биохемиска анализа. Понатаму,
готовиот производ, пакуван и етикетиран, се складира во
комори за готов производ. Оттука се дистрибуира до
продажните места, повторно во соодветни услови за секој
производ. Вообичаено на Т (0-4)°Ц , освен замрзнатите,
кондиционирани на минусни температури. Меѓувремено
нестандардно произведениот производ се складира, односно се
замрзнува и чека да биде премелен во некој т.н. чистач во
производството или како храна за кучиња.
Нестандардните производи, т.е. производи со фелер, се чуваат
во соодветна просторија според ИСО и ХАСАП стандардите, а
освен тоа, треба да се води секојдневна евиденција за
материјалното производство. Овој вид производи можат да се
редистрибуираат до банките за храна, само доколку тоа се стори
во најбрз можен рок, бидејќи од моето искуство овие производи
никогаш не беа комплетно вратени во производство преку
преработка. Во месната индустрија, овие производи не се
продаваат во рефусни пакувања или на акција. Секој производ
има свој рок на траење, деклариран состав и начин на чување.
Неретко на продажните рафтови се наоѓаат производи со
истечен рок на траење. Тие се отповикуваат и се враќаат во
магацините од кои се дистрибуирани на продажба.
Отповиканите производи, исто така, се чуваат во посебни
простории според ИСО и ХАСАП стандардите. Практиката
покажала дека многу од отповиканите производи се со
предвидениот од производство квалитет.

МНОГУ ОД
ПРОИЗВОДИ ВО
МЕСНАТА
ИНДУСТРИЈА СЕ
СО
ПРЕДВИДЕНИОТ
ОД
ПРОИЗВОДСТВО
КВАЛИТЕТ.
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Како да се провери квалитетот
на отповикан производ
Со индиректна контрола може да се провери дали производот ќе биде
безбеден и по отповикувањето. За пакувана храна, како млеко, месо, зеленчук и
овошје, тоа се прави ако се термостатираат на температури оптимални на
температурите на развој на патогени организми во нив. Тоа би значело, 2-3
дена пред реиспорака до Банката за храна, да се проконтролираат и
термостатираат во просторија со Т (25°-37°Ц) соодветно на потребите за
инкубација на микроорганизмите. Другите сертификати, за безбеден производ,
да се добијат од практична гледна точка, е неизводливо. Прво, нестандардните
и отповикани производи не се секогаш со ист рок на траење отповикани и
произведени. За секое микробиолошко и биохемиско испитување треба по
правилник да се земе од иста производна серија (шаржа) и да се носи на
испитување, што би чинело многу. Значи, индиректната инкубациска контрола
и искуството на операторите со храна се најдобра гаранција за безбеден
производ, подготвен за донација. Во Банката за храна и нејзините магацини
треба да стигнат производи со Декларација за безбедност, посебно изработена
и законски одобрена. Банката за храна треба да се придржува кон Декларација
за безбедност, која ќе има предвидено и начин и време на чување сè до
испораката на храната од магацинот и начинот на дистрибуција.

КАКО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ДА ГИ
ЗАШТИТАТ СВОИТЕ КОРИСНИЦИ
Магацините во кои се депонира донираната вишок храна, која би останувала и
по неколку дена пред испорака, треба да се снабдени со термометри и
влагометри што ќе го контролираат кондиционирањето. Секој магацин треба да
има и Чек листа што ќе ги следи предвидените параметри за чување на
магационираните производи. Ова би било доволно за да се заштити крајниот
консумент од несакани ефекти, како труење и тегоби поради нарушен квалитет
на донираната храна. За да се намали ризикот кај редовните примачи на
донирана храна, банките можеби треба да носат мали пакети, со цел да се
избегнат ризиците од расипување заради лошите услови во кои би можеле да
ги чуваат производите наменети за исхрана. Ќе треба и искусен тим од
оператори со храна да се вклучи во целата операција.
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ЗАклучоци
Ако нешто ги обединува експертите консултирани во оваа публикација е дека
Северна Македонија има потреба од организиран систем за донирање вишок храна.
Исто така, Северна Македонија има потреба од правна рамка што ќе го регулира и
поттикнува донирањето вишок храна, како и потреба од нови политики и програми
што ќе овозможат пристап до храна за значително поголем број луѓе што имаат
потреба од помош. Но, освен закон за донирање храна, неопходна е и политичка
волја, целосна посветеност и ангажираност на локалните и национални власти за да
се поттикнат промени во начинот на кој се третира храната и отпадот од храна; за
да се олесни и помогне работата на организациите што редистрибуираат донирана
вишок храна (преку конкретна и директна финансиска помош и поддршка или преку
трансфер на знаења и сл.), да се поттикне социјално претприемништво и социјални
иновации во делот на реупотреба на вишоците храна. Дали оваа публикација и
конкретните ставови изнесени на шесте експерти во неа ќе успеат да ги убедат
креаторите на политики, останува да видиме.

ЗА АВТОРИТЕ
АТАНЕР

Доцент на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола и
постдокторанд на Универзитетот Гент во Белгија. Експерт во
Европската Комисија, научник и ментор во областите тактички
менаџмент, менаџмент информациски системи и волонтер во
регионални организации на Западен Балкан, Европска Унија и сл.

АЈАМ

Редовен професор при Филозофскиот факултет на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Предавач и истражувач во домен
на социјална политика, сиромаштија, социјална исклученост и
социјални нееднаквости. Потпретседател на научно-советодавниот
комитет на УНЕСКО програмата „Управување со социјални
трансформации“ (2020-2023). Национален координатор (МК) во
Европската мрежа за социјална политика на Европската Комисија.

НАЈРАМ

Претседател на Центарот за економски анализи, вонреден
професор и независен консултант во повеќе економски области,
меѓу кои управување на јавните финансии, добро управување,
фискална децентрализација, јавно-приватно партнерство и сл.
Повеќегодишно искуство во градење на капацитетите на
централната и локалната јавна администрација во истите области.

анитнемилк

Извршен директор на Aсоцијацијата за истражување, комуникации
и развој „Паблик“. Главен и одговорен уредник на единственото
улично списание во земјава „Лице в лице“. Експерт во областа на
социјални претпријатија и општествено влијание; одржливо
лидерство и одржлив развој; работна интеграција на ранливи
групи; и развој на партнерства.

арднаскела

Aсистент на институтот за анимална биотехнологија, Катедра за
технологија на анимални производи на Факултетот за земјоделски
науки и храна. Долгогодишно работно искуство како контролор на
квалитет во индустријата за преработка на месо и ланец на
маркети.

АНСЕВ

Прехранбен технолог со дваесетгодишно искуство во работа со
оператори на храна, развој на лаборатории, контрола на квалитет.
Искуство во работа на повеќе проекти во областа на
прехранбената технологија, работа со граѓански организации и
научно-образовни институции.
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Проектот е финансиран од
Европската Унија

Банка за храна МК е прва Банка за храна во земјата.
Формирана е во 2011 г. како хуманитарна организација која
нуди помош во храна за најсиромашните и ранливи
категории на граѓани. Организацијата, од 2018 до 2021 г. го
спроведува WSS Effect проект. Проектот се спроведува во
партнерство со Организација на жени од Струмица,
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федерација на Банки за храна (ФЕБА).
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