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Следливост
1

Цели

Оваа политика ги утврдува минималните барања за следливост на
органските производи.

2

Позадина

Како одговор на глобализацијата, на растечкиот комплекс и новите синџири
на набавка, следливостa генерално станува се позначајнa во
производството на храна . За органските пазари, следливостa e дури и
позначајнa.

3

Нормативна
рамка

4

Термини,
објаснувања,
кратеници

Законот за органско земјоделско производство на РМ
Според ЗОЗП на РМ , Правилник за начинот и постапката за вршење
стручна контрола –член 2 (1) , член 4, член 6, член 8, 10, 11, 12,13,14,
Следливост: Можноста да се идетификува потеклото на производот или
серија од производи, процесите и чекорите низ кои тој производ поминал, и
лицата кои се одговорни за секој чекор.

5

Политика
Како минимум, ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ќе ги имплементира
гореспоменатите барања на ЕУ Регулативата: во секоја операција по собирањето, најмалку
претходниот и следниот производител или одгледувач на производот или мноштво од
производи мора лесно да се идентификува. За да се обезбеди ова, операторите мора да ги
имплементираат процедурите како физичка делба, означување и детални записи. Сепак,
нам ни е познато дека постојат производни операции како што се на пример, во мелници,
млекарници или фабрики за масло, каде ова ниво на следливост е многу тешко да се
постигне.
Заради тоа, како генерална политика, ние утврдивме дека, во интерес на операторите е да
се трудат во секојa операција по собирањето на произодот да се постигне највисоко можно
ниво на следливост, според видот на производот и објектот. Колку е поголем снабдувачот и
неговите односни количини, толку е полесно да се постигне повисоко ниво на следливост.
Во ситуации со висок ризик , ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА бара од органските
оператори да чуваат соодветни примероци. “Висок ризик” подразбира во овој контекст: честo
откривањe на пестициди или остатоци од ГМО во односниот производ во односната држава
или регион.


Примероците треба да се чуваат најмалку една година по истекот на рокот за употреба
на производот или ре-евалуациониот датум или една година откако е завршена
дистрибуцијата, кое и да е подолго.



Големината на примерокот треба да биде со двострука поголема од потребната
количина за да се спроведе специфичното тестирање.



Примерокот треба да биде иднетификуван со име на производот, бројот на лотот,
шаржата, серијата и дата на земање на примерокот.

