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 АПСТРАКТ 

 

Стандардизирањето и сертифицирањето на менаџмент системите се важен дел 

од организациската култура во прехранбената индустрија, која во современи услови на 

стопанисување треба да биде култура на квалитетот, затоа што управувањето со 

менаџмент системите и нивната сертификација се важен предуслов за постигнување на 

деловен успех, па и деловна совршеност. Единствените сертифицирани менаџмент 

системи се системите кои се темелат на ИСО стандардите и безбедноста, но има уште и 

други методологии во концептот за управување со квалитетот и безбедноста, кои 

поради својата сложеност, ефикасност и високото ниво на организациски 

перформанси, исто така се сметаат за специфицирани менаџмент системи. 

Бизнисите мора да продолжат со брзото менување на условите на животната 

средина и со зголемувањето на глобализацијата и промените во конкуренцијата во 

денешниот свет, со цел да го одржат своето постоење и да ги реализираат своите визии. 

Економската теорија одамна ги препознава иновациите како најзначаен поттикнувач на 

развојот и како единствен и сигурен рецепт за излез од економските рецесии на 

прехранбената и глобалната индустрија за храна. Држава која сака да остави белег на 

светскиот пазар не може тоа да го постигне без поттикнување на иновациите во 

општеството. 

Иновативноста води кон подобрување на општеството и економијата, а свеста за 

инвентивност може да се подигне со поттикнување на претприемништвото и со 

технолошките иновации. Причината за секоја промена во животот треба да се бара во 

иновативноста. Иновативноста ја подразбира способноста да се трансформираат 

постојните идеи во корисни пронајдоци и производи кои ќе се користат во иднина. 

 

Клучни зборови: иновација, квалитет, стандарди,  прехранбена индустрија и производи 

и услуги 
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 ABSTRACT 

 

Standardization and certification of management systems are an important part of the 

organizational culture in the food industry, which in modern business conditions should be a 

culture of quality, because the management of management systems and their certification is 

an important prerequisite for business success, even business excellence. The only certified 

management systems are systems based on ISO standards and safety, but there are other 

methodologies in the concept of quality management and safety, which due to their 

complexity, efficiency and high level of organizational performance, are also considered 

specified management. systems. 

Businesses must continue to rapidly change environmental conditions and increase 

globalization and change in competition in today's world in order to maintain their existence 

and realize their visions. Economic theory has long recognized innovation as the most 

important driver of development and as the only sure recipe for overcoming the economic 

recessions of the food and global food industry. A country that wants to make a mark on the 

world market can not achieve this without encouraging innovation in society. 

 Innovation leads to the betterment of society and the economy, and an awareness of 

inventiveness can be raised by fostering entrepreneurship and technological innovation. The 

reason for every change in life should be sought in innovation. Innovation means the ability 

to transform existing ideas into useful inventions and products that will be used in the future. 

 

Key words: innovation, quality, standards, food industry and products and services. 
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 1. ВОВЕД 

 

 Мерењето на резултатите на претпријатијата од корисноста  на примената на 

квалитет на производите и услугите во прехранбената индустрија. 
1
 

Ова, всушност, претставува нов предизвик во прехранбената индустрија кое навлегува 

во суштината на самите процеси на производство на прехранбени производи и 

извршување на услуги  и обезбедува информации за трошоците и профитите на  

                                                           
1
 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation: A return to Prominence and the 

Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010,p.14 

2
 Andrew, J.P, Manget, J., Michael, D.C., Taylor,A., & Zablit, H., Innovation: A return to Prominence and the 

Emergence of a New World Order.Boston, MA: Boston Consulting Group, 2010, p.19 

3
 Audretsch, David B., Falck Oliver, Heblich Stephan, Lederer Adam, Handbook of Research on Innovation and 

Entrepreneurship, DIW Berlin Germany, 2010, p.98 

иновациите на производите и услугите  е основен предуслов за успешно управување и 

остварување на стратегиските цели во млечната индустрија како стопанска гранка во 

целосното македонско стопанство. Имајќи го предвид новиот концепт на процесна 

ориентација, во центарот на вниманието сè повеќе е управувањето со деловните 

процеси и мерењето на нивните резултати преку примена на иновациите во системот за 

претпријатијата од млечната индустрија.
2
 Целта е да се  добие  мерење на нивните 

резултати од корисноста од примена на иновациите на производи и услуги преку 

системот за квалитет во прехранбената индустрија и  постојано унапредување на 

иновациите  во прехранбената индустрија, како и задоволување на барањата и 

создавање вредност за потрошувачите.  

 Кога станува збор за мерење на резултатите од корисноста на иновациите  преку 

системот за квалитет во прехранбената индустрија   треба да се следи континуитетот на 

сите иновативни алатки низ сите процеси во прехранбената индустрија.
3
 Во најново 

време се користи и систем на мерење на резултатите  од примена на иновациите на 

производите и услугите  во прехранбената индустрија  преку  процесите на 

производство во прехранбената индустрија,  кој претставува посебен вид систем за 

храна  кој треба да се користи во процесно ориентираните претпријатија какви што се 

погоре именуваните. 

 Главната  цел  на  бизнисите  и  иновативните  промени  преку системот  за 

квалитет  е да се обезбедат навремени и сеопфатни информации за резултатите на 

деловните процеси во прехранбената индустрија кои можат да се користат за 

комуникациски цели,  за да се добијат поголеми иновативни промени преку и во 
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системот на квалитет.
4
 Добрите информации низ и во бизнисите  за системите за 

квалитет   се  доставуваат до процесниот тим за да се подобри распределбата на  

иновативни ресурси  и процесот на производство во прехранбената индустрија  во 

однос на квалитетот и квантитетот да биде високо стандардизирано.
5
 

 Во глобалниот свет функционираат современи облици на претпријатија од секакви 

видови на дејности  кои својата концепција на работење ја изведуваат од прецизно 

дефинираните потреби на работење во прехранбената индустрија.
6
 Претпријатијата 

секојдневно се соочуваат со големи ризици, од една страна, и со сјајни можности за 

успех, од друга страна. Опстанокот на фирмите и нивниот напредок зависат исклучиво 

од можноста  претпријатијата да ја приспособат својата производствена програма, 

технологијата, иновациите и квалитетот на производите според барањата на 

современиот пазар, односно барањата на потрошувачите.
7
 Производот не се 

произведува само за да се продаде, туку за да ги задоволи желбите и очекувањата на 

потрошувачите.
8
 Тоа денес е многу тешко да се реализира, затоа што конкуренцијата е 

сè поголема во стопанскиот сектор. Претпријатијата од прехранбената индустрија мора 

да се трансформираат и да остваруваат диферентна предност на глобалниот пазар и тоа 

преку иновации  и добри системи на квалитет. Свеста за неопходноста од промени во 

работењето на  претпријатијата мора постојано да балансира помеѓу периодот на 

моменталната состојба и периодот на исполнување на иновативните промени преку 

системите за квалитет во прехранбената индустрија.
9
 За ова да се постигне, неопходно 

е да се прават промени во системите на обработка на информациите за високи деловни 

резултати преку современите информациски технологии. Овие информации содржат 

податоци за пазарот, квалитетот на производите, стандардизацијата, потрошувачите, 

вработените, акционерите, добавувачите, конкуренцијата и за финансиските резултати 

на стопанските дејности од прехранбената индустрија. Системите за квалитет кои 

                                                           
4
 Audretsch, David B., Falck Oliver, Heblich Stephan, Lederer Adam, Handbook of Research on Innovation and 

Entrepreneurship, DIW Berlin Germany, 2010, p 99 
5
 L. Barry and G. Jocobs: “Business succession planning: a review of the evidence” Journal of Small Busines 

and Enterprise Development, No. 13, 2019, p.257 
6
 Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5 firth ed., South-Western Publishing 

Co., Cincinnati, 2002, p.58 

7
 L. Barry and G. Jocobs: “Business succession planning: a review of the evidence” Journal of Small Busines 

and Enterprise Development, No. 13, 2019, p.255 
8
 Broom, H.N., Justium G. Longenecker: “Small business management”, 5 firth ed., South-Western Publishing 

Co., Cincinnati, 2002, p.59 
9
 Cuervo, A., Ribeiro D., Roig S., “Entrepreneuership Concepts, Theory and Perspect”, Springer 

BerlinHeidelbergNew York, 2007., p. 198 



9 
 

трансформира и успешно да ги поднесува динамичките промени во окружувањето.
10

 

Претпријатијата  од прехранбената индустрија во услови на глобализација постојано се 

под притисок од конкуренцијата која ги принудува да ги преиспитаат своите деловни 

стопанството, сè повеќе стануваат процесно ориентирани.
12

 

 Процесот  на производство во прехранбената индустрија со посебен акцент на 

млечната индустрија е дел од синџирот на вредности и во зависност од сложеноста 

може да се подели на помали делови, односно на потпроцеси кои се одвиваат со 

иновативни промени.
13

 Активноста  на бизнис задачите во прехранбената индустрија 

може да покажува релативно сложена работна задача за потребите на одреден проект 

за корисноста од иновативните промени преку системите за квалитет.
14

 Управувањето 

со  иновативните процеси  преку системот за квалитет опфаќа пристап на работењето 

врз основа на моделирање, мерење, анализа и подобрување на перформансите за 

квалитет на работење на млечните индустрии како дел од прехранбениот сектор. 

Новиот концепт  од примена на иновациите во млечната индустрија која е дел од 

прехранбената индустрија подразбира успешно водење на бизнисот преку управување 

со неговите процеси на квалитет и стандардизација на млечни производи и 

                                                           
10

 Cuervo, A., Ribeiro D., Roig S., “Entrepreneuership Concepts, Theory and Perspect”, Springer 

BerlinHeidelbergNew York, 2007.p.191 

11
Wang, Yonggui, Lo Hing-Po: Customer-focused Performance and the Dynamic Modelfor 

CompetenceBuilding and Leveraging. Journal of Management Development,Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 22 ,2003, 6, str. 483-526 
12

Han Jin K, Kim Namwoon, Srivastava Rajendra K.: Market Orientation andOrganizational Performance: Is 

Innovation a Missing Link?. Journal of Marketing,Chicago: AMA, Vol. 62 ,1998, p.178 
13

Wang, Yonggui, Lo Hing-Po: Customer-focused Performance and the Dynamic Modelfor 

CompetenceBuilding and Leveraging. Journal of Management Development,Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 22 (2003), 6, str. 483-526 
14

 Rodchua, SComparative analysis of quality costs and organization sizes in the manufacturing 

environment. Quality Management Journal, 16(2), (2009),p. 34–43   

обезбедуваат вакви информации мораат да бидат така поставени и развиени да пружаат 

вистинити и реални информации за квалитет, како и да овозможуваат комуникација 

која ќе  помогне на претријатијата од преxранбената индустрија полесно да се 

модели и да ги нагласат деловните процеси.
11

  Прифаќањето на концептот на процесна 

ориентација преку системот за квалитет е од понов датум во теоријата и практиката. 

Функционалниот пристап создава бариери за постигнување задоволство на клиентите  

во прехранбената индустрија и со посебен акцент на млечната индустрија, и тоа е 

причината поради која денес претпријатија, со цел да останат конкурентни во 
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извршување на услуги за нив.
15

 Според тоа, управувањето со  иновативни процеси во 

претпријатија кои ја подржуваат стандардизацијата и квалитетот,  се однесува на 

систематски, структурирани пристапи кон анализа, се со цел  да се подобри, 

контролира и управува со процесите, во насока на   подобрување на квалитетот на 

производите и услугите  во прехранбената индустрија. Управувањето со  иновации низ 

бизнисите и системите за квалитет  претставува структуриран пристап кон анализа и 

постојано подобрување на основните активности, како што се: маркетинг, 

производство, комуникации и други големи елементи на операциите на  

претпријатијата, и се потпира на мерење  на квалитетот на активностите во 

претпријатијата.
16

  Ова се прави  со цел да  се процени ефикасноста на секој 

индивидуален процес, и  на сетот цели кои се насочени кон корисност од иновации и 

подобри современи системи на квалитет. 

 2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА  

 I. КОНЦЕПТОТ НА ИНОВАЦИИ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО 

 1. Воведни сознанија за иновациите на производи и услуги во 

прехранбената индустрија 

 
 Овaа  глава  има цел да не воведе во основите на иновациската теорија и 

сознанијата за иновациите на производи и услуги во прехранбената индустрија каде се 

запознаваме со поимот иновација, главни видови иновации и мерење на резултатите на 

претпријатијата од иновативните применети компаративни предности во 

прехранбената индустрија.   

 Иновацијата не е привилегија и придобивка само на големите фирми – можеби 

и вие или ние во нашето мало или средно претпријатие развиваме иновации? Сите 

вештачки промени во светот се резултат на една тенденција да се бара нешто ново и 

различно. Желбата да се испроба нешто поинакво претставува типична човечка 

карактеристика. Не постои крај на новите идеи во светот, но само кога овие идеи 

создаваат некаква вредност, тогаш стануваат иновација за производи и услуги во 

                                                           
15

Han Jin K, Kim Namwoon, Srivastava Rajendra K.: Market Orientation andOrganizational Performance: Is 

Innovation a Missing Link?. Journal of Marketing,Chicago: AMA, Vol. 62 ,1998, p.179 
16

Wang, Yonggui, Lo Hing-Po: Customer-focused Performance and the Dynamic Modelfor 

CompetenceBuilding and Leveraging. Journal of Management Development,Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 22 (2003), 6, str. 483-526 
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прехранбената индустрија. Од добрите идеи немаме никаква корист доколку не се 

имплементираат во прехранбената индустрија. Одвреме-навреме, иновациите се прават 

со преземање на постојна идеја, концепт или производ и нивно подобрување.
17

 

Меѓутоа, уште позначајно е кога ќе се измисли нешто целосно ново, над она што веќе 

постои. Темпото на промени постојано се забрзува.  

 Светот преминува од индустриска ера во ера на знаење за иновативни промени 

во прехранбената индустрија како дел од млечната. Во оваа континуирана промена на 

глобалното опкружување,  стратешка предност се добива само кога сте предводници на 

некоја промена, а не нејзини следбеници. А единствениот начин на кој  претпријатијата 

можат да бидат лидери на промените во прехранбената индустрија  е преку 

иновацијата. Сите претпријатија  треба да бидат иновативни, бидејќи иновацијата е 

докажан двигател на идните извори на приходи во малите, средни и големи 

глобалното стопанство. 
19

 

 Секој поединец,  во секоја претпријатие во која било гранка од прехранбената  

индустрија, може да биде иновативен. Иновацијата е процес, а не дестинација, процес 

на структурни и длабински промени кои ја носат прехранбената индустрија кон 

насоките на квалитет и високо ниво на стандардизација.
20

 

 Пред да се воведе дефиницијата за иновација, важно е да се направи разлика 

помеѓу иновацијата и инвенцијата (пронајдокот). Важно е да биде јасно дека 

иновацијата не е инвенција во прехранбената индустрија. Иновацијата е продолжение 

                                                           
17

Suma, V., & Nair, T. R. Effective defect prevention approach in software process for achieving better quality 

levels. Engineering & Technology, 44(1), (2008), p.18 

18
Suma, V., & Nair, T. R. Effective defect prevention approach in software process for achieving better quality 

levels. Engineering & Technology, 44(1), (2008), p.19 

19
 . Setó-Pamies, D. Customer loyalty to service providers: examining the role of service quality, customer 

satisfaction, and trust. Total Quality Management & Business-Excellence,-23(11/12),-1257-

1271doi:10.1080/14783363.2012.669551, (2012), p.58 
20

 . Setó-Pamies, D. Customer loyalty to service providers: examining the role of service quality, customer 

satisfaction, and trust. Total Quality Management & Business-Excellence,-23(11/12),-1257-

1271doi:10.1080/14783363.2012.669551, (2012), p. 46 

претпријатија во сите стопански дејности, па и во прехранбениот сектор.
18

 Реалноста е

 таква што повеќето  претпријатија од прехранбената индустрија сметаат дека е тешко

 да  се  разбере  што  е  иновација,  како  може  ефикасно  да  се  управува  и  дека 

иновациите не се резервирани само за високотехнолошките индустрии туку  за

 сите видови индустрии како стопански дејности, гранки и подранки во македонското  

и                                                                                                             
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сектор.
21

 На пример, може да биде потребно знаење од аспект на производниот процес 

во прехранбената индустрија , знаење за пазарот, финансиски ресурси итн. 

 Една од најсилните карактеристики на иновацијата е тоа што иновацијата е еден 

континуиран процес. 

 Иновација е имплементација на нов или значително подобрен производ (добро 

или услуга) или процес, нов маркетинг-метод или нов организациски метод во 

деловната практика, во  претпријатијата на работното место или во надворешните 

односи.
22

Оваа широка дефиниција за иновацијата опфаќа широк спектар на можни 

иновации. Минималниот услов за иновација е дека производот, процесот, методот на 

маркетинг или организацискиот метод мораат да бидат нови (или значително 

подобрени). 

 Заедничка карактеристика на која било иновација е тоа дека мора да се 

имплементира во прехранбената индустрија како дел од млечната индустрија. Нов или 

подобрен производ станува иновација кога се воведува на пазарот.  Идентично или 

слично, нови процеси, маркетинг-методи или организациски методи се иновација кога 

стануваат составен дел од работењето на претпријатијата. Иновациските активности во 

голема мера варираат од претпријатие  до претпријатие. Некои претпријатија  

спроведуваат иновативни проекти, како што се развојот и воведувањето на нов 

производ и услуга во прехранбената индусрија, додека други прават постојани 

подобрувања на нивните производи и услуги во прехранбената индустрија. 

                                                           
21

Suma, V., & Nair, T. R. Effective defect prevention approach in software process for achieving better quality 

levels. Engineering & Technology, 44(1), (2008), p.23 

22
 Setó-Pamies, D. Customer loyalty to service providers: examining the role of service quality, customer 

satisfaction, and trust. Total Quality Management & Business-Excellence,-23(11/12),-1257-

1271doi:10.1080/14783363.2012.669551, (2012), p.50 

на инвенцијата. Ако иноваторот дојде до некое ново откритие, но не може да најде 

некој што би го произведувал тоа, тогаш тој пронајдок останува непознат.  

 Додека пронајдоците да се најдат насекаде, на пример во универзитетите и во 

истражувачките институти, иновациите најчесто се јавуваат во  малите, средни и 

големи претпријатија. За да може да го претворат пронајдокот во иновација,  

претпријатијата  обично треба да комбинираат неколку различни видови знаења, 

способности, вештини и ресурси кои се составен дел на работењето во прехранбениот 
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 2. Корисноста од определување што се иновациите на производи и услуги а 

што не ? 

 

 Повеќе видови   иновации во претпријатијата  можат да бидат иновативни. 

Иновацијата може да се состои од спроведување на една значајна промена или серија 

помали поединечни промени што заедно претставуваат значајна промена за подобрен 

производ или услуга. Тргувањето со нови или подобрени производи генерално не е т.н. 

иновација на нов производ за претпријатијата, а од областа на големопродажбата, 

малопродажбата или од областите на транспорт и складирање, но е  иновација во 

прехранбената индустрија како дел од млечната индустрија.
23

 

 Купувањето на модели идентични со веќе инсталираната опрема, или мали 

проширувања и надградби на постојната опрема или софтвер, не се процесни 

иновации. Новата опрема или надградбите мора да се истовремено и нови за 

претпријатијата  и да вклучуваат значително подобрени спецификации кои се 

применуваат во прехранбената индустрија заедно со стандардизацијата.
24

 

 Претпријатијата кои што се занимаваат со поединечно производство прават 

поединечни и честопати сложени предмети според нарачката на клиентите. Освен ако 

предметот не покаже значително различни атрибути од претходно направените 

производи, тогаш не станува збор за иновација на нов производ, но доколку покаже 

различни додадени вредносни атрибути на производи од прехранбената индустрија 

тогаш е иновација постигната во прехранбената индустрија. Промената на цената на 

производот или промената на продуктивноста на процесот што произлегуваат 

исклучиво како последица од промените во цената на факторите на производство не се 

иновација.  

 На пример, иновација не се појавува кога истиот модел на компјутер е направен 

и продаден по пониска цена, само поради тоа што опаѓа цената на компјутерските 

чипови. Не е иновација да се престане да се прави нешто, дури и ако тоа ја подобрува 

ефикасноста на компанијата. На пример, не е иновација кога производител на 

телевизори престанува да произведува и да продава комбиниран телевизор и ДВД-

                                                           
23

Schmitt, P. M. The impact of a marginal cost increase on price and quality: Theory and evidence from airline 

market strikes. Marketing Management Journal, 20(2), (2010), p. 89 

24
 Setó-Pamies, D. Customer loyalty to service providers: examining the role of service quality, customer 

satisfaction, and trust. Total Quality Management & Business-Excellence,-23(11/12),-1257-

1271doi:10.1080/14783363.2012.669551, (2012), p.52 
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плеер. Слично, престанувањето да се користи одреден маркетинг-метод или 

организациски метод исто така не е иновација. 

Во одредени индустрии, како што се текстилната и чевларската, и прехранбената 

индустрија  има сезонски промени што можат да бидат придружени со промени во 

изгледот и квалитетот и карактеристиките во квалитетот и употребните својства  на 

засегнатите производи и извршените услуги. Овие рутински, но и стратешки  промени 

во дизајнот обично се иновации на нов производ или маркетинг-иновации на 

производи и услуги. 

 На пример, воведувањето на јакните од новата сезона од страна на 

производителот на облека не е иновација на нов производ, освен доколку јакните не се 

со значително подобрени карактеристики со употребна вредност. 

Иновацијата е клучен двигател на економскиот пораст во прехранбената индустрија. 

Исто така, таа носи пошироки бенефиции за општеството. Идеите и откритијата го 

подобруваат нашиот животен стандард. Иновацијата може да доведе до подобри 

стандарди за безбедност и квалитет на производите и услугите, подобра здравствена 

заштита, производи со подобар квалитет во стандардизацијата,  како производи така и  

извршени услуги, со  што се подобрува и глобалното живеење за и во  животната 

средина.
25

 Иновацијата ја зголемува нашата продуктивност и фундаментално го менува 

начинот на кој живееме. Иновациите и образованието на идните дипломирани лица  

како  генарации дилопмирани студенти кои се вработуваат во и низ разните видови 

индустрии  се клучни состојки за нашиот глобален успех во економијата заснована на 

знаење и се  во функција  да се добие  подобар квалитет на производ или услуга. 

Брзото менување на светот носи предизвици и можности за бизнисите во 

прехранбената индустрија . Иновацијата може да им помогне на  претпријатијата од 

прехранбената индустрија  да ги искористат овие промени. 
26

Промената на потребите и 

очекувањата на клиентите, купувачите и потрошувачите,  менувањето на 

конкурентите, промената на технологијата, промената на надворешното регулаторно 
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Schmitt, P. M. The impact of a marginal cost increase on price and quality: Theory and evidence from airline 

market strikes. Marketing Management Journal, 20(2), (2010), p.64 

26
 Rodchua, SComparative analysis of quality costs and organization sizes in the manufacturing environment. 

Quality Management Journal, 16(2), 34–43.,  (2009), p. 97 
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опкружување и глобалниот и динамичен пазар – сите овие аспекти носат можности за 

иновации. 
27

 

 Иновацијата може да ги намали трошоците на производство, да креира нови 

пазари и да ја зголеми конкурентноста. Во прехранбената индустрија како дел од 

млечната индустрија, иновацијата може да ги зголеми перформансите преку јакнење на 

профитабилноста, генерирање на вработување и зголемување на пазарното учество и 

пораст на пласманот  на производи и услуги во прехранбената индустрија како дел од  

млечната индустрија.
28

 

 3. Примена и видови иновации 

 

 Иновацијата е тесно поврзана со финансиските перформанси, бидејќи 

успешните иновации можат да ги намалат трошоците за производство на стоки или 

услуги, во прехранбената индустрија, да отворат нови пазарни ниши, да воведат нови 

производи или услуги, што, пак, ќе ги направи попрофитабилни  малите, средни и 

големи претпријатија во иднина. Секое претпријатие, организација, па дури и 

индивидуално лице, можат да бидат иновативни.  

Иновацијата не е ограничена само на големите бизниси со ресурси за вработување 

менаџер на иновации или друг висококвалификуван и специјализиран персонал. 

Малите бизниси нудат плодна почва за иновации. Многу од клучните производи од 

минатиот век беа воведени токму од малите бизниси, а и денес овој сектор продолжува 

да произведува радикални иновации. Иновацијата е од витално значење за малите 

бизниси, а во млечната индустрија тоа се малите млекари. Таа е извор на енергија на 

секоја успешна мала компанија, помагајќи ѝ да напредува и да биде успешна- мала 

бизнис  млекара со разни производи и услуги. 

Иновациите варираат во обем, време на завршување и организациско и општествено 

влијание. Категоризацијата на кој било вид обично вклучува области на удвојување, 

каде што се преклопуваат линиите помеѓу една категорија и друга. Категоризирањето 

на иновациите не е некоја егзактна наука и која било иновација од страна на различни 

претпријатија  може да биде позиционирана во различни категории. 

                                                           
27
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 Битни се четири вида иновации:
29

 

-иновации на нови производи и услуги ,  

-процесни иновации,  

-маркетинг- иновации и  

-организациски иновации. 

 

 Иновацијата на нов производ подразбира воведување на добра или на услуги 

што се нови или значително подобрени од аспект на своите карактеристики или 

употребата за кои се наменети. Ова вклучува значителни подобрувања во техничките 

спецификации, компоненти и материјали, инкорпориран софтвер, покориснички 

настроен или други функционални карактеристики кои се дел од прехранбениот 

сектор.
30

Примери за иновации на нов производ: прв пренослив MP3-плеер; воведување 

систем за сопирање со ABS; навигациски системи на ГПС (Глобален систем на 

позиционирање) или други подобрувања на потсистемите во автомобилите. 

Процесната иновација подразбира имплементација на нов или значително подобрен 

метод на производство или испорака во прехранбената индустрија. Ова вклучува 

значителни промени во техниките,технологијата, опремата и/или софтверот. Примери 

за нови методи на производство се имплементација на нова опрема за автоматизација 

на производна линија или имплементација на компјутерски потпомогнат дизајн за 

развој на производи и  услуги .
31

Пример за нов метод за испорака е воведувањето 

систем за следење стоки со бар-кодиран или активен радиофреквентен 

идентификациски систем (RFID) во прехранбената индустрија. 

Маркетинг-иновација е имплементација на нов маркетинг-метод што вклучува 

значителни промени во дизајнот на производите или пакувањето, пласирањето на 

производите, промоцијата или цената во прехранбената индустрија. Иновациите во 

маркетингот се насочени кон подобро адресирање на потребите на клиентите, 

отворање нови пазари или ново позиционирање на пазарот, со цел зголемување на 

                                                           
29
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продажбата на претпријатијата од прехранбениот сектор.
32

 Споредено со вообичаените 

промени во маркетинг-инструментите, маркетинг-иновацијата подразбира примена на 

метод или пристап што претходно не биле користени од страна на претпријатијата. Таа 

е дел од нов маркетиншки концепт или нова стратегија, што подразбира значајно 

отстапување од постојните маркетинг-методи на претпријатијата. Новите маркетиншки 

методи можат да се применат и за нови и за постојни производи. На пример, првата 

употреба на значително различен медиум или на различна техника – како што е 

промоција на производот преку примена во филмови или телевизиски програми – е 

маркетинг-иновација. 

 Организациска иновација е имплементација на нов организациски метод во 

деловната практика на претпријатијата, работното место, организациската структура 

или надворешните односи во прехранбената индустрија. Организациската иновација 

може да има цел да ги зголеми перформансите на претпријатијата  преку намалување 

на административните трошоци, подобрување на задоволството на работното место (а 

со тоа и на продуктивноста на трудот), стекнување пристап до нетрговинските 

средства (како што е некодифицираното надворешно знаење) или намалување на 
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33
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трошоците за набавка во прехранбената индустрија . 
33

 

Карактеристично за организациската иновација, во споредба со другите организациски 

промени во  претпријатијата, е тоа што подразбира имплементација на организациски 

метод што претходно не бил применуван. 

 Пример, како  прва имплементација на практики за развој на вработените и 

подобрување на задржувањето на работниците, како што се системите на образование 

и обука. И втор  пример,  првото воведување системи на управување на производство 

или снабдување, како што се системите за управување на синџирот на снабдување, 

бизнис-реинженеринг и системи за управување на квалитет се  во функција  да се 

добие  подобар квалитет на производ или услуга. 
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 Во светската економска литература постојат плејада класификации кои секој со 

својот удел на улога и значење дава свој продонес во одделните индустрии во 

глобалното стопанство.  Двигателите на развојот во едно претпријатие изразени преку 

одделните компоненти на иновации во стопанскиот сектор  се:
34

 

- Инкрементални; 

- Радикални и 

- Револуционерни (пробивни). 

 Инкременталните иновации вклучуваат модификација, рафинирање, 

поедноставување, консолидација и подобрување на постојните производи, процеси, 

услуги и активности за производство и дистрибуција во стопанството на една глобална 

економија. Поголемиот дел од иновациите спаѓаат во оваа категорија. Пример за 

инкрементални иновации: повеќето автомобили, преку малите подобрувања на 

годишно ниво, што акумулирано обезбедија значителни придобивки од аспект на 

безбедноста, ефикасноста и удобноста на корисниците. 

 Радикалните иновации вклучуваат воведување на нови производи или услуги 

што прераснуваат во големи нови бизниси или создаваат нови индустрии или 

предизвикуваат значителни промени во целата индустрија и имаат тенденција да 

создаваат нови вредности. Пример за радикални иновации: банкарскиот бизнис помина 

низ комплетна метаморфоза – банкомати, средства достапни речиси на секое место во 

светот со соодветна платежна картичка. 

 Револуционерните иновации ги изненадуваат луѓето. Тие се ретки настани што 

произлегуваат од научни или инженерски потфати. Тие се нарекуваат „пробивни“, 

бидејќи се однесуваат на нешта што повеќето луѓе ги сметаат за невозможни. 

 Пробивните иновации креираат нова потреба или задоволуваат претходно 

незадоволена потреба. Големите пробиви честопати добиваат примена и имаат многу 

поголемо влијание од првобитната замисла на нивниот пронаоѓач. Пробивните 

иновации креираат нови индустриски гранки или ги трансформираат постојните меѓу 
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 4. Инкрементални, радикални и револуционерни (пробивни) иновации  
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кои и прехранбената индустрија.
35

 Тие уште се нарекуваат и дисруптивни иновации. 

Пример на револуционерна иновација: првиот ласерски печатач EARS направен од 

„Ксерокс“. Овој печатач можел да печати 60 копии во минута со 600 точки на инч. 

Вакво нешто претходно немал направено никој. 

 Според стратегијата за иновации на претпријатијата, иновациите можат да се 

поделат во две групи: отворени иновации и затворени иновации. 

 Отворената иновација се состои од стратегии со кои претпријатијата  можат да 

стекнат технологии што им се потребни, како и да ги искористат технологиите што ги 

развиле. При отворените иновации претпријатијата ги добиваат технологиите од 

повеќе извори. Отворените стратегии за иновации бараат ефикасност преку ефективно 

на нејзините идеи од страна на конкуренцијата.
38

 

 Во повеќето претпријатија во Република Северна Македонија, иновациите 

обично доаѓаат од врвот надолу или оддолу кон врвот. Предност на иновацијата од 

врвот надолу е тоа што луѓето кои управуваат го поставуваат темпото – тие ги 

поставуваат целите и таргетите и обезбедуваат финансирање. Потоа, имплементацијата 

се препушта на соодветен персонал. Оние што работат на проектот  како сегмент во 

прехранбената индустрија не мораат да молат за финансирање.  
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 5. Поделба на иновациите според изворот на иновации и стратегијата на

 иновации 

 

партнерство.36Никој никогаш не создал пробив со отворени иновации.37 

 Затворената иновација користи стратегија за ангажирање на најпаметните 

технички лица во индустријата. Се претпоставува дека  претпријатијата  сами мора да 

развиваат нови сопствени производи и услуги и да бидат  први што ќе ги продаваат на 

пазарот. Вообичаено, претпријатијата -лидери од аспект на примена на И&Р се воедно 

и лидери на пазарот воиндустриите во Република Северна Македонија. Конечно, се

 претпоставува дека едно претпријатие од областа на стопанските индустрии   треба

 цврсто да се држи до својата интелектуална сопственост за да го спречи искористување

 



20 
 

Овој пристап се јавува во форма на директива, на пример:
39

 

Ќе  биде истражен тој нов пазар; 

Ќе  се  отстрани тој сегмент од нашата производна линија; 

Ќе се натпреваруваме во некој нов сегмент од пазарот со нов производ; 

Ќе инвестираме во оваа нова технологија за во иднина; 

Ќе инвестираме во автоматизирано производство. 

 Иновацијата оддолу кон врвот е иновација во која секој од претпријатието  е 

добредојден да учествува. Овој тип иновација носи низа предизвици за иноваторите од 

претпријатијата, а тоа се лица: кои размислуваат поинаку, кои поставуваат многу 

прашања, кои се незадоволни без промена, кои се сметаат за арогантни, кои носат 

поинаква перспектива, кои прашуваат „зошто да не“ почесто од „зошто“, кои им 

создаваат проблеми на менаџерите од прво ниво, но кои се извор на енергија и иднина 

на  претпријатијата од прехранбениот сектор
40

. Тоа се луѓе кои доаѓаат со идеи и се 

подготвени да одат низ макотрпниот процес на најпрвин убедување на себеси, а потоа 

убедување на неколкуте нивоа на менаџмент во вредноста на тие идеи. 

 6. Мерење на иновативноста  на  претпријатијата од прехранбената 

индустрија 

 

 Мерилата за иновативност се организациски мерења што помагаат да се 

класифицира способноста на претпријатијата да иновираат и да го бележат нејзиниот 

успех, а се значајни од повеќе причини. Тие се еднакво важни и за една мало стартап-

претпријатие и за некое етаблирано меѓународно претпријатие , бидејќи влијаат на 

работењето на претпријатијата и им помагаат на менаџерите да донесуваат одлуки врз 

основа на објективни податоци. Мерењето на успехот во иновациите зависи од видот 

на иновацијата и пристапот на претпријатијата кон мерењето на успехот. Затоа што 

секоја иновација е различна и сите претпријатија имаат различни приоритети и 

методите ќе се разликуваат. Некои ќе се фокусираат целосно на мерливи финансиски 

очекувања, додека други ќе користат мешавина од квантитативни и квалитативни 
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мерки.
41

Специфичните и квантитативните мерила го олеснуваат процесот на иновација 

и произведуваат значително поиновативни резултати во индустриите како стопански 

дејности кои  се  во функција  да се добие  подобар квалитет на производ или услуга. 

Иновацијата може да се смета дека има три различни, но поврзани компоненти:
42

 

-влезови или ресурси, како што се луѓе и пари; тие ги хранат процесите што 

дејствуваат и ги трансформираат влезните податоци;  

-и излези, или крајните резултати, што вклучуваат и поврат на готовина и индиректни 

бенефиции, како што се зајакнат бренд и стекнато знаење што може да се примени и за 

други цели. Сите три компоненти можат и треба да се мерат. 

На пример, можеме да ги измерите следните влезови:
43

 

-Треба да го следите вкупниот број луѓе посветени на процесот на иновација. Меѓутоа, 

уште поважно, треба да следиме како се користат нашите  клучни луѓе и  бројот на 

генерирани идеи и очекуваниот поврат. 

 -Идеите се важен придонес – гориво за иновациите.  

Многу претпријатија сметаат дека имаат недостиг на идеи. Сепак, ако не мерите, 

никогаш нема да знаете. Покрај тоа, ако се утврди дека навистина немате доволно 

големи идеи, ќе треба да утврдите што треба да направите и кои чекори да ги 

преземете за решавање на недостатокот. 
44

Трошоци за истражување и развој. Колку  

претпријатијата  трошат  годишно за обезбедување на надворешна експертиза за 

истражување и развој?  

За да одговориме на прашањево потребно е да ги земеме во предвид овие елементи:
45

 

-Средствата потрошени по индивидуален проект и во просек.  

-Процесот мора да биде и ефикасен и ефективен. Повеќето претпријатија  лесно можат 

да ја измерат ефикасноста, па можете да почнеме оттаму – но не  да запреме  таму. 

- Да го земеме во предвид бројот на идеи што се движат од една фаза од процесот кон 

следна.  
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 Да видиме дали  некој процес треба да работи, дали функционира? Што се 

случува во процесот во кој било момент? За  да излезите, можете да ги измериме во 

претпријатијата: акцент треба да ставиме и на бројот на воведени нови производи или 

услуги и на инкрементални добивки во приходите и профитот. Без разлика дали 

иновацијата се однесува на некој процес, на нов производ или на подобрено искуство 

од страна на клиентите, иновацијата мора да влијае на профитот во прехранбениот 

сектор и останатите индустрии.  

 Повраток на инвестицијата во нашите  иновативни активности и од нив и 

корисноста за претпријатијата од прехранбениот сектор.  Постои едно правило дека 

иновациската рентабилност е клучна мерка за да се утврди колку да се инвестира во 

иновациите-во претпријатијата се  во функција  да се добие  подобар квалитет на 

производ или услуга:
46

 

 Најчесто користени мерила за иновативност се:
47

 

 

-Процент од продажба во тековната година поради нови производи објавени во 

минатите N-години. Една студија покажува дека околу 50% од компаниите јакористат 

оваа мерка. 

-Трошоци за истражување и развој. Ова мерило смета дека средствата потрошени за 

истражување и развој се во директна корелација со бројот на иновативни производи, 

процеси и услуги што се креираат и/или се пласираат. 

-Креирање патенти (но и трговски марки, авторски права, статии). Некои 

претпријатија  креираат патент по патент и се фалат со своите иновациски 

способности. За некои претпријатија ова може да биде корисно. Но, многу од 

претпријатијата не ги патентираат своите производи и процеси, туку ги третираат како 

доверливи. Откако ќе се објави патент, знаењето за иновацијата ќе стане достапно за 

сите што ќе изберат да ја пребаруваат патентната литература. Оптимално решение е да 

се имаат патенти што додаваат значителна вредност. Експертите за иновации 

сугерираат дека идеалниот број, во сите три елементи на иновацијата, е помеѓу 8 и 12 . 

Денес, многу претпријатија  се обидуваат да ги подобрат своите иновациски 

перформансисо тоа што имаат јасен увид во нивната сегашна и потенцијална 
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иновациска способност во индустриите во Република Северна Македонија. Заедничка 

желба во светот на бизнисот е да се поседува иновациска способност заради 

одржување или подобрување на позицијата на пазарот. Претпријатијата, исто така, 

препознаваат дека успешното одржување на една иновација е докажан пат за органски 

пораст и влијание врз приходите, маргините и вредноста на акциите. Сепак, 

иновациите се многу комплексна тема и не е лесно да се измерат и да се управуваат, 

особено не со традиционалните методи. 

 Поентата со мерење или процена на иновациите не е само да се соберат податоци туку 

да се користат некои мерки за да се подобри процесот на иновации.
48

 Правилото вели:  

„ако не измерите, не можете да подобрите“.
49

 

 7. Иновациски аудит во претпријатијата од прехранбената индустрија 

 

 Иновацискиот аудит е метод за идентификување на главните потреби на  

претпријатијата , можните слаби и силни страни, како и можностите и заканите од сите 

фактори што влијаат врз иновациските перформанси во прехранбената индустрија. Тоа 

е техника за утврдување факти што ги идентификува перформансите на  

претпријатијата и индикациите за тоа што навистина  е потребно. 
50

 

Целта на иновацискиот аудит е најпрвин да развие соодветен сет на мерила за подобро 

да одговори на конкретниот организациски контекст што влијае на иновативната 

изведба на едно  претпријатие , а потоа да добие некои квантитативни и квалитативни 

резултати со испитување на сите соодветни засегнати страни вклучени во процесот на 

иновација. Главната цел е да ги анализираме резултатите и да обезбедиме јасна 

идентификација на приоритетните потреби на  претпријатијата , како и  предностите и 

можностите што треба да се земат предвид. Аудитот исто так им помага на 

претпријатијата  да даде приоритет и да ги идентификува позначајните активности што 

треба да ги усвои. На менаџерите им дава можност да утврдат дали  претпријатијата  ги 
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имаат потребните ресурси, инфраструктура, култура и процеси со цел сериозно да  се 

размисли или да се фокусира или да ја подобри сегашната состојба на иновации во 

индустрискиот сектор.  

Некои од специфичните цели на иновацискиот аудит се:
51

 

-Разбирање на моменталниот иновациски перформанс во главните области, како што се 

стратегијата, процесите и организацијата на работење во прехранбениот сектор. 

-Споредба на овај  перформанс со најдобрите практики на ниво на сектор и севкупно, 

како и на меѓусекторско ниво.  

-Процена на тековните способности пред да се направат скапи промени. Утврдување 

на тоа како да се подобри употребата на сите ресурси вклучени во процесот на 

иновации.  

-Развивање на акционен план или патоказ за имплементација за иден развој. 

 Само со валидиран, потврден и интегриран иновациски аудит што ги опфаќа сите 

соодветни процени, организациите можат да ја утврдат основата за напредок и 

постигнување на својата мисија и визија на претпријатијата во прехранбениот сектор. 

Целта не е само да се изврши аудитот туку и да се развие програма за решавање на 

идентификуваните проблеми и остварување напредок преку искористување на новите 

можности.
52

 

Иновацискиот аудит е дијагностичка алатка и треба да содржи прашања или изјави 

што ги опфаќаат сите области што влијаат врз иновациите. При подготовката за 

аудитот, менаџерите треба да се свесни дека не постои универзален рецепт за успешен 

аудит што ќе одговара за сите  претпријатија. Сепак, можно е да се развијат голем број 

мерила и индикатори што даваат одредени индикации за иновациската способноста на 

претпријатијата. 

Управувањето на иновациите е важно во сите сектори, без разлика дали тоа е 

високотехнолошки или традиционален сектор. Природата на иновацијата, што е 

хоризонтална, може да поддржува многу други деловни процеси и области, како што 

се финансиите, производството, синџирот на снабдување, маркетингот, стратегијата 

итн.
53

 Покрај тоа, ефектите што иновацијата може да ги има врз севкупната 
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перформанса на претпријатијата , нѐ уверуваат дека ниту еден сектор не треба да се 

исклучи од процесот на иновациски аудит. Дополнително, не треба да заборавиме дека 

иновациските барања можат да се однесуваат на нов метод на управување или 

практика и затоа аудитот може да им помогне на сите претпријатија, независно од 

нивниот сектор, големината или друг  специфичен аспект. 

 II. КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ, УСЛУГИТЕ И СТАНДАРДИТЕ 

 1. Дефинирање на квалитетот 

 

 Квалитетот е важен фактор за опстанок, деловен успех и просперитет на 

претпријатијата, додека активностите кај производителите се насочени кон:
54

 

конкуренција, потребно е да се обезбеди:
55

 

- повисоко ниво на квалитет; 

- максимална флексибилност; 

- намалување на трошоците, до степен на неопходен минимум и 

- скратување на времето на изработка. 

Ова се причините зошто  претпријатијата од прехранбената индустрија  своите 

активности мораат да ги насочат кон следниве елементи:
56

 

- во што пократко време производот да се појави на пазарот; 

- да се настапува на пазарот со се подобри производи и услуги; 

- постојано да се прават брзи измени на производите и услугите; 

- континуирано да се намалуваат цените и да се обезбедат сите потребни стандарди и 

сертификати за производот и организацијата. 
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-  превентивни  мерки  за  обезбедување  квалитет  во  целокупниот  животен  циклус  на 

производот, со цел приближување кон таканареченото производство без грешки и 

- стекнување доверба кај клиентите дека системот на организација во претпријатието 

обезбедува производи со потребниот и постојан квалитет. 

Поради тоа, за успешно вклучување на претпријатијата од прехранбената индустрија  

на либерализираниот пазар и успешно соочување со се` посилната и подинамична 
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 Конкурентноста на претпријатијата на светскиот глобален и либерализиран 

пазар е одредена со квалитетот на процесите внатре во самото претпријатие. 

Квалитетот означува тенденција работните задачи да се извршуваат добро првиот и 

секој нареден пат. Обезбедување на квалитет, во основа означува дека контролата на 

квалитетот се спроведува на системски начин, односно дека низ плански и системски 

активности се воспоставува соодветно управување со квалитетот. 
57

 

Тоа подразбира усогласеност не само во сферата на производството, туку и во текот на 

проектирањето (развојот, вградувањето и сервисирањето), како и во оценувањето и 

проверката на функционирањето на менаџмент системот (вклучувајќи ја и 

документацијата). Оваа фундаментална промена во правилата на бизнисот, која 

претставува четврта фаза во евалуацијата на управување со квалитетот, наречена е 

Управување со вкупниот квалитет (Totalqualitymanagement - TQM).
58

 

 2. Управување со квалитет 

 

 Концептот на УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ (QM) подразбира систем од 

процедури, протоколи и документи со кои се дефинираат, планираат, управуваат, 

контролираат и евалуираат сите постојни и предвидливи внатрешни и надворешни 

релации  во повеќе видови на претпријатија од прехранбената индустрија. Целта на 

QM е градење, одржување, потврдување и унапредување на квалитетот на сите нивоа 

на комуникација со крајните корисници и внатрешните учесници во создавањето, 

развивањето и продавањето на производи или услуги. Концептот на квалитет е 

поставен врз основа на маркетингот, согласно неговата ориентација кон купувачот, со 

оглед на тоа што денес купувачот го одредува квалитетот, а не производителот.  

Во минатото, менаџментот за квалитет се однесувал само за производните прехранбени 

претпријатија, а сега, принципите на менаџмент со квалитет (QM), се однесуваат и на 

услужните дејности. За разлика од порано кога во производството, продуктивноста и 

цената на производот претставувале критични фактори за успех на една организација, 

во денешно време барањата за иновациски вештини, уникатноста, способноста за 

учење, добро осмислените производи и услужни програми, флексибилното 

приспособување на променливите пазарни услови и барањата на клиентите, 
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претставуваат најголемите барања на стандардите за квалитет на една модерна 

организација  
59

 

Во суштина, управувањето со квалитет се однесува на општото управување со 

различните процеси во претпријатијата од прехранбениот сектор, за да обезбеди 

контрола на вредностите и минимални грешки во секоја фаза на работа, без оглед на 

дејноста, односно деловните активности на една организација.
60

 Тоа бара повеќе 

децентрализиран пристап во управувањето со текот на работните процеси, за разлика 

од традиционалниот поим за менаџмент, каде лидерите се одговорни за сите одлуки, а 

вработените едноставно само ги следат политиката и правилата. 

 2.1. Процесен пристап (Processapproach) - услов за поврзување на деловните 

процеси во претпријатијата од прехранбената индустрија 

 

 Посакуваните резултати можат ефикасно да се остварат ако управувањето со 

соодветните активности и ресурси на активностите во прехранбената индустрија  се 

одвива како процес. Претпријатијата од прехранбената индустрија генерално се 

структуирани во функции кои треба да бидат поврзани со процесите, а производите и 

услугите произлегуваат од сите процеси. Со оглед на тоа прифатени се следните 

дефиниции:
61

 

- Процес претставува збир од внатрешно поврзани ресурси и активности кои ги 

трансформираат влезовите во излези со додадена вредност; 

- Главниот деловен процес ги претвора можностите на пазарот во финансиски прилив 

и ги генерира приходите и 

- Помошните процеси одговараат за одржување на ефективноста на главниот процес. 

 Процесот во центарот на дијаграмот е главниот процес. Околните процеси се 

помошни и обезбедуваат информации за главниот процес, со цел од него да се добијат 

планираните резултати. Сите овие меѓусебно поврзани процеси сочинуваат менаџмент 

систем за управување со квалитет(Quaity management systems - QMS). Излезот на еден 

процес станува влез на друг процес.  Влезовите и излезите можат да се групираат во 

четири општи категории: производи, услуги, ресурси (луѓе, пари, енергија 

иматеријали) и информации. При тоа,  претпријатијата од прехранбената индустрија 
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мораат да ги идентификуваат главните деловни и помошни процеси и да управуваат со 

нив во рамките на менаџмент системите за управување со квалитетот. 
62

 

 Тоа значи дека процесниот пристап е стратегија на управување, со користење на 

интеракција меѓу идентификуваните процеси, а влезовите и излезите ги поврзуваат 

сите процеси заедно во тој процесен пристап. Накратко, менаџмент системот за 

управување со квалитетот е составен од многу процеси, а овие процеси се меѓусебно 

поврзани со помош на многу влезно- излезни односи.
63

 Тие влезно-излезни односи се 

претвораат во лабава мрежа на процеси во интегриран систем. Без такви влезно-

излезни односи, не би имале интегриран систем на управување со квалитетот во 

прехранбената индустрија. 

 Според тоа, управувањето со квалитет е системски начин на управување на 

процесите, збир на активности и акции со кои се влијае на квалитетот на производите, 

услугите, работењето во прехранбените претпријатија и извршување  на деловните 

процеси.
64

 Оттаму денес, конкурентноста на светскиот пазар е одредена со квалитетот 

на процесите, внатре во  претпријатијата од прехранбената индустрија 

 2.2. Менаџмент системи за управување со квалитет 

 

 Воведувањето на менаџмент системи за управување со квалитет во 

претпријатијата од прехранбената индустрија условува континуирано подобрување на 

нејзиното стопанисување, пораст на конкурентноста, пораст на ефикасноста и 

профитабилноста. Менаџмент системите за управување со квалитет во прехранбената 

индустрија  имаат поставено  јасни процедури, миниминизарање на грешките, 

намалување на времето на производство, подобра мотивација на сите вработени, 

подобра комуникација иинформираност, зајакнување на имиџот, сигурност и 

безбедност на производите,подобро управување со човечкиот потенцијал и насоченост 

кон купувачите.  
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Овој процес е мошне одговорна обврска и предуслов за сите оние  претпријатија од 

прехранбената индустрија  кои во своето работење треба да имплементираат и да 

спроведат некои од меѓународните стандарди (ISO, HACCP, или пак претставуваат дел 

од меѓународен конзорциум каде се практикува корпоративното управување). 

Менаџмент системите кои се базирани на ИСО стандардите, Управувањето со 

вкупниот квалитет (TQM), Шест сигма (SixSigma), Леан производство 

(LeanProduction), Леан шест сигма (LeanSixSigma), пропишуваат различни начини за 

постигнување на целите, како што се: задоволување на потребите на купувачите, 

елиминарање на губитоци и постигнување на заштеда. 
65

 

Секој од споменатите системи во фокусот има различна цел, чие остварување ги 

одредува карактеристиките на системот во прехранбената индустрија. 

 3. Стандардизација и сертификација, процес на имплементација на 

стандардот во претпријатијата од прехранбената индустрија 

  

 Стандардизација е активност за воспоставување одредби (правила) за заедничка 

и повторна употреба, a кои се однесуваат на вистински или потенцијални проблеми, со 

цел да се постигне оптимален степен на уреденост во прехранбената индустрија. 
66

За 

терминот стандардизација се врзуваат голем број на дефиниции. Според едни, 

стандардизација е сет на координирани активности за усвојување на стандарди и 

поврзани документи. Според други, стандардизација е процес на создавање правила за 

систематски организиран пристап до посебна активност која е во корист на сите 

заинтересирани страни и на нивната соработка, а особено за оптимално подобрување 

на целокупната ефикасност на претпријатијата од прехранбената индустрија. 

 Стандардизација е активност во сите деловни области  во претпријатијата  од 

прехранбената индустрија, насочена кон зголемување на ефикасноста преку нивно 

обединување и поедноставување. Стандардизацијата може да има една или повеќе 

цели кои овозможуваат производите, процесите и услугите да се во согласност со 

својата намена. Резултат на стандардизацијата се стандардите, кои претставуваат 

официјални документи. 
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 Стандардизацијата се базира на следните принципи:
67

 

• доброволно учество на сите засегнати страни во процесот на донесување на 

стандарди; 

• доброволна примена на стандардите; 

• усогласување на ставовите на сите засегнати страни во однос на техничката содржина 

на стандардите, постигнато со консензус; 

• јавност и транспарентност на одлуките за донесување на стандарди; 

• меѓусебно усогласување на стандардите и 

• остварување оптимални придобивки за општеството како целина. 

Самиот стандард бара секое претпријатие внатрешно (интерно) да проверува, за да 

утврди дали на соодветен и ефикасен начин управува со своите процеси и со таа 

проверка да потврди дека целосно ги контролира своите активности. Покрај тоа,  

претпријатијата од прехранбената индустрија  можат  да ги поканат или да им 

овозможат  на своите клиенти да го проверат нивниот менаџмент систем и да се уверат 

дека  нивното претпријатие е  сигурно и дека е во можност да го испорача бараниот 

производ или услуга, кој целосно ги исполнува нивните барања.
68

 

 На крајот, претпријатијата од прехранбената индустрија   се проверуваат и од 

страна на независно акредитирано тело за сертификација, кое ќе утврди согласност со 

ИСО стандардите. Овој вид на проверка стана речиси неопходен, бидејќи пазарот дава 

најголема важност на сертификатот и доказ за кредибилитет на  претпријатијата од 

страна на независни институции. Ова е особено корисно како бизнис референца помеѓу 

претпријатијата  и клиентите кои се географски оддалечени, а чии второстепени 

проверки стануваат комплицирани и скапи за претпријатијата. 

 Сертификација е процес на утврдување на тоа дали еден производ, услуга, 

претпријатие или поединец ги исполнуваат барањата на релевантните стандарди.
69

 

Истата завршува со официјална потврда - сертификат за усогласеност/ сообразност и 

влез на носителот на сертификатот во соодветниот регистар. Сертификатот е писмена 

гаранција, издадена од страна на независно акредитирано тело за сертификација, која 
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се издава по проверка заради утврдување дека специфичниот менаџмент систем, 

производ или услуга се во согласност со барањата утврдени во релевантниот 

стандард.
70

 Кај сертификацијата важно е да се напомене дека во согласност со 

потребите, највисокото раководство на  претпријатијата носи одлука за определување 

на опсегот на сертификацијата, односно одлучува дали ќе се сертифицираат сите 

процеси во рамките на  претпријатијата  во прехранбената индустрија или само дел од 

нив, на една, повеќе или сите локации на претпријатијата во прехранбената индустрија. 

 Сертификација на само дел од процесите не значи дека другите процеси не ги 

исполнуваат барањата на релевантните стандарди. Напротив, претпријатијата  може и 

треба да се стреми несертифицираните процеси да ги усогласи со барањата на 

стандардот, за да нема потенцијална можност да се загрозат сертифицираните процеси, 

а со самото тоа и да постои и опасност од повлекување на издадениот сертификат. 

 3.1. Имплементација на ИСО стандард во прехранбената индустрија 

 

 Општа пракса е  претпријатијата од прехранбената индустрија кои сакаат да 

добијат сертификат за кој било менаџмент стандард, да се сконцентрираат на 

проектирањето/концепирањето на менаџмент системот и изработка на потребните 

документирани информации. Потребен е развој на севкупен план кој ќе ги опише 

потребите на претпријатијата. Треба да се спроведат фази за реализација, кои 

искуствено траат минимум шест до осум месеци. Како дополнение, планот треба да ги 

идентификува фазите, учесниците и времето за потребните обуки како,свесноста за 

главниот наслов на проблематиката - квалитет, животна средина,здравје и безбедност 

при работа, управувањето со истите, причините заради кои е потребна 

имплементацијата, улогата на секој вработен во релевантните системи,подготовка на 

документираните информации и анализа на активностите, обука на интерни 

проверувачи.
71

 Вработените треба постојано да се известуваат за напредокот во 

имплементацијата. 
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 3.2. Обука на вработените за менаџмент стандард 

 

 Обуката во текот на самата имплементација во прехранбената индустрија  е 

клучна за успешна сертификација на кој било менаџмент стандард. Преку неа 

вработените стекнуваат вештини за анализа на процесите во сопствените 

претпријатија, како основа за изработка на потребните документирани информации. 

Истата го вклучува и исполнувањето на потребните барања од соодветните клаузули на 

стандардот, придржувањето кон временскиот распоред од планот на активностите, 

обезбедувањето корисни процесни факти, запознавањето на вработените за барањата 

од одредениот конкретен процес, неговата контрола и мерливост, како и сугестии за 

евентуални подобрувања во истиот. 

 3.3. Анализа на процеси во прехранбената индустрија 

 

 За анализа на процесите  во прехранбената индустрија се користат познати 

софтверски алатки за изработка на дијаграми-токови на активности, преку кои јасно се 

согледува суштината на еден процес, факт повеќе што сите стандарди го потенцираат 

процесниот пристап во апликацијата на барањата. Така, јасно се прикажува што е влез 

во процесот, кои активности се реализираат во рамките на истиот, која документација 

циркулира меѓу нив и кој е излезот од тој процес. Овие блок дијаграми треба да бидат 

изготвени од одговорни лица, т.н. носители на процеси и усогласени во рамките на 

нивните сектори. 

 3.4. Развој на потребните документирани информации 

 

 Врз база на блок дијаграмите може да се изготват документи од типот на 

процедури, работни упатства, записи, а по желба и прирачник. Кога истите ќе се 

изработат, се пуштаат во претпријатијата  за дискусија. Не е задолжително, но може да 

се изработи и прирачник за менаџмент систем (квалитет, животна средина, здравје и 

безбедност при работа), а во рамките на кој се дава јасен приказ за претпријатијата од 

прехранбената индустрија, односно политиката на менаџментот, одговорностите на 

сите вработени за релевантниот менаџмент систем, организационата шема прикажана 
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преку структура на управување, опсегот на менаџмент системот и краток опис на 

процесите во кои се аплицирани барањата на стандардите.
72

 

 3.5.  Издавање на документирани информации 

 

 Изработените документирани информации мора да се проверат и одобрат пред 

да се издадат. Редоследот на издавање на истите е многу важен. Некои од нив треба да 

се издаваат пред други и во соодветно време. Мора да се изготви план/распоред за 

интерни проверки, преку кој јасно ќе се види кои активности покриени со 

документирани информации ќе бидат проверувани и во кој термин. Проверките треба 

да бидат спроведени во сите делови на релевантниот менаџмент систем. Сите податоци 

од истиот, треба да се јасно прикажани на раководството на  претпријатијата, преку т.н. 

прегледи кои се одржуваат со одредена динамика и фреквенција. 

 3.6. Интерни проверки и преглед на раководството 

 

 Обучени интерни проверувачи ги вршат интерните проверки кои  се планирани 

во претходно изготвениот распоред. Процесот на интерни проверки вклучува 

активности на планирање проверки, известување за проверки, преглед на 

документираните информации кои се проверуваат, изготвување чек листи за проверка, 

изведување проверка, изготвување извештај од реализираната проверка, издавање 

корективни бaрања и следење на проверката по однос на преземените и спроведените 

корективни барања.
73

 Најмалку два пати годишно мора да се вршат прегледи од 

раководството. Со истите се преиспитува релевантниот менаџмент систем за да се 

обезбеди неговата усогласеност, адекватност и ефективност. Со овие прегледи мора да 

се разгледуваат и можностите за промена и негово подобрување. 

 3.7. Предсертификација – проверка на менаџмент  системот 

 

 Пожелно е околу четири до шест недели пред сертификацијата на кој било 

менаџмент систем од страна на независното акредитирано сертификационо тело, да се 

изврши предсертификација или предоценка на истиот. На тоа се гледа како на вежба за 

сертификацијата што следи. Добро е во текот на истата да се пронајдат сите големи 
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неусогласености, што ќе биде од голема корист за сертификацијата што ни претстои, а 

воедно и големо искуство во однос на потребното комуницирање со екстерните 

проверувачи.  

 4. Интерни проверки на менаџмент  системот- алатка за само контрола во 

прехранбената индустрија 

 

 Горенаведените менаџмент стандарди се интернационално препознатливи и 

признати како најдобра алатка за управување во сите претпријатија. Примената на 

барањата од истите, обезбедува подобро и транспарентно следење на сите сегменти од 

работењето, потребни за истите.  

Всушност, тие како алатка го ослободуваат раководството од надгледувањето на 

секојдневната оператива и му даваат повеќе време да се предаде и да се занимава со 

менаџерските активности ориентирани кон управувањето, продажбата, обезбедувањето 

профит и создавањето позитивна слика за  претпријатијата. Со нив во  претпријатијата 

од прехранбената индустрија се воспоставува јасно одредување на работата во еден 

дефиниран систем на овластувања и одговорности, а воедно се поставуваат и модели 

на квалитетно следење и проверување на поединечните процеси преку одредени 

критериуми и методи.
74

 

 Една од нив е секако интерната проверка. ИСО 19011:2018 пак има значење на 

водич - стандард кој дава насоки за проверување на менаџмент системите (интерни и 

екстерни), вклучувајќи ги и принципите на самите проверки, управувањето со 

програмата за проверки и спроведување на проверките на менаџмент системите. Овој 

стандард воедно обезбедува и насоки за оценување на компетентноста на поединците 

инволвирани во процесот на проверка, вклучувајќи ги и лицето кое управува со 

програмата за проверка, проверувачите и тимот за проверка. ИСО 19011:2018 е 

применлив за сите претпријатија  кои треба да спроведат интерна или екстерна 

проверка на менаџмент системите, како и управување со програмите за проверка. 

Примената на ИСО 19011:2018 е исто така можна и за други видови на проверки, под 

услов да се посвети посебно внимание на потребните специфични надлежности. 

 Општата дефиниција за проверка всушност се однесува на планирана и 

документирана активност изведена од страна на квалификуван персонал, за да се 

утврди по пат на истражување, испитување, или оценување на објективни докази, 
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адекватноста и усогласеноста со воспоставените процедури или применливи 

документирани информации, како и ефикасноста од имплементирањето на истите.
75

 

Терминот може да се однесува на проверки во сметководството, внатрешните 

контроли, управувањето со квалитетот, управувањето со животната средина, здравјето 

и безбедност при работа, управувањето со вода и енергија. Проверката се дефинира 

како систематско и независно испитување на податоци, извештаи, записи, операции и 

изведби во претпријатијата  за наведената цел. Во секоја проверка, проверувачот ги 

гледа и препознава фактите, собира докази, ги оценува истите и врз основа на сето тоа, 

ја формулира неговата проценка која ја доставува преку извештај од проверка.  

 Целта е да се даде мислење за соодветноста на контролите во дадената средина 

во којa се вршат проверките, за да се оцени и да се подобри ефикасноста на 

управувањето со квалитетот, ризикот, контролата и процесите.
76

 Во интерните 

проверки (проверка од прва страна) проверувачите, клиентот и проверуваната страна 

се обично сите од истото претпријатие. 

 Проверувачите (интерни аудитори) се координаторот или менаџер за 

релевантниот систем (Qualityenvironmentaloh&smanager/coordinator) и други вработени 

квалификувани за таа цел. Клиентот всушност е самата организација. Реализацијата на 

интерните проверки е во надлежност на функцијата обезбедување на релевантниот 

менаџмент систем/стандард.  

Целта на интерната проверка е проверка на усогласеноста и ефективноста на истиот за 

одреден временски период. Во текот на интерните проверки, менаџмент системот се 

проверува за да се утврди услогласеноста со:
77

 

• планираната реализација на производи и услуги; 

• барањата на стандардот; 

• барањата од менаџмент системот на самото претпријатие. 

 Интерната проверка обезбедува механизам за проверка на ефективноста на 

менаџмент системот. Таа го унапредува истиот, идентификувајќи:
78
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• места каде што се` е добро; 

• места каде што не е се` добро; 

• силни страни на системот; 

• слабости на системот; 

• начини на унапредување на системот. 

 Погоре споменатиот стандард специфицира како се вршат проверките кои се во 

согласност со претходно утврдениот план за проверки, одобрен од страна на одговорни 

лица. Секој дел од системот потребно е да се провери најмалку еднаш годишно во 

зависност од статусот на посебните делови, важноста и ефектот врз квалитетот, 

животната средина, заштитата на здравјето, ризиците генерално итн. Во текот на 

годината може да се реализираат и непланирани интерни проверки. Тие може да се 

резултат на големи проблеми во системот предизвикани од надвор (жалби на клиенти, 

инциденти и сл.). Обврска на секое претпријатие од прехранбената индустрија е да има 

сертифицирани интерни проверувачи.  

 За доброто на  претпријатијата од прехранбениот сектор, интерните проверки во 

суштина не се вршат само за да се издадат неусогласености и да се спроведат 

корективни мерки, но и да се потенцираат деловите на добра пракса и да се обезбеди 

евиденција и доказ за усогласеност.
79

 На овој начин се доставуваат информации меѓу 

секторите со цел да се добие додадена вредност во работната пракса, што ќе резултира 

со континуирано подобрување.  

 Интерните проверки на менаџмент системите се добра и ефикасна алатка во 

рацете на раководството преку која генерално се реализираат целите за унапредување 

на работењето на претпријатијата од прехранбената индустрија. 

 5. Систем за менаџмент со квалитет во прехранбената индустрија 

 

 Без задоволни клиенти, секое претпријатие  е во опасност. За да го одржат 

задоволството на клиентите,  претпријатијата од прехранбената индустрија мора да ги 

исполнат нивните барања. Стандардот ИСО 9001:2015 обезбедува рамка во која 

барањето за процесен пристап го овозможува токму оној вид на производ или услуга 

што ги задоволува очекувањата на клиентите. Барањата за менаџмент систем за 
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квалитет се стандардизирани, но многу  претпријатија сакаат за себе да мислат дека се 

единствени. Ова го покренува прашањето за тоа како стандардот ИСО 9001:2015 им 

овозможува на претпријатијата од една страна, да ги задржи својствата по кои е 

уникатна и препознатлива, а од друга страна да ги има сите елементи кои се 

индикатори за постоење на квалитет во работењето. Истото прашање се поставува во 

различни индустриски дејности особено во прехранбената индустрија , бидејќи 

барањата за квалитет се исти како за мали, така и за средни претпријатија, 

мултинационални производни компании, јавни и комунални претпријатија. Одговорот 

на сите прашања е дека со ИСО 9001:2015 се дефинираат барањата кои претпријатијата 

треба да ги исполнат, но не го прецизира начинот на кој секое претпријатие  тоа ќе го 

исполни.  

 Значи, флексибилноста на стандардите овозможува приспособување како на 

секоја дејност од производна до услужна, така на различните култури. Со развојот на 

светската економија и меѓународната размена на стоки, услуги и информации, се 

јавиле и технички бариери во така развиената меѓународна трговија и соработка. Со 

цел да се елиминираат овие бариери, се појави потреба од усогласување на стандардите 

од областа на менаџментот со квалитетот, генерално.
80

 На истите потреби укажува  и 

Европската Унија со давање посебен акцент на донесување голем број на директиви за 

усогласување на националните закони и стандарди, со препорака да се настојува на 

што поголема единственост во и на европските стандарди, со уважување на 

националните стандарди и специфичности во нивната подготовка.
81

 

 Имајќи го предвид погоре кажаното, Техничкиот комитет ИСО/TC 176 во 

рамките на Меѓународната организација за стандардизација (ИСО) почна да работи на 

стандардизација и хармонизација во областа на менаџмент со квалитетот, 

обезбедување на квалитетот и соодветните технологии за квалитет. Како резултат на 

сето тоа е серијата на стандарди ИСО 9000, издадени во 1987 година. Серијата на 

стандарди ИСО 9000 се состои од стандарди и упатства во врска со системите за 

менаџмент со квалитет, а со кои кавлитетот се дефинира како ниво или степен до кој 

збирот на својствените карактеристики ги исполнува барањата. ИСО 9001:2015, како 

дел од серијата на стандарди ИСО 9000 е меѓународен стандард кој ги дефинира 
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критериумите кои треба едно претпријатие  да ги исполни во рамките на својот 

менаџмент систем за квалитет. 
82

 

 Иако овој стандард пропишува дека барањата за систем за менаџмент со 

квалитетот  претпријатието  мора да ги исполни, истиот не го одредува и начинот на 

кој тоа ќе се направи во одредената организација. На овој начин се постигнува голема 

флексибилност во имплементацијата на стандардот во различни индустрии особено во 

прехранбената индустрија  и во различни пазарни услови, имајќи ги предвид 

организационата структура и ресурсите со коишто располагаат претпријатијата . 

Според тоа, секое претпријатие  развива свој систем за менаџмент со квалитет (QMS-

quality management system), креиран од страна на барањата на ИСО 9001:2015, во однос 

на кои  претпријатието  може или не мора да се сертифицира, бидејќи самата 

сертификација не е услов и барање на стандардот.
83

 

 Добро поставен QMS ги опфаќа сите фази и активности - од првичните барања и 

очекувања на клиентите, до нивното крајно исполнување. Со ревизијата од 2015 

година, стандардот ИСО 9001 има развиена структура на високо ниво (HLS-

highlevelstructure), со што е овозможена негова полесна комбинација со другите 

менаџмент стандарди. 

 Истата го овозможува следново  кај претпријатијата од прехранбената 

индустрија:
84

 

• усогласување на терминологија со другите стандарди oд областа на менаџмент 

системите; 

• приспособување и на услужните организации - терминот „производ“ се заменува со 

терминот „стоки и услуги“; 

• воведување на експлицитни барања за прифаќање на процесниот пристап во/од 

менаџментот со квалитет; 

• следење на трендовите на развој на ИТ-системите и нивната примена во 

претпријатијата, термините „документ и запис“ се заменуваат со термините 

„документирани информации“; 
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• со разбирање на барањата и очекувањата на клиентите се преминува и разбирањето 

на барањата и очекувањата на сите засегнати/ заинтересирани страни; 

• воведување обврска за утврдување на индикатори за процесните перформанси, нивно 

следење и мерење и 

• намалување на бројот на потребни документи. 

 Намената на овој стандард е олеснување на работењето. Со примена на 

принципите и барањата на истиот, во голема мера се олеснува  работењето, 

благодарејќи на јасното дефинирање на одговорноста. Исто така, со дефинирањето на 

влезните и излезните елементи на сите процеси и со дефинирањето на потребните 

ресурси, се создава појдовна основа за планирање, како и повратна информација за 

исполнување на очекувањата на клиентот.  

 Овој модел ја зголемува довербата на клиентот  кон подобро позиционирање и 

зголемена конкурентност на претпријатаијата од прехранбената индустрија  на пазарот. 

 Со оглед на тоа што сертификатот го издава независна акредитирана 

сертификациона куќа, потврдата/сертификатот за сопственост на стандардот осигурува 

дека  претпријатијата  ги имаат спроведено потребните процеси што ги бара самиот 

стандард.  

 Мора да се потенцира дека воспоставениот и сертифициран менаџмент систем 

со квалитет по ИСО 9001, укажува на тоа дека производството, процесите и работните 

методи на претпријатијата  се дефинирани така што овозможуваат испорака на 

производи и давање услуги со добар квалитет, но не го гарантираат квалитетот на 

самиот производ или услуга.
85

 Со уреден систем на работење постои поголема 

можност дека организацијата ќе произведе и квалитет. Поради тоа, често пати при 

склучување договори со добавувачи, како барање се поставува и поседувањето на 

сертифициран ИСО 9001 стандард, што воедно претставува и екстерна причина за 

негово воведување, односно имплементација.  

 Секако дека постојат и интерни причини за имплементација на ИСО 9001 во  

претпријатијата, кои всушност претставуваат и бенефит од неговата примена, а тоа се: 

полесно извршување на работата, намалување на празните чекори, подобро користење 

на времето, смалување на потрошокот на материјал, смалување на залихите, подобар 

проток на информации, заштеда на други трошоци, намалување на неусогласен 
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производ или услуга, делотворно следење на севкупните активности и на крај, 

поголема свесност и одговорност кај секој вработен.
86

 

 6. ИСО 450001:2018/OH&SMS - Occupational and health & safely Management 

system (Систем за менаџмент со здравје и безбедност при работа) 

 

 Во услови на вртоглавите пазарни промени, настанати пред се` поради брзиот 

развој на новите технологии, knowhow системот, во претпријатијата претставува 

највреден ресурс (според истражување спроведено од страна на магазинот„Форбс“, 

85% од вредноста на компанијата „BMW“ не ја сочинуваат опремата и зградите, туку 

нивниот бренд и knowhow). Како клучен елемент на секој knowhow, луѓето се денес 

највредниот ресурс на организациите/претпријатијата. Заштитата на овој највреден 

ресурс е императив за секоја организација/претпијатијата, а посебно неговата заштита 

од аспект на здравјето и безбедноста на работното место.
87

 

Динамиката на работењето бара проактивен пристап кон заштитата на здравјето и 

безбедноста на вработените за време на работата, кој ќе ги идентификува евентуалните 

ризици, ќе ги отстрани истите или со превентивното делување, ќе ја намали 

веројатноста за нивната појава на прифатливо ниво. Бизнис глобализацијата носи 

потреба од креирање рамка за формирање систем за заштита, кој со верификација од 

страна на овластени сертификациони тела, ќе биде меѓународно прифатлив, односно ќе 

прати порака на вработените, клиентите и бизнис партнерите од други поднебја, дека 

во организацијата/претпријатијата се управува со ризиците по здравје и безбедност на 

вработените на ефикасен и меѓународно верификуван начин. 
88

 

Токму прашањата за ова ефективно и ефикасно управување со ризиците по здравјето и 

безбедноста на вработените, се од интерес на стандардот ИСО 45001. ИСО 45001 е 

менаџмент систем за безбедноста и здравјето при работа. Помага во управувањето со 

ризиците кои имаат влијание врз здравјето и безбедноста на вработените и 
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посетителите. Овој стандард ја дефинира организационата структура, планирањето на 

активностите, одговорностите, практиките, процедурите и ресурсите за развој, 

спроведувањето, остварувањето, разгледувањето и одржувањето на политиката на 

заштита на здравјето и безбедноста при работа. Во прехранбената индустрија,  со 

имплементацијата на овој стандард,  претпријатијата се здобиваат со доверба од 

заинтересираните страни, уверувајќи ги дека раководството ги исполнува барањата на 

политиката на безбедност и здравје при работа, го става акцентот на превентивното, а 

не на корективното делување, обезбедувајќи при тоа докази кои се однесуваат на ИСО 

45001 низ целата организација/ претпријатије, не само на процесите за кои постојат 

законски обврски или пак се зони на големи ризици. Посебно е важно уверувањето 

дека концептот на ИСО 45001 вклучува процес на континуирано подобрување. ИСО 

45001 обезбедува заштита на вработените, овозможува системски пристап кон 

идентификацијата на опасностите и преку управувањето со ризиците придонесува за 

поздрава и посигурна работна средина, ги намалува несреќите и здравствените 

проблеми на работа, како и загубите предизвикани од болести и повреди на 

вработените во прехранбената индустрија. Вака транспарентен и ефикасен менаџмент 

систем со безбедноста и здравјето при работа, ја помага комуникацијата и соработката 

со релевантни инспекции.  

 На секое работно место постојат одредени опасности по здравјето и безбедноста 

на вработените. Затоа е потребно системски да се следат и да се елиминираат сите 

потенцијални опасности. Покрај тоа, надоместоците во случај на повреди или болести 

предизвикани од несаканите услови за/на работа, се големи и можат финансиски да ја 

оптоварат организацијата/ претпријатијата од прехранбената индустрија. 

 Придобивките од имплементацијата на ИСО 4500  се  во функција  да се добие  

подобар квалитет на производ или услуга,   се следниве:
89

 

• ги минимизира или целосно ги елиминира повредите на работното место; 

• обезбедува заштита од повреди на вработените и посетителите; 

• придонсува во подготвеноста на организациите/компаниите навремено да ја 

отстранат заканата; 

• ги ускладува работните процеси на организацијата/ претпријатијата со законот; 

• ја подобрува целокупната слика за организацијата/претпријатијата; 
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• овозможува привлекување на странски инвеститори; 

• дава предност на локалните и меѓународните пазари; 

• ги намалува трошоците на организацијата/претпријатијата и 

• ги убедува корисниците/клиентите за посветеноста во управување со здравјето и 

безбедноста, која може да се докаже. 

Основа на овој систем е безбедноста на вработените на работното место,која се 

постигнува преку следниве чекори: 

• утврдување на ризикот во согласност со законските прописи; 

• поставување на цели; 

• обука на вработените за опасности на работните места; 

• планирање, развивање и спроведување на системот за заштита на  здравјето на 

вработените; 

• контрола на системот; 

• периодичен преглед на системот и 

• сертификација. 

 Имплементацијата и сертификацијата на ИСО 45001 ги штити претпријатијата  

од несакани трошоци, овозможува подобри договори со осигурителните компании, 

подобрување на односите со Владата, ја зголемува продуктивноста на работниците 

преку намалување на несреќите, а со самото тоа и должината на боледувањето.
90

 За 

време на сертификацијата, посебно внимание се посветува на определувањето на 

степенот на опасност на работното место и воспоставувањето заштитни мерки со цел 

негово намалување или елиминирање. За успешно функционирање на ИСО 45001, а на 

тој начин и на сертификацијата, многу е важна информираноста на вработените за 

опасностите, нивното познавање за заштитните мерки и давањето прва помош. 

 Претпријатијата  кои размислуваат однапред, гледаат подалеку од 

усогласувањето со законската регулатива и заземаат проактивен пристап во 

идентификувањето, проценката, контролата и намалувањето на ризиците. ИСО 45001 е 

компатибилен со стандардите ИСО 9001 и ИСО 14001 и токму затоа многу е лесно и 

можно да се интегрира со истите, а со интеграцијата на овие три стандарди, 

претпријатието може да развие свој Интегриран менаџмент систем (IMS). 
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 7. Интегриран менаџмент систем кај претпријатијата од прехранбената 

индустрија 

 

 Со цел да се постигне добра конкурентска позиција, исполнување на барањата 

на заинтересираните страни, намалување на деловниот ризики, не помалку важно, за да 

се постигне одржлив развој, се` повеќе и повеќе претпријатијата во прехранбената 

индустрија  воведуваат и применуваат различни менаџмент системи, како што се QMS 

(според ИСО 9001), EMS (според ИСО 14001 ), OH&S (според ИСО 45001) и други. 

Многу  претпријатија  имплементираат два или повеќе менаџмент системи во 

согласност со релевантен стандард.
91

 Често се случува тие системи во  претпријатијата  

да функционираат како посебни, односно, независни системи. Во таква ситуација може 

да се предизвика зголемување на трошоци, несоодветна употреба на расположливите 

ресурси, па и општо намалување на ефикасноста на  претпријатијата. Со цел да се 

отстранат ваквите негативни последици од воспоставување и функционирање на 

паралелни менаџмент системи, потребно е и апсолутно можно  претпријатијата  сите 

нив да ги обедини, односно, тие да се интегрираат во еден систем – така наречен 

интегриран менаџмент систем (IMS). Интегрираниот менаџмент систем помага  на 

претпријатијата од прехранбената индустрија  да ги постигнат придобивките од 

консолидацијата на општи барања / спецификациите во сите менаџмент системи.  

Некои од придобивките  се  во функција  да се добие  подобар квалитет на производ 

или услуга се : 
92

 

• подобрување во согледувањата на бизнисот; 

• примена на холистички пристап (во поголем обем) во управувањето со 

деловните ризици; 

• намалување на конфликти помеѓу системите; 

• намалување на удвојувањето и бирократијата; 

• рационално користење на расположливите ресурси и 

• ефикасни и ефективни интерни и екстерни проверки. 

Покрај ова, интегрираниот менаџмент систем има и елементи кои се 
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заеднички за сите менаџмент системи, кои се поделени во шест групи:
93

 

1. политика; 

2. планирање; 

3. имплементација и функционирање; 

4. проценка на перформансите; 

5. подобрување и унапредување и 

6. преглед од страна на раководството. 

Воспоставувањето на IMS подразбира интеграција на различни менаџмент системи, 

која опфаќа голем број на меѓусебно поврзани активности. Имајќи го предвид овој 

факт, неопходно е неговото  планирано и системски спроведено по пат на процесен 

пристап. 

 III. ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ СО ПРИМЕНА  НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

 1.Мисија, визија и цели во прехранбената индустрија – принципи на 

успешна деловност 

 

 За успешна стандардизација, преку имплементацијата на менаџмент 

стандардите за кои кажавме погоре во вториот дел, како и нивна сертификација, која е 

верификација на првиот дел од активноста, а која секако е услов за поголема 

конкурентност на пазарот за секое претпријатие  битно е дефинирање и одредување на 

МИСИЈАТА, ВИЗИЈАТА и ЦЕЛИТЕ на/во работењето од страна на  претпријатието и 

претпријатијата во прехранбената индустрија. 

 Мисијата на  претпријатијата од прехранбената индустрија треба да дефинира 

зошто истата треба да постои. Таа е основна рамка за работењето и развојот. Кога се 

дефинира мисијата треба да се биде креативен, а во исто време да се води грижа истата 

да биде сигурна: со целта на постоењето, со стратегијата на делување, со 

иницијативата на вработените и со стандардите на однесување.
94

 

 

 

                                                           
93

 Hueiju Yu, H., & Fang, W. Relative Impacts from Product Quality, Service Qualify, and Experience Qualify 

on Customer Perceived Value and Intention to Shop for the Coffee Shop Market. Total Quality Management 

and Business Excellence, 20(11), 1273-1285,  (2009), p. 273 

 
94

Monroe, D. J. Analyzing value stream. Total Quality Management, 45(1), 50, (2006).p. 19 

 



45 
 

  Примери на мисии: 

1. Организација Битолска млекара -   со сопствената понуда на производи и услуги за 

секојднена примена, да се создадат најдобри услови за клиентите. Со помош на 

стручни и мотивирани вработени, да се обезбеди најдобра услуга и шопинг во пријатна 

средина. Со растот и со добар бизнис, да се обезбеди профит за организацијата. Преку 

нашите акции да придонесеме за подобрување на квалитетот на животот во 

социјалната и природната средина. 

2. Организација Млекара Здравје Радово: - снабдување на клиентите со производи со 

потребен и добар квалитет, обезбедување на квалитетен живот на вработените и 

исполнување на сите социјални потреби. 

3. Организација Кумановска млекара- која е  претпријатие  во развој, која има 

тенденција да ги задоволи потребите на основачите и акционерите, да ги подобри 

работните процеси, да ги задоволи потрошувачите и да обезбеди квалитет на условите 

за живот и социјалните потреби. 

Визијата треба да биде таква за да може јасно да покаже каде и во која насока  

претпријатијата од прехранбената индустрија имаат намера да се движат.  

Примери на визии: 

Организација Х : 

Нашата визија е да бидеме синоним за организација која постојано поставува високи 

стандарди, како во областа на бизнисот, трговијата и инвестициите, така и во сферата 

на живеењето и која не само што воведува нови навики и трендови, туку и ги 

предвидува и ги создава. Да бидеме синоним за претпријатие кое работи во дослух со 

времето кое доаѓа. 

Организација Y: 

Да се биде водечки малопродажен синџир на прехранбени производи и производи за 

секојдневна употреба во домаќинството (пазарна програма) во Југоисточна Европа. 

Целите на  претпријатијата од прехранбената индустрија ја одредуваат сопствената 

тенденција во постапките за задоволување на одредената мисија, посакуваната иднина 

и резултати, кои е потребно да се остварат во планирани и организирани активности во 

рамките на истата. 
95

Целите се основни и плански одлуки во процесот на развој на 

претпријатијата. Тие се подредени на сите други плански донесени одлуки и 

индивидуални планови и програми. Тие се и најважните двигатели на севкупните 
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активности на  претпријатијата од прехранбената индустрија  и средство за контрола на 

ефикасноста на работата.  

Целите во однос на временската инстанца, може да се поделат на:
96

 

• краткорочни, кои се однесуваат на период до една година; 

• среднорочни, кои опфаќаат временски интервал од една до пет години и 

• долгорочни, кои се однесуваат на период подолг од пет години. 

Целите, исто така, може да бидат општи, како што се: квалитет на животот на  

вработените, опстанок и развојот на организацијата на пазарот и специфични 

(посебни), како што се: зголемено учество на организацијата на пазарот, пораст на 

општествената одговорност, создавање услови за изградба на корпоративниот имиџ на 

организацијата и така натаму. 

Секоја правилно дефинирана цел мора да ги содржи одговорите на прашањата:
97

 

• Што е посакуваниот исход? 

• Кои услови треба да бидат исполнети за неговото спроведување? 

• Според кој стандард се утврдува успехот на постигнување на целта? 

Од сето ова погоре наведено, може да се заклучи дека целите мора да бидат:
98

 

• дефинирани; 

• мерливи и 

• да го опишуваат резултатот кој е видлив за вработените. 

Примери за лошо дефинирани цели се: 

• зголемување на производството во наредниот период; 

• зголемување на уделот на пазарот и 

• намалување на загадувањето. 

Примери на добро дефинирани цели: 

• зголемување на обемот на производството во 2020 година за 5, 8% во однос на 2019 

година; 

• во периодот од две години да се стигне до удел на домашниот пазар од12,5% во однос 

на 2019 година и  во 2020 година да се намалат емисиите на штетни гасови за 15% во 
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однос на 2019 година. Како што може да се види од лошо дефинирани цели, тие не се 

нитуспецифични (не се конкретни), ниту пак мерливи (немаат изразена референтна 

вредност врз основа на која може да се следи степенот на нивно остварување), ниту пак 

опишуваат видлив резултат од страна на вработените. Додека пак ситуацијата во добро 

дефинирани цели е сосема поинаква. Тие се јасно дефинирани (временски и 

квантитативно), мерливи (во овој случај процентуалните вредности се одредени за да 

бидат исполнети преку реализацијата на целите), а исто така може да се утврди и 

степенот на нивното постигнување. Видлив е резултатот на постигнатите цели 

(постигнување поголем профит на  претпријатијата во прехранбената индустрија, 

создавање поздрава околина). 

 2. Кои се бенефитите од имплементирани - ИСО менаџмент стандарди во 

прехранбената индустрија 

 

 Со стандардизацијата преку имплементацијата и сертификацијата на менаџмент 

системите согласно менаџмент стандардите, со јасно одредена мисија, визија и 

конкретно дефинирани и реални цели на претпријатијата од прехранбената индустрија 

се станува  конкурентен на пазарот и се оди напред. 
99

Како бенифити од 

имплементација на ИСО менаџмент стандарди се :
100

 

 2.1. Зголемена  процесна  ефикасност 

 

 Претпријатијата од прехранбената индустрија  со имплементирани и 

сертифицирани ИСО стандарди постигнале многу и со нивните воспоставени процеси 

во поглед на максимализирање на квалитетот и ефикасноста. Сертифицирано 

претпријатие  има поставено насоки и истите ги следи, обезбедувајќи обуки, транзиции 

и полесно воочување на проблемите. 

 2.2. Зголемен  приход 
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 Анализите покажуваат дека претпријатијата  со имплементирани и 

сертифицирани ИСО стандарди се стекнале со поголемо искуство во зголемувањето на 

продуктивноста и подобрувањето на финансиските перформанси, споредено со 

несертифицираните.
101

 

 2.3. Повисок  морал  кај  вработените 

 

 Дефинираните задачи и овластувања, одговорноста на раководството, 

воспоставените планови за обуки, јасната слика како сето тоа заедно да се 

рефлектира во поглед на квалитетот и целокупниот успех на претпријатијата од 

прехранбената индустрија  со имплементирани и сертифицирани ИСО стандарди, дава 

свој придонес во постоењето на позадоволни и помотивирани вработени.
102

 

 2.4. Интернационална (меѓународна) препознатливост 

 

 ИСО (Интернационални претпријатија  за стандардизација) се глобално 

препознатливи како  институции односно авторитет во поглед на управувањето со 

менаџмент системите, па индиректно и организациите со имплементирани и 

сертифицирани ИСО стандарди, добиваат светски имиџ. 

 2.5. Фактички  пристап  во  донесување  одлуки 

 

 ИСО стандардите воспоставуваат сет на јасни инструкции за проверки на 

процесите и прегледи од раководството, кои во голема мера го олеснуваат 

прибирањето информации и донесувањето одлуки врз база на факти/релевантни 

податоци. 

 2.6. Односи  со  заинтересирани  страни 

 

 Взаемно корисните односи со сите заинтересирани страни во контекстот 
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на  претпријатијата од прехранбената индустрија , се едни од клучните достигнувања 

на ИСО стандардите. Нивните интереси и влијанија се секако услов за успешно 

работење на  претпријатијата  со имплементирани и сертифицирани ИСО стандарди.
103

 

 

 2.7. Воспоставување  документирани  информации 

 

 ИСО стандардите бараат документирани информации за секој процес, секоја 

негова промена и отстапување. Нивната примена обезбедува конзистентност во 

производниот или услужен процес и одговорност на персоналот.
104

 Гарантира и 

достапност и следливост во случај на пројавена процесна неусогласеност. 

 2.8. Зголемена  конзистентност 

 

 Е едно од основните начела на ИСО стандардите. Сите процеси,почнувајќи од 

истражувањето и развојот, па до испораката на производот или услугата, се јасно 

одредени и документирани, минимизирајќи ја при тоа можноста за грешки.
105

 Дури и 

активноста за правење промени во процесите е документирана, обезбедувајќи истата да 

биде добро испланирана и имплементирана на најдобар можен начин. Воспоставување 

софтвери за водење на документираните информации во голема мера го намалува 

ризикот за примена на веќе застарени и неважечки документи. 

 2.9. Задоволство на клиентите 

 

 И едните и другите стекнуваат се` поголема доверба во претпријатијата, токму 

поради сознанието за постоење на релевантен менаџмент систем. Тие се потпираат на 

тоа поради постигнатата ефикасност, конзистентност и посветеност во смисла на 

обезбедување квалитетен и безбеден производ/услуга и здрава и чиста животна и 

работна средина. 
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 2.10. Подобрување во процесите 

 

 ИСО стандардите ги потенцираат првостепените проверки, прегледи од 

раководството, подобрување на процесните перформанси, базирани на собрани и 

анализирани податоци. Подобрувањата се внимателно планирани и воспоставени врз 

база на факти, применувајќи контролиран систем на документирани информации, со 

цел да се постигне и да се дојде до најдобри практики и решенија/ одлуки за 

претпријатијата. 

 3. Управување на вкупниот квалитет (TotalQualityManagement - TQM) - 

континуирано унапредување на деловните процеси во претпријатијата од 

прехранбената индустрија 

 

 TQM е менаџмент пристап за постигнување на совршеност на претпријатијата 

од прехранбената индустрија и нејзините резултати. Претставува последно и највисоко 

применето ниво на управување со квалитетот. Опфаќа континуирано унапредување на 

функционалноста на  претпријатијата , работата на сите и на секој поединец, па има 

примена како во производството, така и во давањето услуги.
106

 Го опишуваат како нова 

филозофија, култура, пристап, религија, па оттаму може да се дефинира како:
107

 

• Системски пристап на управување, кој има за цел постојано унапредување на 

вредностите за клиентите преку дизајнирање, како и постојано унапредување на 

организационите процеси во претпријатијата од прехранбената индустрија. 

Континуираните подобрувања и унапредувања се однесуваат на производите, услугите 

и организационите системи со кои се постигнува зголемена вредност за клиентите. 

•Филозофија на управување - Целта на TQM е вклучување на сите вработени во  

претпријатијата од прехранбената индустрија и во системот за подобрување на 

квалитетот. Преку воведување индикатори за континуирано подобрување на сите 

нивоа и во сите активности, се создава соодветна средина за тимска работа, доверба и 

почит, доследни и организирани процеси. 

• Метод на дефинирање на проблемите, утврдување на причините на проблемите, 

преземање соодветни мерки, проверка на ефикасноста на акцијата, стандардизација и 
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понатамошни развојни решенија и процеси. Тоа е метод кој се состои од: откривање на 

потребите и очекувањата од ангажманот на претпријатијата од прехранбената 

индустрија како целина и анализа на сите трошоци поврзани со квалитетот, ставајќи 

приоритет на квалитетот во споредба со контролата (исправно да се работи првиот пат 

и секој нареден пат) и на развојот, пристапот и процедурата која поддржува квалитет и 

усовршување.
108

 

Главните начела на менаџментот на вкупниот квалитет (TQM) се: да се работи според 

постојните правила; секој проблем претставува нова можност за унапредување; да се 

добие информација кога е најпотребна; да се обезбедат и да се разгледаат фактите; 

придржување до планот; елиминирање на дефекти; почитување на правилата; да се 

распределуваат задачите. Основни принципи на менаџментот на вкупниот квалитет 

(TQM)  кај претпријатијата од прехранбената индустрија се:
109

 

- Потрошувачите го дефинираат посакуваниот квалитет на производот или услугата, 

што е почетна точка во имплементирањето на TQM пристапот. 

- Вишите менаџери се целосно одговорни за стратегијата на претпријатијата, вредноста 

на претпријатијата и на постојната организациска култура. 

- Квалитетот првенствено зависи од дизајнирањето и извршувањето на системот и 

извршувањето на процесите со цел да се достигнат највисоките стандарди. 

- Основа на филозофијата на TQM е желбата за континуирано усовршување и 

постојано подобрување на стандардите. 

- Лидерската позиција на пазарот на квалитет се постигнува само доколку менаџментот 

јасно ги дефинира целите на  претпријатијата од прехранбената индустрија. 

- Неопходно е потполно разбирање на клучниот бизнис процес и донесување одлуки 

кои се засновани на факти. 

- Со примена на соодветно образование во форма на обука, сите вработени се 

вклучуваат во процесот на подобрување на квалитетот. 

- Клучните делови на системот за квалитет вклучуваат процес на создавање на 

квалитет и спречување на појава на грешки и неправилности. 

- Со промените за унапредување, се доаѓа до скратување на времетраењето. 
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- Со правилната комуникација добавувачите на претпријатијата  се вклучуваат во 

исполнувањето на целите за квалитет. 

 4. Што претставува Шест сигма (SixSigma) 

 

 Шест сигма е систем кој комбинира алатки за постојано подобрување, кои се 

при рака заради фокусирањето на процесите, нивна анализа и споредба, како и 

објективна распределба на ресурсите на оние процеси кои бараат најголемо 

внимание.
110

 Заедничка алка помеѓу различните процеси во организацијата е дефектот. 

Секој процес го има и тој предизвикува доработка, шкарт-остатоци, дополнителна 

работа, а сето тоа условува зголемување на трошоците. Фокусирањето на овие дефекти 

и концентрирањето на напорите во нивното минимизирање, резултира со намалување 

на работничките норми, а со тоа до намалување и на цената на чинење на процесот. 

Шест сигма кај претпријатијата од прехранбената индустрија ги мери дефектите во 

системот и ги нормализира, за да можат да се прават споредби помеѓу процесите, а со 

тоа и да се направат објективни одлуки за тоа каде да се распоредат ресурсите за 

постигнување на подобри перформанси
111

.Всушност, овој систем и произлегол од 

статистичката контрола на процесите (Statisticprocesscontrol -SPC), па оттаму Шест 

сигма системот на квалитет има статистичка основа. Суштината на Шест сигма 

системот е низ утврдување и отстранување на грешките, односно варијабилностите во 

производните и деловните процеси во прехранбената индустрија, да се подобри 

квалитетот во излезниот процес. Цел е да се постигнат помалку од 3 до 4 дефекти на 

милион поновувања, што би значело деловен процес скоро без грешки. За 

постигнување на претходно наведеното, главен услов е вклученоста на целокупната 

организација како збир на претпријатија од прехранбената индустрија. Во  

претпријатијата  од прехранбената индустрија  кои применуваат Шест сигма систем, 

вработените поминуваат низ обука за методите на управување со квалитетот, па                       

зависно од постигнатото ниво на надлежности стануваат: шампиони, мајсторски црни 

појаси, зелени појаси, портокалови, жолти и бели појаси. Шест сигма тимовите ги 
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користат следните методологии кои  се  во функција за  да се добие  подобар квалитет 

на производ или услуга:
112

 

• DMAIC (define-measure-analyze-improve-control), односно дефинирај - мери- 

анализирај - подобри – контролирај, кога работат на подобрување на бизнис процесите; 

• DMADV (define-measureanalyze-design-verify), односно дефинирај – мери - анализирај 

- обликувај - провери), кога работат на дизајнирање на производ, процес или услуга 

кои одговараат на барањата на купувачите. 

 Двете спомнати методологии настанале според Деминговиот PDCA (Plan-Do-Check-

Act) циклус, односно циклусот планирај - направи - провери - дејствувај. 

Основните принципи на SixSigma  кај претпријатијата од   прехранбената индустрија 

се: 
113

ја нагласува потребата да се идентификуваат и елиминираат можните дефекти 

утврдени од страна на купувачите; признава дека варијациите ја спречуваат 

способноста на претпријатијата  сигурно да обезбедуваат  и испорачуваат висок 

квалитет; бара донесување одлуки врз основа на податоци и вклучување на низа 

разумни разрешувања на проблемите; обезбедува високо ниво на култура како основа 

за постигнување одржливи резултати; кога се имплементира правилно обезбедува 

значително зголемување на профитот. 

 5. Што претставува Леан производство (LeanProduction)  во прехранбената 

индустрија? 

 Суштината на Леан производство во прехранбената индустрија , како систем за 

управување со квалитетот, е скратување на времето од примање на нарачката до 

моментот на испораката на финалниот производ на купувачот, на начин да се 

елиминираат сите оние активности кои не создаваат додадена вредност.
114

 

Принципите на работа во прехранбената индустрија  се фокусираат на:
115

 

 -максимизирање на брзината на процесите; 
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-обезбедува алатки за анализа на текот на процесите и времето на доцнење во секоја 

активност на процесот; 

- се концентрира на издвојување на работите кои „додаваат вредност“ од работите кои 

„не додаваат вредност“,  со алатки кои ги елиминираат корените на причините за 

активности кои не додаваат вредност и така ги елиминираат нивните трошоци;  

- обезбедува начин за квантификување и елиминирање на трошоците на комплексноста 

на процесот.  

Примената на двата последни принципа резултира со елиминирање на губитоците. Во 

овој контекст, губитоци се активностите и однесувањата кои ги зголемуваат 

трошоците, а не додаваат вредност гледано од перспектива на крајниот купувач. 

Предностите на овој систем на квалитет се согледуваат во редуцирањето на времето на 

производство, во зголемувањето на квалитетот, флексибилноста и задоволството на 

купувачите.
116

 Ефикасна имплементација на Леан производство  во прехранбената 

индустрија резултира со зацврстување на внатрешно организациските и 

меѓуорганизационите можности во изградбата на рутина и подобрување на time-based 

конкурентност. Исто така, се постигнува и подобра флексбилност и способност за брзо 

одговарање на промените на барањата на купувачите, односно се зголемува 

вклучувањето на вработените, па се остваруваат подобри финансиски и нефинансиски 

перформанси.
117

 Во последните неколку години во деловната пракса се јавуваат случаи 

на комбинирање на системот Шест сигма со Леан производство, па така настанал 

системот Леан шест сигма (LeanSixSigma). Овој систем се темели на тоа да се 

интегрираат сите предности на Шест сигма и Леан производство, односно да се 

елиминираат недостатоците кои се јавуваат кога секој од овие два се имплементираат 

одвоено. Значи, Леан претпријатијата од прехранбенат индустрија  би требале да 

земаат предвид повеќе податоци (показатели) при одлучувањето и повеќе да користат 

методологии кои нагласуваат стручен пристап на квалитетот.
118

 Од друга страна пак, 
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претпријатијата  кои применуваат Шест сигма систем, би требало да применуваат 

некои методи од системот витко производство, кои се однесуваат на елиминирање на 

загубите, како што се Кaizen, следење на тековите на материјалите низ процесот на 

производството од аспект на купувачите (Valuestreammapping), „петте S“ случувањата - 

сортирање, организирање, уредност, дисциплина, континуирано подобрување, pull 

системи и сл. 

 Спецификацијата претставува збир на документирани барања коишто треба да 

бидат задоволени од материјал, дизајн, производ или услуга. Во прехранбената 

индустрија  постојат различни видови на технички или инженерски спецификации, а 

терминот се користи различно во различни технички контексти. Тие честопати се 

однесуваат на конкретни документи и / или посебни информации во нив. 

Спецификацијата на производ ги опишува карактеристиките на решенијата за 

спецификација на побарувачката, што се однесува на дизајнираното решение или на 

конечно произведено решение. Често се користи за водење на производство. 

Понекогаш терминот спецификација се користи во врска со податоци (или 

спецификационен лист), што може да биде збунувачко. Листот со податоци ги 

опишува техничките карактеристики на производот или самиот производ, честопати 

објавуван од производителот за да помогне при изборот или користењето на 

производите. Листот за податоци не е техничка спецификација во смисла на 

информирање за производство. Спецификацијата на услуга ги специфицира условите 

на системот или предметот по повеќегодишно работење, вклучувајќи ги ефектите од 

одржување (промени во конфигурацијата).
119

 Спецификациите се еден вид технички 

стандард што може да го развие кое било претпријатие, како јавна така и приватна, 

како, на пример, корпорација, конзорциум (мала група на корпорации), трговско 

здружение (група на корпорации ширум индустријата), национална влада (вклучувајќи 

ги нејзините воени, регулаторни агенции и национални лаборатории и институти), 

професионално здружение (општество), организација како претпријатија  наменета за 
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стандарди, како што е ИСО .
120

 Вообичаенo е едно претпријатие  да се повикува на 

стандарди на друго. Доброволните стандарди можат да станат задолжителни доколку 

се усвојат со договор или документ за набавка со кои се обезбедуваат потребните 

детали за специфичните барања. Кога стандардот и сертифицираниот квалитет на еден 

производ ќе бидат когнитивно поврзани со одредена трговска марка или определено 

подрачје (земја), зборуваме за брендирани производи во прехранбената индустрија . 

Стандардизацијата на производите и услугите во Република Северна Македонија е 

регулирана со Законот за стандардизација каде се уредува системот на 

стандардизацијата на производите, стоките и услугите (Закон за стандардизација, 

„Службен весник на Република Македонија“, бр. 54/2002; 84/2012; 23/2013; 41/2014; 

53/2016 и 83/2018). Македонскиот стандард се означува со симболот МКС (Каталог на 

усвоени македонски стандарди и стандардизациски документи 2005-2009, Институт за 

стандардизација на РСМ, ноември 2009 година). 

 Преку стандардот особено се  во функција  да се добие  подобар квалитет на 

производ или услуга се утврдуваат:
121

 

1. намената, својствата, карактеристиките и квалитетот на производите,стоките и 

услугите; 

2. барањата во поглед на типизација и унификација на деловите и склоповите на 

технички сложените производи; 

3. техничко-технолошките и други поврзани услови, барања и постапки за 

производство на производи, изведување на работи и вршење на услуги; 

4. работните постапки, процеси и методи, вклучувајќи ги и методите и постапките на 

обезбедување, контрола и зачувување на квалитетот на производите, стоките и 

услугите и 

5. еднообразни термини, дефиниции, симболи, знаци, ознаки, кодови, шифри, бои, 

големини и единици, што се користат во производството на производи, изведувањето 

на работи и вршењето на услуги. За извоз во земјите-членки на Европската унија 

задолжително треба да го имате EC – Сертификат за контрола на фабричкото 
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производство. Со овој сертификат вашите производи ќе ја имаат ознаката „CE“ и 

истата сведочи дека кај производот се применети директивите кои ги исполнуваат 

основните барања на ЕУ (за здравје и безбедност, оценка на сообразност за техничка 

документација како доказ за сообразност). 

Системот за контрола на квалитетот во Република Северна Македонија се заснова на 

три институции:
122

 

1. Институт за стандардизација; 

2. Биро за метрологија и 

3. Институт за акредитација. 

 Преку функционирањето на овие институции, квалитетот на стоките и на 

услугите во државата е пропишан, дефиниран, измерен, одобрен и верификуван. 

Метрологијата е неодминлив елемент при определувањето на квантитетот и квалитетот 

на производите и услугите. Акредитацијата значи постоење на правен систем кој дава 

непристрасна оценка за компетентноста на лабораториите, цертификационите и 

инспекциските тела надлежни за верификација дали производот е квалитетен, безбеден 

и има загарантирана употреблива вредност. Сертификацијата претставува постапка со 

која се утврдува дека производот, услугата,  претпријатијата  или поединецот ги 

исполнуваат барањата на релевантниот стандард. 

 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) е 

единствено национално тело за стандардизација кое ги претставува националните 

интереси во меѓународните и европските организации за стандардизација, ги 

промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и 

приватните заинтересирани страни, подготвува и усвојува доброволни национални 

стандарди. Техничката инфраструктура преку која се реализира овој процес се одвива 

во техничките комитети на ИСРСМ, во чии рамки се здружени национални експерти, 

кои споделуваат знаење, развиваат стандарди засновани на пазарот, стандарди кои ја 

поддржуваат иновацијата и обезбедуваат решенија за глобалните предизвици. 
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 IV. ТЕХНИКИ И ИНОВАТИВНИ АЛАТКИ ЗА ПОДОБРЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ВО КВАЛИТЕТ 

 

 1. Иновативни производни стратегии во прехранбената  индустрија 

 

 Сите  претпријатија од прехранбената индустрија  се соочуваат со предизвикот 

на иновацијата. Нивниот опстанок и порастот зависат од нивниот капацитет да го 

обноват она што им го нудат на светот (иновации на производи/услуги) и начините на 

кои ја креираат и ја испорачуваат понудата (процесна иновација). 
123

Новите производи 

се од клучно значење за успешен пораст и зголемена профитабилност за  

претпријатијата од прехранбената индустрија. Затоа што повеќето европски МСП - 

(мали среди и претпријатија) немаат типичен оддел за истражување и развој,  

претпријатија  што учествуваат и победуваат во иновациската игра, не само што се 

одржуваат себеси во својот сектор туку се истакнуваат како лидери на пазарот. 

Основната маркетинг-теорија сугерира дека сите производи имаат животен циклус што 

се состои од воведување, пораст, зрелост и пад. Во фазата на зрелост или пад, од 

витално значење  е да претпријатијата од прехранбената индустрија да  размислат за:
124

 

1. проширување на производна линија со цел продолжување на животниот 

циклус, 

2. или редизајнирање на производот за да ја задржи својата конкурентна супериорност, 

3. или развивање нов производ за одржување на приходите и профитабилноста. 

Постојат награди за успешна иновација и казна за да се иновира неуспехот. Но, 

процесот на развој на нов производ (РНП) мора да се управува правилно, така што 

ризиците да се минимизираат, а профитот да се максимира. 

Методите на нов производ (РНП)  можат да бидат применети од сите што се вклучени 

во процесот на развој на нов производ, вклучувајќи ги извршните директори, 

директори за маркетинг, развој на бизнисот и директорите за истражување и развој, 

инженери за производство, инженери за развој, менаџери за квалитет, клиентска 

служба и помошен персонал и менаџери за набавки. Очигледно, сите  претпријатија од 

прехранбената индустрија  ги создаваат и ги обновуваат своите производи. Затоа, не 
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постои бизнис-сектор каде што процесот на нов производ (РНП) не може да се 

примени. Сепак,  малите и средни претпријатија (МСП) што мошне често го 

обновуваат своето портфолио на производи треба да ги искористат предностите на 

систематски процес, како што е нов производ (РНП), за да ги организираат своите 

методи и да ги намалат нивните трошоци.
125

 Покрај тоа, употребата на  нов производ 

(РНП) им нуди на  претпријатијата од прехранбената индустрија  многу предности во 

случаи кога дизајнот, развојот и воведувањето на нов производ на пазарот генерираат 

високи трошоци. 

 2. Кои се методи на развој на нов производ во прехранбената индустрија 

 Општо земено, методите  на нов производ (РНП) се алатки што обезбедуваат 

патоказ што им помага на  претпријатијата од прехранбената индустрија успешно да 

развиваат нови производи или да ги надградат постојните преку серија логички чекори, 

почнувајќи од процесот на генерирање идеи и завршувајќи со пласирање на 

производот на пазар. Најпопуларниот метод од нов производ (РН )се нарекува Stage-

Gate и содржи серија активности наречени „Фази“ и контролни точки меѓу две фази 

наречени „Гејтс/порти“. 
126

 

Секоја фаза содржи информации и добро дефинирани серии на активности што се 

однесуваат на одредена фаза на развојот и секоја порта е точка на одлука каде што 

врвниот менаџмент може да продолжи или да го запре финансирањето на процесот. 

Подетално, фазата ги содржи сите информации и алатки што се потребни за нејзино 

успешно завршување, а портата ги содржи потребните прашања или спецификации со 

кои се споредуваат резултатите од претходната фаза, така што или се продолжува или 

се носи одлука за прекин на активностите.
127

 

Инструментот за развој на производот наречен инка е еден од фундаменталните 

пристапи  на нов производ (РНП). Тој покажува како потребите на клиентите и 

технолошките можности влијаат на генерирањето и селекцијата на концептот и како 

проектите потоа се развиваат преку следните чекори за дизајнирање производи, 

прототипови и тестирање. Еден од најраспространетите и добро прифатени 
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концептуални описи на процесот на нов производ (РНП) е оној на Кларк и Фуџимото 

(1991), кои идентификуваат пет последователни, но преклопувачки фази на процесот: 

Генерирање концепт, каде што дизајнерите и планерите на производот го дефинираат 

карактерот на производот од гледна точка на клиентот. Планирање производ, каде што 

концептот е преведен во специфики за детален дизајн, вклучувајќи ги и главните 

спецификации, техничките избори и ценовните цели. Инженеринг на производот, каде 

што плановите за производ се трансформираат во шематски планови или CAD-цртежи, 

потоа во прототипови и во крајна линија во реални делови и компоненти. Процесно 

инженерство, каде што се развиваат алатките за производство што ќе го реализираат 

производот и ќе бидат дефинирани материјалните текови, производствениот lay-out, 

организацијата на работата и задачите. Производен процес, при што се произведуваат 

финални производи наменети за крајниот потрошувач.   Од истражената литература 

дознавме дека Хјуз и Чафин (1996) ја предлагаат финалната комплементарна димензија 

што ја нарекуваат процес на процена на вредност (ППВ), што се состои од задржување 

на менаџерите фокусирани на четири критични прашања: 
128

 

- доловување на пазарната вредност (одговарајќи на прашањето „дали на клиентот му е 

грижа?“);  

- развој на деловната вредност (одговарање на „дали ние се грижиме?“);  

- доставување на победнички решенија (одговарање на прашањето „можеме ли да ја 

победиме конкуренцијата?“);  

- и примена на планирање проекти и процеси (одговарање „можеме ли да го направиме 

тоа?“).  

Одржувањето на овие прашања на врвот на агендата за развој побарува континуирано 

следење на перформансите од задоволството на клиентите – од финансиски, 

стратешко-управувачки и процесен аспект. 

За да биде успешно креирањето на производот во прехранбената индустрија, шест 

различни фактори треба да се адресираат на вистински начин:
129

 

-Солидна подготвителна работа – да се дефинира производот и да се оправда проектот.  
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-Глас на клиентот – посветеност на пазарот и инпутите од корисниците во текот на 

проектот. 

-Предност на производот – диференциран, уникатни придобивки. 

-Остра, стабилна и рана дефиниција на производот – пред да почне развојот.  

-Добро планирано, соодветно обезбедено и добро изведено лансирање.  

-Тешки одлуки за продолжување/стопирање при точките за одлучување или портите.  

-Одговорни, посветени, поддржани крос-функционални тимови со силни лидери.  

Предизвикот на нов производ (РНП) е да се осигури дека сите овие работи се 

постигнуваат цело време. Еден од најчесто слушаните коментари е дека процесот на 

нов производ (РНП) тешко се управува и ова секако е точно од две причини: на 

почетокот на проектот, исходот и работата што треба да се преземат често се 

несигурни.
130

 За многу групи во претпријатијата од прехранбената индустрија, како 

што се управување на синџирот на снабдување и производство, нов производ (РНП) е 

дисруптивен, предизвикувајќи ги да се мешаат со процеси што биле внимателно 

оптимизирани. 

 3. Стратегии на рециклирање 

 

 Целта на оваа секција е да обезбеди основни информации за значењето на 

рециклирањето, особено при развојот на нови производи/услуги. Од гледна точка на 

бизнисот, познавањето на процесот на рециклирање е важно за да се охрабрат  

претпријатијата од прехранбената индустрија  да преземат соодветни чекори за 

намалување на производните трошоци, за заштеда на ресурсите, за зачувување на 

животната средина итн. Во изминатите две столетија со порастот на популацијата се 

зголеми потребата за добра и услуги. Овој голем пораст во географската концентрација 

на луѓе креира потреба од вработувања и приходи, а има и директно влијание врз 

природните ресурси и создава низа проблеми поврзани со одлагањето отпад.  

Економскиот пораст е есенцијално средство за развој, што, пак, е тесно поврзан со 

експлоатацијата на ресурсите и нивно претворање во производи. На овој начин се 

трошат големи количества на природни ресурси. Континуираниот пораст на 

недостатокот од суровини на долг рок може да доведе до економска рецесија. 
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 Долгорочниот развој побарува внимателно управување на ресурсите и нивно 

ефикасно користење што може да се постигне преку рециклирање и повторна примена. 

Како резултат, би се намалиле трошоците и би се одложило истрошувањето на 

природните ресурси. 
131

 

 Денес, значењето на рециклирањето станува сè поголемо како за генералната 

јавност, така и за економијата. Нашиот фокус е токму на економските субјекти. Многу  

претпријатија ги унапредуваат своите навики за рециклирање, а сè почесто 

преминуваат и кон повторна примена на оригиналните материјали употребени од 

страна на потрошувачите.  

 При развојот на некој нов производ или некоја нова услуга, мора да се води 

сметка за подоцнежните импликации врз процесот на рециклирање.За да почне со една 

програма за рециклирање,  претпријатијата од прехранбената индустрија мора да ги 

земат предвид сите поврзани трошоци и да направат анализа на нејзините токови на 

отпад, притоа водејќи сметка дека рециклирањето стана најтешкиот дел од животниот 

циклус на еден производ. 
132

 

Целта  која треба да се постигне за претпријатијата од прехранбената индустрија  е да 

обезбеди основен преглед на сите клучни фактори што менаџерите и нивниот персонал 

треба да ги имаат предвид, како и чекорите што треба да ги следат при подготовка и 

имплементација на една стратегија за рециклирање. Рециклирањето е процес на 

одвојување на одреден отпаден материјал од севкупниот отпад и негово процесирање 

со цел повторна примена како суровина за некој производ, што може да е или да не е 

сличен на оригиналниот производ.  

 Повторната примена е враќање на некој производ во економските текови за 

негово користење во истата област без промена на неговиот идентитет. Треба да се 

нагласи дека само оние ресурси што ги задржале нивните основни физички и хемиски 

својства за време на првата примена можат да се рециклираат или повторно да се 

користат.
133
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 3.1. Значење, примена и креирање стратегија за рециклирање 

 

 Растечкиот трошок поврзан со набавка на суровини и одлагање отпад ја 

зголемува атрактивноста на рециклирањето. Преку повторна примена на материјалите 

во производниот процес, рециклирањето претставува алтернатива на примената на 

примарните суровини. Новите производи што користат примарни суровини се поскапи, 

споредено со оние што се потпираат на рециклирани материјали
134

. Следствено, кај 

клиентите ќе се јави тенденција за користење на производите направени од поевтини, 

рециклирани суровини, сè додека нема значајно влијание врз квалитетот на 

производот. Дополнително, производствените  претпријатија од прехранбената 

индустрија  се одговорни за одлагањето на својот отпад и затоа примената на 

соодветна стратегија за рециклирање станува сè позначајна во многу производни 

сектори.  

 Притисокот врз прехранбената индустријата да инвестира во рециклирање се 

должи на повеќе причини, се  во функција  да се добие  подобар квалитет на производ 

или услуга како што се:
135

 

-Истрошеност на изворите на примарни суровини; 

-Големи количества отпад; 

-Загадување на земјата, водата и воздухот; 

-Недостиг на земјишта што можат да се користат како депонии; 

-Потреба за намалување на потрошувачката на енергија итн. 

Имплементацијата на стратегиите за рециклирање носи не само технички и економски 

предности туку и социјални придобивки. Рециклирањето има низа области на примена, 

вклучувајќи ги и дизајнот и производството на нови производи.  

При почнувањето на една програма за рециклирање, компанијата треба да ги одговори 

следните прашања:
136
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• Кои се нашите текови на отпад или кои ќе бидат кога ќе се произведе новиот 

производ? 

• Дали можеме да примениме техники за минимизирање на отпадот? 

• Каде и кој ќе ги собира отпадните остатоци? 

• Која технологија ќе ја користиме за рециклирање на нашиот производен отпад? 

• Дали тој процес ќе биде економски исплатлив? 

• Дали ќе можеме да ги запазиме сите регулативи и ограничувања? И слично. 

За да можат  да одговорат  на сите овие прашања,  претпријатијата од прехранбената 

индустрија  мораат да донесат соодветни менаџерски одлуки, особено во однос на 

новите производи/услуги. За време на иновацискиот процес на  претпријатијата од 

прехранбената индустрија  им е потребна јасна политика за справување со проблемите 

поврзани со процесите на рециклирање и повторната употреба. Се појавуваат нови 

технологии за рециклирање, стапуваат на сила нови правила и регулативи, па 

менаџерите мораат да следат една специфична шема со цел да ги имплементираат 

активностите на рециклирање во  претпријатијата . За да ја оценат  примената на 

стратегијата за рециклирање,  претпријатијата се во функција  да добијат  подобар 

квалитет на производ или услуга,  мора да ги земат  предвид информациите како што 

се:
137

 

• Информации за дизајнот (тек на процесот, баланс на материјалот и топлината, 

производни процеси, оперативни прирачници, спецификација на опрема итн.); 

• Информации за животната средина (хазарден отпад, регистар на емисии, анализа на 

отпад, извештаи од еколошки аудити, дозволи итн.); 

• Информации за суровините (состав на производите, примена на материјалите итн.); 

• Економски информации (трошоци за третман и одлагање отпад, трошоци за 

производи и материјали, режиски трошоци, оперативни трошоци и трошоци за 

одржување); 

• Други информации (еколошка политика на компанијата, стандардни процедури, 

организациска структура итн.). 

Накратко, на  претпријатијата од прехранбената индустрија  им е потребна една 

стратегија за тоа како да продолжат. 
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 Кај претпријатијата од прехранбената индустрија  стратегијата  треба да ги вклучи 

следните чекори: 

- Дефинирање на профилот и системот за справување со продуктите во финална фаза 

од нивниот животен циклус. 

- Анализа на главните причини поради кои корисниците го фрлаат производот. 

- Одредување на легислативата и регулативите што влијаат на завршувањето на  

циклусот на производот. 

- Контактирање со снабдувачите. 

- Дефинирање на можни начини за собирање на производите. 

- Одредување кој ќе биде задолжен за рециклирање или процесирање напроизводот. 

- Избор на најефикасен систем за справување со производите на крајот од нивниот 

употребен циклус. 

 3.2.  Идни  иновативни придобивки и погодност од рециклирање 

 

 Со цел утврдување на погодноста за рециклирање на некој материјал, може да 

се примени еден пристап од неколку чекори дефиниран од страна на Ојасато и 

Кобајаши.  

Според овие два автора потребно е да се внесат податоци за производите се  во 

функција  да се добие  подобар квалитет на производ или услуга.   

1. Податоци за производите се :
138

 

Кој го поседува производот? 

За каков тип на сопственост станува збор? 

Која е цената? 

Колкава е големината на производот? 

Колкав е просечниот животен век на производот? 

Која е тежината на производот? Итн. 

Потребно е да се одредат  основните услови релевантни од аспект на евалуација на 

погодноста за рециклирање. 

2. Услови за рециклирање се :
139
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Ниво на демонтажа – материјалите се рангираат во една листа зависно одможноста за 

демонтажа, од потребното време, од тоа што останува настранаи сл. 

* Транспорт. 

*Трошоци за процесирање. 

 

 3. Анализа на погодноста за рециклирање. 

 

  Најпрво треба да се дефинира  степенот на чистота на производот што треба да 

се рециклира и да се дефинираат  применливите методи на рециклирање, кои се 

базирани на рангирањето на погодноста за рециклирање и рангирањето на деливоста 

на материјалот. 

На пример, за утврдување на степенот на погодност за рециклирање може да се 

користи посебна табела со скала од 0 до 5, каде што 0 – е оценка дадена на производи 

што тешко можат да се рециклираат, а 5 – како оценка на оние што лесно можат да се 

рециклираат. Материјалите или деловите содржат хазардни супстанции – потребен е 

специјален третман  како пример:
140

 

1. Материјалот е неоргански без позната технологија за рециклирање. 

2. Материјалот е органски – може да се користи за добивање енергија, но не 

може да се рециклира. 

3. Технички е изводливо да се рециклира материјалот со дополнителен развој на 

процесот или на материјалот. 

4.Технички е изводливо да се рециклира материјалот – нема достапна 

инфраструктура за поддршка на рециклирањето. 

5 Делови од материјалот можат да се рециклираат – со јасно дефинирана 

технологија и инфраструктура. 

Стратегијата на  претпријатијата за рециклирање од прехранбената индустрија за 

рециклирање при дизајнот на еден нов производ мора да ги земе предвид следните 

аспекти:
141
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- Дизајнот погоден за рециклирање негативно може да се одрази на перформансата и 

трошокот, на пример потребната замена на материјалот не е секогаш достапна, а 

понекогаш може да чини и повеќе. 

- Балансот помеѓу дизајнот за монтажа и дизајнот за демонтажа честопати е предмет на 

истражување и преиспитување. 

- За потребите на процесот на рециклирање можно е да треба да се направат одредени 

унапредувања во текот на дизајнот на производот и спецификацијата  на компонентите 

за монтажа. 

Доколу рационално, ефективно и ефикасно ја спроведете рециклажата секое 

претпријатие од прехранбената индустрија би имало позитивни ефекти и корисности. 

Придобивките од рециклирањето можат да се групираат во неколку категории:
142

 

А) Економски придобивки 

-Олеснување на потребата од ресурси; 

-Намалување на производните трошоци; 

-Намалување на транспортните трошоци; 

-Заштеди во трошоците за влезни материјали итн. 

Б) Придобивки за животната средина 

-Зачувување на природните ресурси; 

-Минимизирање на отпадот; 

-Намалување на емисијата на стакленички гасови, намалување на емисиите на 

токсични гасови; 

-Заштеда на енергија; 

-Пренасочување на отпадните материјали од депониите итн. 

В) Придобивки за производството 

-Намалување на потребата од примарни суровини; 

-Намалена потрошувачка на енергија и вода; 

-Сегрегација на отпадните токови; 

- Унапредување на справувањето со материјалите. 
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 4. Иновативни  стрпатегии на тестирање на производ 

 

 Претпријатијата од прехранбената индустрија што се посветени на ригорозно 

тестирање на производите и на континуираното подобрување најчесто се супериорни 

во однос на нивните конкурентни.
143

 Производната супериорност за возврат обезбедува 

зајакнат бренд, удел на пазарот, зајакнати позитивни ефекти од сите маркетинг 

активности (рекламирање, промоција, распродажба итн.) и често овозможува 

диктирање на цената на супериорниот производ. Повеќето претпријатија  за жал, не се 

посветуваат доволно на тестирањето производи. Мал број претпријатија  ја разбираат 

моќта на континуираниот развој на производите и нивното тестирање. Уште помалку 

од нив умеат да го направат тестирањето на вистински начин или да буџетираат 

доволно средства за поддршка на една сериозна програма за тестирање производи. 

Овие недостатоци идентификувани кај повеќето  претпријатија  креираат можности за 

една мала група  претпријатија  што се посветени на континуираното подобрување на 

производите
144

. Целта на тестирањето производи е да се утврди применливоста на 

продуктот пред да се произведе крајниот производ. Битно е да се направи разлика меѓу 

видовите на тестирање применети во различните фази од процесот на развој на 

производот. Тоа му помага на развојниот тим да ја разбере целта на секој од тестовите 

и да осмисли како ќе ги собира потребните податоци. Различните методи на тестирање 

ќе имаат различни цели, пристапи и видови моделирање. Тука подетално се опишани 

четири генерални вида тестирање: истражувачки, евалуациски, валидациски и 

компарациски тестови.Според истражувачите, тестирањето производи е најзначајното 

маркетинг- истражување за едно претпријатие . Неговото значење можеби најдобро се 

илустрира преку неговата широка примена. Тестирањето може да се користи за: 

постигнување супериорност на производот во однос на конкурентните производи и за 

континуирано подобрување на перформансата на производот и задоволството на 

клиентите (т.е. задржување на супериорноста на продуктот, како што со текот на 
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времето се менува и се развива вкусот на потрошувачите).
145

 Корисноста од 

тестирањето се огледа и преку мониторинг на потенцијалните закани што 

произлегуваат од конкурентните производи со цел утврдување на предностите и 

слабостите во однос на конкуренцијата. 
146

Придобивката од тестирање производ се 

огледа и преку формулирање производи со намалени трошоци и/или методи на 

обработка,задржувајќи ја супериорноста на производите и мерење на ефектите од 

стареење врз квалитетот на производот. 

 Останати корисности од тестирање на производи се:
147

 

-Имплицитно мерење на ефектите од цената, името на брендот или пакувањето врз 

восприемената перформанса и квалитет на производот; 

-Насочување на истражувањето и развојот при креирањето нови производи или 

надградувањето на постојните производи; 

-Следење на квалитетот на производот од различни фабрики, преку различни канали на 

дистрибуција и од година во година; 

- Предвидување на прифаќањето на новите производи од страна на потрошувачите. 

 

 4.1. Каде може да се примени иновативно  тестирањето производи? 

 

 Иако најголемиот дел на тестирање производи се спроведува во индустријата за 

храна и пијалаци, концептите и методите на тестирање производи се применливи 

речиси на секоја категорија производи. Секако, структурата и механизмите на 

спроведување во голема мера ќе варираат од една производна категорија до друга. На 

пример, може да се тестира софтвер, мебел, авионска услуга, прототипови на опрема 

итн. Крајната придобивка од тестирањето на производот е конкурентската предност. 

Супериорноста на производо те најсигурниот начин за доминација во една категорија 

на производи или во една индустрија. Претпријатијата од прехранбената индустрија 
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кои  што се посветени на тестирањето производи можат да постигнат супериорност на 

производите и да се стекнат со конкурентска предност од големо стратешко значење.
148

 

Тестирањето производи може да се користи во сите видови на производни и 

прехранбени  индустрии – во кое било  претпријатие што дизајнира и/или произведува 

некој физички продукт. 

149
 

Истражувачките  тестови се применуваат во раните фази на процесот на развој, кога 

проблемот сè уште се дефинира и се разгледуваат потенцијални решенија. Најдобро е 

да се применат откако развојниот тим добро ќе ги сознае профилот и потребите на 

корисниците. Целта на истражувачкиот тест е да го испита и да го истражи 

потенцијалот на прелиминарните концепти на дизајн и да даде одговор на некои 

основни прашања, вклучувајќи:
150

 

Кое е мислењето на корисниците за примената на концептот? 

Дали основната функционалност има соодветно значење за корисникот? 

Дали корисничкиот интерфејс е соодветен и оперативен? 

Дали се точни нашите претпоставки за барањата на потрошувачите? 

Дали некое од барањата сме го разбрале погрешно? 

Евалуациски тестови– За разлика од истражувачкиот тест што цели да ја истражи 

соодветноста на одреден број на потенцијално конкурентски решенија, евалуацискиот 

тест испитува подетално едно преферирано решение и се применува во малку 

подоцнежна фаза на развој. Главната цел на еден евалуациски тест е да осигури дека 

претпоставките сè уште се релевантни и дека подеталните и поспецифичните избрани 
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 4.2. Како се применуваат главните методи (тесови) за тестирање производи?

 

 Во зависност од тоа каде се наоѓате во процесот на дизајн, можете да избирате 

од три типа тестови – истражувачки, евалуациски и валидациски тестови. Четвртиот 

тип, компарациски тест, може да се користи во која било фаза од циклусот на дизајн. 
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дизајни се соодветни. Овој тест се фокусира на применливоста или на понуденото ниво 

на функционалност и како таков во некои случаи може да биде соодветен за евалуациј 

ана раните нивоа на перформанса. Под претпоставка дека е избран соодветен 

концепт,во тој случај евалуацискиот тест има цел да осигури дека концептот е 

ефективно имплементиран и цели да даде одговор на подетални прашања, како што 

се:
151

 

 Дали концептот е применлив? 

 Дали концептот ги задоволува сите барања на корисникот? 

 Како корисникот го применува производот и дали тоа може да биде поефективно? 

 Како ќе се состави и ќе се тестира продуктот и дали тоа може да се направи подобро? 

Дали корисникот може да ги заврши сите задачи како што е предвидено? 

Валидациски тестови се спроведуваат во доцните фази на развојниот процес со цел да 

се осигури дека се постигнати сите цели на дизајнот на производот. Тоа може да 

вклучи применливост, перформанса, сигурност, одржување, методи на монтажа и 

прецизност. Валидациските тестови обично се фокусираат на евалуација на актуелната 

функционалност и перформанса, како што се очекува од дадената верзија на продуктот 

и, следствено, треба комплетно да се спроведат активностите за валидација. 

Валидацискиот тест е првата можност за евалуација на сите компоненти и елементи на 

производот одеднаш, иако елементите може да се веќе претходно тестирани, но 

поединечно.
152

 Следствено, производот треба да биде колку што е можно поблиску до 

финалниот продукт, вклучувајќи ги и пакувањето, документацијата и производните 

процеси. Во процесот на валидација се вклучуваат и какви било формални евалуации 

потребни заради сертификација, барања за безбедност или легислатива. Се 

препорачува тестот да се направи независно од тимот за дизајн, но со негов инпут при 

дефинирањето на стандардите и критериумите за мерење. 

Компарациските  тестови прават споредба на реакциите на корисниците на 

повеќекратни примери од некоја алатка или имплементација. Тестот може да се 

примени во која било фаза од процесот на дизајн со цел споредба на радикално 

различни дизајни или имплементации. Овој тест се користи за утврдување на тоа кој 
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дизајн е најлесен за примена и кои се предностите и недостатоците помеѓу дизајните. 

153
Кога повеќе дизајни се споредуваат квалитативно, тогаш овој тест станува 

истражувачки тест.
154

 Вообичаениот резултат е еден подобрен производ што го 

комбинира најдоброто од повеќе различни идеи. Најчесто, најдобрите резултати се 

добиваат при споредба на примери на комплетно различни имплементации. 

 5. Иновативни прототивопи во прехранбената индустрија 

 

 Општо земено, брзото изготвување прототипови (RP – RapidPrototyping) се 

дефинира како технолошки процес за изработка на 3Д-објекти во краток временски 

период од, обично, неколку денови. Повеќето RP-машини креираат 3Д-геометрии 

преку нанесување на слој по слој, а во одредени услови истото може да се постигне и 

со примена на CNC – машинска обработка со голема брзина. Терминот брзо 

изготвување прототипови (RP) се однесува на класа технологии што можат автоматски 

да изградат физички модели од CAD-податоци. 
155

Овие „тридимензионални печатачи“ 

им овозможуваат на дизајнерите брзо да креираат опипливи прототипови на нивните 

дизајни, а не само дводимензионални слики. RP-услугите најчесто се продаваат во 

следните индустрии: дизајн и инженеринг, истражување и развој, производи за широка 

потрошувачка, електроника, автомобилска индустрија, роботика, апарати за 

домаќинство, телекомуникации, ортопедија, стоматологија, нафта и гас, петрохемија, 

играчки и пластика. RP-моделите имаат многубројни намени и претставуваат одлични 

визуелни помагала за комуникација на идеите со вашите соработници или клиенти. 

Дополнително, прототиповите можат да се користат за тестирање на дизајнот. На 

пример, еден авионски инженер би можел да изгради одреден аеродинамичен модел и 

да ја измери силата на подигање и влечење. Дизајнерите отсекогаш ги користеле 

прототиповите, а RP им помага да ги направат многу побрзо и поевтино. Освен за 

прототипови, RP-техниките можат да се користат и при изработка на алати (познато 
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како рапидна изработка на алати), па дури и за изработка на квалитетни делови од 

некој производ (рапидно производство). За мали производни серии и сложени 

предмети, брзото изготвување прототипови е најчесто и најдобар процес на 

производство што го имаме на располагање.
156

 Се разбира, „брзото“ е релативен 

термин. Повеќето прототипови бараат од три до седумдесет и два часа да се направат, 

во зависност од големината и сложеноста на предметот. Ова може да изгледа бавно, но 

тоа е многу побрзо во споредба со неделите или месеците потребни за да се направи 

прототип со традиционални средства, како што е машинската обработка. Овие 

драматични заштеди на време им дозволуваат на производителите да ги пласираат 

производите на пазарот побрзо и поекономично. Трошокот се должи на трошокот за 

материјалот, дополнителен персонал, обука на тој персонал и системски промени. 

Брзиот развој на моделите ќе биде успешен само ако се запазат следните аспекти:Секој 

прототип треба да даде одговори на конкретни прашања.Прототипот треба да биде 

детален и комплексен онолку колку што е потребно за да ги обезбеди потребните 

 5.1. Како да се користи RP? 

 

 Најмалку шест различни RP-техники се достапни комерцијално, секоја од нив 

со свои уникатни силни страни. Затоа што RP-технологиите сè повеќе се користат во 

непрототипни апликации, овие технологии честопати се нарекуваат и фабрикација на 

предмети во цврста и слободна форма во прехранбената индустрија , компјутерски 

автоматизирано производство или производство во слоеви. RP претставува еден 

„адитивен“ процес што комбинира слоеви на хартија, восок или пластика за да се 
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информации.
157

Ако постојат повеќе идеи, тогаш е потребно да се развијат повеќе 

прототипови.Одлуките треба да се донесат за време на развојот на прототипот и не 

треба да се чека неговиот конечниот облик.Колку е побрз развојот на прототипот, 

толку е побрз севкупниот развој на новиот производ. 
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создаде цврст предмет. Спротивно на тоа, повеќето процеси на машинска обработка 

(глодање, дупчење, стругање итн.) се процеси што симнуваат материјал од некој цврст 

блок. Адитивната природа на RP овозможува да се создадат предмети со 

комплицирани внатрешни карактеристики што не можат да се произведат со други 

користат истиот основен процес составен од следните пет чекори:
159

 

1. Правење CAD-модел на дизајнот. 

2. Конвертирање на CAD-моделот во STL-формат. 

3. Сечење на STL-документот во тенки пресечни слоеви. 

4. Конструирање на моделот со редење на слоевите еден врз друг. 

5. Чистење и финиширање на моделот. 

Креирање на CAD-моделот:Најпрвин, предметот што треба да се изработи се моделира 

со примена на софтверски пакет за компјутерски потпомогнат дизајн (CAD). 

Дизајнерот може да користи постојни CAD-документ или брзо да создаде нов за 

потребите на прототипот. Овој процес е идентичен кај сите RP-техники. Различните 

CAD-пакети користат голем број различни алгоритми за претставување на цврстите 

предмети. Заради конзистентност, како стандард при RP е усвоен STL-форматот 

(стереолитографија, првата RP-техника). Следствено, вториот чекор подразбира 

конвертирање на CAD-датотеката во STL- формат. Пресекување на STL-датотеката:Во 

третиот чекор, програмата за предобработка го подготвува STL-датотеката за 

изработка. Достапни се неколку програми од кои повеќето му овозможуваат на 

корисникот да ја приспособи големината, локацијата и ориентацијата на моделот. 

Конструкција на слоеви:Всушност, четвртиот чекор е изработката на делот. Користејќи 

една од неколкуте техники, RP-машините креираат слој по слој од различни 

                                                           
158

Vandermerwe, Sandra: Customer-minded Growth Through Services. Managing Service Quality, Bradford: 

Emerald Group Publishing, Vol. 13 (2003),  p. 297 

159
Wang, Yonggui, Lo Hing-Po: Customer-focused Performance and the Dynamic Model for 

CompetenceBuilding and Leveraging. Journal of Management Development, Bradford: Emerald Group 

Publishing, Vol. 22 (2003), 6, str. 483-526, p. 252 

 

средства.
158

 

 

 5.2. Основен процес 

 

 Иако постојат неколку техники за брзо изготвување прототипови, сите од нив го 
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материјали, како што се полимери, хартија за пакување млеко и млечни производи  или 

метал во прав.
160

 Повеќето машини се особено автоматизирани и немаат особена 

потреба од човечка интервенција. Последниот чекор е постобработка. Ова вклучува 

отстранување на прототипот од машината и отстранување на која било поддршка. Исто 

така, може да има потреба од помало чистење и површинска обработка на моделот. 

Пескарењето и/или бојадисувањето на моделот ќе го подобри неговиот изглед и 

издржливост на производи од палетата во прехранбената индустрија. 

 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД 

 

 Основната цел  на магистерскиот труд  прикажана е преку  видливоста на  

степенот на иновативноста на производите и услугите во прехранбената индустрија   со 

користење на системи за квалитет. 

 За таа цел се реализирни  поставените задачи кои се  во сработена корелација  

за: 

-Направена е анализа на теоретските претпоставки за  иновациите на производи и 

услуги  во прехранбената индустрија; 

-Прикажани се иновативни матријали за контрола на квалитет во прехранбената 

индустрија; 

-Поврзани се иновативни аспекти и контролата на квалитет  во прехранбената 

индустрија; 

-Утврдени се  предностите на  компаративни и матрични слабости  при ориентацијата 

кон потрошувачите во функција на контролата на квалитет и добивање продаван 

производ на пазарот; 

- Утврдено е целосно  влијанието на  делување на новите аспекти на иновации врз 

иновативните промени поврзани со контрола на квалитетот на производите, услугите и 

системот на безбедносна и здрава исхрана  во прехранбената индустрија; 

-  Направена е ориентација на моделот колку потрошувачите  го почитуваат  

задоволството и верноста на  своите навики на купување   во прехранбената 

индустрија; 
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- Утврдени се  факторите  од областа на иновативните стратегии како ќе делуваат на 

сите чинители за добивање севкупен квалитет; 

- Прикажани се   ефектите од вреднување на  влијанието на поедини фактори на 

остварување на успехот на стопански субјекти преку иновации во стопанските и 

нестопанските дејности   на територијата на Република Северна Македонија во 

прехранбената индустрија . 

  Претставен е   моделот на ISO9001   кој   работи во  доменот  на квалитетот и 

поконкретно, она што организацијата треба да го стори за квалитет и стандардизација 

на производите во прехранбената индустрија. 

 Преку моделот се прикажуваат  пет принципи на контрола, квалитет и 

стандардизација, каде секој принцип одредува сет на барања, постапки и процеси кои 

треба да се  применат  за имплементација на системот во  прехранбената индустрија 

меѓу кои ќе се посветиме на: 
161

 

- Прикажување на општи барања на системот за управување со квалитет и 

документација; 

- Примена на  одговорност, фокусирање, политика, планирање и цели на 

раководството; 

- Акцентирање како се управува  со ресурсите и распределба за  прехранбената 

индустрија; 

- Прикажување на постигнувањата на реализација на производ/услуга и управување со 

процесите  во прехранбената индустрија и, 

- Прикажување на мерење, следење, анализа и континуирано подобрување  на 

квалитетот на производите и услугите во прехранбената индустрија. 

 4. МЕТОДИ И МАТЕРИЈАЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

 Теоретскиот дел од презентираниот матријал ќе биде покриен со истражувачки 

сознанија од домашна и меѓународна модерна и практично применлива литература од 

реномирани автори од областа на иновациите и квалитетот на производите и услугите 

преку нивните системи за квалитет. 
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Преку историскиот метод се  прикажани исторски податоци, факти и аргументи за 

постоење и улога на значајноста на иновациите и  нивно делување за добивање 

квалитетен производ или услуга  во прехранбената индустрија. 

Со методот на индукција се   ситетизирани општи сознанија за иновативните 

процеси, техники, модели и стратегии на производите и услугите во функција на 

добивање на подобрен квалитет на истите. 

Преку дедукцијата се  елаборирирани најнови поконкретни посебни значајни 

сознанија, анализи, пресметки и истражувања за иновативните промени кои 

настануваат при мерење на контрола на квалитетот на производот или услугата во 

македонското стопанство во прехранбената индустрија. 

Конкретизацијата  е  искористена  како метод во прикажување на конкретни 

тактики и стратегии во вид на стандарди за прикажување на контролата на квалитет. 

Преку генерализацијата настапено е   со елаборирање и акцентирање на генерални 

ставови, дискусии, сознанија за котрола на квалитет од многу научни направени 

апликативни истражувања во млечната индустрија. 

Преку анализата истражени се најнови сознанија за примената на иновациите и 

нивната корисност на употреба на системите за квалитет. 

Преку синтезата како еден од корисно употребуваните методи, сублимирани се  на 

синтетски начин сите алатки во бизнис иновативните процеси кои помаагаат за 

контрола на квалитетот на производите и услугите во нашата земја. 

Преку логичкиот медот  се поврзани  теоретските со практичните и логички 

сознанија за фактот дали во суштина нови иновативни процеси го подигнуваат 

квалитетот на производите и услугите. 

Со метод на анкета-  анкетирани се  испитаници  со анкетен прашалник за поставени 

прашања и  изработено е  истражување со софтвер во прехранбената индустрија  како 

гранка на млечната индустрија особено  млекара Битола и  останатите млекари  низ 

некои градови на  територијата на Република Северна Македонија. Исто така земено е 

во предвид  и  дел од употреба на потатоци и анализи од личните искуства на 

вработените во млечните индустрии  - Битолска млекара, Здравје Радово, Кумановска 

млекара, Тетовска млекара и останатите по избор. 

На графички и математички начин со графикони и пресметки се  прикажани 

обработените резултати. 

Преку статистичката метода и комјутерскиот софтвер ифјус  се обработени, 

селектирани  и пресметани  податоците. 
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 5. ЕMПИРИСКА АНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ СОЗНАНИЈА И 

РЕЗУЛТАТИ ОД КОРИСТЕЊЕ  ИНОВАТИВНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И 

ПРИМЕНАТА НА КОТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ 

 

 1. Сознанија за  претпријатието Битолска Млекара- Бимилк 

 

 

 Бимилк е  претпријатие  кое, ширејќи го своето портфолио, докажува дека ги 

слуша барањата на своите потрошувачи,  а минатата 2021 година го потврди токму тоа, 

проширувајќи ја  понудата во неколку нови категории, овошни јогурти, путер и 

протеинско и безлаткозно портфолио. Како резултат на оваа стратегија, во првите три 

квартали од годината Бимилк бележи стабилност во продажбата во однос на минатата 

година, а со тоа ја задржува и својата лидерска позиција во млечната индустрија во 

државата. Во некои сегменти забележа и зголемување на продажбата, како чоколадно 

млеко за 14%, а продажбата на кисело млечни производи има благ пораст од 2% во 

споредба со минатата година. По минатата година и соочувањето со рестрикциите 

предизвикани од пандемијата, оваа година еднакво  претпријатието се фокусира  и на 

домашниот пазар со одржувањето и инвестирањето во домашното производство за 

задоволување на растечките потреби, што се покажа како многу позитивно. Освен 

растечката тенденција на домашниот пазар, исто така забележува позитивен тренд и 

извозот во регионот, каде најбарани се кисело-млечните производи и млекото. Така 

што, Бимилк со својата работа, квалитетот и иновативноста во производите, ја 

задржува и зацврстува својата позиција како една од водечките компании во млечната 

индустрија на домашниот пазар.  

Неколкуте последователни пакети со мерки за ублажувањето на негативните 

ефекти од пандемијата, дале резултат во смисла на избегнување на економскиот 

колапс, а веројатно без овие мерки бројот на изгубени работни места ќе бил многу 

поголем. Што се однесува до производството и преработката на млеко и млечни 

производи, за жал може да се каже дека „и ним  им дошол редот“, односно, се случува 

токму она на кое  се укажуваше  уште минатата година, дека ниту млечната индустрија 

нема да остане поштедена од последиците на пандемијата. Во делот на примарното 

производство на млеко, во последните неколку месеци фармерите се изложени на 

енормно поскапување на сточната храна и клучните нутритивни компоненти за 

производство на квалитетно млеко и постигнување висока продуктивност. Ваквите 
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состојби создаваат голема загриженост од подолгорочни последици по домашното 

примарно производство на млеко. 

 Реално е да се очекува дека голем дел од малите семејни фарми ќе излезат од 

бизнисот, а дел од фармерите ќе бидат принудени да прават компромиси со квалитетот 

и обемот на сточната храна, што неминовно ќе се одрази на продуктивноста и 

квалитетот на произведеното сурово млеко.  

Преработувачите на млеко и производителите на млечни производи и самите се 

соочуваат со драматичен раст на цените на репроматеријалите. Ако минатото лето, 

главен предизвик беше да се премостат затворените граници и репроматеријалите да се 

донесат до фабриките во земјава, годинава на нарушените ланци на снабдување се 

надоврзува и драматичниот пораст на цените на репроматеријалите (некои и до 80%) и 

енергенсите повеќе од двојно.  

Заедничка е интенцијата овие зголемени трошоци што помалку да се одразат на 

зголемени цени на производот, а ако сакаме да не дојде до тоа, логично е да се бара и 

очекува интервенција од страна на државата преку некој пакет кризни мерки за 

млечната индустрија. Притоа,  во претпријатијето се свесни за  ограничените можности 

за вакви интервенции, исто така е логично целиот фокус да биде насочен кон 

примарните производители на млеко, зашто тие се клучниот фундамент на кој се 

потпира домашната млечна индустрија.  

Во таа смисла, преку граѓанските здруженија веќе  се имало  неколку состаноци 

со ресорните министри, на кои  се дадени  конкретни предлози за обезбедување 

опстанок на фармерите, со укажување дека овие мерки треба да бидат донесени час 

поскоро, пред да биде предоцна и да се премине точката после која нема враќање. 

Накусо, да се направи краткорочен бајпас, со цел да не дојде до колапс на дејноста и да 

се задржи основата за иден пост-КОВИД одржлив развој. 

 Се разбира, како млеко-преработувачи треба и да ги ангажираме сите 

внатрешни и надворешни кадровски и технички ресурси, да се  работи активно на 

терен, со цел подобрување на продуктивноста и квалитетот на производот, како 

предуслов за долгорочна одржливост. 

 2. Регулирање на квалитетот на млекото преку исполнување  на 

современите стандарди за квалитет 

Во правниот систем веќе десетина година  има регулатива која се однесува на 

критериумите и параметрите за квалитетот на суровото млеко и млечните производи, 
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но од разни причини овој систем сè уште не профункционирал. Постојаното 

одложување само ги мултиплицира проблемите во дејноста. За жал, сè уште мора да ги 

нотираме предусловите кои не постојат, а се неопходни за да заживее овој систем. И 

тие започнуваат од формирање посебна организациона единица во МЗШВ, со 

примарна надлежност примарно производство на млеко, за координација на сите 

чинители во ланецот на снабдување од фарма до капија на млекарниците.  

Второ би било создавање систем за мострирање во кој доверба ќе имаат и 

примарните производители и преработувачите – Агенцијата за поддршка на развојот на 

земјоделството е добра основа за брз старт. Заради целосен опфат потребно е 

зголемување на капацитетот на постојните и акредитирање дополнителни лаборатории 

за анализа на мострите млеко. Што поскоро акредитирање на национална супер-

лабораторија за контрола на контролните лаборатории и како второстепен чинител при 

спорни ситуации.  

Следно би било воведување скалести државни субвенции кои го наградуваат 

квалитетот на млекото и секако воспоставување единствен информационен систем до 

кој ќе имаат пристап сите заинтересирани страни, со информации за количини и 

квалитет по фарма, историјат и развој.  

Од клучно значење е овој систем да проработи и да стане задолжителен за сите 

чинители на пазарот, инаку повторно би се отворил простор за нелојална конкуренција, 

занемарување на квалитетот и враќање кон старото. Се разбира, до крајните 

потрошувачи стигнува здрав и исправен производ, со пропишаните нутритивни 

вредности, што е предмет на постојани контроли од надлежните инспекции, но погоре 

кажаното е од клучно значење за долгорочниот опстанок, конкурентност, а особено и 

градење на извозниот потенцијал на домашната млечна индустрија. 

Постои јасно дефинирана регулатива при внесување, увоз на странски прехранбени 

производи и  сето е усогласено со поширока, односно европска регулатива. Така, 

производите кои се увезуваат мора да ги исполнуваат барањата на домашниот Закон за 

безбедност на храна, а истиот е усогласен и со европската регулатива.  

Тоа значи дека секој прехранбен производ увезен во нашата земја мора да биде 

најмалку на ниво на домашните производи и во однос на безбедноста, но и квалитетот. 

Регулативата е посебно нагласена во делот на прехранбените производи, така освен 

редовните царински документи, потребен е и ветеринарен влезен документ којшто ја 

следи стоката. Ова е посебно значајно за безбедноста на производот.  
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Исто така, на самиот влез следат анализи и контроли со кои се утврдуваат 

безбедноста и квалитетот на производите, спроведени и направени и од државните тела 

но и од самиот увозник во акредитирани лаборатории според утврден план за контрола 

и анализа. Така што, влезот на странските производи во земјава е добро регулиран и 

следен и сепак овозможува разновидност на пазарот и поголем избор за граѓаните.  

 3. Вложувања во млечната индустрија 

 

Кон крајот на минатата година претпријатието Битолска млекара  се  запознало 

со Нацртот на NARDS 2020 - 2027 (НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 2021-2027) во чии рамки се дава осврт и   

посветеност  и на производството на млеко и млечната индустрија. Содржаните 

предлози за мерки и активности во голема мера го опфаќаат она што преставниците од 

млечната индустрија  како дејност го  согледале и како потреба  го бараат. Тие велат 

дека  она што загрижува е што голем број од овие мерки веќе биле дел од содржината и 

на претходните Национални стратегии. Со други зборови, знааат и знаеле млекарите 

што треба, но потешко им одело  со имплементацијата.  

Доколку од мноштвото предложени мерки треба да се издвојат 3 приоритетни, 

тогаш  можеме да сумираме  дека тие се како прво воспоставување рамнотежа помеѓу 

откупната цена на млекото и квалитетот на истото.  

Домашните млекарници поради несоодветен хемиски состав (протеини и 

маснотии) не можат да конкурираат на увезеното млеко и млечни производи не само од 

земјите на ЕУ, туку и од регионот на Западен Балкан. 

 Второ би било Smartsubsidies - субвенционирањето по произведен литар млеко 

да биде преструктуирано во насока стимулирање и наградување на квалитетот и 

продуктивноста и трето е воспоставување континуитет и зголемување на програмата за 

набавка на квалитетни стелни јуници, што ќе донесе зголемена ефикасност и 

профитабилност, подобрување на квалитетот на млекото и намалување на огромните 

логистички и пред сè транспортни трошоци на млекарниците.  

Инаку, кога се зборува за македонската млечна индустрија, предизвиците со кои 

се соочува се структурни по природа, во најголем степен поврзани со раситнетоста на 

примарните производители, ниската продуктивност, ефикасноста и недостатокот на 

стратешки пристап при развој на интегриран синџир на снабдување, земјиште - 

пасишта - добиточна храна - сурово млеко - млечни производи - производители. 
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Моментално, повеќе од 80  претпријатија  за преработка на млечни производи „се 

борат“ за суровото млеко кое го има се помалку на пазарот, произведено во услови на 

крајно ниска продуктивност.  

Многу од  децениските наталожени проблеми не можат да се решат преку ноќ, 

час поскоро мора да се тргне во позитивен развој, ако сакаме да опстане овој сектор. 

Единствениот начин да се зголемат приходите од земјоделството и да се намалат 

трошоците за литар произведено млеко е преку зголемување на продуктивноста и 

производството на млеко. Но, пред да дојдеме до тој степен, треба да ја “прегрмиме“ 

постоечкава криза со дивеењето на цените на сточната храна и преку итно носење 

мерки за државна поддршка за примарните производители, да го обезбедиме нивниот 

опстанок, со цел да го сочуваме здравото јадро и да можеме во иднина да мислиме на 

развојот.  

Треба да се биде отворен и да се каже дека и преработувачите на млеко, немаат 

капацитет преку висока цена на млекото да ја покриваат ниската продуктивност кај 

примарните производители, зашто со тоа и самите стануваат неконкурентни на 

пазарот. Млечните производи се категорија каде преку ноќ домашното производство 

може да биде прегазено од поевтина и квалитетна понуда, што се повеќе ќе ја има. 

Успешноста на Бимилк на домашниот пазар се должи и на имплементацијата на 

општествено одговорни проекти, кои во фокусот ги имаат ранливите категории граѓани 

и општеството во целина. Битолска млекара два пати излегува во  пресрет на 

Министерството за здравство и обезбедува финансиска помош за сервисирање и 

репарација на апаратите за респираторна нега кои се користат на Универзитетската 

клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и донира опрема за Клиничката 

болница Битола. Бимилк е  и меѓу првите која одговори на апелот на Министерството 

за финансии и изврши предвремено плаќање на вкупните аконтативни обврски за 

данок на добивка за 2020 година во висина од 15 милиони денари.  Претпријатието 

обезбеди и помош во производи за најранливите групи граѓани, доставена преку 

Црвениот Крст и СОС детско село, а откако започна онлајн наставата, донирани се  

лаптопи и таблети за децата од социјално загрозените семејства. 

Очекувањата се 2022 да биде година во која целата млечна индустрија ќе се 

соочи со предизвици со кои се нема соочено во последните 20 години, почнувајќи од 

примарното производство на сурово млеко, па се до малопродажбата. Нивната  

примарна задача како лидер во дејноста на домашниот пазар, ќе биде да одговорат на 

овие предизвици и да го дадат својот максимум за да се обезбеди опстанокот на 
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дејноста и да се сочува основата за идниот развој. Секако дека ќе продолжат со 

инвестирањето во модернизација на постојната технологија и опрема, со цел следење 

на новите трендови и понуда на квалитетен, здрав и безбеден производ. Ќе продолжат 

со трендот на лансирање нови производи. Истовремено, ќе  дадат и  нивен придонес за 

пошироката заедница од аспект на зачувувањето на животната средина, односно ќе 

профункционира со целосен капацитет изградената пречистителна станица за отпадни 

води, а ќе започне и адаптацијата на енергетските постројки за користење на природен 

гас како гориво. Се надеваат дека доводите за природниот гас час поскоро ќе дојдат до 

Битола, а во меѓувреме дека и цените на алтернативно донесениот природен гас ќе 

забележат тренд на стабилизирање, со цел што поскоро постигнување економска 

оправданост. 

 4. Најчесто поставувани прашања за Битолска млекара 

Со традиција уште од 1952 година, Млекара АД Битола денес е најголемиот 

производител на млеко и млечни производи во Република Северна  Македонија, 

задоволувајќи ги секојдневно потребите на повеќе од милион потрошувачи. 

Претпријатието Битолска млекара  постои од 1952 година и низ годините претставува 

синоним за традиционалност, квалитетни млечни производи и успешно деловно 

работење.  

Широкиот спектар на производи ни донесе голем број на лојални клиенти, а 

деловните принципи на кои се придржувавме од основањето се заслужни на нашиот 

тим од врвни експерти, како и бројни соработки со кои се гордееме.  

Мисија: 

Обезбедување на потрошувачите со здрави, вкусни и хранливи производи со цел 

подигнување на нивото на свесност и неопходноста од здрав и избалансиран начин на 

исхрана. 

Визија: 

Експанзија во  претпријатието  со силни и признати Европски брендови кои ќе ги 

разбудат потребите и желбите на потрошувачите, пред се за квалитетната исхрана и 

здрав начин на живот 

Млекото е биолошка течност со сложен состав кој го сочинуваат: вода, белковини, 

масти, јаглени хидрати, минерални материи и витамини По дефиниција, во потесна 

смисла на зборот, под млеко се подразбира непроменет секрет на млечна жлезда, 
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добиен со непрекинато и целосно измолзување на здрави, нормално хранети и редовно 

молзени крави најмалку 15 дена пред и 8 дена по телењето. 

Конкретни постаувани актиелни прашања 

Дали млекото треба да се вари пред употреба? 

Што е пастеризација? 

Што е хомогенизација? 

Што е стерилизација, што значи UHT? 

Кои витамини се наоѓаат во составот на свежото млеко? 

Kое млеко е најпогодно за деца до 24 месеци? 

Дали трајните млека содржат конзерванси? 

Што значат броевите испишани на дното на амбалажата на млеката? 

Што е јогурт? 

Кои нискокалорични производи ги има „Бимилк“ во својот асортиман? 

Што се пребиотици? 

Кои производи на „Бимилк“ содржат пребиотици? 

Што се пробиотици? 

Што се LA5 iBB12? 

Зошто се препорачува Баланс+ и што значи „клинички докажано"? 

Која е дневното препорачано количество Баланс+? 

Што означуваат броевите испишани со црна боја на горниот дел одамбалажата на 

млеката и јогуртите? 

Дали производите на „Бимилк“ содржат глутен? 

Што е лактоза? 

Што е нетолерантност на лактоза? 

Зошто е количината на јогурт означена во kg? 

Протеините се есенцијални елементи во вид на големи молекули кои се 

неопходни за клетките во организмот - како 

за раст, така и за нивна регенерација, но и за добрата структура и правилното 

функционирање на сите живи клетки во организмот. Во последниве години, 

протеините се сè почесто во центарот на нутрицистичките планови за исхарана, како за 

рекреативците, така и за спортистите.  Битолска млекара и тимот во ова претпријатие  

согледува дека нашето тело користи протеини за градење и регенерирање на ткивата, а 

за разлика од мастите кои се користат  и јаглехидратите кои се користат , телото не ги 

чува резервите на протеини, па нема залихи кои може да ги користи во случај кога има 



85 
 

дополнителна потреба од нив.  Корисности по здравјето претпријатието Битолско 

млекара  ги гледа во важноста на  оптималниот дневен внес на протеини. Протеините 

припаѓаат во групата на макроелементи, што значи дека на телото му е потребен 

нивниот редовен и релативно голем внес – што е особено важно кога се занимаваме со 

некаков вид физичка активност. Кога ги изложуваме мускулите на напор, тогаш доаѓа 

до израз нивната конструктивна улога, што значи дека протеините ни помагаат за 

побрзо и полесно да си ја вратиме силата и да ги нахраниме мускулите. 

При вежбање, кај мускулите се јавува микро оштетување ( “воспаление на мускули” ), 

а при мирување мускулите се регенерираат. За да биде нивната регенерација 

поефективна – телото ги користи протеините. 

 5. Стандарди и иновативни технологии во Битолска млекара 

Следењето на светските трендови, како и инвестициите во нови софистицирани 

технологии со целосна посветеност на безбедноста и квалитетот на производите и 

производствениот процес, овозможија проширување на асортиманот и креирање на 

производи кои што ја потврдуваат лидерската позиција на претпријатието Битолска 

млекара во индустријата за млеко и млечни производи. 

Претпријатието  поседува врвен стандард за управување со квалитетот и 

контрола на безбедноста на храната - ISO 22000 (интегриран стандард од HACCP и ISO 

9001) и стандард за заштита на животната средина ISO 14000 и е единствена 

млекарница во Р. Македонија која поседува извозен број за извоз во земјите на 

Европската Унија, што е доказ за врвниот квалитет на нашите производи.  

Со имплементацијата на сите овие стандарди Млекара АД Битола обезбедува 

висококвалитетни и безбедни производи за илјадниците потрошувачи кои дневно ги 

користат нејзините производи.  Со континуираното унапредување на квалитетот и 

безбедноста на храната,  претпријатието Битолска млекара  води грижа за зачувување и 

подобрување на животната средина, претставува основна цел и врвен приоритет на  

претпријатието. 

За успехот на  претпријатијата, покрај деловниот резултат, говори и нивниот  активен 

придонес кон развојот на општествената заедница. Хуманитарната акција „Прегратка 

на дар“ на Млекара АД Битола е добитник на домашна награда и на меѓународно 

признание за најдобра општествена практика во категоријата големи компании од 

Иницијативата „Европски систем за наградување на општествената одговорност на 

претпријатијата“ во Брисел. 
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Придонесот на „Млекара АД Битола“ кон доброто на заедницата е важен дел од 

нивната корпоративна стратегија. Како општествено одговорно претпријатие  

„Млекара АД Битола“ се грижи да им понуди на потрошувачите не само производи со 

висок квалитет, туку и да направи чекор повеќе кон подобрување на нивниот живот и 

условите во општеството, преку помагање на спортот, културата, едукацијата на 

младите и искрената солидарност кон оние групи граѓани кои имаат најголема потреба 

за помош. Заштитата на животната средина е основа за здравиот живот и воедно 

основна обврска на секој поединец,  пртпријатие или општествена заедница. „Млекара 

АД Битола“ како општествено одговорно претпријатие  високо ги вреднува системите 

кои обезбедуваат почиста и поздрава животна средина, а нивната доследна примена 

претставува нејзин врвен приоритет. 

Оттука, во 2012 година  претпријатието го добива сертификатот за системот за 

управување на заштитата на животната средина според стандардот ISO 14001:2004, кој 

во континуитет се унапредува и одржува. Овој сертификат е резултат на 

долгогодишното доследно спроведување на Политиката за квалитет, безбедност на 

храната, заштита на животната средина и здравје, безбедност при работа и целите на 

системите за управување. 

Главна цел на „Млекара АД Битола“ во овој дел е континуирано планирање и 

спроведување проекти, мерки и активности со кои се подобруваат процесите, 

заштитата на животната средина и се усогласуваат истите со новите промени во 

законска регулатива. Со доследното спроведување на Политиката за квалитет, 

безбедност на храна, заштита на животната средина и здравје и безбедност при работа 

се постигнати следните резултати за 2014 година, во поглед на намалување на 

потрошувачката на природни ресурси по литар преработено млеко во производните 

погони на компанијата во однос на 2012 година, односно по имплементацијата на 

стандардот:  

-       вкупната потрошувачка на вода е намалена за 38,5 % 

-       вкупната потрошувачка на електрична енергија е намалена за 2,4 % 

-       вкупната потрочувачка на мазут е намалена за 15,2 % 

„Млекара АД Битола“ секоја година подготвува програма за управување со отпад, 

изготвува извештај за нејзината реализација и истиот го доставува до надлежните 

институции. При реализацијата на програмата за управување со отпад за 2014 година 

се постигнати следните резултати, во споредба со 2012 година по литар преработено 

млеко во производните погони на компанијата: 
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-       вкупната количина на генериран отпад е намалена за 18,99 % 

-       вкупната количина на рециклиран отпад е зголемена за 8,49 % 

 6. Резултати од истражувањето 

Во нашето истражување е таргетиран  како предмет на опсервација и 

Табела бр. 1. Вид на претпријатија според  законската номенклатура за претпријатија 

 

Претпријатија Процентуална застапеност% 

Трговец-поединец 30% 

Мали претпријатија 35% 

Средни претпријатија 40 

Вкупно 100% 

Извор:Ифјус систем 

 

График бр .1  Приказ на најголему учество од вкупната структура на претпријатија 

   

Од графикот јасно се гледа дека срените петпријатија од млечната индустрија во 

истражувањето се застапени со 40 проценти, што е добар показател за 

репрезентативноста на делот и влез на сите статистички единици во истражувањето. 

Претпријатија

Трговец-поединец

Мали претпријатија

Средни претпријатија

Вкупно

проучување  претпријатија од млечната индустрија Од целокпуната процентуална

 структура на нашата земја анкетирани се 120 лица регистрирани  на трговец - 

поединец, мали, средни и големи претпријатија, структурата на  застапување  за 

трговец - поединец е со учество во ова истражување со 30%, за малите претпријатија 

35% и за средните 40%. 
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Дејности Процентуална застапеност% 

Индустрија 50% 

Млечна индистрија  40% 

Трговија во прехранбена индистрија 5% 

Дистрибуција во млечна индустрија  5% 

Вкупно 100% 

Извор:Ифјус систем 

Од анализите се гледа дека таргетна група како тотал е вкупната индустрија од 

која  на млечната опфаѓаат 40% на трговија во прехранбена индустрија опфажаат 5% и 

дистрибуција во млечна индустрија 5%. 

 

График бр. 2 Најголема застапеност на млечната индустрија 

 
 

Млечната индустрија како двигателна гранка за раст и развој на населението  од 

вкупниот тотал учествува со 40 %заедно со по 5% од нејзината трговија и 

дистрибуција во прехранбената индустрија. 

Табела бр. 3. Старосна структура на анкетираните 

Менаџер-сопственик 8% 17% 38% 17% 14% 

менаџер 14% 25% 35% 19% 13% 

вработен 10% 33% 34% 18% 7% 
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Табела бр. 2. Процентуално учество  по дејности  и вкупна застапеност на  

индистријата со посебен акцент на млечната индустрија  

Испитаници 20-30  31-45 год. 46-55 год. 55 -60 год. Над 61. 
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Извор:Ифјус систем 

 

Од табелата, графиконот и пресметките јасно се гледа дека најактивно учество 

во работата од менаџерите-сопственици  предничат  на возраст од 31-45 год., во 

значење   тие во тој период  се и најпродуктивнии и ефикасни, исто така и 

самостојните менаџери кои работат под притисок - пресија на  нивните предпоставени  

и нивните  разни видови директори. Најголемо учество  можат да дадат на 46-55 

годишна возраст или изразено во процентуална застапеност  од нашите анкетирани 

примероци тоа е 38%, а од 20-30 годишна возраст можат да дадат учество со 14% од 

менаџерите. Помал придонес како сопствениците менаџери и менаџерите вработени во 

институциите на  текот на работење во млечната индустрија даваат на возраст од 20-30 

год. што  е и реално да  станеш менаџер со сите вредносни белези  и по сите  правила , 

закони и прописи  и способности и изразено учество во проценти е 8% за сопственици-

менаџери, а 14 за менаџери. 

Вработените пак во стопанските дејности прехранбената индустрија со дел од 

млечната индустрија  како трговија,та и дистрибуцијата нивна  даваат придонес од 20-

30 со процентуално учество од 105,  на возраст од 31-41 со 33%, од 46-55 години со 

34%, од  55  со  18% до 60 години  и  над 60 години со 7%. 

 

Графикон бр.3 најзастапена работна сила 
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Најпродуктивна работна сила во млечната индустрија е од 46 до 55 години и тоа 

вработени со 34% а менаџери со 35%. Тогач се најрелативни, продуктивни, 

економични и рентабилни како вработените така и менаџерите со стекната искуство, 

експертиза и применливо знаење. 

 

 7.  Резултати од обработка и истражување од прашалникот 

 

1.  На прашањето дали применуваат во нивното пртетпријатие иновирани производи 

одговорот е следен: 

 

А. Да. 

Б. Поретко. 

Б. По нарачка. 

Г. Не користиме. 

 

 

 

2. На прашањето колку во нивните претпријатија се застапени стандардите за квалитет  

добиени се следните одговори: 

А.  Ретко. 

Б.  Постојано. 

В.  По потреба. 

Г. Кога имаме линија на новитети. 

 

1 2 3 4  

Со ниво на интензите од,  од над 85% применуваат   голем број  мали, средни и големи 

претпријатија од прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  индустрија и 

тоа во проценти 80%.  Со ниво на интензитет од 5%  претпријатијата применуваат 

поретко иновации.  Со нивото на интензите по нарачка или трето ниво на јавувања на 

фрекфенции применуваат 10% од претпријатијата од прехранбената  индустрија. 

Претпријатија од прехранбената индустрија кои не применуваат иновации и работат по 

стар модел за бизнис и иновации и кои не толку иновираат се 5%, а се  во функција  да 

се добие  подобар квалитет на производ или услуга 

 Обработката на податоците е според ифјус статистички модел базиран на внес на 

одговорите од анкетираните лица 

 

1 2 3 4  
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Ретката примена на стандардите за квалитет е изразена само со 3% од вкупните 

 

3. На прашањето  на кои ниво се иноваците на  нивните менаџери во претпријатијата 

од прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  индустрија добиени се 

следните одговори од испитаниците: 

А.  Базично  ниво. 

 Б.  Средно  ниво. 

 В   Стратешко ниво. 

 Г.  Менаџери-лидери 

 

1 2 3 4  

 

За базично ниво  на иновации се исјануваат 12% проценти од испитаниците, за средно 

ниво  на иновации 30% од испитаниците  Стратешкото ниво е со четврто ниво на 

интензите 45%  од испитаниците ги користат иновациите во претпријатијата од 

прехранбената индустрија  како стратешка алатка за делување и работење во насока на 

подобар квалитет на производите. Менаџерите лидери во прехранбената индустрија со 

посебен акцент млечната  индустрија користат  ниво на иновации од  23% , од овие 

одговори имаме не одговорени доста  и затоа е помал процентниот  показател. 

 

4. На  прашањето  какво е нивното искуство при примена на системите на квалитет на 

производите во прехранбената индустрија  добиени се следните одговори: 

 

испитаници кои го пополниле анкетниот прашалник или многу слабо ниво на 

интензитет како прво ниво. Јаката фреквенција на ниво на интензитет е изразена со 

85% дека претпријатијата од прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  

индустрија применуваат постојано  стандарди за квалитет и ова е четвртото ниво на 

интензите се  во функција  да се добие  подобар квалитет на производ или услуга.  

Испитаниците кои се изразуваат со 10% се испитаници  кои припаѓаат на третото 

ниво на интензитет или 10% кои користат стандарди за квалитет по потреба.  Кога се 

има линија на новитети се користи  второто ниво на интензитет или  5% од 

испитаниците кои добиле прашалник во својата прехранбена индустрија  се 

изјаснуваат 5 % од испитаниците. Овде  кај овој одговор мораме да презентираме дека

 имаше  многу малку заокружени  одговори  и  затоа  е  добиен  ваков  показател 

како процент. 
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А.  Долго време донесуваме и применуваме системи за квалитет 

Б.  Не сме имамеле прилика за долгорочна примена. 

В.  Континуитет во примената на системите за квалитет 

Г.   Применуваме по потреба потреба согласно активностите. 

 

1 2 3 4  

 

 Претпријатијата од прехранбената индустрија кои  долго време донесуваат и 

применуваат системи за квалитет и  и во континуитет применуваат системи за квалитет 

се изразени со четврто ниво на интензитет или над 85% од испитаниците се  во 

функција  да се добие  подобар квалитет на производ или услуга. Испитаниците  кои 

немале прилика  за долгорочна примена се со 10% прво ниво на интензитет . 

Испитаници со 5% припаѓаат на одговорите дека тие применуваат  по потреба  

согласно активностите. 

 

5. На прашањето  кои видови на иновации применуваат претпријатијата од 

прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  индустрија  испитаниците се 

изјасниле преку следниве добиени одговори: 

 

А. Радикални. 

Б  Пробивни. 

В..Отворени иновации. 

Г. Инкременталните. 

 

Објаснување 

 

- Инкременталните иновации вклучуваат модификација, рафинирање, поед-

ноставување, консолидација и подобрување на постојните производи, процеси, услуги 

и активности за производство и дистрибуција во стопанството на една глобална 

економија. 

 

-Радикалните иновации вклучуваат воведување на нови производи или услуги што 

прераснуваат во големи нови бизниси или создаваат нови индустрии или 

предизвикуваат значителни промени во целата индустрија и имаат тенденција да 

создаваат нови вредности. 

 

-Отворената иновација се состои од стратегии со кои претпријатијата  можат да 

стекнат технологии што им се потребни, како и да ги искористат технологиите што ги 

развиле. 

 

-Затворената иновација користи стратегија за ангажирање на најпаметните технички 

лица во индустријата. 
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-Пробивните иновации креираат нови индустриски гранки или ги трансформираат 

постојните меѓу кои и прехранбената индустрија 

 

1 2 3 4  

 

 Радикалните иновации се застапени со над 50% од одговорите на испитаниците се  во 

функција  да се добие  подобар квалитет на производ или услуга. Отворените иновации 

со 20% од одговорите. Затворените и пробивните иновации имаат застапеност во 

прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  индустрија со  25.% Мал е 

показателот на инкременталните иновации и тоа само 5% 

 

 

6. На прашањето кои системи за квалитет се користат во претпријатијата од 

прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  индустрија добиени се 

следните сознанија изразени преку показатели на движење и тоа: 

 

А.   Менаџмент системи за управување со квалитет. 

Б.   Систем за менаџмент со квалитет во прехранбената индустрија. 

В .  ИСО стандард во прехранбената индустрија. 

Г. Интерни проверки на менаџмент системот- алатка за само контрола во  

прехранбената индустрија. 

 

1 2 3 4  

 

 

 На Менаџмент системи за управување со квалитет,систем за менаџмент со 

квалитет во прехранбената индустрија со посебен акцент млечната  индустрија и  ИСО 

стандард во прехранбената индустрија корисноста е над 90%  од страна на 

вработените, менаџерите, директорите, лидерите и целокупниот персонал во 

претпријатијата од прехранбената индустрија се  во функција  да се добие  подобар 

квалитет на производ или услуга. Застапеноста на   интерни проверки на менаџмент 

системот- алатка за само контрола во  прехранбената индустрија е околку 10% но и кај 

овој одговор имаше многу незаокружени модалитети е малку е фрекфентен податокот. 

 

7. На прашањето  дали во претпријатијата од прехранбената индустрија е застапен 

Интегриран менаџмент систем за квалитет одговорите се следни: 
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А. Постојано. 

Б. По потреба. 

В. Со примена на нов производ. 

Г. Ретко. 

 

1 2 3 4  

 

 Постојана примена на претпријатијата од прехранбената индустрија со посебен акцент 

млечната  индустрија се исјаснуваат на 60% од испитаниците за користење на  

интегриран менаџмент систем за квалитет.  Корисноста на овој систем по потреба е со 

10% . Кога се применува нов производ се користи и интегриран систем на менаџмент 

на квалитет од околку 25% . И ретко ваков систем се применува изразен само со 5% 

 

8. На прашањето  колу се застапени одделни иновации во млечната индустрија дадени 

се следните одговори 

 

А. Процесна иновација. 

Б. Маркетин Иновација. 

В. Организациска Иновација. 

Г. Иновација на нов производ. 

 

1 2 3 4  

 

 

Објаснување 

 

-Процесната иновација подразбира имплементација на нов или значително подобрен 

метод на производство или испорака во прехранбената индустрија. 

 

-Маркетинг-иновација е имплементација на нов маркетинг-метод што вклучува 

значителни промени во дизајнот на производите или пакувањето, пласирањето на 

производите, промоцијата или цената во прехранбената индустрија. 

 

-Организациска иновација е имплементација на нов организациски метод во деловната 

практика на претпријатијата, работното место, организациската структура или 

надворешните односи во прехранбената индустрија. 

 

-Иновацијата на нов производ подразбира воведување на добра или на услуги што се 

нови или значително подобрени од аспект на своите карактеристики или употребата за 

кои се наменети 
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Б.  Добивање подобрен веќе произведен производ 

 

 

Процесната иновација во млечната индустрија  е застапена со над 40% од страна на 

врвните менаџери и иноватори на стратешки одлуки. Маркетинг иновацијата и 

организациската иновација се застапени со над 30%  од одговорите на испитаниците . 

Внесот на  нови добра или услуги и нови подобрени суровини  за дадобиени 

квалитетен финален производ  изразен преку иновацијата на нов производ е преставен 

со оклу 29%. Од ова заклучуваме дека во голем процент претпријатијата се трудат и 

насочуваат за добар квалитет на производ. 

 

9. На прашањето  кои се корисности  од примена на иновациите на производите и 

услугите во млечната индустрија се: 

- подобар квалитет 

- прифатлива цена 

-урамнотеженост на пазарот 

-задржана конкуреција 

-поголем пласман 

- добивање атрактивен производ 

- добиен производ со прикладен дизај 

-поголема потрошувачка 

-афирмација на македонските производи 

- задоволна и законска стандардизација 

- сертифициран производ 

-брендиран производ 

-заштитен македонски производ 

-препознатлив производ 

-афирмиран производ 

-извезен производ 

-производ со кој се заштитува домашното производство. 

 

10.  На прашањето кон што повеќе се стремат претпријатијата од млечната индустрија 

дадени и добиени се следните сознанија 

 

А.  Нови производи и услуги   
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1 2 3 4  

 

Сите претпријатија од млечната индустрија се трудат и работат со стратегиска тактика  

да заштедат пари преку добивање  на подобрен  веќе произведен производ со 60% а со 

40 се ориентираат во млечната индустрија кон нов производ и  во функција на подобар 

квалитет на производ или услуга. 

 6. Заклучок 

 

 Технологијата, инвенцијата, уредот или новиот продукт не мора да бидат 

иновација сами по себе. За нештото да биде технички иновативно треба да понуди нова 

вредност и нов, подобар начин на извршување на нештата. Инвенција не е исто што и 

иновација. Инвенцијата е само еден дел од процесот на креирање иновација. Иновација 

е процесот на носење на инвенцијата на пазарот каде таа може да биде искористена. 

Иновациите го опфаќаат целиот процес и тие создаваат промени во начинот на кој 

луѓето ги прават работите. Секако, иновацијата сама по себе не е вредна – таа добива 

на вредност кога некој плаќа за неа. 

 Крајниот успех на производот од млечната индустрија како дел од 

прехранбената индустрија се проценува врз основа на степенот на неговата 

прифатеност од страна на потрошувачите на пазарот. Во трудот, поради честиот и 

забрзан пласман на нови/модификувани производи во рамки на различни индустрии и 

пазари, подетално е анализирана теоријата за „дифузија на иновации“. Процесот на 

прифаќање и усвојување на производот на пазарот познат како дифузија е всушност, 

процес на комуницирање на иновацијата преку одредени канали (масовни медиуми и 

интер-персонални канали), во тек на време, помеѓу припадници на одреден социјален 

систем. За претпријатијата од прехранбената индустрија со акцент на млечната 

индустрија, при пласирање на нови производи на пaзарот е значајно да ги знаат 

основните фактори кои го условуваат прифаќањето на иновацијата и ја забрзуваат 

стапката на прифаќање. Процесот на дифузија подразбира и познавање и предвидување 

на однесувањето на потрошувачите. Во оваа насока, од особено значење е анализирање 

на однесувањето на различните типови на потрошувачите при прифаќање на нови 

производи. Во современата економска литература иновацијата не се врзува исклучиво 

за високите технологии. Напротив, иновативноста и претприемничкото однесување 

денес се и фактор на вистинско преструктуирање и производно-техничко 
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ревитализирање на старите, традиционални сектори на стопанисување. Во тој поглед 

денес во САД голем број на претприемачи-иноватори остваруваат високи профити со 

ревитализација на старите индустриски гранки: челикот, текстилот, кожата и  млекото. 

Иновациите овде значат креирање и промовирање нешто ново, различно од 

претходното, кое на економските субјекти или на целата економија им дава нова 

развојна стратегија и енергија. Имено, иновациите треба да се гледаат како поводи за 

инвестирање во производството на нови материјални добра, воведување нови методи 

за производство, освојување нови пазари, воведување нова организација на 

производството во прехранбената индустрија  и сл. 

 Иновациите, сфатени како економски и социјален поим, имаат широко 

распространето влијание низ повеќе форми: како начин на однесување, како 

перманентен процес на реализација на развојните програми, вложување капитал, т.е. 

остварување траен и стабилен профит на долг рок. Тоа е процес на комбинација, 

рекомбинација, супституција на скапите и лимитираните со поевтини и помалку 

лимитирани производи, алокација и реалокација на факторите за производство и сл., но 

и креирање на организација во компанијата за создавање поголеми вредности. Во 

современата економска литература иновацијата не се врзува исклучиво за високите 

технологии. Напротив, иновативноста и претприемничкото однесување денес се и 

фактор на вистинско преструктуирање и производно-техничко ревитализирање на 

старите, традиционални сектори на стопанисување. Генерално може да се каже дека 

при освојување на пазарот е потребно да се приспособува и маркетиншката стратегија 

кон сегментот кој во тој момент го прифаќа производот, што најчесто значи поголема 

понуда на информации и поголема поддршка за производот со тек на време, зашто 

основата на потрошувачи по кривата на прифаќање се менува во правец на доцни 

усвојувачи, на кои им се потребни многу информации за да донесат одлука за 

купување. Припадниците по сегменти варираат и во зависност од категоријата на 

производот кој го купуваат, при што производите кои не носат голем ризик при 

купувањето може да се случи да имаат помал отпор при нивното прифаќање. Сепак, во 

крајна мера, производот ќе биде прифатен онолку колку што е приспособен кон 

потребите и барањата на потрошувачите. 

 Квалитетот е група на карактеристики кај определен производ кои ја 

определуваат неговата пожелност и кои можат да се контролираат од производителот 

за да се пресретнат определени барања од потрошувачите. Од аспект на потрошувач, 

степенот на исполнување на барањата за потребните карактеристики, цената и 



98 
 

“допадливоста” ја определуваат висината на квалитетот на производот. Од аспект на 

производител, квалитетот е структурата на карактеристиките на материјалите кои се 

искористени за креирање на определен производ. Додека повисокиот или понискиот 

квалитет во споредба со конкуренцијата се определува како осцилација од просекот на 

вредност за истите употребени материјали за производство на анализираниот производ. 

Забележливо е дека постојат различни дефиниции за квалитетот од страна потрошувач 

и производител, кое прави големи проблеми при комуникација помеѓу двете страни. 

 Често производителите во маркетинг кампањите комуницираат “Нашиот 

производ е со највисок квалитет!”, но во интерната комуникација на истото го додава и 

“… но потрошувачот тоа не го гледа”, што ја потврдува теоријата дека квалитетот е 

категорија различно гледана од вклучените страни. 

 Во истражувањето  процентуална структура  во Република Северна Македонија 

на  анкетирани се 120 лица регистрирани  на трговец - поединец, мали, средни и 

големи претпријатија, структурата на  застапување  за трговец - поединец е со учество 

во ова истражување со 30%, за малите претпријатија 35% и за средните 40%. 

 Битната  група како тотал од истражувањето  е вкупната индустрија од која  на 

млечната опфаѓаат 40% на трговија во прехранбена индустрија опфаќаат 5% и 

дистрибуција во млечна индустрија 5%. 

 Менаџирањето на човечките ресурси  како потенцијал од групата на 

менаџерите-сопственици  се најизразени   на возраст од 31-45 год., во значење   тие 

во  тој  период  се  и  најконкурентни  и  ефикасни,  исто  така  и  индивидуалните  

менаџери  кои  работат  под  притисок  -  пресија  на  нивните  прдпоставени  и  нивните  

разни  видови  директори.  Најголемо  учество  можат  да  дадат  на  46-55  годишна 

возраст  менаџерите  или  изразено  во  процентуална  застапеност  од  нашите 

анкетирани примероци тоа е 38%, а од 20-30 годишна возраст можат да дадат учество 

со 14% од менаџерите. 

 Најсоодветно перцепцијата на квалитетот од потрошувачот се опишува со 

зборот “допаѓање”, бидејќи доколку еден производ му се допаѓа повеќе од другиот, 

истиот за самиот потрошувач е со повисок квалитет, без разлика на реалната структура 

на користените материјали во неговото производство. Дополнително повисоката цена 

придонесува, да желбата да се поседува производот биде повисока или се зголемува 

“допадливоста” што директно повторно влијае на висината на квалитетот. 

 Проблемот всушност настанува кога како варијабла на се претходно наведено, 

се додава и цената како фактор при оценка на самиот квалитет. Иако, голем дел од 

потрошувачи јавно и директно не се квалификуваат како индивидуи кои имаат 
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предрасуди за “цена – квалитет” најголем процент од нив квалитетот го дефинираат 

како последица на цената. Според анализите спроведени од Инсајдер ИД, перцепцијата 

на потрошувачите за цените во една продажна локација, директно влијае кон 

перцепцијата на квалитетот на производите кои се нудат на истата. 

Постојат групи на производи чиј квалитет нема осцилација, односно самата структура 

на квалитетот на состојките е приближна, но производите кои имаат повисока цена се 

перцепирани како поквалитетни, кое што навистина дискутабилно дали е реално или 

не. 

 Од друга страна, што исто така е од голема важност, за потрошувачот цената е 

во многу ситуации пресудна за купување или не на определен производ, без разлика 

што го перципира со повисок квалитет. Во тој случај компаниите доколку имаат висока 

цена, постои веројатност дека производите ќе бидат посакувани и гледани како 

квалитетни, но нема да остваруваат продажба бидејќи цената го надминува буџетот на 

потрошувачот. Повторно, доколку производителите користат материјали за 

производство со висок квалитет, производот ќе има висока цена и повторно ќе биде 

перципиран со висок квалитет, но и висока цена. 

 Претпријатијата од прехранбената индустрија кои  постојано  користат, 

практикуваат и применуваат  системи за квалитет  и во континуитет применуваат 

системи за квалитет се изразени со четврто ниво на интензитет или над 85% од 

испитаниците се  во  корелација   да се добие  подобар конкурентен  квалитет на 

производ или услуга. Испитаниците  кои немале шанса за    примена на долг рок  се со 

10% прво ниво на интензитет . Испитаници со 5% припаѓаат на одговорите дека тие 

применуваат  по потреба  согласно активностите во поглед на квалитетот на 

производите и услугите. 

 Континуирана практика  на претпријатијата од прехранбената индустрија со 

посебен акцент млечната  индустрија се исјаснуваат на 60% од испитаниците за 

користење на  интегриран менаџмент систем за квалитет.  Корисноста на овој систем 

по потреба е со 10%. Кога се практикува  нов производ се користи и интегрирам 

систем на менаџмент на квалитет од околу 25% . И  поретко ваков систем се 

применува изразен само со 5% .

 Процесната иновација во млечната индустрија  е применлива  со над 40% од 

страна на врвните менаџери и иноватори на стратешки одлуки. Маркетинг иновацијата 

и организациската иновација се адаптирани  со над 30%  од одговорите на 

испитаниците . Внесот на  нови добра или услуги и нови подобрени суровини  за 
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дадобиени квалитетен финален производ  се ефектуирани   преку иновацијата на нов 

производ е преставен со оклу 29%. Од ова заклучуваме дека во голем процент 

претпријатијата се трудат и насочуваат за добар квалитет на производ. 

 За успешно позиционирање на производот потребно е да се постигне идеален 

баланс помеѓу цената, квалитетот на употребените материјали и буџетот на 

потрошувачот за соодветната категорија на производи. 

 Во континуитет  претпријатија од млечната индустрија  прават напори  и 

работат со конкурентна  тактика  да заштедат пари преку добивање  на подобрен  

профитабилен и ефикасен произведен производ со 60% а со 40% се ориентираат во

 млечната индустрија кон нов производ првпат пласиран на пазарот  и  во функција 

на подобар квалитет на производ или услугата. 
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 ПРИЛОГ 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ТЕМА : 

 Корисноста од примената на  иновации  на производи и услуги  преку системите 

за квалитетво прехранбената индустрија 

 

1. Применувате  ли  во Вашето претпријатие иновирани производи? 

 

А. Да . 

Б. Поретко. 

Б. По нарачка. 

Г. Не користиме. 

 

 

2.Колку во Вашето претпријатие се застапени стандардите за квалитет? 

А.  Ретко. 

Б.  Постојано. 

В.  По потреба. 

Г.  Кога имаме линија на новитети. 

 

3. На кое ниво се иноваците на Вашите менаџери во претпријатието? 

  

 А.  Базично  ниво. 

 Б.  Средно  ниво. 

 В   Стратешко ниво. 

 Г.  Менаџери-лидери 

 

 

4. Какво е вашето искуство при примената  на системите за квалитет на 

производите во прехранбената индустрија? 

 

А.  Долго време донесуваме и применуваме системи за квалитет 

Б.  Не сме имамеле прилика за долгорочна примена. 

В.  Континуитет во примената на системите за квалитет 

Г.  Применуваме по потреба потреба согласно активностите. 

 

5.  Какви иновации применува Вашето претпријатие ? 

 

А. Радикални. 

Б  Пробивни. 

В..Отворени иновации. 

Г. Инкременталните. 

 

Објаснување 
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6. Кои системи за квалитет ги користите? 

 

А.    Менаџмент системи за управување со квалитет. 

Б.    Систем за менаџмент со квалитет во прехранбената индустрија. 

В .   ИСО стандард во прехранбената индустрија. 

Г. Интерни проверки на менаџмент системот- алатка за само контрола во  

прехранбената индустрија. 

 

 

 

7. Дали е застепен во Вашето претпријатие Интегриран Менаџмент систем за 

квалитет? 

 

А. Постојано. 

Б. По потреба. 

В. Со примена на нов производ. 

Г. Ретко. 

 

 

 

8. Во  работењето на Вашето претпријатие колку се застапени следните иновации? 

 

А.Процесна иновација. 

Б .Маркетин Иновација. 

В. Организациска Иновација. 

Г. Иновација на нов производ. 

 

Објаснување 

 

- Инкременталните иновации вклучува модификација, рафинирање, поедноставување, 

консолидација и подобрување на постојните производи, процеси, услуги и активности 

за производство и дистрибуција во стопанството на една глобална економија. 

 

-Радикалните  иновации  вклучуваат  воведување на  нови  производи  или  услуги 

што прераснуваат во големи нови бизниси или создаваат нови индустрии или 

предизвикуваат значителни промени во целата индустрија и имаат тенденција да 

создаваат нови вредности. 

 

-Отворената иновација се состои од стратегии со кои претпријатијата  можат да 

стекнат технологии што им се потребни, како и да ги искористат технологиите што ги 

развиле. 

 

-Затворената иновација користи стратегија за ангажирање на најпаметните технички 

лица во индустријата. 

 

-Пробивните иновации креираат нови индустриски гранки или ги трансформираат 

постојните меѓу кои и прехранбената индустрија. 
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-Процесната иновација подразбира имплементација на нов или значително подобрен 

метод на производство или испорака во прехранбената индустрија. 

 

-Маркетинг-иновација е имплементација на нов маркетинг-метод што вклучува 

значителни промени во дизајнот на производите или пакувањето, пласирањето на 

производите, промоцијата или цената во прехранбената индустрија. 

 

-Организациска иновација е имплементација на нов организациски метод во деловната 

практика на претпријатијата, работното место, организациската структура или 

надворешните односи во прехранбената индустрија. 

 

-Иновацијата на нов производ подразбира воведување на добра или на услуги што се 

нови или значително подобрени од аспект на своите карактеристики или употребата за 

кои се наменети. 

 

 

9.Наведете некои од корисностите од примена на иновациите на производи и 

услуги во прехранбената индустрија ? 

 

А.----------------------------------------- 

Б.________________________ 

В._________________________ 

Г._________________________ 

 

 

 

10. Вашето претпријатие повеќе се стреми кон? 

 

 

А.  Нови производи и услуги   

Б.  Добивање подобрен веќе произведен производ 
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