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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ФФРМ  

 

ВИЗИЈА НА ФФРМ:  

Организираниот фармер - движечка сила за одржлив развој на Република Македонија 

МИСИЈА:  

Да ги организира и здружува фармерите на национално ниво во насока на заедничко решавање на 

проблемите и унапредување на земјоделското производство и руралниот развој во Р.Македонија  

ГЛАВНА ЦЕЛ:  

Да претставува модерна, транспарентна и демократска организација на фармерите, која  е национална 

препознаена и признаена  и ги обединува најголем дел од фармерите, ги застапува и штити нивните 

интереси и дејствува во насока на унапредување и развој на земјоделското производство и руралните 

средини согласно реалните потреби на фармерите во Р.Македонија  

ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ФФРМ 

ФФРМ дејствува на национално ниво согласно потребите и интересите на своите членови.  

Со цел ФФРМ да се издигне на ниво на релевантен национален претставник на фармерите во 

Р.Македонија, неопходно е: 

 зголемување на бројот на фармери кои членуваат во организацијата. 

 обезбедување на репрезентативна секторска застапеност на фармерите и национална покриеност 

 ефикасен систем за комуникација со своето членство, идентификација на нивните потреби и проблеми  

 функционален систем за собирање и анализа на релевантни податоци и информации, врз основа на 

кои ќе ја гради својата политика, своите ставови и акциони планови 

Ваквиот пристап ќе овозможи признавање и правно потврдување на ФФРМ во општеството и пред 

институциите како релевантен претставник на фармерите, базирано на реални потреби на членовите, 

точни податоци и сеопфатни анализи.  

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ЧЛЕНСТВО 

Членовите на ФФРМ се земјоделски здруженија, регионални и национални сојузи, земјоделски задруги 

формирани од земјоделци или земјоделски здруженија, како и  индивидуални членови кои  го 

исполнуваат основниот критериум – да е евидентиран фармер во Единствениот регистар за земјоделски 

стопанства на МЗШВ, или е во заедница со носител на  земјоделско стопанство. 

Има два вида на регуларни членови во ФФРМ: групни членови – земјоделски здруженија, регионални и 

национални сојузи, земјоделски задруги или трговски друштва формирани од земјоделски здруженија 

во земјоделскиот сектор и индивидуални членови – чиј состав е дефиниран од Генералното Собрание и 

детално објаснети во Политиката за членство на организацијата. Секој член одлучува дали ќе се зачлени 

како индивидуален или групен член и дали ќе членува во една од двете социјални мрежи кои 

функционираат при ФФРМ. Социјалните мрежи (Мрежа на жени фармери и Мрежа на млади фармери) 

се организираат врз база на специфични интереси и потреби на одредена група на членови на ФФРМ. 

Мрежите можат да се формираат и да се распуштаат со одлука на Генералното Собрание.   ФФРМ исто 

така има два типа на придружни членови (групни и индивидуални) кои имаат интерес за развој на 

земјоделството и руралниот развој. Овие придружни членови имаат имаат формални односи со ФФРМ, 

ги користат услугите на организацијата, на мрежите и активностите на ФФРМ, но немаат право на 

демократско претставување или да учествуваат на Генералното Собрание, на регионалните собранија 

или на собранијата на мрежите каде се бираат делегатите. 
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ФФРМ 
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СОБРАНИЕ  

Редовна годишна седница на Генерално Собрание на ФФРМ 

Генералното собрание е највисоко тело на ФФРМ. Редовната годишната седница на Генералното 

Собрание се одржува еднаш годишно, најдоцна до крајот на март во тековната за претходната година и 

се свикува од страна на Управниот Одбор на ФФРМ со одлука донесена на седница, најдоцна 3 недели 

пред одржувањето на Годишната седница.   

Редовната годишната седница на Генералното Собрание на ФФРМ се одржа на 31 март 2013 година во 

хотел Континентал, Скопје. На годишната седница на Генералното Собрание се разгледуваа извештаите 

од работењето на ФФРМ во 2012 година како и планот на активности на Федерацијата за спроведување 

во 2013 година. На седницата беа усвоени:  Годишниот извештај на ФФРМ за 2012 година, Годишниот 

финансиски извештај за 2012 година, Годишниот извештај за функционирањето на Управниот одбор во 

2012 година како и Годишната програма и буџет на ФФРМ за 2013 година.   

На седницата со поздравни говори се обратија Претседателот на ФФРМ, Андрија Секуловски; Заменик 

Министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, Зоран Коњановски како и претставниците од 

Шведската агенција за меѓународен развој (Сида), Билјана Петровска- Џартова и лицето за мониторинг и 

Јан Ериксон кои препорачаа ФФРМ во идниот период да работи на членство, на поголема обединетост и 

на предизвиците кои ФФРМ ја очекуваат во наредниот период во насока на развој на земјоделството. 

 

Дел од обраќањето на претседателот на ФФРМ, Андрија Секуловски 

   Федерацијата покажа дека земјоделците  само здружено и со заеднички сили можат да ги остварат 

своите права и интереси. Токму во овие 10 години создадовме една организација, еден бренд кој е 

препознатлив и достапен за земјоделците и пошироката јавност, организација која направи промени во 

насока на подобрување на информираноста, едукацијата и обединувањето на сите субјекти инволвирани 

во земјоделскиот сектор. Она што би можело да го истакнеме е дека вашите барања преку оваа 

организација но во соработка со државните институции се направени промени кои се чувствуваат во 

земјоделството. Кога станува збор за легислативата донесена е петгодишна програма за 

субвенционирање која треба да даде нова насока во развојот на земјоделството. Се хармонизираат многу 

закони, се даде можност на стопанството да се ревитализира и сето ова бара добро развиени капацитети 

за спроведување, но сепак треба да се работи. Најголема предност е што се препозна вредноста на 

македонското земјоделството и неговите компаративни предности. 
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УПРАВЕН ОДБОР  

 

Управниот одбор на ФФРМ ги надгледува, следи и извршува одлуките на Генералното собрание, 

во согласност со Статутот и одлуките донесени од Генералното собрание. Управниот одбор 

назначува и разрешува Претседател на Управен одбор и Извршен директор на ФФРМ и го следи 

спроведувањето на годишниот план на ФФРМ. Тој се состои од 7 членови. Претседателот на 

Управниот одбор се бира меѓу членовите на Управниот одбор и тој е правен застапник на ФФРМ. 

Во составот на Управниот одбор колку што е можно, се отсликува демографскиот состав на 

ФФРМ, особено етничката, родовата и младинската застапеност. Состаноците на Управниот 

одбор се водат според Деловник за работа на Управен одбор со кој подетално се уредува начинот 

на работа на Управниот одбор на ФФРМ како управно тело, кое е избрано од Собранието за да 

осигурат спроведување на неговите одлуки и да ја раководи организацијата во период помеѓу 

две седници на Собранието. Управниот одбор својата работа ја извршува на редовни состаноци 

кои се одржуваат задолжително на секои три месеци или вкупно 4 пати годишно . По потреба се 

свикуваат и посебни состаноци на писемно барање од тројца членови на УО  . Во 2013 година 

Управниот одбор одржа осум состаноци (25.01.2013; 10.03.2013; 20.03.2013; 17.05.2013; 

15.07.2013; 26.07.2013 , 13.08.2013 и 27.12.2013) од кои  шест состаноци се одржани во Скопје, 

еден состанок во Струмица и  еден состанок во Битола. Најголемиот дел од работењето на УО 

беше насочен кон организацијата и подобрување на работењето на ФФРМ, така што најголемиот 

број од точките на дневен ред беа посветени за редовните активности на организацијата и 

работењето на ФФРМ.  

Членовите на Управниот одбор ги избира и разрешува Генералното Собрание. 

Членови на Управен Одбор на ФФРМ од 20 јули 2012 

1. Андрија Секуловски (битолски регион) 

2. Мемет Синани (гостиварски регион) 

3. Никола Стаменов (струмички регион) 

4. Пере Крстев (кочански регион) 

5. Љупче Станковски (скопски регион) 

6.  Дијана Стоичовска (Мрежа на млади фармери) 

7. Љубица Џониќ (Мрежа на жени фармери) 
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МРЕЖА НА ЖЕНИ  - ФАРМЕРИ  

 

Целта на организирање на МЖФ е обединување и инволвирање на жените – фармери во 

членството и управувачките структури на земјоделските здруженија. Основни цели на кои се 

заснова Мрежата на жени фармери е економско јакнење на жената фармер, подигнување на 

свеста кај жената фармер за поголема вклученост во креирањето на земјоделската политика, 

регионално ширење на МЖФ и нејзино промовирање , интегрирање на родовите прашања во 

земјоделскиот сектор како и поттик и поддршка на жените – претприемачи. Активностите на 

Мрежата на жени фармери е да го зголемува своето членство и да влијае за поголема активност 

и вклученост од нивна страна во креирањето на земјоделската политика. Од 2012 година 

Мрежата на жени фармери имаат свој претставник односно член во Управниот Одбор на ФФРМ. 

Мрежата на жени фармери одржува годишни состаноци каде што се подготвува програма за 

понатамошно дејствување и спроведување на активности за јакнење на жената – фармер и 

нејзино поголемо инволвирање во земјоделското здружување и креирање на политика.  

МРЕЖА НА МЛАДИ –  ФАРМЕРИ  

 

Основна цел на Мрежата на млади фармери е спроведување на активности за поголемо 
вклучување на младите фармери во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел 
јакнење и подобрување на нивната општа состојба и побрзо интегрирање во општествените 
промени со цел да одговорат на разните предизвици кои ги очекуваат во секојдневието. ММФ се 
залага младите фармери да се интегрираат во општеството преку меѓусебна поддршка, 
волонтирање, промоција на младите како ресурс, младински активизам, младинска 
партиципација, транспарентност, демократија и меѓусебна доверба, информираност, 
застапување и лобирање за младинската земјоделска и рурална политика. Мрежата на млади 
фармери во рамките на ФФРМ во текот на 2013 година работеше на развивање на лидерските и 
претприемачки вештини на младите фармери во Р. Македонија, поттикнување на тимската 
работа и комуникацијата помеѓу нив, промоција на земјоделството помеѓу младите, даваше свој 
придонес во развојот на економијата, заштитата на животната средина и подигањето на 
квалитетот на живеењето.  
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СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ  И МЕЃУНАРОДНИ ПАРТНЕРСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУЦИИ И ДОНАТОРИ  

1. Шведска агенција за меѓународен развој (СИДА) 

ФФРМ, во рамките на излезната стратегија на Меѓународната шведска агенција за развој (Сида), продолжи 

со реализација на проектот „Промоција на интересите на фармерите на РМ“преку кои се финансираа 

активности за надградување и одржливост на организацијата. Четирите главни цели на проектот се: 

стратегија за одржливост на ФФРМ, подобрување на организациските капацитети, структура и рутини, 

пристап до фондови од различни донатори и промовирање на интересите на фармерите. Реализацијата 

на проектот е технички подржана од меѓународната консултантска куќа GRM. Во септември ФФРМ со 

посебна свеченост одбележа десет години соработка со Сида. 

2. Албански земјоделски совет (КАШ)  

ФФРМ и КАШ започнаа со имплементација на проектот   „Почувствувај го здравиот рурален живот“,  кој е 

финансиран од  ИПА-програмата на ЕУ за прекугранична соработка со Република Албанија. Целта на 

проектот е да се подобри економската состојба на руралното население во пограничните региони (Полог, 

Пелагонија, Елбасан и Дибра) преку нивна меѓусебна соработка, воспоставување на тренинг центар с. 

Вруток, Гостивар, едукација за рурален развој, промоција на традиционалната храна и руралниот 

туризам. Придобивките од проектот се од особена корист за локалното население во пограничните 

региони, особено младите и жените фармери, но исто така и за сите граѓани, институции и организации 

кои работат за развој на земјоделството и руралниот развој 

3. АФДИ  (Организација на француски земјоделци за меѓународен развој) 

Еден од повеќегодишните проекти на ФФРМ во 2013 година е проектот со АФДИ кој се заснова на 

програма за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија во поглед на зајакнување 

на капацитетите на фармерите и фармерските организации за подобрување на профитабилноста и 

структурата на млекото и млечните производи. Проектот вклучува три активности и тоа: здружување на 

фармерски организации, зајакнување на капацитетите на млекопроизводителите за профитабилно 

производство на млеко, како и зацврстување на фармерските организации на Балканот.  

4. Проект за мрежа на земјите од западниот балкан за зголемување на компетенциите за рурален развој 

(ТЕМПУС) 

"Проект за мрежата на земјите од западен балкан за зголемување на компетенциите за рурален развој“ е  

финансиран од ТЕМПУС програмата и се спроведува од  20 формални (универзитети) и неформалните 

организации кои преку обуки и издавање на брошурии имаат за цел  да придонесат во зголемување на 

капацитетите и надлежностите за специфичните потреби и неформалното образование во  

земјоделството и руралниот развој  

5. Иницијатива за земјоделски развој на Косово – IADK 
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Организирани се средби на земјоделци од ФФРМ и IADK со цел да се разменат искуства. ФФРМ и IADK се 

дел од тимот на формирање Балканската мрежа на земјоделски асоцијации (БААН), која продолжува да 

функционира во насока на зближување на земјоделците од регионот. 

6. АГРО – СТАРТ „Транснационална мрежа за поддршка на мали и средни претпријатија во секторите 

сточарство и растително производство“ 

Федерација на фармерите на РМ започнува со реализацијата на активностите кои се дел од проектот 

„Транснационална мрежа за поддршка на мали и средни претпријатија во секторите сточарство и 

растително производство“. Проектот се реализира во седум држави (Романија, Бугарија,Р. Македонија, 

Грција, Албанија, Италија, Словенија), а се спроведува од страна на 12 организации . Целта на проектот е 

да се зголеми конкурентноста на МСП и да се промовира и олесни иновативното  претприемаштво давајќи 

одговор на потребите за специфични услуги за поддршка на МСП во секторите растителното производство 

и сточарство кои се прилагодуваат на интегрираниот транснационален пристап. 

7. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје и Институт за земјоделство 

Во рамките на спроведувањето на активностите голем дел од професорите од Факултетот за земјоделски 

науки и храна и Институтот за земјоделство, Скопје учествуваа на работилници, обуки каде што се 

разменуваа знаења и искуства во насока на развој на земјоделствто. Голем дел од професорите 

соработуваа во подобрувањето на информираноста и едукацијата на земјоделците со пласирање 

релевантни информации, совети и прирачници во списанието „Моја земја“ 

8.АГБИЗ  

ФФРМ е вклучена во активностите на Агбиз програмата на УСАИД и имплементирана од страна на Tetra 
Tech ARD, Inc. ФФРМ беше директно вклучена во активностите кои се спроведуваа преку консултантските 
куќи ЕПИЦЕНТАР и МЦГ во насока на развој на секторите за свежо овошје и зеленчук. 
Целта на АгБиз е зголемување на економскиот раст во Македонија преку проширено и еколошки 

одржливо производство и продажба на земјоделски производи со додадена вредност, оспособувајќи 

ги  производителите и преработувачите да се конкурентни на регионално и глобално ниво. 

9.Мрежа за рурален развој  на РМ 

Здружението на граѓаните „Мрежата за рурален развој на РМ “ и ФФРМ ја продолжија соработката во 

областа на влијанието на климатските промени врз земјоделството и руралниот развој. Мрежата за 

рурален даде поддршка во организацијата на „Меѓународниот ден на руралната жена – 15 октомври“, кој 

во Рм го организира ФФРМ. 
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ЛОБИРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ФАРМЕРИТЕ  

Федерација на фармерите на Република Македонија во исполнување на нејзината основна мисија – да ги 
заштитува економските, социјалните и културните права и интереси на руралното население, оваа година 
особено беше фокусирана на креирање на развојна политика и информирање за економското 
здружување на земјоделците, како и членовите на ФФРМ во комисиите и под-секторските групи 
формирани согласно Законот за земјоделство и рурален развој во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, учествуваа во креирање на јавните политики преку давање на мислења, 
ставови и предлог решенија за регулирање на пазарот, понудата и побарувачката за земјоделски 
производи и за утврдените проблеми или прашања во под-секторите. 

 

Постигнати резултати 

 Претставниците на производителите на жито во ФФРМ, во континуитет ги следеа состојбите со 
откупот на пченицата во оваа година, и активно беа вклучени во преговорите за надминување на 
проблемите со купопродажбата на пченицата. Производството на пченица беше привремено 
заштитено со воведувањето на мерка на Владата со условување на увозот на пченица и брашно. 
По реакциите на земјите од соседствто за мерките за заштита на пченицата, на средбите со 
владините претставници и откупувачите се апелираше на реализација на откупот пред укинување 
на мерката за забрзување на откупот од страна на откупувачите, постигнување на реални цени 
согласно трошоците на производителите како и забрзување на интервентниот откуп од страна на 
Агенцијата за стокови резерви;  

 ФФРМ организираше директни средби со фармерите, МЗШВ и Агенцијата за храна и 
ветеринарство, на кои беше договорено пчеларството да биде приоритет во исплатата на 
субвенциите.  

 Федерацијата на фармери го покрена прашањето на пчеларите во врска со легалното поставување 
на пчелни семејства во шумите. Оваа активност резултираше со измени на Законот за шуми, што 
доведува до понатамошна заштита на интересите на пчеларите за лоцирање и регистрирање на 
пчелните семејства во шумско земјиште со обезбедување на бесплатен легален документ за 
користење на тоа земјиште.  

 ФФРМ организираше информативни работилници во соработка со Агенцијата за храна и 
ветеринарство за идентификација и регистрација на пчелните семејства и регулирање на прометот 
на мед во мали количини, како и квалитетот на медот како земјоделски производ. На овие средби 
повеќе од 200 пчелари беа информирани за законските измени и новини, и правата и обврските 
на пчеларите по овој основ. 

 На барање на ФФРМ, Агенцијата за храна и ветеринарство во координација со Платежната 
Агенција го продолжи рокот за доставување на податоците за бројната состојба на презимени 
пчелни семејства, со што се овозможи голем број на пчелари да го остварат правото за користење 
на финансиска поддршка; 

 За предизвиците во млекопроизводството беше организирана работилница со сите засегнати 
страни на која беше договорено да се зајакне соработката со преработувачката индустрија и 
фармерите и многу повеќе да се работи на подобрување на квалитетот на млекото. 
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 ФФРМ успешно се залага за редовна ревизија на рамката за ИПАРД со цел да ја приспособи на 
променливите состојби во руралните средини во Македонија. Промените предвидуваа 
намалување на ограничувањата кои се однесуваат на капацитетите на земјоделците  при 
аплицирање за оваа програма, и вклучување на машини и градење нови фарми за сточарско 
производство. Овие измени се лобирани преки Комитетот за ИПАРД како национално владино 
тело за оваа програма, каде ФФРМ е претставена преку претседателот на ФФРМ. Препораките на 
ФФРМ беа прифатени од Комитетот за ИПАРД и истите се вклучени во јавниот повик објавен во 
јули 2013; 

 Федерацијата организира многу активности во врска со катастрофалните поплави во регионот на 
Струмица кои предизвикаа непоправлива штета на посевите, посебно на зеленчукот, а помалку на 
овошките. Состаноци беа организирани со фармери и со  4 општини во регионот на Струмица за 
да се реши проблемот со честите поплави во регионот и беше договорено да се започне со 
изготвување на заедничка стратегија за решавање на овој проблем. Како резултат на активностите 
на ФФРМ, Владата го прифати предлогот на ФФРМ да се изврши хемиска и бактериолошка анализа  
на почвата која беше зафатена од поплавите и да се гарантира нејзиниот бонитет согласно 
стандардите.   

 Во февруари оваа година излезе законот што го регулира формирањето и функционирањето 
земјоделските задруги. МЗШВ делумно ги прифати промените што ФФРМ во изминатата година 
ги предлагаше да влезат во законот за земјоделски задруги, како што се дефинирање на поширок 
опсег за работа на земјоделските задруги. ФФРМ смета дека овој закон се уште треба да трпи 
дополнителни модификации, како што се: намалување на бројот на членови основачи на 
задругата од 10 на 5-7, обемот на задругите не може да се определува само во зависност од бројот 
на членовите на задругата како и нивните производствени капацитети, туку треба да се земе во 
предвид финансиското односно економското работење на задругата, предвидување на 
финансиската поддршка за задругите за покривање на трошоците за финансиска ревизија и друго.  

 ФФРМ организираше десетина обуки во руралните средини за основање, функционирање и 
легалните аспекти на задругите, наменети за фармерите кои се заинтересирани за основање на 
задруги и за оние кои сакаа да бидат информирани; 

 ФФРМ заедно со ЦЕА (Центар за економска анализа) работеше на истражување за националниот 
систем за кредитирање во земјоделството со цел да ги утврди условите и проблемите со кои се 
соочува овој процес со оглед на тоа дека земјоделците имаат ограничен пристап до земјоделските 
кредити. Ова истражување се состоеше од интервјуа и пополнети прашалници од страна на 
земјоделци, финансиски институции и други организации кои се вклучени во ова прашање. 
Резултатите беа соопштени на заинтересираните страни на панел дискусија и тие беа понатаму 
ажурирани и дистрибуирани до надлежните институции и организации. Резултатите покажаа дека 
системот на заеми во земјоделството не функционира во идеални услови и дека се соочува со 
многу проблеми и пречки; 

 На барање на ФФРМ продолжен е рокот за легализација на трактори. Според Законот процесот на 
легализација на тракторите требаше да заврши до 10 април, така што  се продолжува до 30 
септември 2013 година. Барањето ФФРМ го поднесе до Владата врз основа на информациите кои 
ги доби од своето членство дека се уште станува збор за мал број на трактори за кои е започнат 
процесот на легализација. 
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ЕФАС ( Воспоставување на систем за сметководствена евиденција на фарма во ФФРМ) 

ЕФАС (Воспоставување на систем за сметководствена евиденција на фарма  во ФФРМ) вклучува околу 100 
фарми распространети на различни локации во земјата. Активностите во врска со системот вклучуваат: 
осмислување и објавување на нови тетратки, теренски посети на пилот-фармите, следење на процесот на 
собирање и внесување на податоци како и обезбедување на помош на заинтересираните земјоделци за 
правилно внесување на податоците. Во 2013 год, системот ЕФАС беше ажуриран со можност за 
електронско внесување на податоците од фармата преку специјализиран софтвер за фарма PANTHEON FA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВАЖНИ НАСТАНИ НА ФФРМ  
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              ПРИСУСТВО И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МАНИФЕСТАЦИИ И СВЕЧЕНОСТИ  

 Со отворање на рурален тренинг-центар во гостиварското село Вруток  свечено беше означен 

почетокот на проектот „Почувствувај го здравиот рурален живот“, кој е финансиран од  ИПА-

програмата на ЕУ за прекугранична соработка со Република Албанија и се имплементира од страна 

на Федерацијата на фармерите на РМ и Албанскиот земјоделски совет. На настанот се обратија 

Аиво Орав, шеф на делегацијата на ЕУ, Тахир Хани, министер за локална самоуправа, Невзет Бејта, 

градоначалник на општина Гостивар, и Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ, кои истакнаа 

дека од овој проект очекуваат резултати кои ќе помогнат за развој на селата и за економско 

јакнење на регионалниот пазар. 

 Со посебна свеченост ФФРМ ја одбележа десетгодишната соработка на Федерацијата на 

фармерите на РМ и Меѓународната шведска асоцијација за развој (Сида) во која се спроведуваа 

активности во насока на развој на аграрот, земјоделското здружување и креирање на 

земјоделското списание за земјоделство и рурален развој „Моја земја“. Станува збор за значаен 

проект не само за ФФРМ, туку и за Р. Македонија кој даде голем придонес за развојот и јакнењето 

на земјоделското здружување, да се чуе гласот на земјоделецот и да се заштитат неговите права 

и интереси. Меѓународната шведска агенција за развој - Сида го препозна значењето на 

формирањето на една ваква силна национална организација и заедно со Шведската федерација 

на фармерите (ЛРФ) во последните десет години силно ја поддржуваат во исполнувањето на 

нејзината мисија и визија, како финансиски, така и со техничка поддршка и размена на искуства. 

Во последните три години ФФРМ самостојно го спроведуваше проектот „Промоција на интересите 

на фармерите во РМ“. На прославата со поздравни говори се обратија Андерс Хедлунд, 

претставник од Сида, Зоран Коњановски, заменик-министер за земјоделство и Андрија 

Секуловски, претседател на ФФРМ. Во рамките на прославата ФФРМ додели и членски книшки со 

кои ги направи свои почесни членови Матс Стафансон, амбасадорот на Кралството Шведска, 

Андерс Хедлунд, претставник на Сида, Јан Ериксон, личноста која ги подготвуваше мониторинг-

извештаите за имплементацијата на проектот, Билјана Петровска-Џартова, претставник од Сида и 

Васко Хаџиев, член на насочувачкиот комитет на проектот. Членските книшки беа доделени од 

страна на членовите на УО на ФФРМ.  

 ФФРМ по трет пат ја организира  манифестацијата „Етно ден на млади фармери“ каде што беше 

презентирана и промовирана традицијата, заживување и унапредување на руралниот живот, 

преку негување на подзаборавените традиционални обичаи, како и пренесување на порака за 

развој на руралните средини и отворање на бизниси на овие места каде што носители на 

бизнисите се млади лица. Во рамките на манифестацијата присуствуваа гости од Бугарија, а со 

поздравни говори се обрати член на УО од струмичкиот регион, Никола Стаменов, Томе Тимов, 

координатор на манифестацијата, додека изјави за медиуми беа дадени од млади фармери и 

Дијана Стоичовкса, член на УО од Мрежата на малди – фармери.  

 ФФРМ по шести пат го одбележи Меѓународниот ден на руралната жена со цел да се даде значење 

на улогата на жената–фармер, а воедно да се поттикне нејзиното активно дејствување во развојот 

на земјоделството и здружувањето. Манифестацијата се оддржа во Неготино и  беше поддржана 

и од Мрежата за рурален развој. На манифестацијата се обратија Љубица Џониќ, член на УО од 

Мрежата на жени-фармери, Васе Мојсовска, член на ФФРМ, Бранкица Мавчева, претседавач на 
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Собранието на ФФРМ, Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ. Во рамките на манифестацијата 

се одржа и натпревар за подготовка на благи традиционални специјалитети. 

 ФФРМ во есенскиот период со свој штанд учествуваше на 10 манифестации кои се одржуваат низ 

РМ во насока на промоција на македонските квалитетни и препознатливи производи. ФФРМ 

учествуваше на „Денови на македонскиот мед “, манифестација која се одржа во Скопје, 

„Преспански јаболкобер 2013“, традиционална манифестација со која започнува бербата на 

јаболката во Преспа, „Денови на оризот“ во Кочани со која на традиционален начин се означува 

почетокот на жетвата, „Валандовска ракијада“ во Валандово, ,„Ајверијада“ во Струмица, „Денови 

на медот“ во Кочани, „Денови на македонското пчеларство“ во Битола. „Костенијада 2013“, во 

струмичкото село Смоларе, „Празијада“ во струмичкото село Градашорци“, „Костенијада“ во 

Македонски брод. На своите штандови ФФРМ ги презентира своите активности, услуги и начинот 

како се станува член во ФФРМ.  

 ФФРМ организира презентација на проектот „Транснационална мрежа за поддршка на мали и 

средни претпријатија од областа на сточарството и растителното производство - AGRO-START“ е во 

РМ. На презентацијата учествуваа повеќе од 50 учесници од следниве институции и организации: 

претставници на Министерството за земјоделство и рурален развој на РМ, стопански комори, 

владини и невладини институции, претставници на малите и средните претпријатија од областа на 

растителното производство сточарството, земјоделци. 

 Претставници од ФФРМ присуствуваа на промотивен настан на проектот „Почувствувај го здравиот 

рурален живот“ организиран од страна на Албанскиот земјоделски совет – КАШ, кој се одржа во 

Пешкопеја во регионот Дибра во Р. Албанија. Претставниците од КАШ и ФФРМ, како партнерски 

организации во спроведувањето на проектот финансиран од ИПА-програмата на ЕУ за 

прекугранична соработка со Република Албанија, имаа можност да ги запознаат фармерите и 

другите учесници во земјоделскиот сектор и руралниот развој со основните цели, активности, како 

и со очекуваните резултати од проектот. На средбата присуствуваа Марија Ѓошева-Ковачевиќ, 

проект-менаџер, Стеван Орозовиќ, извршен директор на ФФРМ, и Трајанка Апостолова, 

финансиски-менаџер на ФФРМ. 

 Претставници од ФФРМ во февруари присуствуваа на  првата средба  во Букурешт, Романија, со 

која официјално се означи почетокот на проектот АГРО-СТАРТ, настан кој беше организиран од 

страна на Националната федерација на синдикатите за земјоделство, храна, тутун и поврзани 

области и услуги - AGROSTAR, Романија, која е и водечкиот партнер во проектот. ФФРМ е еден од 

12 партнери во проектот кој се имплементира во 7 држави и целта е да се зголеми конкурентноста 

на МСП, да се промовира и имплементира иновативно претприемништво преку одговарање на 

потребите за специфична поддршка на МСП од областа на растителното производство и 

одгледувањето животни со транснационален пристап. 

 Претставници од ФФРМ присуствуваа на манифестација „Денови на одгледувачи на овци и кози“, 

која се одржа на ски-центарот Заре Лазаревски во Маврово. Членовите на ФФРМ се натпреваруваа 

во категориите стрижење на овци и молзење на овци, а дел од нив учествуваа и на 

трибината  „Конзервација на биолошката разновидност во сточарството на национално ниво“. 

 



 

 16 

                РАБОТИЛНИЦИ, ФОРУМИ, ТРИБИНИ, ДЕБАТИ 

 ФФРМ, во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, организираше работилница со 
пчеларите. Средбите се реализираа во Кочани и Битола, каде што пчеларите имаа можност да се 
запознаат со позначајните законски новини во пчеларството како што се идентификација и 
регистрација на пчелните семејства, критериумите за безбедност за ставање во промет на мед и 
производи од мед за исхрана на луѓе, критериумите за квалитет за ставање во промет на мед и 
производи од мед за исхрана на луѓе, како и за директно снабдување на потрошувачите со мед 
произведен во мали количества. 

 

 ФФРМ, во организација на Епицентар и со поддршка на програмата АгБиз на УСАИД, организираше 

работилница на фокус-група за вредносниот синџир за свеж зеленчук и фокус-група за јаболка и 

трпезно грозје. На средбите, кои се одржаа во Неготино, Ресен и Струмица, се разговараше за 

производствените трошоци, пласманот и предизвиците. Во Струмица беше промовиран 

прирачник за агроеколошки мерки и се истакна дека и оваа сезона производството покажува 

пораст, како и во изминатите неколку години, но трошоците за производство и откупната цена сè 

уште претставуваат предизвик. 

 Во организација на Федерацијата на фармерите на РМ и Фондацијата АЦЕ и МЦГ, во Струмица се 

одржа работна сесија на тема „Развој на договорното производство во земјоделството“. На 

средбата, со поздравни говори се обратија Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ, и Зоран 

Коњановски, заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 ФФРМ и консултантската куќа МЦГ организираа работилница со потсекторските групи за овошје и 

зеленчук во Струмица за запознавање со законските одредби за групи на производители и 

организации на производители, како економски форми на здружување во овоштарството и 

градинарството. Преку презентирање позитивни примери од студиското патување во Унгарија, 

поддржано од УСАИД, а во организација на ФФРМ и МЦГ, членовите на ФФРМ го објаснија 

значењето на овој вид организирање на земјоделците кои во западноевропските земји ја имаат 

најголемата пазарна моќ, главно преку оптимизација на трошоците, големите количества за 

понуда на пазарот, подобро информирање и следење на унифицираните технологии за 

производство на одреден производ и имплементација на стандарди за подобрување на 

квалитетот на земјоделските производи.   

 ФФРМ во соработка со Епицентар и поддршка од Агбиз програмата на УСАИД, организира 
работилница со своето членство за производство и значење на сертифициран материјал за 
јаболка, подигнување и одгледување на интензивен јаболков насад и подлоги, како и користење 
на сертифициран саден материјал за трпезно грозје. Обуките беа спроведени со фокус-групите за 
јаболко и трпезно грозје, а предавачи беа професорите Маријан Кипријановски и Климе Белески. 
Целта на обуките е воведување на нови технологии во производството на јаболко и трпезно грозје.   

 

 ФФРМ и програмата „Пум“ во соработка со Кралството Холандија организираа обука за развој на 

коопретаивното здружување каде што беа презентирани успешни примери од Холандија. На 

средбата присуствуваше и Петер Верхејен, заменик-амбасадор на Кралството Холандија. 
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 ФФРМ, во соработка со словенската софтверска компанија „Даталаб“, одржа работилница каде 

што го презентираше пакетот за електронско водење на сметководствена евиденција на фарма. 

ФФРМ започна со реализација на оваа активност за да им помогне на фармерите полесно да се 

справат со предизвиците со кои се соочуваат во секојдневното водење на фармите и со потребата 

да развиваат вештини и алатки за добро раководење на фармите и донесување на одлуки врз 

основа на сите влезни и излезни податоци на фармата.  

 Претставници од ФФРМ учествуваа на АГРО-СТАРТ работилниците каде што се селектираа 
примери кои ќе бидат дел од  Водич за добри практики, кој ќе содржи 30 вакви примери и ќе биде 
подготвен во 2014 година. На база на овие пристапи исто така ќе се подготви и  Сервисен Протокол 
за Југоисточна Европа (ЈИЕ) насочен кон организациите кои нудат бизнис поддршка со цел да се 
подобри обезбедувањето на сервиси за поддршка и иновации на мали и средни претпријатија 
(МСП) и да им се помогне на МСП подобро да ги искористат можностите за развој во ЈИЕ.  
Работилниците се одржаа во Романија, Италија, Грција, Албанија и Бугарија. 

 Федерацијата на фармерите на РМ одржа работилници во Свети Николе и Неготино каде што беше 
презентиран Новиот закон за земјоделски задруги и начините за формирање на кооперативи, 
обврските и правата на членовите на земјоделските задруги. Пред земјоделците беа презентирани 
најновите измени во ИПАРД програмата. Присутните земјоделци покажаа најголем интерес за 
мерката за обнова на постојни лозови и овошни насади и за набавка на механизација. 

 

 ФФРМ организира работилница во млекарата Суташ на тема „Здружување на 

млекопроизводителите во кооперативи и откупни пунктови“, каде што француски фармери 

одржаа предавање и ги споделија своите искуства со македонските сточари. На предавањето беа 

присутни фармери од прилепско-битолскиот и скопско-кумановскиот регион коишто имаа 

можност да се запознаат со начинот на функционирање на кооперативите во Франција каде што 

тие се поделени согласно намената за која се користат, односно кооперативи за набавка на 

материјали, кооперативи за млеко и производство на млечни производи, кооперативи за 

поврзување на фармерите со пазарот итн .Активноста  се реализира во рамките на заедничката 

програма со Француската асоцијација на земјоделци за меѓународен развој (АФДИ) во рамките на 

програмата за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Република 

Македонија.   

 ФФРМ и француската организација АФДИ организира трибина „Подобрување на квалитетот на 

млекото“ во рамки на програмата за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна 

Нормандија и Република Македонија. На трибината се разговараше за избалансираната храна и 

хигиена на фармите кои се едни од основите алатки за производство на квалитетно млеко.  

 ФФРМ организира и посети на фарми за утврдување на хигиената на млеко. Професорот Владимир 

Какуринов и претставници од ФФРМ ги посетија двете пилот-фарми кои се дел од проектот за 

подобрување на квалитетот за млекото, каде што беа земени проби од постелката на кравите, од 

водата што ја пијат, од вимето, рацете на фармерот, лактофризерот, како и од млекото и истите се 

однесени на испитување во лабораторија за да се види бројот на бактерии, микроорганизми, 

соматски клетки, како и други показатели кои говорат за степенот на хигиена на фармата и 

квалитетот на млекото на овие две пилот-фарми. Активноста е реализирана во рамките на 



 

 18 

заедничката програма со Француската асоцијација на земјоделци за меѓународен развој (АФДИ) 

во рамките на програмата за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и 

Република Македонија.   

 ФФРМ организира средба со населението од полошкиот регион во село Вруток, каде што е отворен 

руралниот тренинг-центар кој е дел од проектот „Почувствувај го здравиот рурален живот“. На 

населението му беа презентирани активностите на проектот, како и активностите и услугите на 

ФФРМ. На средбата присуствуваше и заменик-претседателот на ФФРМ, Мемет Синани. 

 ФФРМ организира Годишен состанок на младите фармери кој се одржа во Струмица. На него се 

зборуваше за понатамошните активности што треба да се реализираат во рамките на Мрежата на 

млади фармери. На состанокот со поздравен говор се обрати Дијана Стоичовска, член на УО од 

Мрежата на млади фармери и Никола Стаменов, член на УО на ФФРм од струмичкиот регион.  На 

состанокот проф. д-р Миле Пешевски одржа презентација на тема „Претприемништвото – 

предизвик за младите фармери“ и проф. д-р Сузана Кратовалиева, директор на фитосанитарната 

лабораторија, во својата презентација ја истакна важноста на квалитетниот семенски материјал за 

земјоделството. 

 ФФРМ организира средба со јаболкопроизводителите во Ресен на која што се разговараше за 

проблемите и предизвиците во овој сектор, На средбата присуствуваа  производителите на јаболка 

од преспанскиот, тетовскиот, битолскиот и охридско-струшкиот регион кои истакнаа дека оваа 

година главен проблем е откупот. На средбата присуствуваа претставници од АПРЗ, ФЗНХ, 

Земјоделскиот институт, како и членови на ФФРМ. Средбата ја отвори Андрија Секуловски, 

претседател на ФФРМ. 

 ФФРМ одржа средба со членовите од Мрежата на млади фармери на тема: Развојна стратегија за 

2013 година. На средбата со поздравни говори се обратија  Дијана Стоичовска член на Управниот 

Одбор од Мрежата на млади фармери и Пере Крстев член на Управен Одбор на ФФРМ. Како 

приоритетни активности беа издвоени: обука за задруги ( и менаџери), обука за лобирање и 

застапување на своите интереси за добивање на финансиска помош за развој на своите фарми, 

обука за сметководство и менаџмент на фарма и курс по англиски јазик. 

 

 

               КОНФЕРЕНЦИИ 

 ФФРМ, Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Центарот за иновации, со поддршка од АгБиз 
Програмата на УСАИД, организираа конференција за “ Кредитирање во земјоделствто – состојби 
и перспективи“. На конференцијата присуствуваа директните корисници на земјоделските 
кредити - фармерите од ФФРМ; претставници од државните институции за оваа проблематика, 
финансиски институции, Стопански комори, организации/институции домашни и меѓународни 
кои работат на развојот на земјоделството и руралниот развој. На Конференцијата беше 
презентирано истражувањето за кредитирањето на земјоделството во Република Македонија 
подготвено од Федерација на фармерите на Република Македонија (ФФРМ) и Центарот за 
економски анализи (ЦЕА). 
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 Претставници од ФФРМ присуствуваа на завршната конференција на Проектот за „Вмрежување на 

западнобалканските земји за зајакнување на руралното советодавство преку реформи во 

наставните програми“, која се одржа во Нови Сад, Србија. Проектот е финансиран од програмата 

ТЕМПУС на Европската Унија и покрај Федерацијата на фармерите, учествуваат уште 19 

организации. На конференцијата беше презентирано искуството на европските земји во руралниот 

развој со фокус на мултифункционалноста на руралните стопанства како фактор за подобар 

рурален развој. 

 Претставници од ФФРМ присуствуваа на Транснационална конференција за поддршка на мали и 

средни претпријатија во секторите сточарско и растително производство, која се одржа во 

ноември во Софија, Бугарија како дел од проектот АГРО-СТАРТ. На конференцијата присуствуваше 

Андрија Секуловски, претседателот на ФФРМ, Стеван Орозовиќ, извршен директор на ФФРМ  и во 

рамките на самата конференција Гоце Џуровски, проект кординатор на АГРО-СТАРТ во РМ ја 

презентира добра практика на ФФРМ „Сметководствена евиденција на фарма“.Конференцијата се 

одвиваше во рамките на Бугарскиот економски форум и беше отворена од страна на заменик-

директорот на Државниот земјоделски фонд во Бугарија, Атиџе Алиева-Вели и директорот на 

Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството во РМ, Игор Златков, кои ги презентираа 

начините за стимулирање на развој на малите и средни претпријатија во сточарското и 

растителното производство. Проектот АГРО-СТАРТ беше презентиран на конференцијата од страна 

на лицето одговорно за комуникации на проектот, Билјана Петровска-Митревска, ПР на ФФРМ. 

 Претставници од ФФРМ учествуваа на регионалната конференција на Балканската мрежа на 

земјоделски асоцијации (БААН) во Скадар, Р. Албанија. Целта на конференцијата е понатамошно 

продлабочување на регионалната соработка и конкурентност, обезбедување на насоки за 

пристапување кон ЕУ и надминување на заедничките предизвици, како и развој на долгорочна 

стратегија на БААН. На конференцијата, којашто беше организирана од страна на албанската 

невладина организација LEAA и шведската организација SV Jönköping, учествуваа земјоделски 

организации од Албанија, Црна Гора, Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Како претставник 

на ФФРМ присуствуваше Мемет Синани, заменик-претседател на ФФРМ. 

 

 

                МЕМОРАНДУМИ, ДОГОВОРИ, СОРАБОТКИ 

 ФФРМ потпиша меморандум за соработка со фирмата „Даталаб“ за користење на софтвер за 

сметководствена евиденција на фарма,  како основна алатка за добро менаџирање на фармите во 

услови на силна конкуренција, од најголема важност е редовната евиденција на сите трошоци и 

приходи на фармата и користење на податоците за правилно донесување на одлуки. 

 ФФРМ и општина Гостивар потпишаа меморандум за соработка во областа на земјоделството и 
руралниот развој. На ваков начин се овозможува  заеднички да се идентификуваат потребите за 
активности во секторот на земјоделството и нивно спроведување, едукација и поддршка на 
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земјоделците, изнаоѓање на потребните технички и финансиски ресурси за подобрување на 
земјоделскиот сектор. 

 ФФРМ и општина Пехчево потпишаа меморандум за соработка во областа на земјоделството и 

руралниот развој.  Меморандумот беше потпишан од страна на Андрија Секуловски, претседател 

на ФФРМ, и Игор Поповски, градоначалник на општина Пехчево. 

 ФФРМ потпиша меморандум со Македонско-бугарската стопанска комора со цел да започне 

соработка на полето на руралниот развојот и развојот на земјоделството. Токму со започнување 

на оваа соработка ќе се започне со реализација на заеднички активности и проекти за поголемо 

зближување на земјоделците и бизнисмените од Р. Македонија и Р. Бугарија во насока на 

настапување на заеднички пазари, подобрување на условите за кредитирање во земјоделството и 

рурален развој, како и развој на рурален и еко-туризам. 

 ФФРМ потпиша  меморандум за соработка со Здружението на бизнис жени и  официјално стана 

дел од  платформата за јакнење на женското претприемништво, која како активност се 

спроведува од страна на Здружението на бизнис жени. Платформата  е доброволно и 

неформално обединување на активни актери од невладиниот сектор – стопански комори, 

синдикати, работодавачки организации, здруженија, институти, академски институции, експерти, 

приватен сектор, задруги, економски институти и други тела кои работат за развој на женското 

претприемништво во РМ.  

 

               САЕМИ 

 130 фармери во февруари, во организација на ФФРМ, присуствуваа во еднодневна посета на 

Саемот за сточарство и живинарство Zootechnia 2013 кој се одржа во Солун, Грција.  Македонските 

фармери имаа можност да се запознаат со нови технологии, техники и опрема за сточарство, 

машини за преработка, машини за пакување на преработки од животни, преработки од 

животинско потекло, лекување и лекарства за животни (фармација) сточна храна.  

 Дваесет и седум земјоделци, преку ФФРМ и Тујап ферс турски саеми присуствуваа на седмиот 

меѓународен саем за земјоделство – AGRO AEUROASIA FAIR 2013 во Турција кој се одржа во 

периодот од 9 до 11 јануари во Истанбул. Саемот кој се простираше во шест хали овозможи на 

земјоделците да ги видат најновите трендови во земјоделската механизација и технологија, 

системи за наводнување, еколошко земјоделство, информатика во аграрот и други земјоделски 

области и гранки. 

 55 земјоделци, во организација на ФФРМ, беа во еднодневна посета на саемот за земјоделство во 

Нови Сад, Србија. Целта на посетата е да се поттикне заедничкото планирање и донесувањето 

одлуки за усвојување и примена на напреднати земјоделски техники и технологија, што најпосле 

ќе доведе до подобрена продуктивност, стандардизација на производите, оптимизација на 

количините и зголемување на приходите. 

 Група од 60 фармери, во организација на ФФРМ и „Тујап Ферс“ го посетија саемот за земјоделство 

во Бурса во  Република Турција, каде што се одржа 11-тиот по ред  Меѓународен саем за 
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земјоделство, семе, саден материјал и млечна индустрија „BURSA AGRICULTURE 2013“ и 6-тиот по 

ред Меѓународен саем за сточарство и опрема „BURSA INTERNATIONAL STOCKBREEDING AND 

EQUIPMENT FAIR“. Посетителите на Саемот имаа можност да видат: земјоделска механизација и 

технологија, пластеници,  системи за наводнување, земјоделски лекови, семе и саден материјал, 

цвеќарство,  еколошко земјоделство,  агроинформатика, млеко и млечни производи, 

живинарство, сточарски производи,     производи од животинско потекло,   ветеринарство, 

лекови, опрема и др. 

 ФФРМ и „ФФРМ медија“ и оваа година со свој штанд учествуваа на меѓународниот саем „Агрофуд 

2013“, кој се одржа на Скопски саем од 15 до 19 октомври. ФФРМ ги претстави своите услуги и 

активности и овозможи зачленување на сите земјоделци кои сакаа да станат дел од ФФРМ. Имено, 

„ФФРМ медија“ е медиумски покровител на манифестацијата „ПРОактивни земјоделци“ која 

„ПроКредит банка“ по втор пат ја организира во рамките на саемот.    

                ИЗДАВАШТВО  

 ФФРМ издаде публикација „Рурална економија“ која е изработена во рамките на  проектот 

“Вмрежување на западно-балканските земји за зајакнување на руралното советодавство преку 

реформи во наставните програми” финансиран од програмата ТЕМПУС на Европската Унија и е 

наменета за советодавните служби за рурален развој. Автор на Публикацијата е м-р Марија 

Ѓошева-Ковачевиќ  со поддршка на Земјоделски Факултет при Универзитетот од Бања Лука. Целта 

на публикацијата е да се даде посебен акцент на руралниот развој и руралната економија кои 

заземаат се поголемо значење во нашето секојдневие и во националните политики и програми за 

земјоделство и рурален развој.  

 ФФРМ во соработка со АГРОСТАР , водечкиот партнер во проектот „АГРО-СТАРТ“ подготвија 

брошура за промоција на проектот „Транснационална мрежа за подршка на мали и средни 

претрпијатија во сточарското и растителното производство“, каде што се презентирани 

активностите, целите, очекуваните резултати, како 12 партнери кои го имплементираат проектот. 

Брошурата е финансиран од Европската Унија, од под програмата  Транснационална соработка во 

ЈугоисточнаЕвропа каде што е финансиски подржан целиот проект 

 ФФРМ подготви брошура за проектот „Почуствувај го здравиот рурален живот“ каде што се 

презентирани активностите, целите , таргет групите и очекуваните резултати. Брошурата е 

финансирана од ИПА-програмата на ЕУ за прекугранична соработка со Република Албанија каде 

што е финансиски е подржан целиот проект. 

 

СРЕДБИ И ПОСЕТИ 

 Членовите на УО на ФФРМ остварија  средби со своето членство во месец јануари. Средбите се 

реализирани со членовите од прилепскиот, битолскиот, преспанскиот, струмичкиот, кочанскиот, 

скопскиот и тетовско-гостиварскиот регион. На средбите се разговараше за актуелните проблеми 

и предизвици, како и за активностите што треба да се спроведуваат во претстојниот период. 
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 ФФРМ одржа средба на којашто се разговараше за појаснување на одредени термини и одредби 

од Предлог-законот за кооперативи. Главните дискусии и забелешки беа насочени на дејностите 

на земјоделските задруги, одредување на обемот на земјоделската задруга, бројот на минимум 

основачи на задругата, одредување на производните капацитети на членовите на земјоделската 

задруга, како и обврската за задолжителна ревизија на земјоделската задруга. На средбата 

присуствуваа  претставници од Министерството за земјоделство, претставници од задругите, 

претставници кои планираат да формираат задруги, професори и консултанти.  

 Претставници на ФФРМ посетија дел од поплавените региони во Струмичко: Дабиље, Сачево, 

Босилово, Еднокукево, Муртино, Робово, Моноспитово, Бориево, Банско, Куклиш. Целта на 

посетата беше да се увидат штетите што ги направи поплавата. Заменик-претседателот на ФФРМ, 

Мемет Синани, Никола Стаменов, член на УО во ФФРМ од Струмица разговараа со членовите на 

Федерацијата и со земјоделци кои живеат во овие региони. Се констатира дека големи штети се 

направени на раноградинарските култури: домати, зелка и пиперка, како и на полјоделските 

култури: луцерка, пченица, јачмен и рж. Штети се направени и врз земјоделските култури, но и врз 

домовите каде што живее населението 

 ФФРМ реализираше средба со земјоделците од охридскиот, гостиварскиот, тетовскиот и 

кичевскиот регион, на којашто се зборуваше за здружувањето и формите на здружување во овој 

регион. Претставниците на ФФРМ им го објаснија на земјоделците значењето на земјоделското 

здружување, функционирањето на ФФРМ, услугите, како и постапката за станување член во ФФРМ. 

 Претставници од ФФРМ од 12 до 14 февруари беа на тридневен студиски престој во Унгарија. За 

време на посетата се остварија средби со градинари, претприемачи, владини и невладини 

институции, кои работат на полето за развој на унгарското земјоделство. Студискиот престој на 

ФФРМ беше организиран во соработка со македонската амбасада во Р. Унгарија. Првата средба 

ФФРМ ја реализираше со амбасадорот на РМ во Унгарија, Дарко Ангелов. Делегацијата на ФФРМ 

оствари средба во Министерството за рурален развој со државниот секретар, Ѓула Будаи, кој 

зборуваше за состојбите во унгарското земјоделство, досегашната соработка на ова поле помеѓу 

Р. Македонија и Р. Унгарија, како и за можностите за продлабочување на соработката. ФФРМ 

реализираше средба со Истван Јакоб, претседател на Националната асоцијација на здруженија на 

унгарските фармери и кооперативи, MAGOSZ, која се одржа во парламентот на Унгарија, каде што 

Јакоб ја извршува и функцијата на потпретседател на Унгарското собрание. На средбата беше 

посочена потребата од интензивирање и продлабочување на соработката меѓу MAGOSZ и ФФРМ 

и, воопшто, помеѓу македонското и унгарското земјоделство на билатерално ниво. Студискиот 

престој е реализиран од страна на Федерацијата на фармерите и консултанстката куќа МЦГ, а 

поддржан од програмата АгБиз на УСАИД. 

 ФФРМ оствари средби со земјоделците од различни региони. Средбата со сточарите во скопското 

село Илинден се одржа на фармата на Вера Трајковска, каде што се разговараше за активностите 

и зачленувањето во Федерацијата на фармерите на РМ, како и проблемите во сточарството.   

 Формирањето и функционирањето на земјоделските задруги е темата за која се разговараше на 

средбата со земјоделците што се одржа во беровското село Будинарци, на којашто присуствуваа 

претставникот на Управниот одбор на ФФРМ од Источна Македонија, Пере Крстев, вработените 

од ФФРМ и земјоделците од беровскиот регион. На средбата и сто така се разговараше и за 
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промените во ИПАРД-програмата, кои ќе овозможат поголем број земјоделци да аплицираат за 

средства од оваа програма поради намалување на критериумите и можноста да се аплицира за 

изградба на нови сточарски фарми и за трактори. 

 Федерација на фармерите на РМ организираше работна средба на американскиот амбасадор, г. 

Пол Д. Волeрс, и претседателот на ФФРМ, Андрија Секуловски, којашто се одржа на неговата 

фарма во преспанското село Љубојно. На овоштарникот  на Секуловски беше изведена 

агротехничката мерка мулчирање, коешто се изведува во овој период во овоштарството и 

лозарството. Освен посетата на овоштарникот, американскиот амбасадор Пол Волерс се запозна 

и со можностите што ги нуди руралниот туризам во ова село, при што имаше можност да види и 

да проба дел од традиционалната храна што мештаните од ова село им ја нудат на туристите. 

 Претставници од ФФРМ беа во петдневна посета во регионот Долна Нормандија како дел од 

активностите во проектот за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и 

Македонија. Мисијата беше реализирана од страна на четворица учесници и тоа двајца фармери-

сопственици на пилот-фармите со кои се работи во Македонија и членови на ФФРМ, техничар за 

млеко и преведувач. Учесниците имаа можност да ја посетат млекарницата Senebal којашто 

преработува над 400 тони млеко, потоа да се запознаат со терминот и институцијата 

„Интерпрофесија“ каде што на една иста маса седнуваат млекопроизводителите, преработувачите 

и претставниците на лабораториите, а не изостанаа и посетите на бројни фарми коишто 

применуваат најсовремена технологија во исхраната и процесот на молзење, па дури и 

произведуваат органско млеко. 

 16 фармери од РМ во организација на ФФРМ во партнерство со Horti-Match од Холандија 

учествуваа на обука во Холандија на тема: „Стекнување на стручно образование за управување со 

земјоделски кооперативи“. Обуката се одвиваше 14 дена  на теми кои се клучни за воспоставување 

на успешно управување со земјоделски задруги како организациски модели, трендови и 

предизвици, претприемништво, поддршка на ранливи групи, како и посета на задруги. Избраните 

фармери пред обуката имаа иинформативни сесии за културна и јазична подготовка на учесниците 

кои се реализираа во првата половина од септември од страна на  Фондацијата Агро-Центар за 

Едукација. Обуката е финансирана од Европската Унија под акцијата Мобилност - Лица на пазар и 

труд - потпрограмата Леонардо да Винчи од програмата Доживотно учење.  

 

 Земјоделци од новоформираната Унија на фармерите на Косово ја посетија ФФРМ . Во рамките на 

дводневната посета фармерите од Косово имаа можност да се запознаат со функционирањето на 

ФФРМ и да посетат здруженија и фармери кои се членови на ФФРМ. 

 ФФРМ реализираше студиско патување во Косово, каде што 13 фармери од југозападниот и од 
скопскиот регион на Македонија разменија искуства со фармерите од Косово во делот на 
одржување хигиена на фарма, правилна исхрана на добитокот и производство на квалитетно 
млеко. Активноста беше заокружена со посета на откупен пункт за млеко опремен со три 
лактофризери кои имаат капацитет од 1.450 литри млеко и тоа се плаќа исклучително по квалитет, 
односно по класи. Оваа активност ФФРМ ја спроведе заедно со француската организација за 
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меѓународен развој на земјоделството – АФДИ во рамките на проектот Децентрализирана 
соработка помеѓу Македонија и Долна Нормандија – оска 6 развој на земјоделството. 

 ФФРМ во Пехчево одржа трибина „Функционирање на земјоделска задруга“. ФФРМ ги презентира 

придобивките од земјоделската задруга и начинот на формирање. Окрупнување на земјоделското 

земјиште, поголема конкурентност и можности за подобар пласман се клучните придобивки од 

формирањето задруги.  

 ФФРМ организира средби со општините во Кривогаштани, Могила, Новаци, Демир Хисар, Битола 

и Ресен, кои припаѓаат на Пелагонискиот регион и го презентираа проектот „Почувствувај го 

здравиот рурален живот“ кој е финансиран од  ИПА-програмата на ЕУ за прекугранична соработка 

со Република Албанија, а  е имплементиран од страна на Федерацијата на фармерите на РМ и 

Албанскиот земјоделски совет. На средбите, ФФРМ и општините се договорија заедно со 

локалното население да направат проценка на потребите од обуки на населението за руралниот 

развој; мапирање на традиционални земјоделски производи кое ќе биде основа за подетално 

истражување и брендирање и креирање на промотивни материјали за регионот опфаќајќи ги сите 

културни, религиозни и други знаменитости. 

 Претставници на ФФРМ (Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ и Стеван Орозовиќ, извршен 

директор на ФФРМ)  се сретнаа со градоначалникот на општина Благоевград Атанас Камбитов и 

претседателот на Трговската Промишлена Палата – Благоевград, Ромео Шатев.  Средбата ја 

организира Македонско – Бугарската Стопанска Комора и присуствуваа  градоначалниците од  

Источно планскиот регион од РМ и претставници на бизнис заедницата. На средбата се 

разговараше за заеднички настап на македонските и бугарските бизнисмени на меѓународните 

пазари, а компаниите да бидат катализатор на локалниот развој.  

 Претставници од ФФРМ присуствуваа на средбата за семе и саден материјал која се одржува во 

Сараево, Босна и Херцеговина и е организирана од Турската асоцијација за семе. На средбата 

присуствуваа 22 компании, 52 бизнисмени од осум држави (Турција, Македонија, Србија, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора, Косово, Хрватска и Словенија). На средбата се организираа и Б2Б средби 

помеѓу учесници за поголема соработка и размена на искуства во регионот, така што се склучија и 

договори за соработка. На средбата присуствуваше Пере Крстев, член на УО од кочанскиот регион 

и Благојче Најдовски, управител на ФФРМ медија. 

 Петнаесет фармери од РМ во организација на ФФРМ присуствуваа на студиски престој во Р. 

Албанија каде што разменија искуства со тамошните фармери и воедно разговараа за заедничките 

проблеми и предизвици што ги имаат во земјоделството, како и развој на земјоделството во 

регионот како значајна стопанска гранка. Студискиот престој опфати посета на фарми, 

производствени капацитети и посета на Албанскиот земјоделски совет (КАШ). Студискиот престој 

е дел од проектот „Почувствувај го здравиот рурален живот“, финансиран од ЕУ опфати посета на 

фарми, производствени капацитети и посета на Албанскиот земјоделски совет (КАШ). 
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КОМУНИКАЦИСКИ ПРОИЗВОДИ НА ФФРМ  

СПИСАНИЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ „МОЈА ЗЕМЈА“ 

Списанието за земјоделство и рурален развој „Моја земја“ го издава ФФРМ Медија, компанија формирана 

од ФФРМ и е основен производ на Федерација на фармерите на РМ. Во 2013 година  ФФРМ издаде 11 
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месечни изданија во кои беа презентирани коментари, ставови на фармери, експерти и релевантни 

институции, репортажи, едукативни совети, анализи. Покрај членството списанието  е насочено кон сите 

земјоделци во Република Македонија и сите инволвирани субјекти кои работат на полето за развој  на 

земјоделството и руралниот развој.  Во списанието се објавуваат едукативни содржини од различни 

земјоделски области, така што првите четири страни се текстови посветени на активности на ФФРМ. 

Одредени институции во земјоделството, како што се АПРЗ, МЗШВ и АФПЗРР (Агенција за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој), Проектот за експанзија на мали бизниси со поддршка 

на УСАИД,  Мрежата за рурален развој, Факултетот за земјоделски науки и храна, Институтот за 

земјоделство се постојани соработници на „Моја земја“. 

Девиза на списанието : Земјоделски буквар со голем број на информации кои што не можете да ги 

најдете на друго место,  а тоа се несекојдневни човечките приказни за рекордни приноси и користење на 

нови технологии и знење. Како пример оваа година се текстовите за нови технологии и нови култури кои 

за првпат се појавуваат во Македонија како што се шафран, оригано, гоџи бери, новите турски сорти на 

ориз дамаска коза, зеолит. 

ВЕБ-СТРАНА НА ФФРМ 

Интернет-страницата на ФФРМ, www.ffrm.org.mk, и понатаму останува една од 
најпрепознатливите комуникациски алатки, каде што сите лица можат да читаат информации за 
земјоделството. Веб страната изобилува и со голем број на услуги кои овозможуваат на 
земјоделците и други субјекти да дојдат до потребните информации. Такви алатки се: Пазарниот 
информативен систем каде што се поставуваат информации за цени на земјоделски производи 
во РМ и регионот, Дигиталната библиотека  мали земјоделски огласи, поставување на прашања.  
Како комуникациски алатки и во 2013 година ФФРМ ги користеше социјалните медиуми:Мрежата 
на млади фармери и Федерацијата на фармерите на РМ на facebook. Во 2013 година реализирани 
се 84323 посети, 276384 отворени страни, 125000 симнувања на документи.   

ИНФОРМАТОР 

Во текот на 2013  година се објавени шест информатори на македонски и на албански јазик. Нив ги добиваа 

членовите на ФФРМ кои можеа да се информираат за тековните активности на оваа организација, за 

законската земјоделска регулатива, за анализи на цените на земјоделски производи и настани од 

соседството и ЕУ кои се значајни за развојот на македонскиот аграр. 

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

Федерацијата на фармерите на РМ преку користење на најразлични алатки ги презентира своите 

активности и ставови во медиумите. Активностите и ставовите се објавени и во рамките на своите два 

медиума и социјалните медиуми ( веб  страната на ФФРМ и земјоделското списание „Моја земја“). Преку 

односите со јавноста ФФРМ настојува да влијае на развојот на земјоделството, преку истакнување на 

проблемите и давање на предлози за нивно решавање, како и информирање за спроведените активности. 

ФФРМ преку своите информации дадени во јавноста го промовира и македонското земјоделство, како и 

квалитетот на нашите производи. Согласно Стратегијата за комуникации и односи со јавноста на ФФРМ 

http://www.ffrm.org.mk/
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презентацијата на ставовите и активностите се направени од страна на земјоделците и тоа најголем дел 

од обраќањата има лидерот, односно претседателот на ФФРМ. Едни од најискористените ПР алатки се 

соопштенијата, изјавите, интервјуата, говорите, како и подготвените текстови објавени на веб страната на 

ФФРМ, списанието „Моја земја“ и социјалните медиуми. Како видови на односите со јавноста се користи: 

вкрстен ПР, формален ПР и протокол. Во текот на изминатата година подготвени се и 3 ПР плана за 

проекти, односно два ПР плана за проектот за „Стекнување на стручно образование за управување на 

земјоделски кооперативи“ финансиран од ЕУ од програмата „Доживотно учење“ и „Почуствувај го 

здравиот рурален живот“ финансиран од ИПА програмата на ЕУ за прекугранична соработка со Р. 

Албанија. ФФРМ подготви и ПР план за проектот „АГРОСТАРТ“, кој се имплементира од 12 организации од 

7 држави (Романија, Бугарија, Македонија, Грција, Словенија, Италија).  

Статистички показатели и анализи 

863 објави во медиумите 

261 објави на веб страната www.ffrm.org.mk и земјоделското списание „Моја земја“ (70 објави во 

списанието „Моја земја“. Генерално во списанието „Моја земја“ на 4 страни се презентирани 

активностите и ставовите на ФФРМ. 191 објави на веб страната на ФФРМ за активности на 

организацијата и нејзините ставови). 

111 објави на електорнски медиуми (Според статистистичките податоци 70 % од активностите и 

ставовите на ФФРМ се застапени на националните електорнски медиуми од кои 50 % најмногу прилози 

беа презентирани на Алфа и МТВ. Прилози во локалните електорнски медиуми има во месец јануари 

кога ФФРМ реализираше кампања, како и есенскиот период кога се реализираа голем број на значајни 

активности. 20 Интервјуа се реализирани во текот на 2013 година, така што 9 интервјуа се реализирани 

во МТВ и 3 во Сител. Најголем дел од изјавите се дадени од претседателот на ФФРМ, додека интервјуата 

се реализирани од Мрежата на жени – фармери, Мрежата на млади-фармери, членови на УО и проект 

–менаџерите во ФФРМ).  

71 објави во печатени медиуми (Според статистичките податоци 60 % од објавите се во  весниците 

Дневник и Вечер. Во печатените медиуми ФФРМ е застапени само со изјави, кои во најголем дел се 

дадени од Претседателот на ФФРМ). 

420 објави на веб страни ( Најмногу објави има на веб страните на националните медиуми Сител, 

Канал5, Алфа , Вечер и Дневник и нациналните информативни агенции: МИА и МАКФАКС) 

 

СМС ПОРАКИ 

Како главни алатки за распространување на информациите до фармерите и пошироката јавност беше 

користена електронска пошта, смс пораки, директни телефонски повици. Во текот на периодот на 

известување на членовите на ФФРМ им беа пратени 1500 смс пораки со цел да бидат информирани за 

различни прашања, како отворени повици за апликации за програмите на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, понуди за посета на земјоделски саеми, настани и активности 

на ФФРМ и други видови на информации. 

http://www.ffrm.org.mk/
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УСЛУГИ НА ФФРМ  

 

Федерација на Фармери на Република Македонија одговарајќи на потребите на членството  креира систем 

на услуги кои се во насока на развој на конкурентно и профитабилно земјоделство и рурален развој. 

Активностите на ФФРМ во развојот на услуги во изминатава година главно беа насочени кон: 
идентификување на потребите на членството, изградба на капацитетите на вработените за испорака на 
услуги за членството и други корисници,  идентификување и склучување договори со давателите на услуги 
и добавувачи на производи, организирање на средби и поврзување членови со давателите на услуги и 
добавувачи на суровини. 
 
Спроведени активности во 2013: 

Се работеше на развој на нови услуги за членовите на ФФРМ и останатите корисници 
o ИЗНАЈМИ КОНСУЛТАНТ - можност да се изнајми консултант за изработка на бизнис планови за 

пристап до финансиски средства при што корисникот плаќа само во случај ако бизнис планот 
е одобрен т.е. средствата се добиени 

o ОСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
 Со потпишување на договор со Винер осигурување, осигурувањето во земјоделството 

стана нова услуга во портфолиото на ФФРМ 
 Се спроведе обука на вработените во ФФРМ за осигурување во земјоделството и за 

процесот на продажба на оваа услуга 
 Се спроведоваа активности за промоција на оваа услуга (Средба со Амбасадорот на 

САД Пол Волерс каде што се промовираше оваа услуга, организирани работилиници за 
промоција на оваа услуга, директни средби со земјоделците) 

o СОФТВЕР ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФАРМА (ПАНТЕОН ФА) 
 Се потпиша договор за застапување со ДАТАЛАБ со што оваа услуга стана дел од 

услугите кои ФФРМ ги нуди на своите членови 
 Се спроведе дводневна обука за вработените на ФФРМ за функционирање на 

софтверското решение ПАНТЕОН ФА 
 Организирана работилница со земјоделци кои беа занитересирани за користење на 

ова софтверско решение. На работилницата беа поделени 16 бесплатни лиценци за 
користење на ова софтверско решение и беше извршена основна обука за 
земјоделците за користење на ПАНТЕОН ФА 

o УСЛУГА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ТРАКТОРИ 
 Се потпиша договор за соработка со Сојуз на возачи на РМ за вклучување на ФФРМ во 

процесот на легализација на тракторите 
 Се одржаа две работилници со вработените на ФФРМ за обука за испорака на услугата 

Легализација на трактори 
 Се одржаа 5 работилници во неколку региони (Струмички, Битолски и Кочански) за 

промоција на услугата пред заинтересираните земјоделци 
o СИСТЕМ ЗА ПОПУСТИ 

 Дефинирани се сите потребни чекори за имплементација на услугата 
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 Во комуникација со членството на ФФРМ се определени дејностите во кои 
земјоделците сакаат најмногу да користат попусти 

 Креирана е  листа на компании заинтересирани за влез во системот на попусти на 
државно и на регионално ниво 

 Се работеше на процесот на подобрување на дел од постоечките услуги на ФФРМ: 
o Изработка на програми за апликации за Програма за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2013 година  
o Изработка на програми за користење на земјоделско земјиште во државна сопственост 

 ФФРМ е во фаза на преговори со давателите на услуги за воведување на две нови услуги: Испитување 
на квалитет на почвата и сертифицирање на  мали производители на храна 

 ФФРМ работеше на подигнување на капацитетите на вработените за подобрување и надградба на 
постојната услуга: Регистрирање на земјоделски задруги. За таа цел беа спроведени следните 
активности: 

o Обука на вработените и членови на УО на ФФРМ за новиот Закон за земјоделски задруги 
o Беа  спроведени 7 работилници за подигнување на свеста на земјоделците за потребата од 

создавање на земјоделски задруги. Исто така на овие работилници на присутните им беа 
презентирани и чекорите за формирање и успешно функционирање на земјоделски задруги 

 ФФРМ работеше на промоција на своите услуги пред членовите и другите земјоделци. Беа 
организирани 10 работилници каде пред околу 300 земјоделци беа промовирани услугите на ФФРМ. 

 Организацијата на посета на саеми во изминатата година беше најинтересна услуга за членовите на 
ФФРМ, како и за другите земјоделци. Беа организирани посети на саеми во Турција, Бугарија, Србија 
и Грција, каде  што членови на ФФРМ по субвенционирани цени ги посетија саемите. Поради 
субвенционираната цена за посета на саемите голем број на земјоделци станаа членови на ФФРМ за 
да можат да ја искористат оваа погодност. 

 Дигиталните услуги на ФФРМ (press clipping, Постави прашање до ФФРМ, Пазарен информативен 
систем, Мали земјоделски огласи и Дигитална библиотека) беа многу добро прифатени од членовите 
на ФФРМ.  

o Press clipping е една од услугите на ФФРМ која корисниците многу добро ја прифаќаат и по 
изјавите на сите членови е многу корисна услуга на ФФРМ.   

o Постави прашање до ФФРМ е услуга на ФФРМ која ја користат не само членовите на ФФРМ ами 
и други посетители на Веб страницата на ФФРМ и во текот на 2013 година беа поставени околу 
80 прашања од земјоделците на кои им беше даден соодветен одговор. 

o Пазарниот информативен систем беше во првата половина на 2013 година една од 
најпосетуваните содржини на Веб  страната на ФФРМ со околу 5500 отворања во текот на 6 
месеци. Во вториот дел од оваа година поради одредени технички и персонални проблеми 
оваа услуга не функционираше. Во месец декември 2013 овие проблеми беа разрешени и оваа 
услуга повторно ќе профункционира со почетокот на 2014 година. 

o Малите земјоделски огласи се услуга која ФФРМ ја дава бесплатно на своите членови. 
Потребно е во 2014 година да се посвети повеќе време на промоција на оваа  услуга меѓу 
членовите. 

o Дигиталната библиотека која се наоѓана Веб страната на ФФРМ е најпосетуваната содржина на Веб 
страната. Во текот на 2013 година беа преземени околу 120000 најразлични документи од оваа 

библиотека. Оваа услуга на ФФРМ засега е достапна на сите посетители на Веб страна. Она што треба 
да се размислува во наредниот период е овозможување на пристап до овој дел на Веб страната само 

на членови на ФФРМ. 


