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1. Реформи 
 

Федерацијата на фармери во Република Македонија во рамките на проектот 

"Институционална поддршка за Федерација на фармери во РМ", поддржан од We Effect, 

спроведуваa активности за реформи во организацијата за развој на капацитетите на 

Федерацијата и да воспостави механизми кои ќе обезбедат дека ФФРМ е способna да ги 

решаваат прашањата од "основно ниво" до донесувачите на одлуки и обратно и да развијат 

и стават во пракса нови методи за зголемување на активното членство во организацијата, 

нова книга на улоги за администрација и финансиска функција на организацијата и подобро 

вклученост на младите и жените од руралните средини во организацијата и работење со нив 

за подобар развој. 

 

На 17.02.2017 Мониторинг тимот на проектот во состав (претседател на ФФРМ, заменик 

претседател на ФФРМ, Извршен директор и Проект менаџер) одржаа состанок каде што го 

одобрија Предлог планот подготвен од Проект менаџерот и Извршниот директор и се 

отпочна процесот на реформи1 на кој беа постигнати следните резултати: 

 

Мисија: ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РМ. 

Визија  ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СТАБИЛНО СЕЛО 

Целни групи:  

• социјално ранливи категории на луѓе во руралните средини 

• земјоделци 

• земјоделски здруженија 

• земјоделски задруги 

• семејни земјоделски стопанства 

• мали и средни земјоделски претпријатија 

• млади и жени во рурални средини 

 

Прва специфичниа цел, а тоа е ВОСПОСТАВЕН СИСТЕМ ЗА ЛОБИРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ  

 

Аактивностите: 

                                                           
1 Целосен извештај за процесот на реформи е во Анекс 1 од овој Годишен Извештај 
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• социо-економски партнер на државата 

• градење на дијалог со научни институции за лобирање 

• воспоставен потсекторски и регионалне систем за лобирање во организацијата 

• постојана комуникација со надлежните државни институции и меѓународни 

организации за решавање на земјоделските проблеми кои ги засегаат членовите на 

ФФРМ. 

• Учество во работни групи и потсекторски групи во  државните институциите. 

Втора сепцфична  е ИНФОРМИРАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА НА ЧЛЕНОВИТЕ 

Предложени активности  

• организирање на конференции ,семинари,симпозиуми, обуки, изложби, кампањи и 

видео презентации  

• Развивање на услуги 

• Развивање информативни комуникациски алатаки (списанија,веб страна, социјални 

медиуми),  издавачка дејност 

• комуникациска стратегија за поголема застапеност во медиумите 

 

Трета специфична цел е ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ 

СРЕДИНИ 

Активности кои се предложени се: 

• Поддршка на здружувањето  

• Организирање на настани и кампањи за промоција 

• Едукација и информирање 

• Поддршка за неформално здружување 

• Зголемен пристап до финансиски услуги за жените и младите 

Четврта специфична цел е РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ  

Активности 

• Промовирање на семејното фармерство и мерките за поддршка 

• Промовирање и едукација на земјоделските задруги 

• Воспоставување на модел (формирање на фокус групи во рамки на кооператвите и 

малите и средни претпријатија) за развој и поврзување на социјално ранливи 

категории во руралните средини 

• Организирање на промотивно продажни манифестации на земјоделски производи, 

наменети за членовите на ФФРМ  
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Петта специфична цел е ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ 

 

Шеста специфична цел е РЕГИОНАЛНО ПОВРЗУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И  ИНСТИТУЦИИ 

 

Кога станува збор за начинот на организација и работа беа донесени следниве заклучоци: 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ПОНАМУ ДА ИМА ДВА ТИПА НА ЧЛЕНСТВО, Т.Е. ПРИДРУЖНИ И 

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВИ 

 

2. ПРИДРУЖЕН ЧЛЕН Е СЕКОЈ ЧЛЕН КОЈ ЌЕ ПЛАТИ ЧЛЕНАРИНА 

 

3. РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВИ ЌЕ МОРА ДА ЗАДОВОЛАТ ОДРЕДЕНИ КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ 

БИДАТ ЈАВНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ 

 

4. САМО РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВИ МОЖЕ ДА БИДАТ БИРАНИ И ДА БИРААТ И ДА 

УЧЕСТВУВААТ ВО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ 

 

По усвојување на заклучоците за членство се направи презентација на структурата и 

органите на организацијата. 

Организацијата и понатаму ќе го почитува приниципот на “oд доле нагоре” или bottom-up 

што е претставено и подоле. 
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Организацијата ќе функционира со следните органи: 

 1. Генерално Собрание,  

2. Управен Одбор,  

3. Претседател,  

4. Извршен Директор. 

 

1. ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ – ЗАКЛУЧОЦИ НА ГРУПАТА 

 

1. СИТЕ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВИ КОИ ЈА ПОДМИРИЛЕ ЧЛЕНАРИНАТА УЧЕСТВУВААТ ВО 

ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ. 

2. БРОЈОТ НА УЧЕСНИЦИТЕ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НЕ Е ОГРАНИЧЕН, А НАЧИНОТ НА 

РАБОТА СОГЛАСНО БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИ СЕ ОПРЕДЕЛУВА СО ДЕЛОВНИК. 

3. СИТЕ ОРГАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА СЕ ИЗБИРААТ СО МАНДАТ ОД 4 ГОДИНИ 

4. СОБРАНИЕТО СЕ СВИКУВА ГОДИШНО,  А СЕКОЈА ЧЕТВРТА ГОДИНА Е ИЗБОРНО. 

5. СОБРАНИЕТО ГО ИЗБИРА УПРАВНИОТ ОДБОР. 

6. СОБРАНИЕТО ОСТАНУВА НАЈВИСОК ОРГАН ЗА ВОДЕЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА. 

 

2. УПРАВЕН ОДБОР - ЗАКЛУЧОЦИ 
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УПРАВНИОТ ОДБОР ГО СОЧИНУВААТ 9 ЧЛЕНА КОИ СЕ БИРААТ НА ИЗБОРНО ГОДИШНО 

СОБРАНИЕ СО МАНДАТ ОД 4 ГОДИНИ.  

ВО УПРАВНИОТ ОДБОР ВЛЕГУВААТ: 

1. ПРЕТСТАВНИК НА МРЕЖА НА ЖЕНИ 

2. ПРЕТСТАВНИ НА МРЕЖА НА МЛАДИ 

3. ПРЕТСТАВНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 

4. ПРЕТСТАВНИК НА ФОКУС ГРУПИ 

5. ПРЕТСТАВНИК НА МАЛИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

6. ПРЕТСТАВНИК НА МАЛИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

7. ПРЕТСТАВНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗДРУЖЕНИЈА 

8. ПРЕТСТАВНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗДРУЖЕНИЈА 

9. ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 

 

ОД 9 ЧЛЕНА, НАЈМАЛКУ 4 ЧЛЕНА ТРЕБА ДА БИДАТ ЖЕНИ. ПРИ ИЗБОРОТ СЕ ВОДИ СМЕТКА ЗА 

РЕГИОНАЛНО И МУЛТИЕТНИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ВО УО. 

 

УПРАВНИОТ ОДБОР СЕ БИРА НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ И ПОСТОЈАТ ДВА МОДЕЛИ: 

КОНСУЛТАТИВЕН И ПРЕТСТАВНИЧКИ. ВО ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВИ, 

А СООДВЕТНО НА ПРОЦЕДУРАТА ПРОПИШАНА СО ДЕЛОВНИК ПРИ ПОМАЛА БРОЈКА НА 

РЕДОВНО ЧЛЕНСТВО (УТВРДЕНА ВО ДЕЛОВНИКОТ) ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА КОНСУЛТАТИВЕН 

МОДЕЛ, А ЗА БРОЈКА КОЈА Е ПОГОЛЕМА И ЗА КОЈА РЕАЛНО НЕМА ТЕХНИЧКИ И ФИЗИЧКИ 

УСЛОВИ СИТЕ ДА УЧЕСТВУВААТ ЗА СЕДНИЦА НА ГС, ЌЕ СЕ ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВНИЧКИ 

МОДЕЛ. 

 

1. КОНСУЛТАТИВНИОТ МОДЕЛ ЗНАЧИ ДЕКА ИЗВРШНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ЌЕ ГИ НАПРАВИ 

КОНСУЛТАЦИИТЕ СО ЧЛЕНСТВОТО ВО ОДНОС НА СЕКОЈА ПОЗИЦИЈА ОД УПРАВНИОТ 

ОДБОР И ДО ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ ЌЕ ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ ЛИСТА ЗА ЧЛЕНОВИ НА 

УО. 

 

2. ПРЕТСТАВНИЧКИОТ МОДЕЛ ЗНАЧИ ДЕКА ЌЕ СЕ ВОВЕДЕ ДЕЛЕГАТСКИ СИСТЕМ ШТО ЌЕ 

СЕ РЕГУЛИРА СО ДЕЛОВНИКОТ. 
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НА ИЗБОРНОТО СОБРАНИЕ СЕ БИРААТ 8 ЧЛЕНА НА УПРАВЕН ОДБОР СО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, А 

ДИРЕКТОРОТ ВЛЕГУВА ВО УО ПО ФУНКЦИЈА. 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР СЕ БИРААТ И РАЗРЕШУВААТ 

НА НИВО НА УПРАВЕН ОДБОР.  

 

УПРАВНИОТ ОДБОР РАБОТИ НА СЕДНИЦИ, СЕДНИЦИТЕ ГИ СВИКУВА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ВО 

КООРДИНАЦИЈА СО ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР И ЧЛЕНОВИТЕ НА УО.  

• НАЧИНОТ ЗА РАБОТА НА УО СЕ ПРОПИШУВА СО ДЕЛОВНИК. 

• УПРАВНИОТ ОДБОР СВИКУВА НАЈМАЛКУ 4 СЕДНИЦИ ГОДИШНО. 

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР: 

• УСВОЈУВА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПРЕДЛОГ НА ИД 

• УСВОЈУВА ГОДИШЕН БУЏЕТ И ФИНАНСИСКИ ИЗЕШТАЈ 

• УСВОЈУВА ДЕЛОВНИЦИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

• ИЗВЕСТУВА, ИНФОРМИРА И ДАВА ПРЕДЛОЗИ ЗА СОСТОЈБИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ОД 

СВОЈОТ ДОМЕН ДО ГС 

• ФОРМИРА ОРГАНИ, СТРУЧНИ ТЕЛА ВО РАМКИТЕ НА ФФРМ  

• ИЗБИРА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА НАДВОР ОД ФФРМ НА ПРЕДЛОГ 

НА ИД 

• назначува (и, по потреба, разрешува) Претседател на Управен одбори на ФФРМ и 
Извршен директор на ФФРМ 

• назначува (и, по потреба, разрешува) Потпретседател на Управен одбор и на ФФРМ 
ја надгледува и контролира работата на Претседателот на Управниот одбори на 
ФФРМ како правен застапник на ФФРМ 

• го следи спроведувањето од страна на Извршниот директор на одлуките донесени од 
Генералното собраниеи Управниот одбор 

• го контролира и анализира работењето на Извршниот директор во финансиското 
управување на извршната канцеларија на ФФРМ 

• ја насочува и надгледува работата на Извршниот директор во постигнувањето на 
целите на организацијата 

• му дава совети на Извршниот директор во врска со активностите на организацијата 

• предлага измени во актите, политиките и постапките до Генералното собрание, врз 
основа на работата на Извршниот директор 

• предлага годишна програма пред Генералното собрание, врз основа на работата на 
Извршниот директор 
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•ја контролира законитоста на активностите на организацијата 
•поднесува годишни извештаи за своите активности пред Генералното собрание 

• •ги донесува актите за организација, систематизација и делокруг на работа на 
Извршната канцеларија, со коишто се уредува работењето на Извршната канцеларија 
и раководењето со нејзиното работење, работниот однос на работниците и други 
општи акти на Извршна канцеларија; 

• •формира органи, стручни тела, советодавни комисии, потсекторски групи  заради 
барање мислење по одредени прашања 

• •ги следи случувањата во земјоделскиот сектор преку учество во секторски групи 
•врши други работи согласно закон и овој Статут 

 

 

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ - ЗАКЛУЧОЦИ 

ПРАВЕН ЗАСТАПНИК НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА Е ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СО ЦЕЛОСНИ ОВЛАСТУВАЊА, А ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА 

ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ ИМА 

ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ГИ ИМА СЛЕДНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ: 

 

1. СЕ ИЗБИРА И РАЗРЕШУВА НА СЕДНИЦА НА УО 

2. ЈА ПРЕТСТАВУВА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА НАЈВИСОКО НИВО, ВО ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА 

(ВЛАДА НА РМ, СОБРАНИЕ НА РМ, ИНСИНСТИТУЦИИ, СТРАНСКИ ОРГАНЗАЦИИИ, 

РЕГИОНАЛНИ МЕРЕЖИ И СЛ) 

3. ДЕЛЕГИРА СВОЈ ПРЕТСТАВНИК ВО ТЕЛА И ВО СЛУЧАИ КАДЕ НЕ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА 

4. ПОТПИШУВА МЕМОРАНДУМИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СОРАБОТКА СО ДРУГИ ПРАВНИ 

ЕНТИТЕТИ 

5. ЈА ПРЕТСТАВУВА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ПРЕД МЕДИУМИТЕ И ЈАВНОСТА 

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ГИ ИМА СЛЕДНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ: 

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ ГИ ПРЕВЗЕМА НАДЛЕЖНОСТИ КОИ МУ ГИ ДЕЛЕГИРА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 

И ГО ЗАМЕНУВА ВО НЕМОЖНОСТ ИЛИ ОТСУСТВО ДА ЈА ВРШИ ФУНКЦИЈАТА. 
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4. ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР - ЗАКЛУЧОЦИ 

 

1. ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ ИЛИ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

УО 

2. ЧЛЕНОВИТЕ НА УО ИЗБРАНИ НА СОБРАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДАТ ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 

3. ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР ЈА РАКОВОДИ ИЗВРШНАТА КАНЦЕЛАРИЈА И ОДГОВАРА ЗА 

НЕЈЗИНАТА ЦЕЛОСНА ОПЕРАТИВНОСТ ПРЕД УО И ГС. 

4. ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР Е ОДГОВОРЕН ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ПРЕД ЗАКОНОТ НА РМ. 

5. ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР ЈА ОРГАНИЗИРА РАБОТАТА НА ИЗВРШНАТА КАНЦЕЛАРИЈА, 

ДОНЕСУВА ПРАВИЛНИЦИ ЗА РАБОТА И СЕ ГРИЖИ ЗА ДОМАЌИНСКО РАБОТЕЊЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА. 

6. ИЗВРШНИОТ ДАВА ПРЕДЛОЗИ ДО УО И ГС, ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И ИЗВЕШТАИ. 

7. СЕ ИЗБИРА НА УО СО МАНДАТ ОД 4 ГОДИНИ.  

 

5. ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА- ЗАКЛУЧОЦИ 

 

ИЗВРШНАТА КАНЦЕЛАРИЈА Е ПОДЕЛЕНА НА КООРДИНАТИВНО И ОПЕРАТИВНО НИВО. 

КООРДИНАТИВНОТО И ОПЕРАТИВНОТО НИВО ГО СОЧИНУВААТ  ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР, 

КООРДИНАТОРОТ НА СЕКТОР ЗА ПРОЕКТИ , КООРДИНАТОРОТ НА СЕКТОР ЗА УСЛИГИ. 

ЧЛЕНСТВО, ИНФОРМИРАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ И ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ И 

АДМИНИСТРАЦИЈА. 

ОПЕРАТИВНОТО НИВО ГО ПРЕТСТАВУВААТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЛИЦА, РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО 

ДВАТА СЕКТОРИ НА ИЗВРШНАТА КАНЦЕЛАРИЈА. 

 

27.04.2017 ФФРМ ја одржа редовната седница на Годишното собрание каде што 

присуствуваа 21 делегат. На самата седница донесени се следните одлуки: 

Собранието со 18 гласа ЗА и 2 ПРОТИВ ги усвои следните одлуки:  
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- Се усвојува предлог Статутот за формирање на здружение за земјоделски развој 

Национална Федерација на фармерите  

- Членовите на ФФРМ се и членови на здружение за земјоделски развој Национална 

федерација на фармерите 

- Логото и слоганот на ФФРМ ќе се се користат и од  здружението за земјоделски развој 

Национална федерација на фармерите 

- Работната група за реформи на ФФРМ е основачкото тело на здружение за 

земјоделски развој Национална федерација на фармерите 

- Здружението за земјоделски развој Национална федерација на фармерите  ги 

презема сите проекти и активности на ФФРМ во интерес и застапување на 

земјоделците и развој на земјоделството  

- Чланарината за групни членови да биде 2000 денари и 500 денари на 

индивидуалните членови.  

 

Истиот ден е одржано и основачкото собрание во Национална Федерација на фармерите во 

состав: 

1. Стеван Орозовиќ,    
2. Мемет Синани,    
3. Сузана Димитриевска,   
4. Иван Вангелов,    
5. Ванчо Кировски,    
6. Васка Мојсовска,   
 
На собранието за членови на Управен одбор со 6 гласа ЗА се избрани следните членови : 
 

1. Стеван Орозовиќ,    

2. Мемет Синани,    

3 Сузана Димитриевска,   

4 Иван Вангелов,    

5 Ванчо Кировски,    

6 Васка Мојсовска,   

7 Васил Коцевски 

8 Ирена Гареска 

9 Стеванче Јорданоски 

 
Управниот одбор со 9 гласа За ја избра Васе Мојсовска за претседател на Националната 
федерација на фармерите во процесот на регистрација што повторно ќе се разгледа оваа 
одлука на УО на НФФ и Стеван Орозовиќ, Извршен директор во процесот на регистрација и 
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се согласија на следните состаници на Групата за реформи да присуствуваат сите членови на 
Управниот одбор на Националната федерација на фармерите.   
 
На состанокот на УО  на НФФ во октомври 2017 се потврди регистрацијата на НФФ; избраниот 
претседател Васка Мојсовска и избраниот директор Стеван Орозовиќ, додека на следниот 
УО со донесениот Правилник за финансиско работење, одлука за отварање на сметка и 
одлука за комплетна неактивност на ФФРМ до целосно намирување на финансиските 
обврски, се финализираше процесот на реформи и започна целосно да дејствува 
НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ. 
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2. Организациска структура 
 

 

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации  2010 (,,Сл.весник на РМ” бр.52/2010) и 
Одлуката за основање на Здружението за земјоделски развој НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИТЕ Скопје, Основачкото собрание, на седницата одржана на 27.04.2017 година го донесе 

следниов СТАТУТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИТЕ Скопје. 

Националната Федерација на Фармери ги има следните мисија и визија: 

Визија 

Здружението, како, идеална, јасна, сакана и предвидлива слика за иднината ја има следната 
визија, сублимирана во краткиот слоган: „ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО 
СЕЛО“. 

Мисија 

Здружението преку здружување, организација, соодветна едукација на фармерите и други 
фактори кои влијаат на развојот на македонското земјоделство, ја дефинира сопствената 
мисија која гласи: „ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ 
РАЗВОЈ НА РМ.“. 

 

Управен Одбор 

Националната Федерација на Фармери го основа следниот Управен Одбор кој во изминатата 
2017 година оддржа 2 редовни состаноци, а дополнително УО на ФФРМ оддржа 4 редовни 
состаноци во насока на спроведување на реформите. 

Структура на Управниот одбор 

Управниот одбор се состои од 9 членови што се избираат на Изборна седница со мандат од 

4 години. 

Управниот одбор од својот состав бира Претседател на Федерацијата на фармерите на РМ 

кој е овластено лице за застапување на Здружението и претседател на УО. 
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Во составот на Управниот одбор се отсликува демографскиот состав на 
Здружението, особено етничката, родова и младинската застапеност. 

УПРАВНИОТ ОДБОР Е СОСТАВЕН ОД : 

• Претставник на мрежа на жени; 
• Претставник на мрежа на млади; 
• Претставник на земјоделски задруги; 
• Претставник на фокус групи; 
• Претставник на малите земјоделци; 
• Претставник на малите земјоделци; 
• Претставник на земјоделски здруженија; 
• Претставник на земјоделски здруженија; 
• Извршен директор по функција; 

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ : 

• Претседател Васка Мојсовска 
• Извршен Директор Стеван Орозовиќ 
• Мемет Синани 
• Иван Вангелов 
• Ванчо Кировски 
• Ирена Гареска 
• Васил Коцевски 
• Стеванче Јорданоски 
• Сузана Димитриевска 

Извршна Канцеларија 

Националната Федерација на Фармери има Извршна Канцеларија која се грижи за целосно 

оперативно работење и имплементација на одлуките на ГС и УО како и активностите 

согласно проектите. Во 2017 Извршната канцеларија ја сочинуваа: 

1. Стеван Орозовиќ, Извршен Директор 

2. Биљана Петровска Митревска, Проект Менаџер 

3. Благојче Најдовски, Менаџер за членство и услуги 

4. Мирјана Манческа, Финансиски Менаџер 

5. Марија Рашајковска, Регионален Координатор 
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3. Мрежа на Жени Фармери 

 

Мрежата на жени – фармери (МЖФ) постои од 2005 година со одлука на Управниот одбор 
откако се утврди потребата од нејзиното активно работење во рамките на Федерацијата на 
фармерите .  

Спроведување на активности за економско јакнење на руралната жена, јакнење на 
лидерските вештини на жените - фармери пред се и помагање во реализацијата на нејзините 
права за сопственост и на земјоделското земјиште, остварување на правото на пензија, 
едукативни теренски обуки, студиски посети, работа со фокус групи со ранливи групи од 
руралните средини. Ова се конкретните работи на кои што Мрежата на жени фармери ги 
става како свој приоритет.  

Национален Кординатор на Мрежата на Жени – Фармери: Фросина Георгиевска, 
(јаболкопроизводител и активен член во здружението „Благој Котларовски“ од Ресен,  членка 
на Федерацијата) 

 

МИСИЈА: 

Информирани, едуцирани, активни и моќни жени со претприемачки дух, вклучени во сите 

управувачки структури во земјоделски организации, НФФ и институции на системот.  

ВИЗИЈА: 

Моќна и обединета жена – фармер, двигател во земјоделското здружување за јакнење на 

вештините на жените фармери и реализацијата на нејзините права.  

Регионални координаторки: 

• Сузана Димитриевска  Штипскиот регион, 

javascript:void(0)
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• Ирена Гаревска  Скопскиот регион  
• Снежана Танева  Гевгелискиот регион,  
• Фросина Ѓоргиевска Преспанско – Пелагонискиот регион, 
• Тања Колева  Неготинскиот регион 
• Ружа Стојмилова за Кочанскиот регион. 

Мрежата на жени – фармери спроведува обуки и работилници каде што жените стекнуваат 
соодветно знаење и едукација за определени области во земјоделството и заштита на 
своите права и интереси. 

Голем дел од жените – фармери членови во Мрежата на жени – фармери учествуваат на 
конференции за претприемништво, Национални политики за зајакнување на руралните 
жени, Конференции за претприемништво. 

Преку Мрежата на жени фармери голем дел од жените – земјоделци учествувале на 
студиски престои во Косово, Боснаи херцеговина, Грузија,  Шведска, Италија, Австрија, 
Израел,Америка,Белгија,Франција,Романија и соседните наши држави каде што 
разменувале искуства и согледувале на кој начин жените – фармери живеат и функционираат 
во развиените држави. Голем дел од жени фармери од Албанија, Косово, Шведска, 
Романија, Франција биле во Република Македонија и имале можност и тие да научат од 
нашите жени – фармери и повторно да се разменат искуства и знаење. 

ЦЕЛИ НА МЖФ: 

- Економско јакнење на жената фармер - Подигнување на свеста кај жената фармер за 

поголема вклученост креирањето на земјоделската политика - Регионално ширење на МЖФ 

и промовирање - Поттик и поддршка на жени – претприемачи  

АКТИВНОСТИ: 

-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 и здружување за креирање на земјоделската политика.  

Секоја година се организира Меѓународниот ден на руралната – жена 15 октомври се 
прославува во 80 држави, и се пренесува пораката дефинирана од Фондација на светски 
самит на жени. Целта на прославата е да се потенцира значењето на жената – фармер и да 
се поттикне нејзино активно дејствување во креирањето на земјоделската политика и 
земјоделското здружување. 

Мрежата на жени – фармери ја организира и манифестацијата „Јуфкијада", каде што се 
подготвува јуфки и тарана. Со овој настан се потенцира улогата на жената фармер во 
зачувување на традиционалната храна и нејзините претприемачки вештини за развој на 
мали и средни бизниси во насока на зачувување на нашите традиционални јадења. 
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4. Мрежа на Млади Фармери 
 

Мрежата на млади фармери е формирана од потребата за поголемо вклучување на младите 

фармери на возраст до 40 години во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел 

јакнење и подобрување на нивната општа состојба и побрзо интегрирање во се 

општествените промени со цел да одговорат на разните предизвици кои ги очекува во 

секојдневието. 

Мрежата на млади фармери нема статус на правно лице и функционира во рамките на НФФ 
и се залага младите фармери да се интегрираат и здобијат преку: меѓусебна поддршка, 
волонтирање, промоција на младите како ресурс, младински активизам, младинска 
партиципација, транспарентност, демократија и меѓусебна доверба, организирање и нивно 
вклучување, информираност, застапување и лобирање за младинската рурална политика. 

ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ КОИ ММФ ГИ ПРАКТИКУВА : 

• Организирање и вклучување на младите фармери; 
• Меѓусебна доверба и соработка помеѓу членовите; 
• Дружење и забава; 
• Поделба на одговорности; 
• Координација и континуирана работа; 
• Тимска работа; 
• Транспарентност; 
• Демократија; 
• Информираност; 
• Промоција на младите фармери како ресурс; 
• Застапување и лобирање за интересите на младите фармери. 

Кординатор на Мрежата на млади – фармери: Васил Коцевски, член на УО на НФФ 

Регионални координатори :  

• Аџибајрам Даци за гостиварско -дебарски регион,  
• Деспина Крстевска за скопски регион,  
• Илчо Маџовски за кривопаланечки регион, 
• Дубравка Ѓилас за тетовски регион,  
• Георгиевски Лазе за преспанско – пелагониски регион, 
• Метин Куртов за радовишки регион. 

МИСИЈА : 
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18  
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ВО 2017 – ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ НА РМ 

Мрежата на млади фармери ги развива лидерските и претприемачки вештини на младите 
фармери во Македонија, ја поттикнува тимската работа и комуникацијата помеѓу нив, го 
подига интересот за земјоделството, и дава придонес во неговиот развој, подобрувањето 
на квалитетот на живеење и заштитата на животната средина. 

Гоце Митев е избран за координатор за имплементација на активностите за аплицирање на 
порталот за волонтирање на органски фарми. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

• Развој на програми и иницијативи кои придонесуваат младите фармери да бидат 
поинформирани и поедуцирани; 

• Зголемување и зацврстување на улогата на младите фармери во: НФФ, локалните 
здруженија и земјоделскиот сектор во целост; 

• Промоција на земјоделството како можност за самовработување; 
• Организирање на конкретни програмски активности; 
• Спроведување на заеднички проекти за членовите; 
• Oрганизирање на стручни обуки, семинари, работилници, конференции, студиски 

патувања, изложби и видео презентации; 

 

  

javascript:void(0)
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5. Проекти и соработка во 2017  
 

1. Соработка со Шведската Организација   

ФФРМ, oдносно НФФ во 2017 ја продолжи долгогодишната соработка со WE EFFECT која 

останува стратешки партнер на организацијата и во наредниот временски период. Како 

најзначаен партнер на НФФ, овој партнер помогне во процесот на реформите и поставување 

на основите на идната организација и соработка. Со овој проект се воспоставува официјална 

соработка за поддршка на активностите на ФФРМ во земјата за подобрување на севкупното 

земјоделство и агробизнис клима, со додавање на вредност на значењето на земјоделците. 

Целта е да ги презентира активностите и ресурсите на располагање, со цел да се искористат 

за понатамошно подобрување на бизнисите во земјоделството и поттикнување 

на иницијатива за поголемо инволвирање на жените – фармери. Проектот е дел од 

програмата на We Effect (Шведски Кооперативен Центар) за Европа која вклучува земји од 

Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Македонија) и Молдавија. Целта 

на проектот е да :  

• Нуди широка и селективна национална платформа за развој на земјоделството, што 
значи дека ФФРМ промовира инклузивен пристап за главните, клучни играчи во 
невладиниот сектор за земјоделство, каде што платформата ќе служи како механизам 
за идентификување на најважните национални политички прашања во 
земјоделството двапати една година и да дискутираат за нивното решавање; 

• Го унапредува и унапредува понатамошниот развој на задругите во земјоделството, 
обезбедувајќи обука и упатства за подобрување на вештините и поставување на 
неопходните механизми за воспоставување и одржување одржлив земјоделски 
бизнис преку кооперативи; 

• Го проширува уделот на информациите, успешните приказни и покриеноста на 
релевантните и позитивни примери преку месечното месечно списание Моја Земја 
во регионалното земјоделство, кое ќе служи како област на отворена информација и 
како практична, едукативна алатка за земјоделците во регионот (Македонија, 
Албанија и Косово); 

• Дава поддршка на женските иницијативи во земјоделството, поттикнување на жените 
да воспостават и одржат успешен бизнис во земјоделството, да ги опремат со 
потребните вештини и алатки за соодветно позиционирање во агробизнисот и 
додавање на вредност на нивните производи; 

• Го зајакнува институционалниот развој на ФФРМ преку подобрување на сегашниот 
механизам за управување и обезбедување на целосна родова стратегија и политика 
на национално ниво со што ќе се зголеми свеста за родовите и ќе се воспостават 
процедури за родово балансирано планирање и имплементација. 

http://www.weeffect.org/
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2. Создавање на патеки за вработување на млади во рурални средини    

ФФРМ заедно со Центарот за економски анализи во периодот 2015-2017 година го 

имплементираат проектот на ЕУ "Создавање патеки за вработување на руралните 

млади". Главната цел на проектот е да го олесни вклучувањето на младите кои живеат во 

руралните области на секторот на североисточниот регион, преку воспоставување и 

поддршка на одржлив систем за развој на работната сила.  Специфичните цели се: (1) да се 

зголемат вештините и разбирањето на можностите за вработување во согласност со 

барањата на пазарот на трудот во регионот, како и развојот и спроведувањето на 

прилагодени програми за обука кои ќе резултираат со социјално вклучување на руралните 

млади (2) систем за развој на работната сила, усогласување на потребите на пазарот на 

трудот преку воспоставување и поддршка на 3 локални клубови за вработување и практични 

стажирања во локалниот бизнис сектор и 3) развивање на регионална стратегија за 

вклучување на целната група во социјалниот и пазарот на трудот. 

3.Национален Комитет за семејно фармерство  

ФФРМ заедно со Мрежата за рурален развој и Институтот за развој на заедниците го спроведе 

проектот “Национален комитет за семејно земјоделство”. Националниот комитет за семејно 

земјоделство претставува неформална платформа формирана од страна на Здружение 

Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, Мрежа за рурален развој на РМ и 

Федерација на Фармерите на РМ. Целта на комитетот е да ги адресира сите предизвици и 

потреби на формални и неформални семејни земјоделства во Република Македонија, да ги 

сублимира и артикулира нивните ставови и потреби и да ги претстави пред сите 

заинтересирани страни. Оваа платформа е отворена за членство за сите заинтересирани 

правни и физички лица и претставува основа за идна соработка во делот на семејно 

земјоделство.  

4. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје и Земјоделски Факултет, Штип  

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

земјоделски науки и храна од Скопје и Земјоделски факултет, Штип учествуваа на 

работилници, обуки каде што се разменуваа знаења и искуства во насока на развој на 

земјоделството. Голем дел од професорите соработуваа во подобрувањето на 

информираноста и едукацијата на земјоделците со пласирање релевантни информации, 

совети и прирачници во списанието „Моја земја“ како и во изработка на прирачници и други 

документи, како што беше Прирачникот за собирање на лековити и ароматични билки со 

Земјоделски Факултет Штип во 2017 година. 

5. Мрежа за рурален развој и Македонска Платформа против сиромаштија 
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Здружението на граѓаните „Мрежата за рурален развој на РМ “ и ФФРМ ја продолжија 

соработката во областа на развој на земјоделството и руралниот развој преку соработката 

во Националниот комитет за семејно фармерство. Мрежата за рурален даде поддршка во 

организацијата на „Меѓународниот ден на руралната жена – 15 октомври“, кој во РМ го 

организира ФФРМ. 

Заедно со Македонската Платформа против сиромаштија беше презентирана студијата за 

рурална сиромаштија во РМ, ретко истражување од овој тип, поддржано од We Effect, а 

изработено од Билјата Петровска Митревска и Емељ Туна. 

 

Освен со овие организации во 2017 година продолжи соработката со АПРЗМ, посебно со 

регионалните канцеларии во Струмица, Битола и Ресен, каде со заеднички напори беа 

направени повеќе работилници. Истовремено продолжи и соработката со Државната 

Фитосанитарна Лабораторија, како и со Платежната Агенција каде е воспоставен добар 

однос на размена на потребни информации.  

На меѓународен план продолжи соработката со Австриска Амбасада и Македонско-

Австриската комора за поддршка на инвестиции и трговска размена во земјоделство. Во 

изработката на Тока Име и преку партнерството со We Effect продолжи соработката со сите 

партнери од Албанија, Косово, БиХ како и Молдавија. 

Размена на искуство, студиски посети и меѓусебна комуникација со Кметијско гоздарска 

зборница, Словенија, Удруга кооператива, Хрватска, Задружна звеза Словенија, Задружни 

Савез Србије, Задружни Савез Војводине. 

Во 2017 се потпишаа и меморандуми за соработка со Македонска платформа против 

сиромаштија и Задружни савез Војводине, кои и остварија посета на НФФ по повод 

прославата на 15 годишнината од ФФРМ.  
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6. Лобирање  

 

 

Во 2017 година беа донесени два модели на лобирање кои станаа дел од секојдневната примена 

на органиѕацијата.  

 

 

 

Појаснување: Кординативното тело е составено од страна на фармери  (се разговара за големи и општи 

земјоделски проблеми кои ги опфаќаат сите сектори како што се  елементарни непогоди, субвенции, пласман 

и сл) и ангажирано лице од Секторот за лобирање во ФФФРМ. Коринативното тело ќе брои 5 членови . 

Идентификување на проблемот 
преку барање на своето членство

Правење на анализа со факти

Формирање на кординативно тело за 
лобирање  и дефинирање на алатки за 
лобирање

Формирање на ставот и информирање 
за заземениот став претседателот и УО 
и дефинирање со претседателот за 
последните чекори за лобирање

Започнување на процесот за лобирање
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Кординативното тело се формира со одлука на Претседателот на организацијата  кој претходно се консултира 

со членовите на Управен одбор на организацијата. 

Вториот модел е ист како и првиот со тоа што наместо координативно тело расправа потсекторската група 

формирана во организација и се однесува конкретен проблем во оделна земјоделска гранка. Потсекторските 

групи се формираат со одлука на Управен одбор на организацијата. 

Комуникацијата помеѓу координативните тела потсекторските групи се одива непосредноп со средби, по мејл, 

скајп конференции и други комуникациски алатки се користат. 

Во текот на 2017 беа превземени следните активности за лобирање: 

Федерацијата на фармерите на РМ учествуваше на средбата на новиот министер Љупчо Николсвски 

, каде што присуствуваа и други земјоделски здруженија. ФФРМ истакна дека треба да се направи 

обештетување на земјоделците кои претрпеа штети од мраз во неготинско -кавадерчкиот регион и 

ресенскиот регион, навремени информации за исплатата на субвенциите, решавање на проблемите 

во делот со откупот со пченицата, така што ФФРМ и понатаму стои на Ставот дека пченицата треба 

да се откупува по 12 ден од кг. ФФРM побара потсекторско решавање на проблемите во 

земјоделството и понатамошно функционирање на потсекторските групи во МЗШВ. 

 

ФФРМ и понатаму ќе соработува со ресорното министрство во насока на решавање на проблемите и 

предизвиците во земјоделството. Од денеска отвораме интензивен дијалог со земјоделците. Сакаме 

да ги слушнеме нивните предлози, сугестии и размислувања. Само така, со постојани, конзистентни, 

искрени разговори, ќе дојдеме до квалитетни решенија, изјави министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство Љупчо Николовски 

.Пред неговата прва средба со производителите во Министерството, Николовски најави дека 

приоритет на новите владини политики ќе биде воведувањето зелена нафта и исплатата на 

субвенциите. Ќе се анализира, рече, и работењето на Платежната агенција за да се утврди 

одговорност, односно да се прецизира кои се причините за блокираната распределба и за се уште 

непочнатото аплицирање за годинашната поддршка. 

 

Според него, треба да се доисплатат вкупно 3,5 милијарди денари од кои околу 1,5 милијарди за 

тутунот, а проектираното зголемување на 160 милиони евра останува како една од главните 

определби. Неделава, дополни, исплатата продолжи и се префрлени 439 милиони евра. 

 

На средбата од Федерацијата на фармерите присуствуваа Никола Стаменов, претседател на ФФРМ, 

Мемет Синани, заменик претседател и Стеван Орозовиќ, извршен директор на ФФРМ. 

Федерацијата на фармерите на РМ го подржува  одржување на референдум на 11.06.2017 во  

Богданци за изјаснување на граѓаните дали треба да се отвори рудник за бакар Казандол. Наша 

препорака како ФФРМ е да се размисли добро при самото одлучување, бидејќи со отворањето на 

овој рудник ќе се направат негативни ефекти кон земјоделството, посебно органското производство 

и доколку не се применат мерки во рудникот за соодветна заштита ќе се направат големи штети 

посебно врз земјоделската почва. 
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ФФРМ својот став го изгради врз основа на земјоделците од овој регион кои се членки во ФФРМ и 

воедно се консултираше и со експерти од областа за заштита на животната средина, агрономи кои 

го делат истото мислење со организацијата дека рудникот ќе направи големи штети во 

земјоделството, доколку се отвори и не се применат соодветни технологии и мерки за заштита на 

животната средина. 

ФФРМ ја подржува и иницајативата на Валандово и Дојран за организирање на референдум на 

населението каде што ќе се изјаснат за тоа дали треба да се отвори рудникот за бакар Казандол. 

Имено вкупната обработлива земјоделска површина во Валандово, Богданци и Дојран е 13681 

хектари ( Богданци – 3402 хектари, Валандово – 8499  хектри и Дојран – 1780 хектари). 

Во иднина кога ќе се прават истражувања и јавни дебата упатуваме апел до општините да ги 

консултират и земјоделските здруженијаза за навремено да го дадата своето размислување. 

Во однос на одредени делови од лобирањето го истакнуваме примерот со пченицата: 

 

1. Минимална заштитна цена на пченицата да биде 12 ден по кг. 

2. Законски да се смени датумот на интервентниот откуп на пченицата и да биде од први јули 

кога е жетвата на пченицата и кога започнува откупот. 

3. Измени на Член 43 од Законот за земјоделство и рурален равој, каде што наместо Директорот 

на Агенцијата да донесува решение за избор на понудувачи, треба да се формира комисија 

каде што ќе учествуват и претставници од земјоделските здруженија за да се изврши откуп 

на пченица. 

4. Договорите со откупувачите и преработувачите да бидат склучени пред жетвата и 

почитување на договорите за исплата согласно законоските регулативи, а тоа значи 

Пазарниот Инспекторат да прави зачестени контроли кај откупувачите во делот на откупот и 

исплатата. 

5. Субвенциите за производителите на пченица да бидат исплатени пред започнување на 

есенската сеидба за тековната година за навремено да се извршат земјоделските активности 

кои се потребни за квалитетно производство.  

Ова се ставовите на Федерацијата на фармерите на РМ кои се доставени и како барања за преговри 

до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и стопанските комори каде што 

членуваат откупувачи и млинари. Барањата се насочени кон заштита на земјоделците кои 

произведуваат пченица на мали површини , а се во голем број. Доколку итервентниот откуп биде со 

избор на комисија за донесување на решенија за откупувачи, на ваков начин ќе се овозможи 

транспарентност со откупот и ќе се намали политичкото влијание. Според анализите на ФФРМ 

производството на пченица во Република Македонија ова година се наоѓа во најтешка ситуација. 

Производство поради климатските промени, односно сушата е намалено за 60% во најголемата 

житница Пелагонија и исто така од сушниот период имаме мала во раст пченица . Воедно цената за 

пченицата во последниот период се намалува, така што минатата година откупот се вршеше за 8 ден 

по кг,  додека трошоците за производство се зголемени за 50% . Намалени количини на производство 

на пченица и во регионот , причините се климатските промени. Според последниот извештај на 

Држаниот завод за статистика површина засена со пченица се 80.924 ха (односно 34 % од вкупната 
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земјоделска површина)  од која 64.706 ха се индивидуалне сектор, а 16.218  се деловни субјекти и 

104.853 мали земјоделски стопанства произведуваат  

Федерацијата на фармерите на Република Македонија преку својот секторски систем за лобирање 

во месец јули ја разгледуваше состобата со производството на грозје. Оваа година лозарството се 

соочува со голем проблем направен  од пролетниот мраз на 22 април 2017 година кој уништи скоро 

70 % од овогодинешниот род.  Имено според официјалните  статистичките податоци во Република 

Македонија 48000 индивидуални земјоделски стопанства егзистираат од проиводство на грозје и од 

вкупната обработлива површина во Републикка Македонија 5% се лозови насади, односно вкупно 

23613 хектари се лозови насади, каде што најголем процент се наоѓаат во кавадаречкиот и 

неготинскиот регион . Токму овие семејства се најпогодени од пролетниот мраз, а со години наназад 

работат во загуба, каде што производната цена на винските сорти „смедеревка“ и „вранец“ се 

повисоки од откупната, и се доцни со исплатата на откупеното грозје. 

По направена анализа од страна на Федерацијата на фармерите производната цена за винското сорта 

„вранец“ е 17 ден по кг , а за винската сорта  „смедеревка“ изнесува 16 ден по килограм. Со години 

средната цена на винското грозје е непромената и изнесува 13 ден за винската сорта „вранец “и 11 

ден за „смедеревка“, а во некои винарски визби е и пониска. На ваков начин земјоделците работат 

во загуба и од друга страна однекои откупувачи не им се исплаќа навремено за предадениот род. 

ФФРМ преку разговор со своите членови лозаропроизводители и секторски пристап кон решавање 

на земјоделските проблеми ги донесе следните ставови и воедно ги доставуваме следните Барања 

до ресорното министерство и до стопанските комори: 

• Цената за „вранец“ да биде 17 ден по кг и 16 ден по кг за винската сорта „смедеревка. 

• Бараме договорите помеѓу откупувачите, преработувачите со лозарите да бидат склучени 

пред откупот за оваа година и за тоа да се врши надзор од страна на МЗШВ преку Пазарниот 

инспекторат за склучувањето на договорите и нивно почитување. 

• Обештетување на лозарите и овоштарите кои претрпеа штета од страна на пролетниот мраз 

за кои што самите фармери проценетите штети ги пријавија во своите општини . Токму за 

ваквите климатски промени кои што прават големи штети во земјоделскиот сектор треба да 

се работи на едукација за адаптација на земјоделството на новата клима и токму една од 

најпогодените култури е грозјето и од суша и од мраз. Ваквите појави уште повеќе ги туркаат 

земјоделците во сиромаштија, затоа е потребна Ефективна Стратегија за адаптација на 

климатските промени на земјоделството на која што треба да работат за нејзино изготвување 

и државните институтии и невладиниот сектор за земјоделство и рурален развој. 

• И покрај тоа што има мали количини на производство оваа година, извозот за грозје треба  

да биде присутен, се со цел да се влијае на реализацијата на подобар откуп за грозјето. 

За да може да се продискутираат  овие актуелни состојби и проблеми иницираме средба помеѓу 

здруженија на земјоделци каде што членуваат лозари, винарските визби, како и присуство на 

министерот  за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски.  

Федерацијата на фармерите заедно со Македонската платформа против сиромаштија на 18.07.2017 

во Канцеларијата за млади на Општина Центар ја промовираа мултидимензионалната анализа за 

сиромаштија на РМ, која е изработена врз основа на алатка развиена од  Шведската 
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Интернационална Агенција за соработка(Сида) и е користена како алатка за развој на голем број на 

стратегија на меѓународни организации во делот на нивна интервенција за борба против 

сиромаштијата. Извештајот претставува прв обид преку статистички податоци да се опише ова важно 

прашање во Македонија и истиот се заснова на официјални извори на податоци. Извештај го 

изработи Федерацијата на фармерите на Република Македонија во партнерство со Факултетот за 

земјоделски науки и храна при УКИМ во Скопје и во консултација со Македонската платформа против 

сиромаштија. Анализата е дел од активностите на проектот  „Институционална подршка на ФФРМ“, 

подржан од  шведската WE Effect. 

Федерацијата на фармерите на Република Македонија преку својот секторски систем за лобирање и 

оваа година разговараше за состојбата со прозводството на јаболко пред почетокот на бербата и 

започнување на откупот на јаболкото. Оваа година овој сектор се соочува со голем проблем направен 

од пролетниот мраз на 22 април 2017 година кој уништи голема површина од овогодинешниот род. 

Имено според статистичките податоци во Република Македонија од 2013 година 5477 хектари 

обработлива површина се користи за производство на јаболка во Пелагонискиот регион, од кои 5384 

хектари се индивидуален сектор, 93 хектари се деловни субјекти. 

Врз основа на горенаведената состојба ФФРМ ги доставува соодветните барања до Министерството 

за земјоделсво: 

1. Минимална загарантирана откупна цена, односно 5 ден по кг за индустриско јаболко на 

долгорочен период. За да може да се продискутираат овие актуелни состојби и проблеми иницираме 

средба помеѓу здруженија на земјоделци каде што членуваат јаболкопроизводители и откуппувачите 

на јаболко која би се одржала овој месец. 

2. Утврдување на рок за исплата на штетите од пролетниот мраз за 2016 и 2017 година за овоштарите 

и лозарите 

3. Целосна исплата на субвенциите за 2016 година за овоштарите во најбрз можен рок и тоа по сите 

основи (одржување на овошни насади, предавање во индустрски капацитет по 2 ден по кг и 

дополнителни субвенции за млад фармер, ридско планински подрачја и регистриран земјоделец) 

Токму за разгледување на нашите барања и поцелосно дискутирање на проблемите и предизвиците 

во овој сектор побарана е средба со министерот Николовски каде што би се разговарало за 

долгорочни и краткорочни мерки за проблемите и предизвиците во јабокопроизвдството 

Федерацијата на фармерите на РМ сега ребрендирана во Национална федерација на фармерите по 

добивањето на информацијата од медиумите за измените на Законот за персонален данок на 

доход ја анализираше оваа промена и го има следното мислење: 

• Федерацијата смета дека предлог измената на Законот е направена во многу брз рок без да 

се информираат сите засегнати страни вклучително и земјоделските здруженија, каде што 

заeднички можеше да се направат измени кои ќе се во интерес на сите. Во законските 

измени многу е важна соработката и  постоењето на дијалог, како и јавна, транспарентна 

расправа која за оваа измена отсуствуваше. 

• Плаќањето на данок од страна на откупувачите, а во име на земјоделците отвора простор за 

манипулации при пресметка на откупна цена на земјоделските производи, која и сега во 
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моментот е помала од производната цена и отвара простор за развој на сивата економија. 

Имено уште во 2009 година Федерација на фармерите по интензивни преговори со 

Министерството за финансии успеа да го реши проблемот со одбивање на персоналниот 

данок од страна на откупувачите преку откупната цена и на тој начин обезбеди укинување 

на манипулациите на откупувачите при пресметка на откупните цени. за измените на Законот 

за персонален данок на доход 

• Федерацијата смета дека со укинувањето на ослободувањето од оданочување за 

категоријата земјоделци чија продажба не надминува 300. 000 денари (всушност овие 

приходи кои изнесуваат 300.000 денари,  не се целосен приход, бидејќи тука влегуваат и 

трошоците за произвдоство) најголем негативен ефект ќе се почуствува кај најмалите и 

најсиромашни земјоделци. Федерацијата во изминатите две години активно работи на 

поддршка на најранливите категории земјоделци преку моделот фокус групи и истовремено 

во текот на 2017 заедно со Факултетот за земјоделски науки и храна изработи 

Мултидимензионална анализа за сиромаштија во РМ каде што токму оваа  категорија 

влегува во хронично сиромашни земјоделски стопанства кои имаат семеен месечн приход 

помал од 9.000 денари. Според статистичките показатели на изворот на семејниот приход, 

земјоделските стопанства  се втори по нивото на сиромаштија и севкупно 77% од 

вработените во македонското земјоделство имат статус на неплатени семејни работници. 

 

Во однос на досегашниот начин на одоначувањето на земјоделските производителите чиј приход е 

до милион и триста илјади денари за Федерацијата е нeприфатлив. Предложените измени исто така 

се непрфатливи од истата причина бидејќи создаваат нејаснотија,  што ќе се случува со оние 

земјоделци на кои што во тековната година им се исплаќаат средства за две или три заостанати 

реколти од претходните години и кога има намалување на родот, како што беше драстично изразено 

оваа година со влијанието на сушата и мразот во македонското земјоделство. Затоа сметаме дека 

ова прашање бара посериозен пристап и отворена дискусија и дебата каде што ќе се слушне гласот 

на земјоделецот. 

На крајот од 2017 година потсекторските групи ги дeфинираа проблемите и донесоа план на 

активности во 2018. Гледано по потсектори тоа изгледа вака: 

ЛОЗАРСТВО 

Како проблеми во лозарството беа дефенирани следните: ниски откупни цени и високи производни 

цени, негативно влијание на климатските промени, проблеми со водоснабдувањето, непочитување 

на постоечките законски прописи, намалена работна сила – сезонски работници. Токму овие 

проблеми доведуваат до намалување на садење на лозови насади и беше даден предлог со цел да 

се ублажат негативните ефекти од ниските откупни цени да се направи Измена во Законот за вино да 

можат лозарите да произведуваат сами вино и кога има хиперпродукција на грозје да може да се 

воведе мерка на дестилација, а не на зелена резидба. 

 

ПОЛЕДЕЛСТВО – ЖИТО 
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Како проблеми е наведено семенскиот материјал вештачките губрива, заштитните средства, 

зголемена производна а намалена откупна цена, сушата негативно влијае на пченицата. Како 

предлог е дадено да се продолжи со лобирањето да се воведе интервентен откуп за време на 

жетвата односно 1 јули, поголема контрола на семенскиот материјал, вештачките ѓубрива, 

заштитните средства и субвенциите да се исплаќаат навремено пред да почне сеидбата. 

 

МЕСО И МЛЕКО 

Висока поризводна цена, а многу мала откупна цена во секторот месо и млеко, пробеми со 

легализацијата на сточарските фарми со тоа што се кочи процесот за аплицирање во ИПАРД 

програмата, висока цена на сточната храна, шаренило во цените на ветеринарните услуги, лош 

квалитет на семенскиот материјал за осеменување, ненавремена исплата на субвенциите, негативни 

ефекти од климатските промени. Од страна на овој сектор беше предложено лабараториските 

анализи да се покриваат од млекарите компании и Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 

ЈАБОЛКОПРОИЗВОДСТВО 

Ниски откупни цени, негативно влијание на климатските промени, ненавремена исплата на 

субвенции и штетите од мразот, недостаток на советодавни услуги посебно во делот за климатските 

промени, недостаток на сезонски работници, проблеми со осигурувањето. Предлог мерки од овој 

сектор: јаболкото да биде стратешка култура, навремена исплата на субвенциите и покачување на 

субвенциите, сет на мерки за борба од климатските промени, временска рамка за исплата на 

субвенциите, засилени контроли за проверка на хемиските препарати. 

 

ПЧЕЛАРСТВО 

 

Проблеми со климатските промени која оваа година од страна на пчеларите е прогласена за 

елементарна непогода во овој сектор., неконтролирано внесување на хемиски заштитни средства на 

сите препарати во земјоделството. Од страна на групата беше предложено субвенционирање  за 

пчеларите од климатски непогоди, поголема контрола на хемиските земјоделски препарати, 

зачувување на природните пчелни паши, заштита на автохтоната раса на пчели, заштита и поголема 

контрола на продажбата на пчелните производи, поедноставување на процедурите за селење на 

пчелни семејства, поедноставување на процедурите за осигурување, доделување на земјиште на 

пчелари за медоносни билки, календар за исплата на субвенциите, субвенционирање на откупен 

мед, субвенционирање на лабараториски анализи. 

 

ГРАДИНАРСТВО 

Сектор со најголем проблем со откупот и манипулации и игри на зелената мафија, ненавремени 

потпишани договри за откуп, ниски откупни цени, недостаок на сезонски работници. Како предлог е 
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дадена поедноставување на процедурите за ИПАРД Програмата, изнаоѓање на механизми за 

решавање на проблемот со ниските откупни цени, сет на мерки едукативни за климатски промени, 

контрола на семенскиот материјал и заштитини средства, зголемување на субвенциите. 

Потсекторските групи направија план на активности дадени во табела2 и тие што се означени со 

жолто кои исто така се дел од идентификуфаните проблеми на Формираното Кординативно тело за 

догорно производство. 

 

 

 

 

7. Членство  
 

 

Доцна есен 2014, кога ФФРМ започна со имплементација на Проектот за организациски 

развој со We Effect, ФФРМ имаше вкупно 43 локални организации и вкупно 3.000 

индивидуални членови (вклучувајќи ги и оние од локалните организации). 

Поради структурните внатрешни промени, енергичниот општествен и политички контекст во 

земјата, организацијата помина низ тешка трансформација со цел да постигне максимална 

ефективност со достапните ресурси. Бројот на членови во 2015 година е намален, кога од 

ноември 2015 година бројот на членови почна да се зголемува и од една кооператива членка 

во 2014 година, во 2016 година, 16 кооперативи станаа членки. Бројот на локални 

организации повторно се зголеми и сега 21 локални организации се членови, или заедно со 

кооперативи 37 групни. Бројот на жени се зголеми од 46 на 74 членови како поединци, а 

бројот на жени кои се активни во мрежата се зголеми од 8 на 40 или 5 пати. Вкупниот дострел 

во 2017 година е неколку пати зголемен во однос на 2015. 

Бројот на членови на промотивно ниво како дел од НФФ со кампањата стани член сега – и 

имаш шест месеци гратис членарина , НФФ успеа во декември 2017 година да го зголеми 

своето членство на индивидуално ниво за неколку стотина членови како и да зачлени две 

нови организации. 

 

  

                                                           
2 Табелата е дадена како дел ос Записникот од Работилницата за потсекторски групи во Анекс 2 
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8. Дел од поважните настани 
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