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НЕИЗВЕСНОСТА предизвикана од кризата, СТРАВОТ и фокусот на ЗДРАВЈЕТО 
во голем обем го променија однесувањето на купувачите и побарувачката. 

Земјоделците дополнително ја презедоа и грижата за образованието на своите 
деца, грижата за повозрасните и ранливите во своите села, а јавните услуги во 

голем дел се ограничија или целосно отсуствуваа. 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО беше 
тешко погодено со 

ПАЗАРНИТЕ 
ОГРАНИЧУВАЊА, 

НЕДОСТАТОКОТ на 
сезонски работници, 

ОГРАНИЧУВАЊЕТО на 
движењето,

ТЕШКОТИИТЕ во 
организација на 

транспорт и логистика. 

Рестриктивни 
мерки

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И КОРОНА КРИЗАТА

Анализата ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И КОРОНА КРИЗАТА е исход од ваквите активности и се состои од ТРИ ДЕЛОВИ:

Преглед на состојбата со 
македонското земјоделско 

производство пред почетокот 
на кризата и неговиот тренд 

во изминатите скоро две 
децении, со посебен фокус на 

клучните земјоделски 
производи, како и на 

карактеристиките во однос на 
нивната трговска размена во 

услови на криза.

НФФ е во тесна и постојана комуникација со своето членство и се обидува да ги адресира предизвиците 
во земјоделството и предлага препораки и мерки до Владата, обидувајќи се да понуди најсоодветни решенија 

како одговор на потребите на земјоделците. 



ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И КОРОНА КРИЗАТА

 Aнализата е резултат на истражувањата на 

НФФ направени во периодот 17.03.2020 -
30.04.2020 година во услови на корона 
кризата во нашата земја. Анализата ги 
опфаќа:

 податоците добиени од терен во сите 
земјоделски региони во државата, 

 статистичките податоци од производството и 
трговијата со земјоделските производи, 

 политиките и мерките преземени од државите во 
регионот, како и 

 предвидувањата и анализите од меѓународни 
финансиски, истражувачки и развојни 
организации, вклучувајќи ги: ФАО, ООН, ОЕЦД, 
СБ, ЕУ СТАТ и Интрацен. 

 Анализата е дел од активностите на проектот 
„Институционална поддршка на НФФ“ 
поддржан од Шведската организација за 
развој We Effect.

 Главната цел на проектот е НФФ да прерасне во 
национална мрежа за лобирање и застапување на 
интересите на земјоделците во земјата со цел 
претставување на гласот на земјоделците во 
реализирање на своите права и заеднички 
интереси. 

 Проектот е структуриран во четири компоненти: 
• организациски развој,  
• развој на бизнисот, 
• лобирање и застапување, и 
• родова еднаквост. 

 Главниот пристап на проектот е пристап базиран 
на човекови права. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Глобални економски и социјални импликации
НЕИЗВЕСНОСТ

 Клучниот момент на кризата COVID-19 која го зафати 
целиот свет и која носи сериозни последици за населението 
и економиите на земјите, е НЕИЗВЕСНОСТ. 

 Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) неодамна го објави 
индексот на светска неизвесност кој се однесува на 143 земји 
во светот и кој се мери во пракса од 1996. 

 Индексот се однесува на директното влијание на 
економските текови, флуктуации на вредноста на пазарите, 
трговската размена, вработувањето, инвестициите и многу 
други параметри кои се доведуваат во директна зависност  
со „пандемија“ или „епидемија“. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Индекс на неизвесност, април 2020, https://worlduncertantyindex.com/

 Според истражувањето, индексот на неизвесност во економски контекст е највисок откако почна да се 
применува во следење на економските податоци. 

 Со вредност од 13.7, индексот на неизвесност во економските текови е 2,7 пати поголем од 2002 година 
при појавата на САРС, и дури 7 пати поголем од 2008 година при појавата на свински грип.

https://worlduncertantyindex.com/


 Неизвесноста предизвикува огромно негативно 
влијание врз макроекономските променливи. 
Неизвесноста на среден и долг рок остава 
длабоки последици во економијата и 
социјалниот развој.  

 Во средината на април 2020 година, ММФ ги 
ажурираше своите проекции за глобален раст, 
покажувајќи дека глобалната економија се 
очекува да ја доживее својата најлоша рецесија, 
од времето на Големата депресија, многу полошо 
од длабокиот економски пад од глобалната 
финансиска криза од пред десетина години. 

 На почетокот на април 2020 година, Одделот за 
економски и социјални работи на Обединетите 
нации (УНДЕСА) ги анализира ефектите од мерките 
за ограничување и предвиде пад во БДП од 
најмалку 1% процент во напредните економии до 
7% во посиромашните економии на глобално 
ниво. 

Глобални економски и социјални импликации
НЕИЗВЕСНОСТ, НЕВРАБОТЕНОСТ

 Светска Банка во последниот извештај од 
крајот на април оваа година укажува дека 
земјите од Западен Балкан ќе влезат во 
длабока рецесија која во овие економии 
може да достигне околу 7%, што е 
очекувано и за РС Македонија.

 Бројот на невработени за период од три 
месеци на глобално ниво бележи 
експоненцијален раст!

 Мерките за ограничување влијаат на близу 
2,7 милијарди работници на глобално 
ниво, односно 81% од вкупната работна 
сила во светот!

 Првичните податоци во нашата земја 
покажуваат раст на невработеноста, која    
на крајот на март 2020 година изнесува 
107,732 невработени лица, регистрирани    
во АВРМ.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



 Трендот на пораст на невработеноста е регистриран уште од декември 2019 година и за нецели три месеци 

т.е. заклучно со март 2020 година е зголемен за 5.88%, додека во периодот од еден месец февруари/март 

2020 година невработеноста се зголемила за 1.78%. 

 Доколку овој тренд продолжи, можеме да очекуваме значително зголемување на невработеноста до крајот 

на годината, кое би можело да се искачи на близу 137.000 невработени.

Глобални економски и социјални импликации
НЕВРАБОТЕНОСТ

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Невработени во РС Македонија, 
април 2020, Агенција за вработување

 Кризата се очекува најлошо да ги погоди 
работниците во земјите со ниски и средни 
приходи и работниците кои влегуваат во 
категоријата на „неплатени работници“.

 Во оваа категорија најголем број се земјоделци 
и жени од руралните средини, каде што е 
поголем уделот на оние што работат во 
неформални сектори и кои имаат ограничен 
пристап до соодветна здравствена и социјална 
заштита. 



Глобални економски и социјални импликации
GINI индекс

 Во социјален контекст, Обединетите нации (ООН) изразија загриженост дека 
кризата COVID-19 ќе доведе до пресврт на повеќедеценискиот напредок во борбата 
против сиромаштијата и дека веќе високите нивоа на нееднаквост во и меѓу 
земјите ќе бидат дополнително засилени. 

 РСM успеа GINI индексот да го намали од 36,1 во 2018 на 35,6 во 2019 година, а 
предвидувањата се дека индексот ќе се зголеми за скоро 2% во наредните 12 месеци. 

 Дополнително, стапката на сиромаштија која од 29,2% во 2012 година е намалена на 
околу 22% во 2019 година, повторно ќе забележи пораст од најмалку 2% во 
наредните 12 месеци.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

36,1 GINI индекс2018

35,6 GINI индекс2019

Предвидувања: пораст за 2%. 2020

29,2% стапка на сиромаштија2012

Околу 22% стапка на сиромаштија2019

Предвидувања: пораст за 2%. 2020



НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Намалено производство кое сеуште не е забележливо, 
но е очекувано;

Синџирите за снабдување со храна се веќе нарушени 
заклучно со април 2020 година;

Нема тековно значајно влијание врз производството на 
земјоделски култури;

Глобалните изгледи за житни култури за 2020 се 
генерално поволни;

Повеќе е забележливо влијание врз секторот 
сточарство; 

Ограничувања на транспортот и мерки за карантин;

Ограничување на пазарите и точките за директен 
пласман на производите;

Недостаток на работна сила (посебно од сезонски 
карактер) ќе го наруши производството и преработката 
на храна, особено за потешките земјоделските култури; 

Нарушените синџири за снабдување со храна ќе 
резултираат во зголемено ниво на загуба на храна

Побарувачката на храна е генерално нееластична и има 
влијание врз вкупната потрошувачка;

На почетокот на пандемијата значително зголемување на 
побарувачката на храна и создавање на залихи; 

Голем проблем за земјите зависни од увоз.

Можен несразмерно поголем пад на потрошувачката на 
месо (импликација од неговото зоонозно потекло), како и 
други производи со поголема вредност кои 
предизвикуваа пад на цените;

Побарувачката на храна во посиромашните земји има 
повеќе еластични приходи, можноста да се изгуби 
заработката може да се замени со договорна 
потрошувачка;

Однесувањето на потрошувачите (страв од зараза) може 
да го влоши ефектот врз потрошувачката на храна, преку 
намалена посети на пазарите на храна;

Промена во модалитети на набавка на храна и 
ограничувања: затворени ресторани, зголемена испорака 
на е-трговија и пораст на потрошувачката дома;

Зголемувањето на продуктивноста, поделбата на општествениот труд, диверзификацијата на земјоделството како 
основна економска гранка која го поврзува општеството со природата, ѝ овозможуваат стабилен и одржлив развој 
на секоја економија. И во оваа смисла, COVID-19 сериозно влијае на земјоделството и производство на храна 
како вредносен синџир во многу аспекти.  

Земјоделството и производството на храна



Нафтата како значаен фактор во земјоделското 
производство

Огромни количини на нафта се 
користат како суровина и енергија 
во сите фази на производство на 
храна. 

Индустрискиот систем за 
снабдување со храна е еден од 
најголемите потрошувачи на нафта.

Флуктуацијата на цената на нафтата 
е еден од најважните параметри на 
глобалната економија во целина. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

За прв пат по Големата депресија (помеѓу двете светски војни), 
цената на нафтата паѓа на неверојатно ниско ниво, дури на 21.04.2020 во 

Тексас, САД, и забележува негативна вредност од 37,6 US$ за барел 
(производителот му плаќа на купувачот за да ја земе нафтата и да ја складира).



Нафтата како значаен фактор во земјоделското 
производство

Овие услови се неповолни за 
нафтената индустрија и прават 
турбуленции на берзите за 
суровини. Сепак, тие претставуваат 
и добра можност за државите да 
спроведат успешни политики во 
зајакнување на стопанските 
гранки кои користат огромни 
количини на нафта.

Многу држави од Западен Балкан 
не го препознаваат овој момент и 
се погрижија во системот за 
снабдување и трговија со нафта, 
маржите да не изгубат многу во 
вредност, што овозможи 
дополнителен приход за и онака 
богатите компании кои се дел од овој 
систем. 

Дополнително, во РС Македонија 
беше зголемена акцизата за нафта 
и нафтени деривати (согласно 
образложението за дополнителни 
приходи во Буџетот за борба со 
кризата). 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Цени на нафта/бензин споредбено, РС Македонија, 2014/2019/2020,
Регулаторна комисија

Датум Тип на гориво Набавна цена
Малопродажна 

цена
Маржа

Животна 

средина
Резерви Акциза

27/04/2020
Еуросупер 95 9.91 49.5 5.62 0.08 0.89 24.692

Дизел 10.95 42.5 5.84 0.03 0.3 18.121

14/10/2019
Еуросупер 95 28.27 67.5 5.51 0.08 0.89 21.692

Дизел 30.83 62 5.55 0.03 0.3 15.121

16/06/2014
Еуросупер 95 41.94 81 3.2 0.08 0.89 22.034

Дизел 41.39 68 2.3 0.03 0.3 12.202

Акцизата беше 
зголемена за 12% кај 
бензинот и за 16% кај 
нафтата во однос на 
2019, но истовремено 
беа зголемени и 
маржите за трговците

Маржите на трговците, 
на пр., во 2014 година 
изнесувале скоро 80% 
помалку од денеска, 
што значи истите 
можеле да работат со 
заработка и тогаш.

Подобра опција беше 
зголемување на акцизата 
од 2,68 МКД кај 
бензинот Еуросупер 95, и 
5,9 МКД кај дизелот да 
биде распределено, со 
дел намалување на 
маржата и дел 
зголемување на 
акцизата. 

Зголемувањето на 
акцизата кај дизелот е 
за 36% повисоко 
отколку зголемувањето 
кај Еуросупер 95, иако 
во овие вонредни 
услови многу поголема 
потрошувачка има 
дизелот, кај 
транспортните возила, 
земјоделската 
механизација, 
индустријата

Зошто тогаш при потребата од 
зголемување на приходите во 

буџетот не е намалена маржата 
кај трговците, туку напротив е 

зголемена?

Наместо во овие услови Владата да им 
дадеше предност ним, истата не 

смогна сили за посеопфатна анализа 
и поддршка на стопанството и 

најранливите категории



Клучни мерки за поддршка препорачани од ФАО

Во услови на корона кризата ФАО излезе со 
ТРИ КЛУЧНИ ПРЕПОРАКИ за поддршка на 
малите производители, земјоделци кои 
претставуваат мерки за итна поддршка: 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

ФАО, април 2020 година

 Иако, Владата презеде голем дел на мерки и 
услови за поддршка, не посвети доволно време 
и не понуди креативност да излезе со 
едноставни модели за пласирање на вишоците 
на производство со ниска откупна цена и да 
овозможи земјоделските производи да 
завршат во банки за храна и поддршка на 
социјалниот сектор наместо да бидат истурени 
на патишта и ливади. 

 Понатаму, наместо загуби во делот на извозот и 
пласманот на јагнето, товење на јагнето и 
непланско зголемување на стадото, можеше да се 
обезбеди сигурен откуп од државата и пласман 
по повластени цени, или социјални пакети. 

 Во вонредна состојба, кога Владата носи 
Уредби со законска сила, можеше многу лесно 
да се отстранат дел од ограничувањата за 
пуштање во промет на стока од малите 
производители директно и да се зголеми 
нивната пенетрација на домашниот пазар.

 Сеуште не е доцна дел од овие мерки да се 
применат и да се влијае на опстојување на 
земјоделското производство и да се постигне 
стабилност на македонското село.



Македонското земјоделство 
Производство, падови и очекувања

Со скоро непроменет број на обработлива површина во
изминатите две децении, македонското земјоделство во 2019
година бележи 418.823 хектари ораници и бавчи и 41.252 хектари
овоштарници и лозја. Според статистичките податоци од април
2020 година, вкупно се засеани 277.026 хектари, од кои 58% жита, 8%
индустриски посеви, 19% градинарски посеви, 19% фуражни посеви.

Хектари (ha) 2019

Земјоделска 

површина

1.264.578

Обработлива 

површина

519.848

Ораници и бавчи 418.823

Овоштарници 16.784

Лозја 24.468

Ливади 59.773

Пасишта 743.991

Хектари (ha) 2019

Вкупно засеани 

површини

277.026

Жита 160.047

Индустриски посеви 22.381

Градинарски посеви 52.260

Фуражни посеви 42.338

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Вкупна земјоделска површина и вкупно
засеани површини по категории, 2019, ДЗС

Структурата на македонското земјоделско земјиште во однос
на земјоделските култури останува скоро иста во изминатите
две децении, но истата не соодветствува со производството во
количина, со вредноста на земјоделскиот оутпут, ниту со
степенот на искористеност природните ресурси. На пример,
површината на пасиштата и бројот на главите во сточарството
покажуваат дека пасиштата кај нас се скоро половично
искористени во однос на висоразвиените земји.

Од друга страна, иако со благ пораст на површините во лозарството и кај дел од
овоштарството, сепак, гледано по сортимент на производството и производните
технологии тешко можеме да забележиме развој во конкурентноста и зголемена
продуктивност. Најголема стабилност имаме кај индустриските култури, т.е.
тутунот, заради функционалниот механизам на производство и откуп и законско
решение кое одговара на потребите на сите страни во пот-секторот.



Тоа би значело дека 
сме на граница на 
задоволување на 

сопствените 
потреби, бидејќи 

согласно 
статистичките 

податоци 

просечниот 
граѓанин на РСМ 
конзумира околу 

105 кг брашно 
на годишно 

ниво.

Пченицата – стратешки производ

Со производство од приближно 240.000 тони 
годишно, нашата држава не ги задоволува своите 
потреби и е увозно зависна од овој производ. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Пченицата е единствениот производ во РСМ кој има стратешко значење 
дефинирано во Законот за Земјоделство и рурален развој .

240.000 тони 
пченица

225.600 тони 
брашно*

107 кг брашно 
по жител

* доколку целата пченица се 
користи за производство на 

брашно!

Но, бидејќи 
пченицата не ја 

користиме само за 
производство на 

брашно и леб, 
туку и за многу 

други преработки 
во индустријата за 

храна, секоја 
година увезуваме 
пченица, најчесто 

од земјите од 
регионот. 



Пченицата – стратешки производ

На овој начин, проблемите повторно (ќе) се 
решаваат инцидентно, по потреба, по настаната 
штета, кога незадоволството кај производителите 
преминува во револт, а државниот буџет се троши за 
купување на социјален мир. 

Токму од овие причини производството на пченица 
опаѓа од година во година (земајќи ги предвид и 
флуктуациите како резултат на климатски фактори). 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Пченицата е единствениот производ во РСМ кој има стратешко значење 
дефинирано во Законот за Земјоделство и рурален развој .

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Владата на 16.03.2020 година во услови на корона 
криза најпрвин забрани извоз на пченица и 
брашно.

Со првата забрана на извозот се создаде можност да се 
воспостави ред во системот и да се направи 
подолгорочно планирање на производството и 
организацијата во овој сектор, барем за период од една 
година, земјоделците би ги намалиле негативните 
ефекти од кризата. Сепак, тоа не се случи!

Напротив, се следеше состојбата со количините на 
брашно пласирани во продажба, потрошувачката на 
домашниот пазар и во рок од 14 дена одлуката се измени 
и се овозможи увоз на брашно од Србија, а подоцна и 
извоз, што е најчесто во Косово

За многу кратко време, на 04.04.2020 година 
повторно го овозможи извозот на брашно во 
висина до 70% од производството од 
претходниот месец

Сезоната на производство почна без никакви 
промени и повторно со огромна неизвесност која ќе 
трае до последниот ден на почетокот на откупот!

Се испушти уште една шанса за сериозен пристап во 
организирање на системот за производство и 
продажба и лоцирање на вистинските проблеми, 
потенцијалните ризици и нивно предвремено 
антиципирање. 



Пченицата – стратешки производ
Пченицата е единствениот производ во РСМ кој има стратешко значење 

дефинирано во Законот за Земјоделство и рурален развој .

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Овошје

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Овоштарството и лозарството се значајни пот-сектори за македонското 
земјоделството. 

Во изминатите 18 години генералниот тренд во ова производство е одржување и зголемување, со голем број 
на инвестиции од мал и среден обем, посебно во делот на лозарството и производство на јаболко. 

Најголеми поместувања во кривата на производство имаме кај лозарството, каде што земјоделците во временски период 
од две децении и покрај зголемените трошоци на производство, остануваат со ниски откупни цени. Таков е примерот на 
десетина винарии и откупувачи кои останаа должни на производителите. 

Најзначајно во целата приказна е тоа што лозарството е повторно неорганизирано, дури стихијно. Она што значително се 
смени е дека пораснаа цените на македонските вина (несомнено се зголеми и квалитетот), но во малопродажба вината се 
сé поскапи, а лозарите се посиромашни. 

Од фер економија и задоволство на сите во вредносниот синџир, преминавме на високи трошоци за маркетинг и креирање 
на приказни од кои никако производителите на грозје да дојдат до корист. 

Со години наназад, оваа особено важна гранка, која иако има огромни можности останува неорганизирана и во 
производството и во извозот. Од една страна се земјоделците кои инвестираат во нови површини, современи насади и 

вложуваат голем труд во производството. Од друга страна пак се винариите кои се убедени дека секоја винарија е посебна 
приказна, значајно име на глобалниот пазар (иако најголем дел од нашето вино сеуште завршува на екс југословенските 

простори) и не наоѓаат модалитет како да одговорат на потребите на лозарите со цел сите да го добијат својот дел од колачот. 



Овошје

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Диверзификацијата во продажбата 
преку додавање вредност (поврзување 

со агротуризам, здрава храна, 
домашни преработки, локално 

заштитено производство) е можност 
која земјоделците се повеќе ја 

користат, но останува клучниот 
сегмент на организирање на откупот и 

пласман на конкурентни пазари по 
оправдани цени.

Овие два производи и во двата 
случаи во услови на оваа криза, 

за среќа не беа значително погодени 
во периодот март/април, но што ќе 

се случува наесен, кога ќе дојде 
време за берба и пласман никој не 

знае, ниту постои соодветна 
проекција. 



Кај другите овошни култури со производство од помал обем, бележиме раст во изминатите 18 
години, кој иако има одредени флуктуации, сепак има позитивен тренд. Производството на 

праски останува значаен сегмент со околу 13.000 тони во 2018 и производството на вишни кое 
бележи пораст од скоро 5 пати повеќе во периодот 2000 -2018 година. 

И кај овие култури неизвесноста околу бербата и пласманот е голема. Недостатокот на 
проекциите и планирање на поддршка, сегментарно и прецизно, согласно потребите, може да 

ги врати производителите неколку чекори наназад. 

Овошје

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Зеленчук

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Извоз на домати по години во ‘000 евра

Земја 2015 2016 2017 2018 2019

Вкупно

10,60

7

11,79

5

15,14

4

10,64

5

10,34

0

Србија 5,122 4,267 4,531 4,014 4,441

Русија 1,546 4,709 7,535 3,796 3,271

Бугарија 1,245 931 798 1,052 641

БиХ 591 382 479 401 601

Хрватска 691 578 326 133 446

Црна Гора 260 375 432 278 380

Полска 21 0 358 240 219

Словенија 119 86 150 113 118

Грција 723 360 362 528 116

Романија 84 52 53 36 30

Белорусија 8 0 27 0 20

Украина 0 25 58 0 17

Германија 1 1 0 0 13

Шведска 7 6 6 3 13



Ова повторно нé доведува до прашањето до                                           
кога штетите ќе ги дуплираме, а загубите ќе одат во недоглед заради 
неорганизираност, несоодветност на мерките и политиките за 
поддршка, и скоро непостоечкиот систем на поддршка и контрола.

Зеленчук

Во делот на раноградинарското производство, 
со години неорганизираниот откуп, 
неунифицираното производство и недоволно 
развиената свест за здружување на малите 
производители резултираат во многу ниски 
приходи. 
Во услови на кризата, бевме сведоци на ниската 
откупна цена кај зелката, која иако претходно 
договорена и најавена од страна на МЗШВ, 
сепак за неколку дена скоро преполовената
цена предизвика револт кај производителите
и дел од истата заврши на депонии, за што 
државата повторно вети дополнителна 
интервенција. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Зеленчук

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Од друга страна, можеби и 
традиционалното складирање 

на храна и правење на зимници 
во домашни услови (кое 

последниве години значајно се 
намали) повторно да земе замав 
како резултат на неизвесност. 

Промената на однесувањето на 
потрошувачите е многу значаен 

фактор, за кој, за жал, имаме 
многу ограничени податоци. 

Доколку пак ова се случи, можеме 
да се соочиме со недостаток на 
количина на индустријата за 

преработка што би можело да ги 
доведе во значајна загуба и 
многукратно девалоризира
направените инвестиции. 



Добиток

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Месо

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

96 грама потрошувачка на месо во земјата1996

176 грама на потрошувачка по член/домаќинство2018

Според истражувањето на Knoema.com:



Месо

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Извоз на јагне по години во ‘000 евра

Земја 2015 2016 2017 2018 2019

Вкупно 12,298 12,485 9,909 10,446 9,653



Месо

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Ненавремената реакција на проблемите при откупот со јагнето ги 
доведе во ризик поголем дел од производителите кои се соочија со 
многу мала, скоро никаква побарувачка од страна на откупувачите, 

и со многу ниски цени. 
Со недели се разговараше дека работите во овој дел се под 

контрола и дека се обезбедени пазари и непречен извоз, но 
за жал извезените количини кон традиционалните пазари 

оваа година беа значајно намалени. 

Од друга страна, МЗШВ излезе со мерка за поддршка и 
ги зголеми средствата во делот на задржано женско 

јагне, т.е. зголемување на стадото, 
како еден модел на обесштетување во загубената 

вредност

Окрупнувањето на стадото во нормални услови е значаен 
сегмент и секоја стимулација во овој дел е добредојдена, 

но само по себе не значи ништо доколку не е поставено во 
систем каде и другите сегменти кои го одредуваат 

производството се земени во предвид 
(инфраструктура на фарма, достапност на храна,

соодветни ветеринарни услуги итн.)

Дополнително, три недели покасно, се организираше извоз на тешко јагне за Јордан, 
што во принцип е одлична можност, но не само во услови на криза, бидејќи тоа треба 
да е дел од политиките за обезбедување на стабилни пазари за земјоделството, како 

круцијален момент во развојот. 

Затоа, сметаме дека напорите во овој дел треба да се постојани и дека инвестициите 
во подобрување на извозот се многу попродуктивни и за земјоделците и за државата.



Предлози и препораки на НФФ за поддршка на 
земјоделството за време на COVID 19

 Прва теренска анализа спроведена во март 2020 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Третиот дел го опфаќа прегледот на барањата и препораките на краток и среден 
рок кои НФФ ги доставуваше до сите надлежни институции во државата. 

ТРЕТ ДЕЛ
на анализата

Анализа на НФФ 
од крајот на 

март 2020

Анализа на НФФ 
од средина на 

април 2020

НФФ преку својот секторски систем за лобирање и информирање ги следи состојбите во земјоделството, како 
исклучително значаен сектор за обезбедување на стабилна економија, посебно во делот на обезбедување на храната 
во ова исклучително тешка ситуација со која се соочува нашата држава. 

Првата анализа е подготвена во втората половина на месец март 2020 преку телефонски разговори со членовите на 
потсекторските групи во НФФ. 

Врз основа на идентификуваните проблеми и предизвици произлегоа следните препораки кои се доставени до 
Владата на РС Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Анализа на НФФ 
од крајот на 

март 2020

Анализа на НФФ 
од средина на 

април 2020



Предлози и препораки на НФФ за поддршка на 
земјоделството за време на COVID 19
ОВЧАРСТВО/ГОВЕДАРСТВО/ЖИВИНАРСТВО/СВИЊАРСТВО

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Согласно одлуката на 
Владата за изнаоѓање на 

решение за извоз на 
јагнето, да се земе во 

предвид дека треба да 
се бара извоз на тешко 

јагне, бидејќи сега 
просечната големина на 

јагнето изнесува 20 
килограми.

Да се воспостави 
комуникација со 
маркетите за да 
се поттикнат да 
вршат зголемен 

откуп на 
домашно јагне 
за продажба.

Во периодот што доаѓа, согласно 
календарот за исплата на 

субвенции, приоритет во делот 
на исплатата на субвенциите да 

се даде на субвенциите за 
исплата на јагне дадено во 
кланични капацитети (400 
денари за откупено јагне) –

Подмерка 2.4. од Програмата за 
финансиска поддршка во 

земјоделството.

Да се даде 
приоритет во 

делот на 
исплатата на 

субвенциите за 
оставено 

женско јагне –
Подмерка 2.8. од 

Програмата за 
финансиска 
поддршка во 

земјоделството.

Да се објави оглас за 
аплицирање на Мерката 

213 „Помош за зачувување на 
руралните предели и нивните 

традиционални 
карактеристики” со која се 

покриваат платите на лицата кои 
се задолжени на фармите за 

чување и напасување на 
добиток (овци, кози и/или говеда) 

на пасиште.

 Согласно собраните информации (март 2020), генерален проблем во овчарството е неоткупеното јагне. 

 И покрај информацијата на МЗШВ дека транспортот на сточната храна и репроматеријалите ќе се одвива непречено со 
регулирањето на протоколите за транспорт, кај сточарите постои стравување од недостаток на храна, кое ќе се 
одрази врз производството на млеко, јајца и месо.

БАРАЊА
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ПОЛЕДЕЛСТВО И ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Да се следи состојбата 
со оризопроизводство

и да се излезе во 
пресрет на 

оризопроизводителите
доколку се соочат со 

проблем со 
наводнувањето.

Агенцијата за стоковни 
резерви во соработка со 
МЗШВ навремено да ја 

спроведе процедурата за 
откуп на житните 
култури за стокови 
резерви, каде што 

цената би била повисока 
од производната.

БАРАЊА
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ОВОШТАРСТВО И ЛОЗАРСТВO, ГРАДИНАРСТВО

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Да се воспостави 
комуникација со 
маркетите и да се 

поттикнат да 
вршат зголемен 

откуп на домашна 
зелка за 

продажба.

Да се изнајде начин 
за непречено 

одвивање на извозот 
на пролетна зелка, 

каде што проблем се 
прави со тоа што 

возачите на 
камионите кои вршат 
извоз се во карантин 

14 дена.

БАРАЊА

Да се следи 
состојбата со 

залихите 
за репромат.
потребни за 

ѓубрење и 
заштита и 

семенскиот 
материјал.
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ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

БАРАЊЕ ЗА 
РЕГИСТРИРАНИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛЦИ
Во делот на економските 

мерки да се направат и 
олеснување во делот на 
исплатата на даноците 

на регистрираните 
земјоделци, чија 

примарна дејност е 
земјоделството, а се 

регистрирани согласно 
Законот за вршење на 
земјоделска дејност.

БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ОД ЈАВЕН ПОВИК 01/2020 НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

СРЕДСТВА НА МЕРКАТА 1 ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА
Барање за продолжување на рокот од Јавен Повик 01/2020 на Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој од 29.02.2020 година за доставување на барања за користење на 
средства по Мерка 1, Инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства од ИПАРД 

Програмата 2014-2020. 
Поднесувањето на барањата за ИПАРД мерката претпоставува собирање на обемна документација од 

различни институции, како и подготовка на планови (бизнис и техничка документација) што 
подразбира одење по институции, директен контакт со експерти за изработка на плановите и 

собирање на понуди од компании. 
Ваквите чекори се во целосна спротивност со мерките на Владата за седење дома и не напуштање на 

домовите освен за многу итна потреба. За таа цел НФФ на 19.03.2020 година испрати и барање до 
Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделство за пролонгирање на рокот 

за аплицирање на овој повик на ИПАРД.

БАРАЊА
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 Втора теренска анализа спроведена во месец април 2020 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Втората теренска анализа е спроведена во првата половина на месец април 2020 година преку телефонски разговори 
со 300 членови на НФФ. 

 Предлозите и препораките од втората теренска анализа се доставени до Владата и МЗШВ. 
 Врз основа на подготвената анализа на терен и телефонските разговори со нашето членство, активностите во делот 

на земјоделското производството се одвиваат без некои значајни проблеми и се почитуваат владините мерки од 
страна на земјоделците и руралното население. Нема недостаток во снабдување со количини на семе, ѓубрива и 
производи за заштита на растенијата. 

 Од друга страна, забележителен е проблемот со откупот на јагнето, каде што е намалено  побарувањето за откуп на 
јагне за извоз, и сега, јагнешкото месо се откупува по цена од 90 ден по кг. Слични проблеми се настанати и кај 
пролетната зелка. 

 Ветувањето кое што е дадено до МЗШВ од страна на откупувачите дека до 20 април 2020 година зелката ќе ја 
откупуваат по цена од 15 ден за 1 кг, не е испочитувано, и цената на пролетната зелка е падната на 8-10 ден по кг во 
струмичкиот регион.  

 Во овој период, земјоделците стравуваат да не се повтори истата слика со наводнувањето од минатата година во 
Тиквешкиот регион, така што, вакви проблеми можат да настанат и во други региони оваа година, поради 
ненавремените поправки на системите за наводнување од страна на ЈП за водостопанисување.
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 Втора теренска анализа спроведена во месец април 2020 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Земјоделците потенцираат дека оваа година ќе има недостаток на сезонска работна сила во земјоделството, 
која што со години се појавува како проблем во државата. 

 Оваа година се очекува не само кај нас, туку и во цела Европа да се појави проблем со недостаток на сезонски 
работници, како последица од настанатата здравствено-економска криза. Токму тоа ги поттикна економски 
развиените држави (Германија, Англија, Франција), уште отсега да преземаат мерки и креираат стратегии за 
внесување на работна сила во земјоделството од други држави и тоа негативно ќе се одрази врз малите држави 
или земјите во развој, каде што спаѓа и РСМ. 

 Во делот на субвенциите она што е дадено како забелешка од земјоделците се нереализираните исплати  кон 
производителите за тутун. Она што е истакнато од земјоделците е дека не се реализирани исплатите од 
интервентните мерки, односно дополнителните директни плаќања, и дека не се реализирани исплатите на 
субвенциите за регистрираните земјоделци за 2018 година. Тоа е голем проблем за оваа категорија на 
земјоделци, бидејќи нивната основна егзистенција е земјоделството и на ваков начин нема поттикнување на 
зголемувањето на бројот на регистрираните земјоделци. 
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 Втора теренска анализа спроведена во месец април 2020 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Според Националната федерација на фармери, Одлуката на Владата за изменување на Уредбата за поблиските 
критериуми за директни плаќања со тоа што износот на поддршката за задржано женско јагне од 700 денари се 
зголемува на 1500 денари по грло, е навремена и од помош на одгледувачите на овци. 

 НФФ истакнува дека донесената Уредба на владина седница, со која се ставени во мирување сите рокови за отворени 
повици за Националните и за ИПАРД 2 Програмата, е значајна за земјоделците, со тоа што се овозможува навремено и 
квалитетно да ги подготват своите апликации и да немаат застој во набавувањето на потребни документи, кога ќе се 
земе во предвид дека голем број на институции и компании работат во периодот со ограничено работно време и се 
избегнува директна комуникација со странки. 

 Националната федерација на фармери разговараше со 80 млади, кои се членови на Мрежата на млади фармери на 
НФФ, кои истакнаа дека најголем проблем за нив е откупот, кој ја намалува финансиската егзистенцијата во 
семејствата, бидејќи во моментот основна работа во селата е земјоделството и друга работа во периодот не може да се 
најде. Според нив треба да се решат проблемите со откупот, додека на подолг рок потребни се креирање на мерки за 
поддршка на младите во делот на јакнење на претприемништвото и производството на земјоделски преработки, 
отворање на рурални бизниси како што се бизниси за руралниот туризам, како посебно значајни за развојот на 
руралните средини.
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 Врз основа на втората теренска анализа се донесени следните предлози и препораки:

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Во делот на 
економските 
мерки да се 

направат 
олеснување во 

делот на 
исплатата на 
даноците на 

регистрираните 
земјоделци, чија 

примарна дејност 
е земјоделството, 
а се регистрирани 
согласно Законот 

за вршење на 
земјоделска 

дејност.

Во периодот што 
доаѓа согласно 
календарот за 

исплата на 
субвенции 

приоритет во 
делот на исплатата 
на субвенциите да 

се даде на 
субвенциите за 

исплата на јагне 
дадено во 
кланични

капацитети (400 
денари за 

откупено јагне) –
Подмерка 2.4. од 

Програмата за 
финансиска 
поддршка во 

земјоделството .
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 Врз основа на втората теренска анализа се донесени следните предлози и препораки:

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

НФФ бара 
навремена 

реализација на 
поддршката на 
трошоците за 

набавка на 
гориво за 

земјоделска 
механизација 
која треба да е 

50% оваа година,  
согласно 

Законот за 
земјоделство и 
рурален развој

НФФ достави и 

допис до ДИЗ со 

препорака да врши 

зачестени 

контроли на 

откупните 

пунктови и 

посебно да се 

вршат контроли во 

делот на издавање 

на кантарни

белешки. 

Воедно, бараме 

ваква препорака да 

биде дадена и од 

МЗШВ до ДИЗ.  
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 Врз основа на втората теренска анализа се донесени следните предлози и препораки:

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

НФФ започна афирмативна 
кампања

„Купувајте домашни 
земјоделски производи“

за зголемено купување на 
домашни земјоделски 

производи од страна на 
граѓаните и директно 

поврзување на земјоделците со 
одделни маркети во државата. 
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 Врз основа на втората теренска анализа се донесени следните предлози и препораки:

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

Во насока на кампањата, 
бараме забрзано донесување на 

Правилникот за услови и 
хигиена за производство и 

ставање во промет на храната 
од неживотинско потекло 

наменета за директно 
снабдување, во географско или 
економски ограничувања, како 
општите и посебните барања за 

примена на традиционални 
методи на производство, 

преработка и дистрибуција на 
храна со традиционални 

карактеристики. 
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 Во втората теренска анализа, се опфатени и проблеми и предизвици со кои се соочуваат жените 
од руралните средини, така што овие предлози и препораки се доставени до Владата, МЗШВ и 
Координативната група за родова еднаквост во МЗШВ. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Негативните ефекти 
од здравствено-
економската криза 
во државата 
предизвикана од 
корона вирусот 
влијаат врз жените 
во руралните 
средини, бидејќи 
нивниот обем на 
работа е сега 
зголемен и дома и на 
поле, а нивниот труд 
и понатаму не е 
вреднуван. 

 Жените од руралните средини се 
соочуваат со голем број на 
предизвици, а тоа се социјална 
исклученост, невработеноста, родова 
дискриминација, нееднаква 
распределба на приходите и 
ресурсите, доминација на 
традиционалните норми, лишување 
од сопственост на земјоделско 
земјиште и имот, лишување од право 
на платено родителско отсуство, 
ограничени пристапи и понуда на 
образование, информации, 
здравствена заштита, јавни и 
социјални услуги. 

 Ваквите услови ги принудуваат руралните жени на 
живот во поголема сиромаштија и ја поттикнуваат 
миграцијата. 

 Околу 64% од руралните жени не се активни на пазарот 
на трудот заради ангажирање во домаќинството и 
грижа за деца, а 47% од невработените рурални жени 
вршат неплатена работа во семејни фарми. 

 Според изворот на семејниот приход, домаќинствата 
кои живеат од земјоделски приходи  се втори по нивото 
на сиромаштијата (57,4%) - највисока кај семејствата со 
приход од социјална помош (90,6%). 58% од сите 
рурални жени немаат лични примања, двојно повеќе 
од мажите во руралните средини.
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 Во втората теренска анализа, се опфатени и проблеми и предизвици со кои се соочуваат жените од 
руралните средини, така што овие предлози и препораки се доставени до Владата, МЗШВ и 
Координативната група за родова еднаквост во МЗШВ. 

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Руралните средини се соочуваат со недоволно 
развиена инфраструктура и ограничена понуда 
на јавни услуги. Овие фактори, надополнети со 
традиционалните вредности кои се 
доминантни кај руралното население, ги 
ставаат жените од руралните средини во тешка 
и крајно неповолна положба ограничувајќи го 
нивното движење, пристапот до информации и 
расположливи можности за развој.

 Во овој период на здравствено-економската 
криза предизвикана од Корона Вирусот посебен 
проблем е недостаток на амбуланти и 
здравствени работници, така што 
здравствените прегледи и набавки на лекови се 
прават во најблиските градови од страна на 
лица кои работат во градовите. 

 Жените работат во просек 11.06 часа на ден (41,7% од вкупниот обем на работа 
потпаѓа на неплатена работа). Мажите работат во просек 9.68 часа на ден  - главно, 
платена работа. Сега нивната работа е зголемена. 85% од жените кои се членки на 
НФФ (во НФФ членуваа 175 жени од рурални средини) во рамките на самото интервју 
истакнаа дека нивната работа е зголемена и дома и на поле, бидејќи во 
земјоделството има недостаток на сезонски работници и сами со своите сопрузи и 
најтесното семејство ги извршуваат активностите на поле, а дома и понатаму 
целосната обврска е падната на нивен грб. Зголемување на домашните обврски е 
проблем и кај самохраните родители, лицата со починат партнер или партнерка, кои 
се грижат за деца и стари лица и семејствата кои имаат лица со попречености (тука 
повторно негата и грижата е целосно префрлена на жената).  (Студија „Мерење на 
нивото на зајакнување на жените во земјоделството во РСМ со примена на 
експериментален економски метод“ имплементиран од Факултетот за 
земјоделски науки и храна во Скопје и подржан од UN Women, 2019) 



Предлози и препораки на НФФ за поддршка на 
земјоделството за време на COVID 19

НФФ ги дава следните препораки во насока на поддршка на жените од руралните средини, кои се во 
согласност и со CEDAW препораките, развојните цели и заложбите на Декларацијата за подобрување 
на економската и социјалната положба на жените во руралните средини, која НФФ заедно со Мрежата 
за рурален развој ја потпишаа со МЗШВ и МТСШ во 2018 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Предлози и препораки на НФФ за поддршка на 
земјоделството за време на COVID 19

НФФ ги дава следните препораки во насока на поддршка на жените од руралните средини, кои се во 
согласност и со CEDAW препораките, развојните цели и заложбите на Декларацијата за подобрување 
на економската и социјалната положба на жените во руралните средини, која НФФ заедно со Мрежата 
за рурален развој ја потпишаа со МЗШВ и МТСШ во 2018 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Предлози и препораки на НФФ за поддршка на 
земјоделството за време на COVID 19

НФФ ги дава следните препораки во насока на поддршка на жените од руралните средини, кои се во 
согласност и со CEDAW препораките, развојните цели и заложбите на Декларацијата за подобрување 
на економската и социјалната положба на жените во руралните средини, која НФФ заедно со Мрежата 
за рурален развој ја потпишаа со МЗШВ и МТСШ во 2018 г.

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ



Предлози и препораки на НФФ за поддршка на 
земјоделството за време на COVID 19

 На почетокот на мај 2020 година, НФФ уште еднаш достави предлози во Владата и до 
МЗШВ кои ги опфатија следните елементи:

НАЦИОНАЛНА
ФЕДЕРАЦИЈА НА 
ФАРМЕРИ

 Креирање на владини мерки кои ќе помогнат да се намали одливот на сезонските работници во странство  за 
време на сезонските интензивни берби. 
Сезонските работници најчесто својот труд го нудат во европските држави, односно Италија, Шпанија, Германија и Велика 
Британија. Вакви мерки започнаа да се креираат во државите во регионот, односно во Хрватска, Словенија, Србија и 
Бугарија.

 Со пакетот економски мерки на Владата се изоставени регистрираните индивидуални земјоделци кои исто 
така остваруваат доход преку земјоделската работа и плаќаат придонеси кон државата. 
Со дополнителна Уредба на Владата се опфатени трговците-поединци, занаетчиите и регистрираните земјоделци и други 
лица кои се третираат како вработени за сопствена сметка односно даваат услуги од кои обезбедуваат доход и имаат право на 
финансиска поддршка од 14.500 денари за месеците април и мај.

Со оваа економска мерка се опфатени само регистрираните земјоделци согласно Законот за трговски друштва 
и Законот за вршење на земјоделска дејност, а не и регистрирани земјоделци според Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување, кои исто така даваат услуги, од кои обезбедуваат доход. 
Истиот проблем се појавува и кај Јавниот повик бр. 1 COVID 2 на Развојната Банка на РСМ каде што се овозможува директно 
кредитирање на микро, мали и средни претпријатија од компензациони фондови од странска помош, каде што се опфатени 
само регистрираните земјоделци регистрирани според Законот за вршење на земјоделска дејност и Законот за трговски 
друштва, а не и регистрираните земјоделци регистрирани според Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Во РСМ 
има 4000 регистрирани земјоделци. 
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ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И КОРОНА КРИЗАТА
ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВНИМАНИЕТО

НАЦИОНАЛНА

ФЕДЕРАЦИЈА НА 

ФАРМЕРИ


