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МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРУКТУРА / MISSION, VISION AND STRUCTURE
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Националната федерација на фармерите е невладина и непрофитна организација која ги застапува земјодел-
ците од сите региони на Република Северна Македонија и сите земјоделски потсектори. НФФ има за цел да ги 
штити економските, социјалните и културните интереси на фармерите, работи на подобрување на пазарните и 
производни услови, во насока на одржлив развој и висок квалитет во земјоделството и руралниот развој. 
МИСИЈА: ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РМ 
ВИЗИЈА: ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО

The National Federation of Farmers is a non-governmental and non-profit organization representing farmers 
from all regions of the Republic of North Macedonia and all agricultural subsectors. NFF aims at protecting 
the farmers’ economic, social and cultural interests; it works to improve the market and production terms and 
conditions in direction of sustainable development and high quality in agriculture and rural development.
MISSION: ORGANIZED FARMER - LEADER IN THE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 
OF MACEDONIA
VISION: PROFITABLE AGRICULTURE - STABLE VILLAGE



4

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ / NFF MANAGEMENT BOARD

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ ВО 2019 

MEMBERS OF THE MANAGING BOARD OF NFF IN 2019

Васка Мојсовска / Vaska Mojsovska 

Претседателка на Претседателка на НФФ / 
President of NFF

Стеван Орозовиќ / Stevan Orozovic

Извршен директор на НФФ / 
Executive Director of NFF

Мемет Синани   
Memet Sinani

Иван Вангелов  
Ivan Vangelov

Ванчо Кировски  
Vanco Kirovski 

Вангелина Пармачка  
Vengelina Parmachka

Стеванче Јорданоски  
Stevance Jordanoski

Васил Коцевски  
Vasil Kocevski

Фросина Георгиевска  
Frosina Georgievska

Владе Петровски
Vlade Petrovski

Претседавач на Генерално собрание 
на НФФ / 
Chairman of the General Assembly of NFF

Вангелина Пармачка  
Vangelina Parmacha

Заменик Претседавачка на Генералното 
Собрание на НФФ / 

Vice President of NFF General Assembly

Африм Зибери  
Afrim Ziberi

Заменик Претседавач на 
Генералното Собрание на НФФ / 

 Vice President of NFF General Assembly

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА НФФ /
NFF GENERAL ASSEMBLY

УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ
Управниот одбор е составен од следните 
претставници:

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

MANAGING BOARD OF NFF
The Managing Board comprises the following 
representatives:

 y Representative of small farmers;
 y Representative of small farmers;
 y Representative of farmers’ associations;
 y Representative of farmers’ associations;
 y Representative of women’s network;
 y Representative of youth network;
 y Representative of agricultural cooperatives;
 y Representative of focus groups;
 y Executive director by position.
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file:///D:/!!!RABOTEN%202020/Brigada/NFF/Godisen%20Izvestaj%202020/Materijali/javascript:void(0)
file:///D:/!!!RABOTEN%202020/Brigada/NFF/Godisen%20Izvestaj%202020/Materijali/javascript:void(0)
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НФФ, ГЛАС НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ / NFF, THE VOICE OF FARMERS 

Основна дејност и главна вредност на Националната 
федерација на фармери, која има 3000 членови, е про-
мовирање на потребите на земјоделците и руралното 

население за подобрување на нивниот живот. На тој начин, 
НФФ ги поддржува активностите за лобирање и застапување 
кои водат кон повисоко признавање на земјоделците во 
општеството и влијаат врз донесувањето одлуки. 
2020 година претставуваше година на големи предизвици кои 
го променија економскиот тек и општествениот живот. Маке-
донското земјоделство во текот на годината беше тешко по-
годено од пазарните ограничувања, намалувањето на бројот 
на сезонските работници, ограничувањата во движењето, 
тешкотиите во транспорт и логистика. НФФ беше во постојана 
комуникација со своето членство, обидувајќи се да ги адреси-
ра проблемите и предизвиците во земјоделството. 
Во текот на 2020 година, НФФ подготви 4 анализи со цел про-
ценка на влијанието на корона кризата врз земјоделството, 
направи проценка на потребите, предизвиците и ризиците 
на маргинализираните групи во руралните средини како и 
анализа на достапноста на информации за финансиски про-
изводи и услуги за малите фармери. Изработи анализа на 
прекинатите и нарушените пазарни врски во земјоделскиот 
сектор со посебен осврт на предизвиците со кои се соочуваат 
земјоделските производители. Врз основа на изработените 
анализи и студии подготви предлози и препораки и ги достави 
до Владата, МЗШВ и други релеванти институции. Подготвени 
се вкупно 15 барања кои се доставени до институциите. НФФ 
даде препораки и заклучоци за понатамошни промени и ак-
тивности во процесот на земјоделските реформи (законски 
измени, мерки за субвенции, програми за поддршка и развој). 
Во текот на 2020 година, се одржаа бројни активности, онлајн 
дискусии, заеднички настани со институции и национални и 
меѓународни невладини организации со што НФФ продолжи 
со зајакнување на сликата и имиџот во јавноста и општеството.
Во текот на 2020 година, НФФ продолжи со спроведување на 
проектот „Институционална поддршка на НФФ“, поддржан од 
We Effect и продолжи со надградување на вештини, трансфер 
на знаења, поврзување и проширување на нивото и обемот 
на активностите во одредени области. Националната феде-
рација на фармери беше дел од проектот „Обезбеденост со 
храна и економско зајакнување во Северна Македонија“, кој 
се имплементира од страна на шведската организација за 
развој We Effect и НФФ, МРР, НРЦ, а е подржан од Шведската 
амбасада во РСМ. Проектот има за цел да го зајакне капаци-
тетот на руралните и маргинализираните заедници во земјава 
со тоа што ќе обезбеди брз и ефикасен одговор на нанесени-
те економски штети од пандемијата и ќе им го отвори патот 
кон прилагодлив, инклузивен и одржлив развој. Во рамки на 
проектот НФФ даде поддршка за набавка на механизација за 
производство на храна на 5 здруженија од Кочани, Тимјаник, 
Ресен, Самоков, Прилеп и 1 земјоделска задруга од Богданци.
Проектот “From Disability to FoodAbility” се спроведува во со-
работка со We Effect и Radiohjalpen. Новиот проект наменет 
за лица со попреченост од руралните средини ѝ понуди на 

T he main business activity and the essential value of the 
National Federation of Farmers, consisting of 3000 members, 
is promoting the needs of farmers and the rural population 

with the aim of improving their lives. In that sense, NFF supports 
the activities aimed towards lobbying and advocacy leading to 
better acknowledgment of farmers in the society and their impact 
in the decision-making process. 
2020 was a year of enormous challenges that changed the 
economic course and life in general. During this year, Macedonian 
agriculture was severely affected by market restrictions, 
reduction of the number of seasonal workers, restrictions on 
movement, difficulties in transport and logistics. The NFF was in 
constant communication with its members, trying to address their 
problems and challenges in the field of agriculture.
During 2020, NFF prepared 4 analyzes to assess the impact of 
the corona crisis on agriculture, it assessed the needs, challenges 
and risks of the marginalized groups in rural areas and analyzed 
the availability of information on financial products and services 
for small farmers. It also prepared an analysis of the interrupted 
and disturbed market relations in the agricultural sector with 
special reference to the challenges farmers are faced with. Based 
on the conducted analyzes and studies, we prepared proposals 
and recommendations and submitted them to the Government, 
the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management 
and other relevant institutions. A total of 15 request have 
been prepared and submitted to the institutions. NFF provided 
recommendations and conclusions for further changes and 
activities in the agricultural reform process (legal changes, 
subsidy measures, support and development programmes). 
During 2020, numerous activities, online discussions, joint events 
with institutions and national and international NGOs were held, 
all aimed at strengthening the public image of NFF.
During 2020, NFF continued to implement the Project 

“Institutional Support to NFF”, supported by We Effect and 
continued to upgrade skills, transfer knowledge, link and expand 
the level and scope of its activities in certain areas. The National 
Federation of Farmers was part of the project “Food Security and 
Economic Strengthening in Republic of North Macedonia,” which 
is implemented by the Swedish Development Organization 
We Effect and NFF, MRR, NRC, and is supported by the Swedish 
Embassy in RNM. The project aims to strengthen the capacity of 
rural and marginalized communities in the country by providing 
a rapid and efficient response to the economic damage caused 
by the pandemic and paving the way for adaptable, inclusive, 
and sustainable development. Within the project, NFF provided 
support for the procurement of machinery for food production to 
5 associations from Kocani, Timjanik, Resen, Samokov, Prilep, and 
one agricultural cooperative from Bogdanci.
The NFF Project “From Disability to FoodAbility” is conducted in 
collaboration with We Effect and Radiohjalpen. The new project 
is intended for people with disabilities from rural areas and it 
offers the NFF a new dimension of work, covering the problems of 
the most vulnerable population, as well as a new obligation and 
responsibility to address them and fight for the interests of these 
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НФФ нова димензија на работата, опфаќајќи ги проблемите 
на најранливото население, како и нова обврска и одговор-
ност да ги адресира и да се бори за интересите на овие групи. 
Посебно е значаен овој проект затоа што даде поддршка на 
лицата со попреченост за време на ковид кризата.
Националната федерација на фармери беше дел од активно-
стите на  регионалната кампања „Зајакнати жени, зајакната 
економија“ поддржана од Германското друштво за интер-
национална соработка (ГИЗ) во рамките на проектот „Под-
дршка на диверзификацијата на економските активности 
во рурални подрачја на Југоисточна Европа“ и Отворениот 
Регионален Фонд на ГИЗ за Југоисточна Европа – Правни Ре-
форми. Кампањата има цел да ја подигне свеста на жените во 
руралните области за законските права на сопственост, како и 
да го промовира женското претприемништво како предуслов 
за економско зајакнување на руралните жени. - Економското 
зајакнување на жените е од суштинско значење за промови-
рање на еднаквоста помеѓу жените и мажите и предуслов за 
одржлив развој.
На национално ниво, НФФ продолжи со директна комуни-
кација и лобирачки активности со МЗШВ, Агенцијата ИПАРД, 
АПРЗ, Агенција за храна и ветеринарство и други релевантни 
институции. Учествуваше на состаноците со потсекторските 
групи во МЗШВ и координативната група за родова еднаквост. 
Остварени се 13 средби со институциите. Продолжени се дис-
кусиите со МТСП поврзани со пензискиот систем за земјодел-
ското население, непризнатиот труд на жените, породилното 
(родителското) отсуство на жените-фармери, и воспоставена 
е комуникација во врска со услугите за асистенција на лица 
со попреченост и други ранливи категории. Продолжи дија-
логот со Земјоделскиот факултет, Националната агенција за 
поттикнување и развој на земјоделството, приватните дава-
тели на услуги во земјоделството, Мрежата за рурален развој, 
Телото за жени на ООН (UN women), дијалог со земјоделците и 
задругите за потребите во руралните области. На национално 
ниво, НФФ дава свој постојан придонес во подготовката на 
извештајот на ЕУ и ги поддржува сите иницијативи на граѓан-
скиот сектор за прашањата на човековите права, развојот и 
граѓанскиот простор.
На регионално ниво, активностите вклучуваа дијалог со екс-
перти, организации, претставници на држави поврзани со 
усогласување на земјоделството во рамките на регулативата 
на ЕУ; соработка со други организации во Србија и Грција во 
врска со технологијата на производство; како и соработка со 
организации Агринет и Агропука од Албанија за списанието 

„Тока Име“.

НФФ беше промовирана како „пример за добра практика“, 
„внатрешна демократија“ и „вклучување на членството“ во Из-
вештајот за транспарентност и одговорност на граѓанските ор-
ганизации спроведен од Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (МЦМС) меѓу 2772 други организации во земјата. 

groups. The project is especially significant as it supported the 
disabled in the period of COVID crisis. 
The National Federation of Farmers was part of the activities 
of the regional campaign “Empowered Women, Strengthened 
Economy” supported by the German Association for International 
Cooperation (GIZ) in the framework of the project “Support for 
Diversification of Economic and Social Development in Rural 
Areas of Southeast Europe and the GIZ Open Regional Fund for 
Southeast Europe - Legal Reforms. The campaign aims to raise 
awareness among rural women about legal property rights, 
as well as to promote entrepreneurship as a precondition for 
economic empowerment of rural women.
At national level, NFF continued with direct communication and 
lobbying activities with the MAFWE, IPARD Agency, National 
extension agency, the Food and Veterinary Agency and other 
competent institutions. It participated in the meetings with the 
sub-sectoral groups in MAFWE and the coordination group for 
gender equality. 13 meetings were held with the institutions. 
Discussions with the MLSP regarding the pension system for the 
agricultural population, unrecognized labor of women, maternity 
leave of women farmers have continued, and communication 
has been established regarding assistance for persons with 
disabilities and other vulnerable categories. The dialogue with 
the Faculty of Agriculture, the National Extension agency, private 
agricultural service providers, the Rural Development Network, 
the UN Women body, continued as well as the dialogue with 
farmers and cooperatives on the needs of rural areas. At national 
level, NFF makes constant effort to contribute to the preparation 
of the EU report and supports all civil society initiatives on human 
rights, development and societal issues.
At regional level, the activities included dialogue with experts, 
organizations, representatives of countries related to the 
harmonization of agriculture legislation with the EU regulations; 
cooperation with other organizations in Serbia and Greece 
regarding production technology; as well as cooperation with the 
organizations Agrinet and Agropuka from Albania for the “Toka 
Ime” magazine. 

NFF was promoted as a “positive practice example”, “internal 
democracy” and “inclusion of members” in the Report on 
Transparency and Accountability of Civil Society Organizations 
conducted by the Macedonian Center for International Cooperation 
(MCIC) among 2772 other organizations in the country.
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РЕЗУЛТАТИ / RESULTS

1) Зајакнат организациски капацитет, отчетност 
и стратегиска насока и услуги за членовите и 
зајакнување на регионалното присуство на НФФ

Во 2020 година, НФФ продолжи со демократските процедури и 
транспарентната работа и организираше пет состаноци на Управни-
от одбор, од кои два се одржаа на отворено следејќи ги протоколите 
и мерките воведени поради ковид пандемијата и два преку on-line 
платформа. Годишното собрание се одржа на интернет-платформата 
ZООМ со повеќе од 50 делегати. Прилагодувајќи се на новата ситуација, 
Управниот одбор воспостави Вибер група за комуникација, каде се 
споделуваат сите релевантни информации и се носат заклучоци. Како 
дел од Правилникот за Генералното Собрание се изработија нови из-
борни процедури и се усвои Родова политика. 
НФФ спроведе истражување во рамките на членството за да се утврди 
задоволството на членовите. Членството на НФФ даде високи оценки 
за работата на НФФ и Извршната канцеларија. Анкетата покажа дека 
членовите, дури и во време на пандемија, се задоволни од услугите што 
ги нуди НФФ и дека со помош на НФФ тие имаат многу можности да се 
развиваат и растат.

2) НФФ го зголеми своето присуство на терен преку 
засилена регионална мрежа за претставување

Моделот за регионална застапеност продолжи да се развива во текот 
на годината. До јуни 2020 година, моделот функционираше преку три 
регионални инфо точки. До крајот на годината, моделот се прошири со 
уште една регионална инфо точка во рамки на 4-те поголеми региони 
и еден теренски координатор до крајот на јуни 2020 година. Регионал-
ните инфо точки имаат одлична реализација (73% реализација на 
дадените цели), што го прави овој модел исклучително успешен. 

3) НФФ лобира во интерес на земјоделците 
Главните активности и алатки за спроведување на мисијата и визијата 
на НФФ се лобирањето и застапувањето за малите земјоделци, жените 
и младите и лицата со посебни потреби од руралните средини. Во таа 
насока, лобирањето и застапувањето продоложија уште поизразено и 
во услови на корона кризата со цел помош и поддршка на земјодел-
ството пред сѐ на малите фармери. Подготвени се вкупно 15 барања со 
соодветни предлози и препораки до надлежните институции за адре-
сирање на проблемите во земјоделството. 
НФФ во 2020 година го приспособи системот на лобирање и застапу-
вање преку вклучување на нов вид комуникација, електронски преку 
Viber, Skype, ZООМ, како и преку телефон и директна комуникација со 
Кризниот штаб на Владата.

1) Strengthened organizational capacity, accountability 
and strategic direction, as well as services for the 
members and strengthening the regional presence of NFF

In 2020, the NFF continued its democratic procedures and transparent 
work and organized five meetings of the Managing Board, two of 
which were held outdoors, observing the protocols and measures 
introduced due to the COVID pandemic and two via an on-line 
platform. The annual assembly was held on the Internet platform 
ZOOM with more than 50 delegates. Adapting to the new situation, 
the Managing Board established a Viber Communication Group, where 
all relevant information is shared and conclusions are drawn. As part 
of the Regulation for the General Assembly, new election procedures 
were developed and a Gender Policy was adopted.
The NFF conducted a membership survey to determine members’ 
satisfaction. The NFF members give high marks for the work of the NFF 
and its Executive Office. The survey showed that the members, even in 
times of pandemic, are satisfied with the services offered by the NFF 
and that assisted by NFF, they have many opportunities to develop 
and grow.

2) NFF has increased its field presence through the 
strengthened regional representation network

The regional representation model continued to develop throughout the 
year. By June 2020, the model functioned on three regional info points. 
By the end of the year, the model expanded with one more regional info 
point within the 4 major regions and one field coordinator by the end of 
June 2020. The regional info points have an excellent realization (73% 
realization of the goals set), which makes this model exceptionally 
successful.

3) NFF is lobbying for the farmers’ interest 
The main activities and tools for implementing the NFF mission and vision 
are lobbying and advocacy for small farmers, women farmers and young 
farmers, as well as people with disabilities from rural areas. In that direction, 
lobbying and advocacy continued even more emphasized in the conditions 
of the corona crisis in order to assist and support agriculture, especially 
small farmers. A total of 15 requests have been prepared with appropriate 
proposals and recommendations to the competent institutions to address 
agricultural problems.
In 2020, the NFF adapted a lobbying and advocacy system by introducing a 
new type of communication, electronically via Viber, Skype, ZOOM, as well 
as by telephone and direct communication with the Government’s Crisis 
Management Committee.
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The NFF offered its tools and resources for communication with farmers to 
the Government and the Government involved NFF in the consultations and 
measures to support farmers and agriculture.
At the request of the Ministry of Agriculture, the NFF prepared a document 
with recommendations for the new Agriculture and Rural Development 
Strategy.
The NFF actively participated in two sessions of the EU National Convention 
in cooperation with the Faculty of Agriculture on the topic “Regulation of 
Agricultural Markets” and “Agricultural Market in Covid 19 conditions” 

and drafted recommendations for 
regulating the agricultural market 
under the impact of the coronary 
crisis.
The NFF launched the promotion 
campaign “Buy Domestic Agricultural 
Products” in order to increase and 
encourage the consumption of 
domestic agricultural products. 
Within the campaign, the NFF began 
to directly connect farmers to the 
individual markets and stores in the 
country.
The “Agriculture and Corona Crisis” 
forum was organized on the ZOOM 
platform with participation of over 
50 participants, where the analysis 
of the impact of the corona crisis on 

agriculture was presented, being the first 
of its kind in the country. The aim was to 
provide and offer the most appropriate 
solutions and recommendations in 
response to the needs of farmers in a 
period of pandemics.
A request was sent to the Agency for 
Financial Support of Rural Development 
and Agriculture to extend the deadline 
for application for the public call 01/2020 

for use of the funds from Measure 1 (Investments in tangible assets of 
agricultural households/companies from the IPARD program 2014-2020).

НФФ ги понуди своите алатки и ресурси за комуникација со земјодел-
ците на Владата и Владата ја вклучи НФФ во консултациите и мерките 
за поддршка на земјоделците и земјоделството.
На барање на Министерството за земјоделство, НФФ изработи документ 
со препораки за новата Стратегија за земјоделство и рурален развој.
Активно учествуваше на две сесии на Националната Конвенција за ЕУ 
во соработка со Земјоделскиот факултет на тема „Уредување на земјо-
делски пазари“ и „Пазар на земјоделски производи во услови на Ковид 
19“ и подготви препораки за регулирање на пазарот во земјоделството 
и влијанието на корона кризата 
НФФ ја започна афирмативната кам-
пања „Купувајте домашни земјоделски 
производи“, со цел да се зголеми и 
поттикне потрошувачката на домашни 
земјоделски производи. Преку кам-
пањата, НФФ започна со директно повр-
зување на земјоделците со индивидуал-
ните пазари и продавници во земјата.
На платформата ZOOM беше организи-
ран форумот „Земјоделството и корона 
кризата“ со учество на над 50-тина 
учесници каде се презентираше ана-
лизата за влијанието на корона кризата 
врз земјоделството која е прва од ваков 
вид во државата. Целта беше да се да-
дат и понудат најсоодветни решенија и 
препораки како одговор на потребите 
на земјоделците во услови на пандемија. 
Се испрати барање до Агенцијата за фи-
нансиска поддршка на руралниот развој 
и земјоделството за пролонгирање на 
рокот за аплицирање на јавниот повик 
01/2020 за користење на средствата од 
Мерка 1 (Инвестиции во материјални 
средства на земјоделските стопанства од 
ИПАРД програмата 2014-2020).

Согласно првата теренска анализа за потребите на член-
ството и влијанието на кризата, НФФ ги достави следните 
барања до Владата на РСМ: да се земе предвид извоз на 
тешко јагне, да се поттикне поголем откуп на домашно 
јагне за продажба во маркетите, да се даде приоритет на 
исплата на субвенции за јагне дадено во кланични капа-
цитети, да се даде приоритет за подмерката 2.8 (дополни-
телни плаќања за задржано женско јагне) од Програмата 
за финансиска поддршка во земјоделството, да се објави 
оглас за аплицирање за мерката 213 (помош за зачуву-
вање на руралните предели и нивните традиционални 
карактеристики). Во делот на полјоделството и индус-
триските култури, да се следи состојбата со оризопроиз-
водителите и Агенцијата за стокови резерви навремено 
да ја спроведе процедурата за откуп на житните култури 
за стокови резерви. Да се поттикнат маркетите да вршат 
зголемен откуп на домашна зелка. Да се следи постојано 
состојбата со залихите и репроматеријалите за ѓубрење 
и заштита и семенски материјал. Во делот на економски 
мерки, да се олесни исплатата на даноците на регистри-
раните земјоделци регистирани согласно Законот за вр-
шење на земјоделска дејност.

According to the second field analysis, NFF submitted the 
following proposals and recommendations: introducing an 
amendment to the Law on Agriculture and Rural Development 
in order to use a bank guarantee as a method for payment of 
the purchased quantities; facilitating the payment of taxes 
to registered farmers and giving priority to the payment 
of subsidies that have not been paid since 2018; a letter 
was submitted to the State Agriculture Inspectorate with a 
recommendation for carrying out more frequent controls at 
the purchase points, especially in the part of issuing weight 
notes; timely realization of the subsidies for the costs 
for procurement of fuel for agricultural mechanization is 
requested, which should be 50% in accordance with the Law 
on Agriculture and Rural Development. The MLSP and MAFWE 
were asked to create and adopt special measures following 
the example of neighboring countries (Serbia, Bulgaria, 
Slovenia) in order to prevent the outflow of seasonal workers 
during intensive agricultural work.
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4) NFF promotes gender equality
NFF remains committed to gender equality and strengthening of women’s 
leadership.
During 2020, NFF pursued its active participation in the MAFWE working 
group on gender equality, discussing measure 115 and the application 
problems, as well as the problems and challenges of rural women during 
the COVID crisis. NFF also participated in an online discussion on gender 
equality and gender responsive budgeting with a particular focus on the 
needs posed by the COVID pandemic.
In celebration of March 8th 2020, NFF with the Women Farmers Network’s 
national coordinator, participated in a forum for rural women. Workshops 
were organized on the challenges and problems of women in rural areas 
and the strengthening of women entrepreneurship. NFF participated in the 
March 8th march organized by the Gender Equality Platform.

4) НФФ промовира родова рамноправност
НФФ и понатаму останува посветена на родовата рамноправност и 
јакнење на женското лидерство. 
Во текот на 2020 година, НФФ продолжи со своето активно учество 
во работната група за родова еднаквост при МЗШВ, дискутирајќи за 
мерката 115 и за проблемите при аплицирањето, како и проблемите 
и предизвиците на жените од руралните средини за време на ковид 
кризата. Исто така, НФФ зема учество и во онлајн дискусија за родова 
еднаквост и родово одговорно буџетирање со посебен фокус на потре-
бите предизвикани од ковид пандемијата. 

Согласно втората теренска анализа НФФ ги достави 
следните предлози и препораки: да се направи измена 
во Законот за земјоделство и рурален развој со цел да 
се користи банкарска гаранција како метод за исплата на 
откупена количина; да се олесни исплатата на даноци на 
регистрираните земјоделци и да се даде приоритет на ис-
плата на субвенциите кои не се исплатени од 2018 година; 
доставен е и допис до Државен инспекторат за земјодел-
ство со препорака да се вршат почести контроли на откуп-
ните пунктови посебно во делот на издавање на кантарни 
белешки; побарана е навремена реализација на поддрш-
ката за трошоци за набавка на гориво за земјоделска ме-
ханизација која треба да изнесува 50% согласно Законот 
за земјоделство и рурален развој. Побарано е од МТСП и 
МЗШВ да креираат и усвојат посебни мерки по примерот 
на државите од соседството (Србија, Бугарија, Словенија) 
со цел да се спречи одливот на сезонските работници за 
време на интензивните земјоделски работи. 
НФФ реагираше на пакетот економски мерки на Влада-
та каде беа изоставени регистрираните индивидуални 
земјоделци и НФФ побара да се направи измена на Уред-
бата за финансиска поддршка на физички лица кои вршат 
самостојна дејност, а се погодени од здравствената и еко-
номската криза предизвикана од Корона вирусот. 
НФФ побара да се дадат ваучери и на малите земјоделци 
кои исто така се погодени од ковид кризата.
НФФ реагираше и на Јавниот повик за кредитирање на 
микро, мали и средни претпријатија од страна на Развој-
ната банка на РСМ со цел да се направи измени и да се 
вклучат и земјоделците регистрирани според Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување за даденоте поволни 
кредити од страна на Развојната банка на РСМ.
Како дел од потсекторските групи на МЗШВ, НФФ зеде 
активно учество на состаноците на потсекторските групи 
за месо, млеко, житни култури, градинарство, мед, ор-
ганско производство и бројлерско производство. НФФ  
зема учество на собраниската комисија за земјоделство,  
координативните состаноци во АХВ за Подготовка на пра-
вилникот за отспатување од посебните мерки за хигиена 
за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се 
исполнат при директно снабдување со храна на произво-
дителот до краен потрошувач, условите за просториите, 
материјалите и инструментите и опремата во објектите 
кои произведуваат, како и начинот на производство на 
храна со традиционални карактеристики. Остварени се 
вкупно 11 состаноци со потсекторските групи. 

NFF reacted to the Government’s package of economic 
measures where the registered individual farmers were left 
out and the NFF requested an amendment to the Regulation 
on financial support to self-employed individuals affected by 
the health and economic crisis caused by the Corona virus.
NFF asked vouchers to be awarded to small farmers who are 
also affected by the COVID crisis.
NFF also reacted regarding the Public Call for Loans to Micro, 
Small and Medium Enterprises by the Development Bank of 
the RNM in order to make changes and to include farmers 
registered under the Pension and Disability Insurance Law for 
favorable loans provided by the Development Bank of RSM.
As part of the subsector groups of MAFWE, NFF took an active 
part in the meetings of such subsector groups for meat, milk, 
grains, gardening, honey, organic production and broiler 
production. NFF takes part in the parliamentary committee 
on agriculture and participates in coordination meetings 
in the FVA for preparation of the Regulation on deviation 
from the special hygiene measures for small businesses, the 
manner and requirements to be met during the direct supply 
of food to the producer to the final consumer, the conditions 
for the premises, materials, instruments and equipment in 
the production facilities, as well as the manner of production 
of food with traditional characteristics. A total of 11 meetings 
were held within the subsector groups.

During March 2020, Vaska Mojsovska, the President of NFF, was one 
of five women to win the WoW Awards. She was nominated by the 
National Federation of Farmers and the NGO promoting women’s 
activity - Tit! Out of 33 nominated women, Mojsovska was elected, 
along with 4 other women. This award is a great success for the 
organization and it shows the influence of the organization in society, 
being the only farmer organization in Macedonia, having a female 
leader.
In cooperation with the Macedonian Association of Economic 
Chambers and the Association of Business Women, a press conference 
was organized as to improve the position of women in rural areas 
and to stimulate higher work positions for women. The need for 
development of women’s entrepreneurship was emphasized through 
the formation of a Balkan platform for joint representation at larger 
markets.
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Во пресрет на 8-ми Март 2020 година, НФФ со националната коор-
динаторка на Мрежатa на жени фармери учествуваше на трибина 
за руралните жени. Се реализираа работилници за предизвиците и 
проблемите на жените во руралните средини и јакнење на женското 
претприемништво. НФФ учествуваше на маршот по повод 8-ми Март 
во организација на Платформата за родова еднаквост. 

Во текот на март 2020 година, Васка Мојсовска, претседателка на 
НФФ беше една од петте жени добитнички на наградите WoW. 
Таа беше номинирана од Националната федерација на фар-
мери и невладината организација што ја промовира женската 
активност Тит! Од 33 номинирани жени, ја избраа Мојсовска и 
други 4 жени. Наградата е голем успех за организацијата која го 
покажува своето влијание во општеството и која има единствена 
жена лидер на земјоделците во Македонија. 
Во соработка со ССКМ и Здружението на бизнис жени, се одржа 
прес конференција за подобрување на положбата на жените во 
руралните средини и повисоките работни позиции на жените. 
Се потенцираше потребата од развој на женското претприем-
ништво преку креирање на Балканска платформа за заедничко 
настапување на поголемите пазари. 
НФФ го издаде Водичот за лидерство и претприемништво на же-
ните во руралните средини кој опфаќа едукативни содржини од 
областа на родовата еднаквост, законските одредби кои ги регу-
лираат еднаквите можности, меѓународните механизми, како и 
пристапот и достапноста до кредити и други финансиски услуги 
за жените во земјоделството.
НФФ изработи мини документарен филм „Невидливи потпори “ 
за животот на руралните жени, за нивните предизвици и нивната 
силна борба кон успехот, поддржана од НФФ и We Effect. 
Во склоп на втората теренска анализа, опфатени се проблемите 
и предизвиците на жените од руралните средини. Од анализата 
е констатирано дека ковид пандемијата предизвика здравствена 
и економска криза која резултираше со зголемен обем на работа 
кај жените од руралните средини и дома и на поле, а трудот сѐ 
уште не е вреднуван. Жените од руралните средини сѐ уште се 
соочуваат со социјална исклученост, невработеност, нееднаква 
распределба на приходите и ресурсите, лишување од сопстве-
ност на земјоделско земјиште и имот, лишување од право на 
платено родителско отсуство, ограничен пристап до здравствена 
заштита, јавни и социјални услуги и сл. 
НФФ побара од страна на Агенцијата за финансиска поддрш-
ка да се разгледаат сите апликации за мерката 115 за активен 
член во земјоделско стопанство од Програмата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој до јуни 2020 и 
сите апликантни кои поднеле комплетна документација да до-
бијат грант. 
НФФ побара во новата Стратегија за земјоделство и рурален 
развој да се вклучат мерки и политики поврзани со влијанието 
на здравствено-економската криза предизвикана од ковид пан-
демијата врз жените од руралните средини.
Изработен е инфографик за предизвиците со кои се соочуваат 
руралните жени за време на ковид кризата.
Изработен е инсертер поврзан со правото на сопственост на же-
ните подготвен во рамки на регионалната кампања ,,Зајакнати 
жени зајакната економија’’

NFF has published the Rural Women Leadership and Entrepreneurship 
Guide which covers educational contents in the field of gender 
equality, legal provisions governing equal opportunities, international 
mechanisms and access to and availability of loans and other financial 
services for women in agriculture.
NFF filmed a mini-documentary  “Invisible Pillars” about rural women’s 
lives, their challenges and their strong struggle for success, supported 
by NFF and We Effect.
As part of the second field analysis, the problems and challenges of 
women from rural areas were covered. The analysis led to a conclusion 
that the Covid pandemic caused a health and economic crisis that 
resulted in increased workload among rural women both at home and 
in the field, but that their labor has not yet been valued. Women in rural 
areas still face social exclusion, unemployment, unequal distribution 
of income and resources, deprivation of ownership of agricultural land 
and property, deprivation of the right to paid maternity leave, limited 
access to health care, public and social services, etc. 
NFF requested that the Financial Support Agency reviewed all 
applications for the measure No. 115 meant for active agricultural 
members from the Programme for financial support of agriculture and 
rural development by June 2020 and that all applicants who submitted 
complete documentation receive grants.
NFF requested that the new Strategy for Agriculture and Rural 
Development included measures and policies related to the impact 
of the health and economic crisis caused by the COVID pandemic on 
women in rural areas.
An infographic has been developed on the challenges rural women 
face during the COVID crisis.
An insert related to women’s property rights has been prepared within 
the regional campaign “Empowered women - empowered economy”
The International Rural Women’s Day, October 15th, was marked 
with an online event organized by the National Federation of Farmers 
and the Rural Development Network with the support of We Effect 
on the ZOOM platform with over 100 participants. Apart from rural 
female farmers, representatives of public institutions, scientific and 
educational and other organizations that work and cooperate with the 
rural population took part in the event. The topic of the International 
Rural Women’s Day 2020 was the corona crisis and the problems 
and challenges rural women face during a pandemic. The Minister of 
Labor and Social Policy, the Deputy Minister of Agriculture, Forestry 
and Water Economy, the Swedish Ambassador to the country, the 
regional director of We Effect and others were some of the speakers 
at the meeting.
A new focus group of women farmers has been formed, intended for 
production of fig jam. A focus group has been formed for joint market 
appearance in Samokov.
Support has been provided so that the focus group in Timjanik can grow 
into a local association “Shira” with the main activity of production of 
madjun (grape syrup/honey).
40% of the total beneficiaries of the From Dissablity to FoodAbility 
project are women.
Five training courses on access based on human rights and gender 
equality were held with the local institutions.
Two meetings were held to assess the needs of women farmers and 
young farmers.
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5) Мрежа на Млади фармери
Мрежата на млади фармери и оваа година продолжи да биде во фокусот 
на интересот на НФФ. Во текот на годината, беа одржани две едукативни 
обуки за млади фармери во делот на нивно обединување и човекови 
права. Дополнителни три едукативни обуки беа одржани онлајн. Се 
одржа и состанок за проценка на потребите на младите фармери со цел 
да се слушне нивниот глас и нивните идеи и да се развијат активности во 
насока на јакнење на младинското претприемништво и развој. Во рамки-
те на втората теренска анализа за ковид кризата, младите фармери по-
тенцираа дека најголем проблем е откупот, кој ја намалува финансиската 
егзистенција на семејствата. Според нив, на подолг рок, покрај решавање 
на проблемите со откупот, потребно е и креирање на мерки за поддршка 
на младите во делот на претприемништвото и производство на земјодел-
ски преработки и јакнење на руралниот туризам. 

Меѓународниот ден на руралните жени, 15-ти октомври, беше 
одбележан со онлајн настан организиран од Националната фе-
дерација на фармери и Мрежата за рурален развој со поддршка 
на We Effect на платформата ZOOM со над 100 учесници. Меѓу 
учесниците покрај жените од руралните средини учествуваа и 
претставници од јавни институции, научни и образовни и други 
организации кои работат и соработуваат со руралното население. 
Тема на Меѓународниот ден на руралната жена 2020 беше корона 
кризата и проблемите и предизвиците со кои руралните жени се 
соочуваат во време на пандемија. На средбата, обраќања имаа 
министерката за труд и социјална политика, заменик министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, шведската амбаса-
дорка во земјата, регионалната директорка на We Effect  и др.  
Формирана е нова фокус група на жени-фармери за производ-
ство на слатко од смокви. Формирана е една фокус група за заед-
нички настап на пазар во Самоков. 
Дадена е поддршка за прераснување на фокус групата во Тимјаник 
во локално здружение „Шира“ со основна дејност производство на 
маџун. 
Од вкупните корисници на проектот From Dissablity to FoodAbility, 
40% од корисниците се жени.
Одржани се пет обуки за пристап базиран на човекови права и 
родова рамноправност со локалните институции
Одржани се два состанока за проценка на потребите на жени-
те-фармери и млади фармери

5) Young Farmers Network 
The Young Farmers Network continues to be NFF’s focus of interest. During 
the year, two educational training courses were organized for young 
farmers in the area of   their unification and human rights. Three additional 
educational training courses were held online. A meeting was held to assess 
the needs of young farmers in order to hear their opinions and their ideas 
and to develop activities aimed at strengthening youth entrepreneurship 
and development. Within the second field analysis of the COVID crisis, 
young farmers emphasized that the biggest problem is buy-up, which 
reduces the financial resources of families. According to them, in the long 
run, in addition to solving the problems with the buy-up, it is necessary to 
create measures to support young people in the field of entrepreneurship 
and production of agricultural products and strengthening rural tourism.

6) Education and information 
In the area of   education and information, considered to be one of the NFF’s 
priorities, a number of training courses on access based on human rights, 
gender equality, EU policies and agriculture have been conducted. Given 
the newly created situation caused by the COVID pandemics, NFF quickly 
adapted and some of the educational courses were conducted online 
through various platforms, most commonly through the ZOOM platform 
and Messenger. In cooperation with the Department of Agroeconomics 
at the Faculty of Agricultural Sciences and Food in Skopje, a workshop 
“Training for trainers” was held for the purposes of discussion of briefings 
on EU policies. 8 additional meetings were organized with farmers, at 
which over 35 farmers from different regions (Kocani, Berovo, Strumica, 
Gevgelija, Makedonski Brod, Resen, Negotino, Tetovo) were present. In 
addition, meetings were organized to discuss the state of wheat and wheat 
protection, attended by over 16 farmers from different regions. The aim was 
to better inform farmers and the rural population about EU agricultural 
policy as well as to use the analysis in the organization’s lobbying process. A 
focus group has been formed in Makedonski Brod, which is part of the NGO 
“Porechka Matica” whose main activity is the sale of organic vegetables and 
fruits (the focus group is related to the consumer association “Good Earth” 
to sell ecological and organic vegetables and fruits in Skopje) and a focus 
group in the village of Fourka, Dojran, where through the method of a study 
circle, a recipe for making fig jam was drafted. NFF organized educational 
workshops on human rights, gender equality and discrimination in the 
municipality of Vasilevo, Strumica, as well as workshops with representatives 
of the Network for Young Farmers. During 2020, 4 analyzes were conducted 
and promoted at ZOOM forums (Analysis of the COVID crisis and agriculture, 
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6) Едукација и информирање 
Во делот на едукацијата и информирањето кои се сметаат за еден од 
приоритетите на НФФ спроведени се поголем број на обуки за пристап 
базиран на човекови права, родова рамноправност, ЕУ политиките и 
земјоделството. Имајќи ја предвид новонастанатата состојба предизви-
кана од ковид пандемијата, НФФ бргу се прилагоди и дел од едукациите 
се спроведуваа онлајн преку различни платформи, најчесто преку плат-
формата ZOOM и Messenger. Во соработка со Одделот за агроекономија 
на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје се одржа рабо-
тилница „Обука на обучувачи“ (тренинг на тренери) за разработените 
брифинзи за политиките на ЕУ. Се организираа дополнителни 8 средби 
со земјоделците со присуство на над 35 земјоделци од различни региони 
(Кочански, Беровски, Струмички, Гевгелиски регион, Македонски брод, 
Ресен, Неготино, Тетовски регион). Покрај овие, се организираа и средби 
на кои се дискутираше за состојбата со пченицата и заштитата на пчени-
цата, каде присуствуваа над 16 фармери од различни региони. Целта е 
подобро да се информираат земјоделците и руралното население за 
земјоделската политика во ЕУ како и користење на анализите во про-
цесот на лобирање на организацијата. Формирани се една фокус група 
во Македонски Брод, која е дел од невладината организација „Поречка 
Матица“ чија главна дејност е продажба на еколошки зеленчук и овошје 
(фокус групата е поврзана со задругата на потрошувачи „Добра земја“ за 
продажба на еколошки и органски зеленчоци и овошје во Скопје) и една 
фокус група во с. Фурка, Дојран, каде што преку метод на студиски кружок 
се подготви рецептура за правење на слатко од смокви. НФФ организи-
раше едукативни работилници за човекови права, родова еднаквост и 
дискриминација во општина Василево, Струмица, како и работилници со 
претставници од Мрежата за млади фармери. 
Во текот на 2020 година, се 
изработија 4 анализи кои беа 
промовирани на Зум форуми 
(Анализа за ковид кризата и 
земјоделството, Анализа за 
нарушени и прекинати пазарни 
врски во земјоделството како ре-
зултат на корона кризата и пре-
пораки за нивно надминување 
на краток и среден рок, Анализа 
за информации за финан-
сиските производи достапни за 
малите фармери во руралните 
средини, Анализа за потребите, 
предизвиците и ризиците на 
маргинализираните групи во 
руралните средини погодени 
од корона кризата) се издадоа 
три броја на „Моја земја“ и три 
броја на „Тока Име“, три инфографици кои редовно се дистрибуираа 
до членството и се подготви Брошура за правилникот за отстапување од 
посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои 
треба да се исполнат при директно снабдување со храна на производи-
телот до краен потрошувач, условите за просториите, материјалите и ин-
струментите и опремата во објектите кои произведуваат, како и начинот 
на производство на храна со традиционални карактеристики. Центарот 
за истражување и креирање на политики (ЦРПМ) во соработка со На-
ционалната федерација на фармери подготви анализата „Влијанието 
на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“. Анализата 
има за цел да утврди влијанието на КОВИД 19 кризата врз земјоделскиот 
сектор и давање на конкретни препораки кои ќе бидат искористени за 
развој на јавни политики кои ќе одговараат на потребите на засегна-
тите страни во земјоделствто и руралниот развој. НФФ беше партнер 
на ЦРПМ во подготовката на анализата „Од сенка во видлив сезонски 

Analysis of disrupted and broken market linkages in agriculture as a result 
of the corona crisis and recommendations for overcoming them in short 
and medium term, Analysis for information on financial products available 
to small farmers in rural areas, Analysis of the needs, challenges and risks 
of marginalized groups in rural areas affected by the corona crisis), three 
editions of the magazine “Moja zemja” and three editions of the magazine 
“Toka Name” were published and regularly distributed to the membership 
and a Brochure was prepared regarding the regulation on deviation from 
the special hygiene measures for small businesses, the manner and 
requirements to be met during the direct supply of food by the producer 
to the final consumer (direct farm sales), the conditions for the premises, 
materials, instruments and equipment in the production facilities, as well 
as the manner of production  of food with traditional characteristics. The 
Center for Research and Policy Making (CRPM) in cooperation with the 
National Federation of Farmers prepared the analysis “The Impact of 
Covid-19 on agriculture, including gender analysis”. The analysis aims to 
establish the impact of the COVI-19 crisis on the agricultural sector and 
provide specific recommendations that will be used to develop public 
policies that will meet the needs of stakeholders in agriculture and rural 
development. NFF was a partner of CRPM in the preparation of the analysis 
“From shadow to visible seasonal worker in agriculture: reasons, challenges 
and models for formalization of seasonal labor in the agricultural sector”, 
prepared within the project “Increasing employment opportunities for 
seasonal workers in the region of Southeast Europe”, supported by the 
German Society for International Cooperation (GIZ) on behalf of the Federal 
Ministry for Economic Development and Cooperation, through the Open 
Regional Fund for Southeast Europe and the National Alliance for Local 
Economic Development (NALED) of the Republic of Serbia.

Within the “From Disability to FoodAbility” project, supported 
by We Effect  and Radiohjalpen, aimed at socio-economic 
empowerment of people with disabilities in rural areas, a number 
of activities have been implemented. The Institute for Special 
Education and Rehabilitation at the Faculty of Philosophy in 
Skopje was also participating in the project as expertise in the 
field of work with people with disabilities. 13 meetings were 
organized with municipality mayors, at which people with 
disabilities and their families to be beneficiaries of the project 
were selected. Meetings were held with representatives/
mayors in the municipalities: Jegunovce, Chaska, Cheshinovo-
Obleshevo, Zrnovci, Gazi Baba, Sveti Nikole, Lozovo, Bosilovo, 
Vasilevo, Makedonski Brod, Studenichani, Zelenikovo and Butel. 
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работник во земјоделството: причини, предизвици и модели за форма-
лизација на сезонскиот труд во земјоделскиот сектор“, која е подготвена 
во рамките на на проектот „Зголемување на можностите за вработување 
на сезонските работници од регионот на Југоисточна Европа“, поддржан 
од Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) во име на Сојуз-
ното министерство за економски развој и соработка, преку Отворениот 
регионален фонд за Југоисточна Европа и Националната алијанса за ло-
кален економски развој (НАЛЕД) од Република Србија.  

Во рамки на проектот ,,From Disability to FoodAbility’’ поддр-
жан од We Effect  и Radiohjalpen, чија цел е социо-економско 
зајакнување на лицата со попреченост во руралните сре-
дини, спроведени се поголем број активности. Како надво-
решна експертиза на полето на лица со попреченост во овој 
проект е вклучен Институтот за специјална едукација и реха-
билитација при Филозофскиот факултет во Скопје.  Органи-
зирани се 13 состаноци со градоначалници во општини во 
земјата, каде се избрани лицата со попреченост и нивните 
семејства кои се корисници на проектот. Одржани се средби 
со претставници/градоначалници во општините: Јегуновце, 
Чашка, Чешиново-Облешево, Зрновци, Гази баба, Свети Ни-
коле, Лозово, Босилово, Василево, Македонски Брод, Студе-
ничани, Зелениково и Бутел. Одржани се 5 работилници за 
примена на пристапот базиран на човекови права со учество 
на претставници од различни локални институции од 16 
општини каде 54 лица беа обучени за пристапот. Одржани 
се 6 обуки за грижа на лица со попреченост на кои е диску-
тирано за улогата на мажите како даватели на овие услуги и 
за бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост до 
пристапот до образование, вработување, здравствени услу-
ги. Спроведени се и 6 обуки за права и социјална заштита 
на лица со попреченост каде учесниците се информирани 
за правата за користење на парична помош од системот на 
социјална заштита и со правата согласно Конвенцијата за 
заштита на лицата со попреченост. На обуките присуствуваа 
50-тина лица. Организиран е еден студиски кружок за корис-
тење на дигитални асистивни технологии и софтвер за лица 
со оштетен вид со учество на 11 лица и одржани се 4 средби 
за презентација на софтверот. Изработен е еден прирачник 
за обука за лица со попреченост и изработени се 3 видеа за 
најдобри практики во создавање на градини со храна кои ги 
користат семејствата на лицата со попреченост. Во рамки на 
проектот, изработена е и анализа за интервенциите за подо-
брен пристап до јавни услуги за лица со попреченост со цел 
да се развие јасна рамка за видовите на интервенции што ќе 
бидат поддржани и како истите ќе придонесат за лицата со 
попреченост и за локалната заедница. Спроведени се терен-
ски посети на 30 лица со попреченост и нивните семејства и 
врз основа на посетите изработена е анализа за просторни 
можности за поставување на градини на храна, технички 
скици за градините (пластеници). Поддржани се 38 пласте-
ници за современо производство на храна кои претставува-
ат егзистенција на лицата со попреченост и нивните семејст-
ва. Изработен е еден прирачник за одржливо користење на 
пластеници кој ќе им помогне на лицата во користењето на 
пластениците. Во исто време реконструирани се 2 сточарски 
фарми на две семејства (лица) со попреченост кои живеат 
на прагот на сиромаштијата, а чиј главен извор на приход 

7) Public relations
During 2020, NFF had 159 press releases and 20 guest appearances on 
various media, including Kanal 5, in the show Brazdi on MTV, Top Tema 
on Telma TV, Alsat, an interview of NFF presidents at Croatian media. 
1000 posters, 100 notebooks, 1000 pens, 10 000 flyers and 1000 posters 
were made for the campaign “Buy domestic agricultural products”. About 
10 press releases were submitted to various media related to wheat and 
problems with sales, export of flour, low price of grapes , increase in excise 
duty on fuels, as well as press releases related to the International Rural 

5 workshops for the application of the human rights-based 
approach were held with the participation of representatives 
from various local institutions from 16 municipalities where 54 
people were trained. 6 training courses for care of persons with 
disabilities were held, at which the role of men as  caregivers 
and the barriers faced by persons with disabilities in accessing 
education, employment, health services, were discussed. 6 
training courses on rights and social protection of persons 
with disabilities were conducted, where the participants were 
informed about the rights to use financial support from the 
social protection system and the rights under the Convention 
for the Protection of Persons with Disabilities. About 50 people 
took part in the trainings. 
One study circle was organized for the use of digital assistive 
technologies and software for the visually impaired with the 
participation of 11 people and 4 meetings were held for the 
presentation of the software. A training manual for people with 
disabilities has been developed and 3 videos have been filmed 
with the best practices in creating food gardens used by families 
of people with disabilities. As part of the project, an analysis of 
interventions for improved access to public services for persons 
with disabilities was developed in order to create a clear 
framework for the types of interventions that will be supported 
and how they will contribute to persons with disabilities and 
the local community. Field visits were conducted to 30  people 
with disabilities and their families and based on the visits, 
an analysis was made for spatial possibilities for setting up 
gardens, technical sketches for the gardens (greenhouses). 38 
greenhouses for modern food production are supported, helping 
people with disabilities and their families improve livelihood. A 
manual for sustainable use of greenhouses has been developed 
to assist individuals in using greenhouses. At the same time, 2 
livestock farms of two families (persons) with disabilities living 
on the poverty line, where main source of income of families 
being livestock breeding were reconstructed. The reconstruction 
and expansion enabled increase of the herds while the 
improved conditions of the farm provided better quality of 
milk which contributed to the improvement of the livelihood 
of these families and their socio-economic strengthening. 51% 
of the total 30 supported families live below the poverty line, 
and 40% of the beneficiaries are women. An analysis has also 
been developed to map socially responsible companies and 
businesses as potential places where people with disabilities 
could sell their products. The project was promoted at the 
conference of the Faculty of Philosophy, an event dedicated to 
the 100th anniversary of the faculty
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7) Односи со јавноста
Во текот на 2020 година, НФФ 
имаше 159 објави во медиуми и 
20-тина гостувања на различни 
медиуми меѓу кои и на Канал 
5, во емисијата Бразди на МТВ, 
гостување во Топ тема на ТВ Тел-
ма, Алсат, интервју на претседа-
телката за хрватски медиум. Беа 
изработени 1000 постери, 100 
тефтери, 1000 пенкала, 10.000 
флаери и 1000 постери за кам-
пањата „Купувајте домашни 
земјоделски производи“. Доста-
вени се 10-тина соопштенија до 
различни медиуми поврзани со 
пченицата и проблеми со про-
дажба, извоз на брашно, ниската 
цена на грозјето, зголемување на 
акцизата за горивата, соопште-
нија поврзани со Меѓународниот 
ден на руралната жена. Одржана 
е прес конференција со парт-
нерски организации поврзана 
со зајакнување на женското претприемништво и потребата од конкретни мерки за 
подобрување на положбата на жената во руралните средини. Во рамки на проектот 

„Обезбеденост со храна и економско зајканување на најранливите категории“, испратено 
е соопштение до медиумите за почеток на негова имплементација, како и две соопште-
нија поврзани со анализата на потребите, предизвиците и ризиците со кои се соочуваат 
маргинализираните групи во руралните области. НФФ продолжи да ја зголемува својата 
видливост и преку јавните објави на веб страната и на страната на социјалните медиуми 
(Facebook) каде редовно се објавуваат сите настани, активности, анализи на организа-
цијата. Дел од комуникациските материјали се објавени и на YouTube каналот со цел 
поголема видливост. Видливоста на организацијата е зголемена и преку изработка на 
видеа. Изработен е мини документарен филм за проблемите и предизвиците на жените 
од руралните средини „Невидливи потпори “ и видео за кампањата „Купувајте домашни 
земјоделски производи“. Во рамките на на проектот ,,From Disability to FoodAbility’’, изра-
ботени се и три кратки видеа за најдобри практики во создавање на градини со храна од 
страна на лицата со попреченост . Видеата  беа споделени и на национални телевизии. 
НФФ објави 3 инфографици поврзани со подобрување на финансиската понуда во 
земјоделството, последиците од корона кризата врз земјоделството вклучително и ро-
дова проценка на влијанието на пандемијата, пченицата како производ од стратешко 
значење за земјоделството. Објавен е еден инсертер поврзан со правото на сопственост 
на жените. Во исто време, во текот на годината, се објавија три броја на магазинот „Моја 
земја“ со цел едукација и информирање на земјоделците за новините во земјоделството 
како и три броја од регионалниот магазин „Тока Име“, кој излегува на албански јазик и е 
наменет за Македонија, Албанија и Косово.

е сточарството. Реконструкцијата и проширувањето овозможи зголемување 
на стадото додека пак подобрените услови на фармата овозможија подобар 
квалитет на млеко што ќе придонесе за подобрување на егзистенцијата на 
овие семејства и нивно социо-економско јакнење. Од вкупно поддржани-
те семејства (30), 51% живеат под прагот на сиромаштијата, а 40% од ко-
рисниците се жени. Изработена е и анализа за мапирање на општествено 
одговорни претпријатија и бизниси како потенцијални места каде лицата 
со попреченост би можеле да ги продаваат своите производи. Проектот е 
промовиран на конференцијата на Филозофски факултет настан посветен 
на 100 годишнина од постоењето на факултетот. 

Women’s Day. A press conference was held with partner 
organizations related to the strengthening of women’s 
entrepreneurship and the need for concrete measures 
to improve the position of women in rural areas. As part 
of the “Food security and Economic Strengthening of 
the Most Vulnerable Categories” project, a press release 
was sent to the media to announce the beginning of its 
implementation, as well as two press releases related 
to the analysis of the needs, challenges and risks 
marginalized groups in rural areas are faced with.  NFF 
continued to increase its visibility through public posts 
on the website and on the social media page (Facebook) 

where all events, activities, analyzes of the organization 
are regularly published. Some of the communication 
materials have been published on the YouTube channel 
for greater visibility. The visibility of the organization 
is also increased through the production of videos. A 
mini-documentary on the problems and challenges of 
rural women “Invisible Pillars” and the video campaign 
“Buy Domestic Agricultural Products” were some of the 
undertaken activities. As part of the “From Disability 
to FoodAbility” project, three short videos on the best 
practices in establishing food gardens for people with 
disabilities were made. The videos were also shared on 
the national television. NFF has published 3 infographics 
related to the improvement of the financial support in 
agriculture, the consequences of the corona crisis on 
agriculture, including gender assessment of the impact of 
the pandemic, wheat as a product of strategic importance 
for agriculture. An inserter related to women’s property 
rights has also been published. At the same time, during 
the year, three editions of “Moja zemja” magazine were 
published in order to educate and inform farmers about 
agricultural innovations, as well as three editions of the 
regional magazine “ Toka Name “, published in Albanian 
and intended for Macedonia, Albania and Kosovo.
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ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД 2020 / FINANCIAL SUMMARY 2020

Пред поднесување на завршна годишна сметка на НФФ за 2020 
година, направена е ревизија на проектите „Институционална 
поддршка на НФФ“ и проектот „From Disability to FoodAbility”, 
поддржани од Шведската развојна организација We Effect и кон-
статирано е регуларно финансиско работење со почитување на 
македонското законодавство, финансиските процедури на НФФ 
и на донаторот We Effect.

Before submitting the final annual statement of NFF for 2020, 
the “Institutional support of NFF” project and the “From Disability 
to FoodAbility” project supported by the Swedish development 
organization We Effect, were reviewed and  it was established that 
NFF’s financial operations were regular and in compliance with 
Macedonian legislation, and the financial procedures of NFF and the  
donor - We Effect.

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ / NATIONAL FEDERATION OF FARMERS

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ во МКД / FINANCIAL STATEMENT in MKD

период 01.01-31.12.2020

1 Приходи (вкупно) / Revenues (total) 15,239,320.00

1.1. Приходи од проекти / Revenues from projects 15,060,420.00

1.1.1 Приход од проект Институционална поддршка на НФФ / Revenues from the project 
“Institutional support to NFF” 7,182,710.00

1.1.2 Приход од проект Дисабилити / Revenues from the project “Disability” 7,877,710.00

1.2. Приходи од членство / Revenues from membership 136,000.00

1.3. Други приходи / Other revenues 42,900.00

2 Расходи / Expenditures 14,035,387.00

2.1. Трошоци за кирија / Costs for rent 162,984.00

2.2. Режиски трошоци (струја, вода, оддржување, телефон) / Utility costs (electricity, water, 
maintenance, telephone) 336,354.00

2.3. Канцелариски трошоци (материјал и опрема) / Office costs (stationery and equipment) 86,776.00

2.4. Патни трошоци / Travel costs 393,649.00

2.5. Социјални трансфери и персонален данок / Social/pension contributions and personal 
income tax 2,253,463.00

2.6. Ангажирани лица / Hired staff 2,990,381.00

2.7. Даноци и провизии / Taxes and commissions 116,868.00

2.8. Активности / Activities 7,694,912.00
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