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 Прпектпт ппсебен акцент дава на развпјпт на малите и средни 
земјпделци, развпј на нивнптп стппанствп преку едукација и 
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ПРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВПЈ 
Индивидуалнптп шленствп на НФФ згплеменп за 50%  вп мпментпт има 455 шленпви пд кпи 88 се млади фармери и 165 жени 

Менуваое на стратещки дпкументи на прганизацијата, кпја им пвпзмпжува развпј, зајакнуваое на НФФ капацитет за демпкратскп владееое вп 
прганизацијата и пдржливп функципнираое вп кпе се вклушени земјпделците и маргинализираните групи пд руралните средини. 

 Мисија: ПРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВП ЗЕМЈПДЕЛСКИПТ И РУРАЛНИПТ РАЗВПЈ НА РМ  

 Визија: ПРПФИТАБИЛНП ЗЕМЈПДЕЛСТВП – СТАБИЛНП СЕЛП 

Aктивнп функципнираое на НФФ инфп тпшките вп Ресен, Кпшанскп, Бпгданци, Македпнски брпд 

Прва жена лидер застанува за ппзицијата претседател на Наципналната федерација на фармери  

Брпјпт на жени фармери се згплеми за 40% и нивнптп ушествп стана ппвидливo 

Активна рабпта на системпт ппт-сектпрски групи  за лпбираое пред државните институции за интересите на земјпделците 

Наципналната федерација на фармери станува спцијален и екпнпмски партнер на Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп 

Даваое на ппвеќе пдгпвпрнпсти на шленпвите вп делпт на дпнесуваое на пдлуки за земјпделските прпблеми и предизвици сп цел да се прпмени 
свеста на шленпвите и да се згплеми нивнта пдгпвпрнпст  дека тие треба да рабптат ппвеќе за да си ги рещат  нивните прпблеми и предизвици 

Згплемуваое на спрабптката меду We Effect партнерите за зајакнуваое на екпнпмската спрабптка сп земјпделците пд регипнпт и дпбиваое на 
инфпрмации и едукација преку списаниетп „Toka Ime“ 

Прганизирани ппстпјани средби сп институциите и невладините прганизации вп РМ вп делпт на прифаќаоа на бараоата на НФФ  и заеднишка 
имплементација на активнпсти 

Развпј на услуги на НФФ за прганизираое на ппсета на земјпделски саеми и ппдгптпвка на прпмптивен материјал за услугите кпи ги нуди НФФ сп цел 
да се прпмпвира самата прганизација и да влијае на згплемуваое на шленствптп 

 



2020 
НФФ прпмпвирана какп 
„пример за дпбра 
практика“, „внатрещна 
демпкратија“ и „рпдпва 
репрезентативнпст“ вп 
Извещтајпт за 
транспарентнпст и 
пдгпвпрнпст на 
граданските прганизации 
спрпведен пд 
Македпнскипт центар за 
медунарпдна спрабптка 
(МЦМС) меду 2772 други 
прганизации вп земјата 



                
Вп текпт на март 2020 гпдина, 

Васка Мпјспвска, претседателка 
на НФФ беще една пд петте жени 
дпбитнишки на наградите WoW. 

Таа беще нпминирана пд 
Наципналната федерација на 

фармери и невладината 
прганизација щтп ја прпмпвира 
женската активнпст Тит! Пд 33 
нпминирани жени, ја избраа 

Мпјспвска и други 4 жени. 
Наградата е гплем успех за 

прганизацијата кпја гп ппкажува 
свпетп влијание вп ппщтествптп 

и кпја има единствена жена 
лидер на земјпделците вп 

Македпнија.  



Наципналната федерација на фармери 
беще дел пд прпектпт „Пбезбеденпст сп 
храна и екпнпмскп зајакнуваое вп 
Северна Македпнија“, кпј се 
имплементира пд страна на щведската 
прганизација за развпј We Effect и НФФ, 
МРР, НРЦ, а е ппдржан пд Шведската 
амбасада вп РСМ. 

Прпектпт “From Disability to 
FoodAbility” се спрпведува вп 
спрабптка сп We effect и Radiohjalpen. 
Нпвипт прпект наменет за лица сп 
пппрешенпст пд руралните средини ѝ 
ппнуди на НФФ нпва димензија на 
рабптата, ппфаќајќи ги прпблемите на 
најранливптп население, какп и нпва 
пбврска и пдгпвпрнпст да ги адресира 
и да се бпри за интересите на пвие 
групи. Ппсебнп е знашаен пвпј прпект 
затпа щтп даде ппддрщка на лицата сп 
пппрешенпст за време на кпвид 
кризата. 
 
 

 

 



ЕДУКАТИВНИ ПБУКИ И ППДДРШКА НА 
НПВИ ТЕХНПЛПГИИ 

 Вп спрабптка сп Пдделпт за агрпекпнпмија на Факултетпт за земјпделски науки и храна вп Скппје се пдржа рабптилница „Пбука на 
пбушуваши“ (тренинг на тренери) за разрабптените брифинзи за пплитиките на ЕУ. Се прганизираа дппплнителни 8 средби сп 
земјпделците сп присуствп на над 35 земјпделци пд разлишни регипни (Кпшански, Берпвски, Струмишки, Гевгелиски регипн, 
Македпнски брпд, Ресен, Негптинп, Тетпвски регипн).  

 Рабптилниците за климатски прпмени вп 4 регипни(Градскп – Навпднуваое вп услпви на климатски прпмени, Негптинп – 
Климатските прпмени и защтита на лпзпвите насади, Ресен – Климатските прпмени и защтита вп пвпщтарствптп, и Јегунпвце – 
Климатските прпмени и защтита вп ппледелствптп) ппфатија 118 земјпделци кпи имаа прилика да слущнат струшни мислеоа и спвети 
за прпизвпдствп вп 4 земјпделски сектпри и да дпбијат спвети какп да се прилагпдат на климатски прпмени и да ги ублажат 
ппследиците пд истите.  

 8 едукативни дебати (Ресен, Негптинп, Гпстивар, Кпшани, Берпвп, Бпгданци , Македпнски Брпд, Струмица) вп руралните пбласти на 
земјата за рпдпва еднаквпст и шпвекпви права преку призма на земјпделствптп и руралнипт развпј и нееднаквипт пристап дп земја за 
жените, сппред преппраките на CEDAW за руралните жени. На средбите беще претставена нпвата мерка за ппддрщка на женскптп 
претприемнищтвп, заеднп сп дискусијата за пплпжбата на руралните жени, какп и нивните ппции за дпдаваое вреднпст за нивните 
прпизвпди и вреднуваое на нејзинипт труд. Пвие настани гп згплемуваат интереспт и свеста вп руралните пбласти за вакви прпблеми 
и им ппмагаат на жените да излезат какп впдаши на ваквите прпцеси.  

 Реализација на студиски ппсети на Мрежата на жени фармери вп Србија, Албанија,какп и мрежата на млади фармери реализација на 
ппсета вп Србија, каде щтп се разменаа искуства и сппделуваат знаеоа ппмеду земјпделците и се пстваруваат спрабптки и бизнис 
релации. 

 Пбуки за прпизвпдствп на чем и слаткп, прпизвпдствп на сиреое 

  
  
  



ФПКУС ГРУПИ 
ФОРМИРАНИ ФОКУС ГРУПИ ВО РЕСЕН, НЕГОТИНО,ГОРНИ ПОДЛОГМ ФУРКА, САМОКОВ МАКЕДОНСКИ БРОД 



СТ 
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЈА 



НФФ прганизираще 
средба меду фармерите пд 

Преспанскипт и 
Гпстиварскипт регипн сп 

Делегацијата на ЕУ вп 
Македпнија за 
прпблемите и 

предизвиците на пвие 
регипни каде щтп ЕУ мпже 

да ппмпгне преку ИПА 
прпграмата.  



НФФ и Факултетпт за 
земјпделски науки и 

храна ппдгптвија 
анализа и преппраки вп 
рамки на Наципналната 

кпнвенција за 
Македпнија за ЕУ, 
прганизирана пд 

Еврппскптп движеое на 
Република Северна 

Македпнија. 
 



Над 200 ушесници на 
земјпделските фпруми 
прганизирани пд НФФ. 

НФФ прганизира 3 
земјпделски фпруми 

за пласманпт, 
климатските прпмени 

и земјпделствптп и 
кпрпна кризата 

 



Вп наспка на 
пбединуваое и 

ппдигаое на свеста 
на руралните жени за 
нивната важна улпга 

вп лпкалните 
заедници и 

ппщтествптп,  
Наципналната 
федерација на 

фармери заеднп сп 
Мрежата за рурален 
развпј секпја гпдина 

гп прганизираат  
Медунарпднипт ден 
на руралната жена  



Вп 2018 Наципналната 
федерација на 

фармери, Мрежата за 
рурален развпј  

Министерствптп за 
труд и спцијална 

пплитика и 
Министерствптп за 

земјпделствп, 
щумарствп и 

впдпстппанствп на 
Медунарпднипт ден на 

руралната жена 
пптпищаа Декларација 

за ппдпбруваое на 
спцијалната и 

екпнпмската пплпжба 
на жените вп 

руралните средини. 



НФФ сп ппддрщка на Наципнален 
рпмски центар (НРЦ) и  We effect – 
Europe region  ппдгптви Извещтај 

дп Кпмитетпт на ПН за 
елиминација на дискриминацијата 

врз жените (CEDAW) на негпвата 
71-та седница, кпја се пдржа вп 

2018 гпдина наменета за 
Република Северна Македпнија 

(РСМ) сп нагласуваое на 
вистински прпблеми и предизвици 
на жените пд руралните пбласти и 

кпнкретни преппраки за 
рещаваое на нивните прпблеми. 

Гплем дел пд преппраките на 
НФФ, Кпмитетпт ги прифати и вп 

нивнипт извещтај ги дпстави какп 
задплженија  на Владата  на РСМ 

за ппдпбруваое на статуспт на 
руралните жени.  



ЛПБИРАОЕ И ЗАСТАПУВАОЕ 
 123 преппраки и анализи за зелената нафта, пбещтетуваоата пд мразеви и сущи, вищпците на прпизвпдствп, 
пткупната цена, дпгпвпрнптп прпизвпдствп, креираоетп на мерките за ппддрщка вп руралнитп развпј, 
субвенциите, ИПАРД, спстпјбата сп сирпмащтијата вп руралните средини, пплпжбата на руралната жена, 
земјпделските пензии, ппрпдилнипт надпмест за жените пд рурални средини, акцизи за алкпхплни прерабптки, 
интервентен пткуп на пшеница, предлпзи за дпгпврнп прпизвпдсвп на грпзје и јабплкп, испратени дп 
Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ), Министерствптп за финансии, Владата, 
Министерствптп за труд и спцијална пплитика, Агенцијата за стпкпвни резерви. 

 НФФ присуствуваще на спстанпкпт за ппдгптпвка на ЕУ Извещтајпт за напредпкпт на РМ и даде забелещки и 
преппраки за ппдпбруваое на спстпјбата вп земјпделствптп и руралнипт развпј 

 Вп спрабптка сп Агенција за храна и ветеринарствп (АХВ) и Факултетпт за земјпделски науки и храна прганизира 4 
рабптилници за ппдпбруваое на квалитетпт на прпизвпдствптп на млекп вп спгласнпст сп регулативата за 
прпизвпдствп на млекп вп ЕУ кпј влегува вп примена пд 2020.  

 НФФ заеднп сп Наципналнипт Рпмски Центар прганизира пбука за "Легализација на пбјекти и кпнструкции на 
земјпделскп земјищте и други пбјекти и кпнструкции".  

  Активнп ушествп вп пптсектпрските групи на МЗШВ 

 Активнп ушествп на спбраниската кпмисија за еднакви мпжнпсти и спбраниската кпмисија за земјпделствп и 
рурален развпј 

  
  
  



ЛПБИРАОЕ И ЗАСТАПУВАОЕ 
 Прифатенп е бараоетп на  НФФ за прпдплжуваоетп на рпкпт за легализација на пбјекти на земјпделскп земјиште, 
кпе е дел измените на Закпнпт за земјпделскп земјиште. Измените се усвпени на седница на Спбраниетп на РСМ вп 
јули 2019. Крајнипт рпк за легализација на пбјекти на земјпделскп земјиште е прпдплжена дп јули 2020. На вакпв 
начин се пвпзмпжува зачувуваое на земјпделскптп земјиште, решаваое на прпблемпт сп легализацијата кпја е вп 
интерес на земјпделците, ппгплема искпристенпст на ИПАРД прпграмата каде штп се бара пбјектите и пранжериите 
на земпделскптп земјиште да се легализирани и ппттикнуваое на решаваое на имптнп – правните пднпси кпи 
впеднп се една пд пречките за пкрупнуваое на земјпделеските ппвршини. 

  Дејствуваоетп вп делпт на рпдпвата еднаквпст, пхрабруваое на  жените пд руралните средини пбединетп да 
настапат вп решаваое на свпите предизвици е ппсебен белег вп делпт на лпбираоетп на НФФ. Успехпт на НФФ вп 
пва ппле е виднп забележителен. Какп резултат на интензивната рабпта на НФФ ппдржана пд Шведската 
прганизација за развпј We Effect, направени се измени вп  пплитиките  на наципналнп нивп вп наспка на креираое 
на ефективни мерки за ппддршка на руралните жени. Владата на Република Северна Македпнија на бараое на 
Наципналната федерација на фармери и Министерствптп за труд и спцијална пплитика  вп мај 2019 ги птстрани 
дискриминатпрните на мерката 115 наменета за активен женски член вп земјпделскп стппанствп  пд Државната 
Прпграма за финансиска ппдршка за рурален развпј. НФФ активнп учествуваше вп креираоетп на нпвите 
критериуми на мерката кпи се ппдгптвија вп рамките на кпрдинативната група за рпдпва еднаквпст вп 
Министерствптп за земјпделствп, шумарствп и впдпстппанствп, ппдржана пд UN Women.  

  НФФ ги ппдржа измените на Закпнпт за винп сп кпи се пвпзмпжува рабпта на малите винарии и се пвпзмпжуваат 
низа ппвплнпсти сп кпj штп се плеснуваат услпвите за прпизвпдствп на винп на малите винарии и на физичките 
лица прпизвпдители на винп штп е текпвен тренд вп светски рамки, пспбенп вп сегментпт на прпдажба на винп пд 
фарма вп наспка на диверзификација на ппнудата на пазарпт и развпј на винскипт и руралнипт туризам. 

  
  
  



МЕДИУМИ -345 ПБЈАВИ ВП МЕДИУМИ 

  







“ 
Дпкументарен филм „Невидливи 
пптппри вп руралните средини 



КАМПАОА „КУПУВАЈТЕ ДПМАШНИ 
ЗЕМЈПДЕЛСКИ ПРПИЗВПДИ“ 









Партнерства 



Ви благпдарам на вниманиетп 
Заеднп дп успех 


