
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ 

ЗА СЕМЕЈНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

2017-2022 



2 
 
 

 

Анализа на 
состојбите

•Анализа на 

внатрешните состојби
(сили и слабости)

•Анализа на 
надворешни состојби 
(можности и закани)

•Анализа на 
надворешно 
опкружување (ПЕСТ 
анализа)

Идентитет и 
профил

• Мисија и визија

• Општа цел

• Целни групи

• Членство

• Структура

Формулирање 
на стратешки 
цели

• Специфични 
(стратешки) цели

• Очекувани 
резултати

План за 
спроведување

• Оперативен план

• Временска рамка

• Финансиски 
ресурси

• Човечки ресурси

Следење и 
евалуација

• Индикатори

• План за 
мониторинг

• Тела за 
мониторинг

• Применливост на 
резултатите од 
мониторинг



3 
 
 

Содржина 
 

Резиме на стратегијата ............................................................................................................................... 4 

Анализа на состојбите ................................................................................................................................ 5 

Анализа надворешно опкружување и анализа на јаки страни, слаби страни, можности и закани 5 

Анализа на надворешно опкружување (ПЕСТ анализа) ...................................................................... 6 

Идентитет .................................................................................................................................................... 7 

Мисија ..................................................................................................................................................... 7 

Визија ....................................................................................................................................................... 7 

Општа цел ................................................................................................................................................ 7 

Целни групи ............................................................................................................................................ 7 

Членство .................................................................................................................................................. 7 

Структура ................................................................................................................................................. 8 

Законска регулатива ................................................................................................................................. 10 

Формулирање на стратешки цели .......................................................................................................... 17 

Специфични стратешки цели/Клучни активности ............................................................................. 17 

План за спроведување ............................................................................................................................. 18 

Извори на финансирање .......................................................................................................................... 25 

 

 

 
  



4 
 
 

Резиме на стратегијата 
 

Стратегијата за развој на Националниот Комитет за Семејно Фармерство 2017-2022 

претставува основен развоен документ кој го предвидува работењето и улогата на 

Националниот Комитет за Семејно Фармерство за следниот петгодишен период. 

Стратегијата е резултат на повеќемесечен процес на планирање во периодот од март-јуни 

2017 година, работен во повеќе фази на неколку нивоа со цел да се вклучат мислењата, 

интересите и потребите на фармерите од сите региони, да се сублимира искуството на 

долгогодишните активисти на организациите кои го водеа процесот, да се проeктираат 

потребите и иднината на новите целни групи за да се постигне единство, хармонија и 

заеднички став околу стратешките цели. 

Националниот Комитет за Семејно Фармерство е платформа која е формирана во рамките 

на проектот за анализа на потребите на семејните фарми во Република Македонија кој се 

спроведува од страна на ИРЗ – Тетово со поддршка на ФФРМ и МРР од Скопје. Проектот е 

поддржан од Светскиот Рурален Форум и ФАО и претставува основа за воведување на 

политиките и мерките за поддршка на национално ниво од ова категорија на фармери. 

Потребата фармерите да учествуваат во креирање и спроведување на политики и мерки 

за поддршка е огромна, земајќи во предвид дека само организирано и на ваков начин 

може самите земјоделци да бидат препознаени како основен чинител во пренесување на 

гласот на земjоделците, кој отсекогаш учествувал во креирање на предлози, анализи и 

решенија кои придонесуваат за подобрување на животот на земјоделците и создавање на 

поконкурентно земјоделство. 

Националниот Комитет за Семејно Фармерство ќе работи со визија СЕМЕЈНИТЕ ФАРМИ – 

НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ, кое ќе овозможи стабилизација 

на населението во селата во земјата. Со мисија ФАРМЕРИТЕ ЗАЕДНО ДО УСПЕХ, 

Националниот комитет ќе работи на здружување на земјоделците, локалните 

организации, семејните земјоделски стопанства и други облици со цел ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЧКИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗА РАЗВОЈНО, ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО КОЕ 

ОВОЗМОЖУВА ДОСТОИНСТВЕН ЖИВОТ НА ФАРМЕРИТЕ. 

Стратегијата ги опфаќа сите сегменти на еден структурен, јасен и прецизен документ кој 

опфаќа идентитетот, искуството, мисијата, визијата, анализата, целите, активностите и 

очекувањата следниот петгодишен период. Како таква се надеваме дека ќе биде одличен 

почетен документ кој секако ќе го ревидираме и на кој ќе се навраќаме постојано, со цел 

да не го заборавиме смислата на постоење и општата цел на овој Комитет. 

Се надеваме дека во наредниот пет годишен период ќе успееме да го зголемиме профитот 

во земјоделството и да го стабилизираме македонското село, преку обединување и 

унапредување на земјоделците во Република Македонија.  
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Анализа на состојбите 

Анализа надворешно опкружување и анализа на јаки страни, слаби страни, 

можности и закани 

 

 

Јаки страни  

 

 

Слаби страни  

• Мотивираност на членовите на НКСЗ 
• Широка мрежа на партнери и 
контакти 
• Човечки ресурси 
• Препознатливост 
• Институционална меморија на 
носечките организации 
• Регионално дејствување 
• Капацитети за креирање на политики  
• Искуство / изградена позиција во  
општеството 
•  

• Недостаток на почетни 
капитал/средства  
• Делумна проектна зависност 
• Недефинирани правила и  
недостаток на стратегија за односи  
со јавноста  
• Немање сопствени простории 
• Недоволно ниво на  
самоодржливост 
• Чести промени на персонал во  
организацијата 
 

 

Можности  

 

Закани     

 

• Промени во законска регулатива и  
воведување на нови закони 
(лобирање и промени) 
• Развој на програми и услуги за  
самоодржливост 
• Активности за поддршка на  
меѓуетнички односи 
• ЕУ – НАТО интеграции  
• Дисбаланс на пазар на труд  
• Членство во мрежи  
• Достапност на ЕУ Фондови  
 

• Зголемување на даноци  
• Чести промени на законската рамка  
• Политичка нестабилност 
• Партизирано општество 
• Нетранспарентност / немање  
канали за комуникација 
• Намален прилив на средства  
• Сиромаштија / намалена куповна  
моќ 
• Создавање на клима на  
нестабилни меѓуетнички односи 
• Нетранспарентни некооперативни  
и незаинтересирани институции  
• Намален интерес од странски  
донатори  
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Анализа на надворешно опкружување (ПЕСТ анализа) 

 

 

Политички 

 

Економски 

 

• Чести предвремени и парламентари  
избори 
• Некооперативност на институциите од  
централната власт 
• чувствителни меѓуетнички односи 
• Политички неформални  
договори/решенија за прашања кои ги  
засегаат етничките заедници 
• Имплементација на ОРД на локално  
ниво 
• Нестабилно политичко  
опкружување/домашно 
• ЕУ/НАТО интеграции/кандидатски  
статус 
 

• Чести промени на законската  
регулатива и даночна политика  
• Висок степен на невработеност 
• Сиромаштија на населението 
• Низок БДП 
• Намален прилив на средства од  
странство 
• Сиромаштија 
• Намалена куповна моќ 
• Дисбаланс помеѓу побарувачка и  
понуда на пазарот на труд 
• Зголемени цени на стоки и услуги 
• Недостаток на фондови за  
поддршка на здруженија за ЕУ  
фондови 

 

Социјални 

 

 

Законски 

• Одлив на мозоци и иселување во  
странство  
• Рурален карактер на општините 
• Ниско ниво на едукација и  

информираност 
• Мигрирање на населението 
• Невработеност 
• Неписменост(компјутери) 
• Квалитет на образование 
• Непочитување на човекови права 
• Ранливи групи 
• Маргинализирани групи 

• Недоречени законски решенија, 

недостатоци во, ЗЛС, Закон за млади, 

Закон за ЗГФ, закон за образование 

на возрасни 

• Други документи кои го 
регулираат  
учеството на етнички заедници  
(статути, деловници) 
• Статути на ЕЛС 
• Слободен пристап до информации 
• Закон за финансиско работење на  
НВО (отсуство) 
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Идентитет 
 

Мисија 

ФАРМЕРИТЕ ЗАЕДНО ДО УСПЕХ  

 

Визија 

СЕМЕЈНИТЕ ФАРМИ – НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 

Општа цел 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗА РАЗВОЈНО, ПРОФИТАБИЛНО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО КОЕ ОВОЗМОЖУВА ДОСТОИНСТВЕН ЖИВОТ НА ФАРМЕРИТЕ. 

 

Целни групи 

СЕМЕЈНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  

Критериуми 

- Земјиште минимум 1 хектар 

- Семејното стопанство да не брои помалку од 3 члена 

- Семејното стопанство да е во рурална средина 

- Да се занимава со земјоделство или сродна дејност  (туризам, услуги..) во рурална 

средина 

- Диверзификувани приходи (од разно производство, услуги) 

- Одрлжливост (храна, циклус, ланец) 

- Функционираат и работаат во хармонија со природата 

- Производи со мала додадена вредност (домашно, мала доработка) 

- Семејното земјоделство да биде примарна работна обврска на членовите на 

семејството 

- Работна сила – исклучиво членови на семејството 

- Продажба и од куќен праг 

- Да биде регистрирано во местото каде живееш 

 

Членство 

 

СЕМЕЈНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ 

МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОПШТИНИ 
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НВОи од ЛОКАЛНИ СРЕДИНИ 

 

Должности, обврски и придобивки од членството 

Членовите ги имаат следните должности и обврски: 

- да покажуваат солидарност кон другите членови; 
- да се придружуваат на и да го почитуваат Статутот на Здружението; 
- да работат активно на постигнување на мисијата, општите и специфичните цели на 

Здружението и да плаќаат членарина. 
 

Членовите ги имаат следните придобивки од членството во Здружението: 

- членовите имаат право да избираат раководни органи 
- членовите имаат правода бидат избрани во раководните органи  
- членовите имаат  право на глас и одлучување во име на Здружението  
- членовите имаат право на користење на услугите за членови кои повремено ги 

развива и нуди Здружението 
- членовите имаат право на учество на конференции, семинари, симпозиуми, обуки, 

изложби и видео презентации кои ги нуди Здружението  
- членовите имаат право на користење на резултатите од истражувањата и другите 

резултати на стручните тимови на Здружението во областите за технички, 
финансиски, правни и маркетинг услуги 

- членовите имаат право за други придобивки кои повремено ги одредува Генералното 
собрание 

 

 

Структура 

 

Генералното собрание е највисок орган на Комитетот. Генералното собрание го 

сочинуваат сите членови на Комитетот. 

Управниот одбор се состои од 3 членови што се избираат на Изборна седница со мандат 

од 4 години од редовите на ФФРМ, МРР, ИРЗ.  Управниот одбор од својот состав бира 

Претседател на Националниот Комитет. 

Секретаријат на Комитетот ги организира, спроведува, евалуира и известува за сите 

активности на Националниот Комитет и служи како координативна, извршна единица на 

Комитетот. 
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Законска регулатива 
 

Законската регулатива во земјоделството е доста обемна материја  каде областа е 

регулирана во над 50 закони и над 200 подзаконски акти. Фундаментот на македонското 

земјоделство е Законот за земјоделство и рурален развој каде се третира поимот семејно 

земјоделско стопанство: 

Земјоделско стопанство е економска единица под единствено управување (од едно 
или повеќе лица без оглед на сопственоста, правната форма, големина или локација) на 
чиј земјоделски имот (кој го поседува и/или располага) се врши земјоделска дејност и за 
кое се води евиденција во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Земјоделското стопанство опфаќа една или повеќе производни 
единици. Земјоделско стопанство може да биде правно организирано како трговско 
друштво или друго правно лице утврдено со закон или семејно земјоделско стопанство; 

Семејно земјоделско стопанство е самостојна стопанска и социјална единица која се 
заснова на комбинација од управување и сопственост и/или користење на земјоделскиот 
имот од членовите на семејството; 
Носител на семејно земјоделско стопанство е полнолетно лице кое е одговорно за 
управување со земјоделското стопанство и кое истапува во име и за сметка на семејното 
земјоделско стопанство и како такво е запишано во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства во Министерството. Носител на земјоделско стопанство кое 
е правно организирано како трговско друштво или друго правно лице утврдено со 
закон е самото правното лице, а одговорното лице на правното лице истапува во име 
и за сметка на тоа земјоделско стопанство; 
Член на семејно земјоделско стопанство е полнолетно физичко лице кое врши 
земјоделска дејност на земјоделскиот имот и за кое се води евиденција во 
Министерството; 
 
Во законот во член 3 се дефинирани   целите на националната земјоделска 
политика  
 
 - обезбедување на стабилно производство на квалитетна и поевтина храна и 

обезбедување на населението со доволни количини храна, 

 - зголемување на конкурентната способност на земјоделството, 

 - обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство, 

 - одржлив развој на руралните подрачја  

- оптимално искористување на природните ресурси со почитување на начелата за 

заштита на природата и животната средина. 

Целите на националната земјоделска политика каде спаѓа и семејното земјоделско 

стопанисување  се остваруваат преку мерки и инструменти на политиките за:  

1) уредување и поддршка на земјоделски пазари, 

 2) директни плаќања и 

 3) рурален развој.  
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Токму преку предлагање и надградба на инструментите и политиките може да се влијаје 

на семјното земјоделско стопанисување. Но тоа е долгорочен процес затоа што согласно 

законот за земјоделаство и рурален развој владата ги планира политиките и 

инструментите за период од 7 години кои се прецизирани во Националната стратегија 

за земјоделство и рурален развој тековната стратегија е од 2014 до 2020 година. Потоа 

на период од пет години се и зготвува национална програма за земјоделство и рурален 

развој во која се прецизирани инструменти и мерки и активности за спроведување на 

мерките, - временски распоред и рокови за спроведување и - индикативна финансиска 

рамка за нивно спроведување.  

 Владата на предлог на министерот донесува Годишна програма за финансиска 

поддршка во земјоделството и годишна програма за финансиска поддршка на 

руралниот развој за спроведување на националната програма. 

 

 
Препорака: Акциониот план на стратегијата на семејно земјоделско стопанисување 
мора да се раководи согласно временската рамка на планирање на горенаведените 
документи за да може ефикасно да се  инплементираат предлог мерките кои ќе 
влијаат на подобрување на квалитетот на живот на семејните земјоделски 
стопанства. 
 
 
Во законот за земјоделство и рурален развој дефиниран е и Единствен регистар на 
земјоделски стопанства  
 Министерството води единствен регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС). Основа за 
водење на ЕРЗС и неговото поврзување со други регистри е единствениот 
идентификациски број на земјоделското стопанство (во натамошниот текст: ИДБР).  
 ИДБР се одредува при упис на земјоделското стопанство во ЕРЗС при што на едно 
земјоделско стопанство му се доделува еден ИДБР. Носителот на семејно земјоделско 
стопанство и членовите на семејното земјоделско стопанство се семејно поврзани и 
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може да се запишат само во едно семејно земјоделско стопанство во регистарот од 
ставот Носител на семејно земјоделско стопанство е член на семејното земјоделско 
стопанство кој е овластен од другите членови на семејното земјоделско стопанство.  
Едно правно лице може да е запишано како носител на едно земјоделско стопанство.  
 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СЕМЕЈНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 
 
Во законот за земјоделство и рурален развој во член 15 се категоризирани  
Земјоделските стопанства кои најмалку 50% од вкупниот годишен нето приход го 
остваруваат од вршење на земјоделска дејност се категоризираат во четири категории, 
и тоа: 
 - прва категорија - семејни земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход 
од вршење на земјоделска дејност до износот на годишниот нето износ на минималната 
плата за претходната година, согласно со податоците од Министерството за труд и 
социјална политика, 
 - втора категорија - семејни земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход 
од вршење на земјоделска дејност од износот на годишниот нето износ на минималната 
плата за претходната година, согласно со податоците од Министерството за труд и 
социјална политика до годишниот износ на минимална основица за пресметка и плаќање 
на придонесите од задолжително социјално осигурување,  
- трета категорија - семејни земјоделски стопанства и земјоделски стопанства со 
остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност од годишниот износ на 
минимална основица за пресметка и плаќање на придонесите од задолжително социјално 
осигурување до остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност до 
2.000.000 денари 
 четврта категорија - земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход од 
вршење на земјоделска дејност над 2.000.000 денари. 
 
 Според „Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување“ 

носителите на семејно земјоделско стопанство кои влегуваат во погоре спомнатите прва, 

втора и трета категорија од „Законот за земјоделство и рурален развој“ се обврзници за 

плаќање придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување.    

Најголем дел од семејствата чии членови во мнозинство се вклучени постојано во 

стопанството и имаат сопственик на земјиштето или фармата се регистрирани како 

индивидуално земјоделско стопанство или како минимален критериум за некакво 

регистрирање кое носи предност за користење на финансиски средства од државните 

програми за поддршка 

Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за 

периодот 2014-2020 година 

Прилагодување на националната земјоделска политика кон 

Заедничката земјоделска политика на ЕУ  

Со цел прилагодување на националната земјоделска политика во националната 

стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020 година . 
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Поради превземената обврска за прилагодување на националната земјоделска политика 

кон Заедничката земјоделска политика на ЕУ, основните одредби од корпусот на 

европските политиките во земјоделството и руралниот развој се земени во предвид при 

дефинирањето на стратешките чекори елаборирани во продолжеток. Прилагодување 

на политиките, институциите и законодавството во земјоделско- прехранбениот 

сектор кон ЗЗП на ЕУ, претставуваат најсложеното поглавје од преговарачкиот процес 

за членство во ЕУ поради обемноста и комплексноста на промените кои се предвидени 

во прет-пристапниот процес.  

 

Дистрибуцијата   на   земјоделските   стопанства   од   вкупниот   број   по големината на нивните ангажирани капацитети 

 

 

Извор: Експетски анализи и различни статистички истражувања, 2014  

 

 
Подсектор / 

Категории 

 
Овоштарство 

 
Лозарство 

Жита и 

добиточна 

храна 

 
Фуражни 

култури 
 

Овчарство 
 

Козарство 
 

Свињарство 
Говедарство- 

правец 

млеко/правец 
месо 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк . бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 

 
ха/грла 

% на 

ЗС од 

вк. бр. 
Големи 

земјоделски 

стопанства 

 
над 5 ха 

 
14% 

 
над 10 

ха 
 

14% 
 
над 50 

ха 
 

1% 
 
над 8 ха 

 
17% 

 
над 500 

грла 
 

2,6% 
 
над 50 

грла 
 

5,3% 
251-1.600 

грла 

мајки/51

- 250 

грла 

 
0,6%/ 

2,1% 

 
над 20 

грла 
 

3% 

Земјоделски 

стопанства од 

прва целна 

категорија 

 
3-5 ха 

 
14% 

 
3-10 ха 

 
14% 

 
10-50 

ха 

13% 

над 10 

ха 

 
3-8 ха 

 
30% 

 
300-500 

грла 
 

5,3% 
 
21-50 

грла 
 

6,6% 
 
11 - 50 

грла мајки 
 

10% 
11-20 

грла 

/над 40 

гојни 

јуниња 

 
4% 

Земјоделски 

стопанства од 

втора целна 

категорија 

 

 
1-3 ха 

 

 
37% 

 

 
1-3 ха 

 

 
37% 

 

 
5-10 ха 

 

 
18% 

 

 
1-3 ха 

 

 
36% 

 
100-300 

грла 

 

 
30% 

 

 
од 6-20 

 

 
26% 

 
6-10 грла 

мајки 

 

 
18,5% 

5-10 грла/ 

30-40 

гојни 

јуниња 

 

 
21% 

Мали 

земјоделски 

стопанства 

 
до 1 ха 

 
35% 

 
до 1 ха 

 
35% 

 
до 5 ха 

 
68% 

 
до 1 ха 

 
16% 

 

до 100 

грла 
 
62% 

 

до 5 

грла 
 

65% 
 

1-5 грла 

мајки 
 

68% 
до 4 грла 

/ до 

5 

грла 

 
72% 
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Од причина што малите земјоделски стопанства учествуваат во креирањето 

на значаен дел од вкупното земјоделско производство во државата со процент 

кој е најмалку еквивалентен на нивното учеството во вкупниот број на 

стопанства, како и поради значење на приходите кои овие стопанства ги 

обезбедуваат од вршење на земјоделската дејност во нивните вкупни 

приходи, првите две категории на земјоделски стопанства по големина на 

ангажирани капацитети чие учество во вкупниот број на стопанства изнесува 

и над 80%, претставуваат цел на политиките на реструктуирање во следниот 

период. 

... цели на политиката Во следниот период реструктуирањето на секторот треба да 

се движи во насока на зголемување на бројот на земјоделските стопанства со поголеми 

ангажирани капацитети, односно зголемување на бројот на земјоделските 

стопанства од прва целна категорија и намалување на учеството на малите 

стопанства и земјоделските стопанства од втора целна категорија во 

вкупниот број на стопанства. 

 

Во акциониот план на Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за 

периодот 2014-2020 година Се предвидени активности за преминување на 

земјоделските стопанства во повисока развојна категорија 

 Преминување на земјоделските стопанства во повисока развојна    категорија.    

 Интензитетот    на    поддршката    на кофинансирање на трошоците од 

инвестициониот проект за категоријата на мали земјоделски стопанства кои сакаат 

да преминат во повисока, втора целна категорија ќе изнесува 90%, додека стопанствата 

кои од втора целна категорија преминуваат во стопанства од прва целна категорија ќе 

добијат поддршка за реструктуирање со кофинансирање на 70% од трошоците-  

 
 
Заради идентификација на корисниците на активните политики на реструктуирање 

и преминување на малите земјоделските стопанства во повисока развојна категорија, 

направена е дистрибуција на земјоделските стопанства по големината на 

нивните ангажирани капацитети во секој од земјоделските потсектори во кој тие 

ги остваруваат доминантниот износ од нивните земјоделски приходи.  

Така земјоделските стопанства се категоризирани во четири групи на: 
 

 Големи земјоделски стопанства; 
 

 Земјоделски  стопанства  од  прва  целна  категорија  на  земјоделските 

политики; 
 

 Земјоделски  стопанства  од  втора  целна  категорија  на  земјоделските 

политики; и 
 

 Мали земјоделски стопанства. 



Tel: +389-2-3075-506 

+389-44-331-423  

+389- 2-3099-044  

 Email: info@ncff.mk  

                                                                                                                                                                                                  

  
 
                                                                                                                                                                                            
 

 

 
 
 
Од причина што малите земјоделски стопанства учествуваат во креирањето на значаен дел 

од вкупното земјоделско производство во државата со процент кој е најмалку 

еквивалентен на нивното учеството во вкупниот број на стопанства, како и поради 

значење на приходите кои овие стопанства ги обезбедуваат од вршење на земјоделската 

дејност во нивните вкупни приходи, првите две категории на земјоделски стопанства 

по големина на ангажирани капацитети чие учество во вкупниот број на стопанства 

изнесува и над 80%, претставуваат цел на политиките на реструктуирање во следниот 

период. 
 
 
... цели на политиката 
 
Во следниот период реструктуирањето на секторот треба да се движи во насока на 

зголемување на бројот на земјоделските стопанства со поголеми ангажирани капацитети, 

односно зголемување на бројот на земјоделските стопанства од прва целна 

категорија и намалување на учеството на малите стопанства и земјоделските 

стопанства од втора целна категорија во вкупниот број на стопанства.  
 
 
 
   Уредување на правниот статус на земјоделските стопанства 

 
 
 
Успехот и интензитетот на процесот на реструктуирање на секторот и постигнување на 

поставените цели, покрај преку активните мерки на политиките особено зависи и од 

овозможување на соодветни поволни услови за деловните оператори кои треба да го поддржат 

процесот на промената на постоечката структура. Во таа насока потребно е да се уреди правниот 

статус на семејните земјоделски стопанства кој најдобро ќе одговара на нивното моментално ниво 

на економски развој и социјална состојба. 
 
Постоечките опции на регулација на статусот на земјоделските стопанства согласно Законот за 

трговски друштва и Законот за вршење на земјоделска дејност во изминатиот период резултираа со 

недоволен интерес од страна на земјоделските стопанства. Дури 95% од вкупниот број на 

стопанства евидентирани во ЕРЗС се семејни земјоделски стопанства без формален правен статус 

а само околу 1.200 регистрирани Индивидуални земјоделци. Во таа насока во следниот период ќе 

се спроведе реформа за регулирање на правниот статус на семејните земјоделски стопанства кои 

исполнуваат одредени предуслови со уредување на правата и обврските на нивните членови во 

однос на привилегираното задолжително социјално осигурување. 
 
Ова ќе се постигне со доуредување на статусот на Индивидуалните земјоделци преку измена на 

„Законот за вршење на земјоделска дејност“ и нивна пререгистрација во Семејни земјоделски 

стопанства со правен статус. Оваа форма би ги покрила семејните стопанства со приходи над 

350.000 денари. Семејните земјоделски стопанства со правен статус како категорија на стопанства 
 

значителен или најголем дел од приходите ги остваруваат од вршење на земјоделска дејност, 

mailto:info@ncff.mk
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поради што ќе бидат дополнително поддржани со цел нивно стимулирање да останат во оваа 

категорија. Истовремено со позиционирање на оваа форма на стопанства како најатрактивна ќе 

се стимулира и трансферот на семејните стопанства од останатите пониски приходни категории 

без регулиран правен статус. Во таа насока за оваа целна категорија ќе се биде обезбедена 

дополнителна финансиска поддршка од 20% и бенефицирани социјални придонеси во однос на 

трговските друштва за нејзин активен член46. 
 
Со пререгистрација и правилната дистрибуција на постоечките околу 1.200 Индивидуални 

земјоделци во соодветната категорија (Семејни земјоделски стопанства со правен статус или 

обични семејни земјоделски стопанства) ќе се реши долгогодишниот проблем на неплаќање  на 

придонеси и зголемување  на долговите од страна на оние Индивидуални земјоделци кои реално 

спаѓаат во пониска категорија. За регулирање на побарувањата по придонеси, особено за 

каматите, ќе биде разгледана можноста нивното подмирување по договорна основа и поволни 

услови да се уреди со посебен закон. 
 
Семејните земјоделски стопанства кои остваруваат приход над 1.000.000 денари ќе треба 

задолжително да имаат регулирано правен статус во една од следниве форми: трговски друштва, 

Семејни земјоделски стопанства со правен статус или задруги како услов за упис на нивните 

производни капацитети во ЕРЗС. 
 
 

 

 

 

 

  



17 
 
 

Формулирање на стратешки цели 
 

Специфични стратешки цели/Клучни активности 

 

  1. КОМУНИКАЦИЈА/ЛОБИРАЊЕ/ПРЕГОВАРАЊЕ 

  Подобрување на процесите комуникација и преговарање во рамките на и помеѓу земјоделски 

организации, бизниси, социјални групации (синдикати), владини институции, професионални 

научни организации, иновативни тела и истражувачки институти и семејните земјоделци за 

да се постават земјоделски приоритети; 

  2. НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ 

  Идентификација на националните приоритети на функции и цели на малите семејни фарми, и 

креирање на политики за поттикнување на овие напори (вклучувајќи ги, меѓу другото, доброто 

владеење и здрави економски политики, безбедност на правата на сопственост, и погодна 

регулаторна рамка) 

  3. ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ 

  Фокус на семејни фарми во земјоделското истражување и развој; долгорочни јавни обврски за 

земјоделски истражувања кои ги поддржуваат семејни фарми се од суштинско значење, 

признавајќи дека ваквите резултати од истражувањето се важни јавни добра, незаменлив од 

страна на приватните инвестиции. Подобрени врски помеѓу земјоделците групи и 

истражувачи може да се обезбеди во фокусот на приоритетите на семејните фармери 

  4. СОВЕТОДАВНИ УСЛУГИ 

  Промовирање на инклузивни рурални советодавни услуги; услугите во  земјоделството се 

клучни за споделување на знаење за иновации и практики меѓу семејните фармери 

  5. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

  Изградба на капацитетот за иновации преку образование и обука, со посебен фокус на жените 

и младите преку едукација, размена на искуства 

   6. ПАЗАРИ И МАРКЕТИНГ 

Подобрување на пристапот на пазари за излез, влез, и финансиски услуги за надминување на 

пазарните неуспеси, вклучувајќи и создавање на услови за фер трговија меѓу малите 

земјоделци и агробизнисот и демократска контрола врз пазарите 
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План за спроведување 
 

 Стратешка цел 1 КОМУНИКАЦИЈА/ЛОБИРАЊЕ/ПРЕГОВАРАЊЕ 

  Година    

Шифра Активности /Мерки 1 2 3 4 5 Индикатори за успех Евалуација Буџет МКД 

 

S01-1 

 

Редовни состаноци со локалните 
здруженија на фармери, мали 
организации на производители, 
земјоделски стопанства  

     Редовни (полугодишни) информации за 

напредокот, бројот на членство, и заеднички 

активности 

УО 100.000 

S01-2 

 

Учество на преставници на НКСЗ во 
комисии и тела на МЗШВ и останатите 
органи при МЗШВ 

     Број на изработени предлози, писма и и ставови по 

однос на мерките за унапредување на 

земјоделството и руралниот развој 

УО 250.000 

S01-3 

 

Редовни состаноци со Платежната 
агенција за имплементација на 
мерките за поддршка 

     Број на одржани состаноци/дефинирани 

проблеми/усвоени предлози 

УО 50.000 

S01-4 

 

Редовни состаноци со телата за 
инспекциски надзор во 
земјоделството 

     Број на одржани состаноци/дефинирани 

проблеми/усвоени предлози 

УО 50.000 

S01-5 

 

Состаноци и работилници со останати 
институции при Владата на РМ за 
прашања од руралниот развој и 
земјоделството 

     Број на одржани состаноци/дефинирани 

проблеми/усвоени предлози 

УО 150.000 

S01-6 

 

Анализи на состојбите во 
потсекторските производни групи 

     Подготвени информации за понатамошно 

користење 

УО 240.000 
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S01-7 

 

Анализа на семејните фарми – 
носители на економскиот развој 

     Економска слика за состојбите со семејните фарми УО 260,000 

S01-8 

 

Компаративни предности на 
семејните фарми 

     Приоретизација на мерките за поддршка на 

семејни фарми 

УО 310,000 

S01-9 

 

Анализа на можностите за поддршка 
на пласман 

     Идентификација на најсоодветните пазари и 

маркетинг 

УО 380,000 

 

 

 Стратешка цел 2 НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ 

  Година    

Шифра Активности /Мерки 1 2 3 4 5 Индикатори за успех Евалуација Буџет МКД 

S02-1 Учество во групата за промена на 
законските и подзаконски акти од 
областа на семејно земјоделство 

     Број на одржани состаноци/Број на прифатени 

предлози поднесени од страна на НКСЗ 

УО 100,000 

S02-2 Учество во проектот за Окрупнување 
на земјоделското земјиште, ФАО, 
Mainland  

     Број на поднесени и усвоени предлози во процесот 

на имплементација 

УО 50,000 

S02-3 Учество во ИПАРД комитетот за 
следење на реализација на ИПАРД 
програмата 

     Број на поднесени и усвоени предлози во процесот 

на имплементација 

УО 50,000 

S02-4 Учество во комисијата за органско 
земјоделство при МЗШВ 

     Број на поднесени и усвоени предлози во процесот 

на имплементација 

УО 50,000 

S02-5 Учество во групата за промена на 
законските и подзаконски акти од 
областа на семејно земјоделство 

     Број на одржани состаноци/Број на прифатени 

предлози поднесени од страна на НКСЗ 

УО 150,000 
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S02-6 Учество во подготовка на финансиски 
правилници и други 
административни акти 

     Број на одржани состаноци/Број на прифатени 

предлози поднесени од страна на НКСЗ 

УО 150,000 

S02-7 Учество во креирање и процес на 
договарање на клучни економски 
политики 

     Број на одржани состаноци/Број на прифатени 

предлози поднесени од страна на НКСЗ 

УО 150,000 

S02-8 Обезбедување на правото на 
земјоделко земјиште за сите фармери 

     Број на поднесени и усвоени барања до 

надлежните органи 

УО 200,000 

 

 

 Стратешка цел 3 ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ 

  Година    

Шифра Активности /Мерки 1 2 3 4 5 Индикатори за успех Евалуација Буџет МКД 

S03-1 Поставување на демонстративни 
опити за нови сорти овошни и 
зеленчукови култури 

     Подобрени приноси и зголемено производство УО 600,000 

S03-2 Анализа на нови, попродуктивни 
сорти на мал и среден добиток 

     Подобрени приноси и отворени пазарни можности УО 400,000 

S03-3 Развиен систем за зголемено 
користење на сертифициран саден 
материјал  

     Зголемен квалитет на производството УО 300,000 

S03-4 Обука за калемење      Зголемен број на калемари УО 300,000 

S03-5 Основна обука за хигиенски 
стандарди во сточарство 

     Подобрен квалитет на млеко УО 150,000 

S03-6 Обуки за расадништво во рурални 
средини за млади и жени 

     Зголемена свест за расадништво УО 250,000 
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 Стратешка цел 4   РУРАЛЕН РАЗВОЈ И СОВЕТОДАВНИ УСЛУГИ 

  Година    

Шифра Активности /Мерки 1 2 3 4 5 Индикатори за успех Евалуација Буџет МКД 

S04-1 Анализа на состојбата и развојот на 
руралните средини преку 20-30 
европски параметри кои ги 
поределуваат клучните развојни 
сегменти 

     Подготвен материјал/аналитички приоритети УО 250,000 

S04-2 Дефинирање на круцијалните 
(структурни) проблеми во развојот на 
руралните средини 

     Листа на проблеми и потреби УО 200,000 

S04-3 Иницирање на потребата од 
изготовка на локални акциони 
планови за рурален развој и 
земјоделство во соработка со ЗЕЛС 

     Зголемена свест кај општините и локалните 

средини 

УО 150,000 

S04-4 Подготовка на 3 пилот планови за 
рурален развој и земјоделство и 
мерки за поддршка на локално и 
национално ниво 

     Изготвени 3 пилот планови УО 250,000 

S04-5 Подобрување на промоцијата на 
руралните средини во Република 
Македонија преку редовна 
информираност и креирање на мали 
информативни гласила Моето Село, 
информативна табла или виртуелен 
магазин на неделно ниво 

     Креирани и функционални неколку гласила Моето 

Село во неколку средини 

УО 300,000 

S04-6 Мониторинг матрица за следење на 
мерките за поддршка на рурален 
развој и нивните импликации во 
руралните средини 

     Креирани функционална матрица која дава 

редовни податоци 

УО 240,000 

S04-7 
Поддршка во процес на реонизација 
на земјоделството, како и соодветно 

     Креирани реонски планови за земјоделско 

производство 

УО 240,000 
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економско-просторно планирање во 
руралните средини 

S04-8 Виртуелно школо за почетници во 
земјоделството и бизнисот, проект за 
руралните средини 

     Основана функционална алатка на интернет како 

простор за споделување на информации и знаења 

УО 220,000 

S04-9 Одбележување на неколку позначајни 
рурални манифестации 

     Зголемен интерес и запознавање со руралните 

вредности и традиции 

УО 300,000 
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 Стратешка цел 5 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

  Година    

Шифра Активности /Мерки 1 2 3 4 5 Индикатори за успех Евалуација Буџет МКД 

S05-1 Организација на студиски патувања      Број на членови/број на посетители УО 600,000 

S05-2 Организација на обуки во рурални 
средини за јакнење на 
организациските капацитети за 
здружување 

     Врој на локални здруженија/организации на 

производители 

УО 300,000 

S05-3 Обуки за претприемништво во 
рурални средини за млади и жени 

     Зголемена свест за локално претприемништво УО 200,000 

S05-4 Прирачник за бизнис во рурални 
средини 

     Зголемен број на бизниси УО 250,000 
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 Стратешка цел 6 ПАЗАРИ И МАРКЕТИНГ 

  Година    

Шифра Активности /Мерки 1 2 3 4 5 Индикатори за успех Евалуација Буџет МКД 

S06-1 Организација на саеми      Број на членови/број на посетители на саеми УО 600,000 

S06-2 Анализа на локалните и регионални 
пазари за семејните производители 

     Број на нови идентификувани пазари  200,000 

S06-3 Прирачник за продажба и канали на 
продажба 

     Зголемен број и вид на купувачи УО 250,000 

S06-4 Организација на промотивно-
продажни настани во регионот 

     Промоција на локалните средини/зголемена 

посетеност и продажба 

УО 300,000 

S06-5 Учество на национални и 
меѓународни манифестации 

     Зголемен интерес за инвестиции или продажба на 

локалните производи 

УО 600,000 

S06-6 Подобрен пристап до финансиските 
производи преку информативни 
сесии 

     Подобрена ликвидност на постоечките бизниси УО 180,000 

S06-7 Прилагодување на постоечките 
финансиски производи кон потребите 
на локалните бизниси 

     Зголемена иновативност и подобрена производна 

технологија 

УО 300,000 

 



Tel: +389-2-3075-506 

+389-44-331-423  

+389- 2-3099-044  

 Email: info@ncff.mk  

                                                                                                                                                                                                  

  
 
                                                                                                                                                                                            
 

 

 

Извори на финансирање 

 

 

Потенцијални извори на финансирање се: 

 Деловниот сектор (нови инвестиции) 

 Создавање на јавно-приватни партнерства во реализација на заеднички проекти 

 Филантропи (луѓе и претпријатија со желба за помош и висока општествена одговорност) 

 ИПАРД фонд 

 Владини програми за поддршка и фондови за развој 

 ЕУ фондови  

 Донатори 

 Фондови за промовирање на одржлив развој 

mailto:info@ncff.mk

