
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОДИШЕН 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Овој извештај се однесува на периодот од 01.01.2014-31.12.2014 и го опфаќа работењето на 

ФФРМ во овој временски период. Во извештајот се дадени најзначајните елементи и во основа 

начелата, постигнувања, и проблемите во работењето на ФФРМ. Извештајот има генерален осврт, 

на одредени места е подетален согласно потребата за постигнување на појасна слика. 
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Активности 

 
 

 
Активностите на ФФРМ во овој период опфаќаат повеќе типови и области на делување, но во 

основа се однесуваат на остварување на целта на нашето постоење, а тоа е ФФРМ-модерна,  
транспарентна и демократска организација на фармерите која е национално 

препознаена и признаена и ги обединува најголем дел од фармерите, ги застапува и 

штити нивните интереси и дејствува во насока на унапредување и развој на 

земјоделското производство и руралните средини согласно реалните потреби на 

фармерите во Република Македонија. 
 
Активностите кои се спроведоа во изминатиот период се категоризирани на следниот начин: 
 

1. Активности со членство (традиционални настани, манифестации, средби со 

земјоделци, состаноци и сл.)   
a. Мрежа на жени фармери   
b. Мрежа на млади фармери  

 
2. Активности на Управен Одбор  

 
3. Соработка со други организации  

 
4. Соработка со државни институции и општини  

 
 
 

 

1. Активности со членство  
 
 
 
Во изминатиот период активностите на терен, активности со членство во најголем дел 

претставуваа наше претставување, односно учество, организација или корганизација на ФФРМ на 

одредени традионални настани во сите региони во Република Македонија. Од аспект на настани 

наше учество и претставување имавме на следните традиционални настани: 
 
Денови на медот-Скопје 

Денови на медот-Кочани 

Етно ден на млади – Мокрино, 

Струмица Костенијада – Смоларе, 

Струмица Компиријада- Крива 

Паланка Ден на руралната жена – 

Мојанци, Кочани Денови на оризот – 

Кочани Жетварски денови - Кочани 
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Јаболкобер - Ресен 

Ајверијада-Струмица 

Ден на медот- Битола  
Ден на празот –Градошорци, Струмица  
Slow-Food-Струмица 

Slow-Food-Дојран  
Денови на механизација со Хемометал- 6 локации 

низ РМ Денови на механизација со Синпекс- 8 

локации низ РМ Св. Трифун, закројување на лозја, 

Неготино Јуфкијада, Мариво-Прилеп 

 
За разлика од минатата година, во 2014 имаме зголемено учество на активности со членство во 

обем, така што за традиционални настани и нивно покривање од нашата страна зголемувањето е 

за 35%. Овие манифестации се активности каде ФФРМ традиционално одбележува одредени 

датуми, востановени за промоција на одредени производи и региони. Во најголем дел овие 

настани се место каде што членството и земјоделците имаат директна прилика да не прашаат, да 

разговараат со нас, да се информираат и потенцијално да станат наши членки. Алатките кои ги 

користиме за промоција на овие настани се штандови, списанија Моја земја и разни едукативно-

информативни брошури. Ваквите настани ни носат одреден процент на членство, но во најголем 

дел не се доволно и соодветно искористени за наша промоција на терен. Проблемите се најчесто 

од организациски карактер поврзани со недоволно промотивни материјали, слаба логистичка 

организација, губењето на улогата која суштински ја имаме на настанот и нејзина формална 

замена со еден вид на прослава. Во таа смисла се работи на подобрување, на поголема 

организираност и на посилна координација во планирањето и реализацијата на овие 

манифестации. 
 
Дополнително во активностите по региони за ширење на мрежата на ФФРМ и анимирање 

на членството во овој период во организација на ИК и во координација со РЦ направени 

се повеќе средби и тоа: 
 
Средба со земјоделци во Прилепско-Битолско, производители на 

тутун Средба со земјоделци во Кочанскиот регион, производители на 

ориз Средба со земјоделци од Струмица, производители на 

градинарски култури Средба со земјоделци од Скопско и Велешко, 

сточари Средба со земјоделци од Охридско, производители на цреши  
Средба со земјоделци, производители на житни култури, Свети Николе 

Информативно–координативна средба со производители на јаболка, Ресен 

 
На сите овие средби дискутирано е за одредени проблеми кои се специфични за земјоделците 

од одредени региони, кои барале информација за технологија на производство, или кои се 

однесуваат на одредени ставови, политики на државата, а кои имаат ефект врз нивната работа. 

Средбите се наше основно средство за да ги слушнеме земјоделците и нивните проблеми. Во таа 

смисла се одлична алатка која треба да ја искористиме и на извршно и на оперативно ниво, т.е. 

и извршната канцеларија со РЦ и Претседателот со УО. Средбите се секогаш поврзани со некаква 

порака која сакаме да ја пренесеме, но истовремено се и значаен инструмент за да привлечеме 

членство и го чуеме нивниот глас. Користењето на сите човечки ресурси и можности кои ги има 

ФФРМ се одличен начин како да го зголемиме нашето членство и да дојдеме до што поголема 

препознатливост од страна на земјоделците. 
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САЕМИ 
 
1. Присуство на Agrotica Fair, Солун, Грција на 01.02.2014 
 
На саемот македонските фармери можеа да видат земјоделска механизација, нови технологии, 

заштита, семе и саден материјал. Целта на посетата беше да се поттикне зедничкото планирање 

и донесување на одлуки за усвојување и примена на нови земјоделски техники и технологија, 

што најпосле ќе доведе до подобрена продуктивност, стандардизација на производите, 

оптимализација на количините и зголемување на приходите. Резултат: Како резултат на посетата 

од саемот во организацијата влегоа 600 евра а фармерите остварија контакти со грчките излагачи 

се со цел унапредување на сопствениот агро бизнис. Вкупно 150  
фармери. 
 
 

 
2.Присуство на 8-от Меѓународен саем за земјоделие и нивна механизација- AGRO 

EURASIA FAIR 2014 и 4-от Меѓународен саем за сточарство и нивна опрема, живинарство 

и млечна индустрија EURASIA STOCK BREEDING 2014 од 22-24.01.2014. 
 
На саемот македонските фармери можеа да видат земјоделска механизација и технологија, 

пластеници, производство на зеленчук, стакленици и нивна технологија за изградба, 

резервни делови за трактори, опрема за лозарство, опрема за берење на маслинки, систем 

за наводнување, земјоделски лекови, семе и саден материјал, цвеќарство, еколошко 

земјоделие, агро информатика, млеко и млечни производи, пестициди, вештачки ѓубрива и 

хранливи материи за растенија, пчеларство, сточарство, превентивна медицина за животни, 

технологија за молзење и живинарство. 
 
Резултат: Како резултат на посетата на саемот во организацијата се зачленија 22 нови лица  
Вкупно 47 фармери. 
 
 

 
3. Присуство на 81-от Интернационален Земјоделски Саем во Нови Сад во организација 

на ФФРМ во периодот од 22-24.05.2014 
 
Посетителите на саемот имаа можност да видат земјоделска механизација и делови, 

овошни садници, опрема за млекарство, силоси и машини за сточна храна и сортирање 

на семе, системи за наводнување, опрема за живинарство, системи за третирање на 

овошје и зеленчук после берба, сушари за житарици, млинарски производи, хемиски 

производи, семе и посадочен материјал, амбалажа, градинарство, изградба и 

опремување на пластеници), производство и преработка на месо, градежен материјал, 

мерни инструменти, органски семиња, опрема за винарии и др. 
 
Исто така дел од фармерите присуствуваа и на отворањето на B2B средбата која се одржа на 

21.05.2014 год. во Мастер салата на Новосадскиот саем а организирана од страна на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот во Република Македонија и 

УСАИД на тема “Вашата можност да пронајдете стабилни добавувачи во Македонија” 
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Фармерите беа задоволни од тоа што го видоа на саемот и она што имаа планирано да 

го набават (литература, опрема, алати, машини, остварени контакти со фирми....) 
 
Резултат: Како резултат на посетата на саемот во организацијата се зачленија 10 нови лица.  
Вкупно 110 фармери. 
 
4. Присуство на 12-от по ред Меѓународен саем за земјоделие, семе, саден материјал и 

млечна индустрија “ BURSA AGRICULTURE 2014” И 7-от по ред Меѓународен саем за опрема  
“BURSA INTERNATIONAL STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR” во периодот од 13-

16.10.2014 
 
Посетителите на саемот имаа можност да видат земјоделска механизација и 

технологија, трактори, машини за ѓубриво, технологии за пластеници, стакленици и 

нивна опрема, семе и саден материјал, ладнилници, системи за наводнување, опрема 

за лозарство, земјоделски лекови, агро информатика и сл. Вкупно 49 фармери. 
 
Резултат: Како резултат на посетата на саемот од страна на ФФРМ беа селектирани 15 големи 

агро бизнисмени кои присуствуваа на Б2Б средба со претставници на турски агро компании кои 

разменија првични идеи и размислувања на можна идна заедничка соработка се со една цел за 

поконкурентно и профитабилно производство. Дел од фармери набавија опрема, машини и 

земјоделски апарати со чија примена се поттикнува користењето на нови земјоделски техники и 

технологии кои би придонеле за подобрена продуктивност, стандардизација на производите, 

оптимализација на количините и зголемување на приходите. 
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Мрежа на жени фармери 
 

 
Мрежата на жени – фармери (МЖФ) постои од 2005 година со одлука на Управниот одбор 

откако се утврдила потребата од нејзиното активно работење во рамките на 

Федерацијата на фармерите на РМ. Во Мрежата на жени – фармери членуваат жени – 

фармери кои се членува на ФФРМ кои се индивидуални членови во организацијата. 
 
Активности во мрежата на жени фармери се особено значајни заради се поголемата 

улога на жената во земјоделство, заради атрактивноста на вклучување на жените како 

категорија во сите развојни проекти, но и заради поголема еманципација и водење на 

еднаква родова политика. Во овој временски период организирани се неколку 

активности во рамките на мрежата на жени. 
 

Федерацијата на фармерите на Република Македонија традиционално по 

седми пат на 15 октомври во Мојанци, Кочани го одбележа Меѓународниот 

ден на руралната жена под мотото “Рурални претприемачи-жени” кој 

истовремено се одржува во 80 држави во светот. Целта на настанот беше да 

се даде значење на улогата на жената –фармер, а воедно да се поттикне  
нејзиното активно дејствување во развојот на земјоделството и здружувањето. Направена е 

анализа за родова сензибилност во земјоделскиот сектор во РМ, така што генерален 

заклучок од ова истражување е дека жената е вклучена во земјоделството, но ја нема во 

организирана форма, односно ја нема во земјоделските здруженија, јавни настапи, затоа со 

вакви настани ќе се мотивираат жените фармери за активно учество во креирањето на 

земјоделската политика. Настанот беше поддржан од Мрежата за рурален развој, Општина 

Кочани, Земјоделската задруга за ориз од Подлог, Прокредит Банка, и други спонзори и 

покровители. Преку овој настан се направи промоција и презентација на ФФРМ, 

комуникација и анимирање на членството како и пренесување на нивните ставови, 

забелешки, коментари во однос на организацијата, прибирање на членство во ФФРМ. 
 
На манифестацијата со поздравни говори се обратија и Ратко Димитровски, Градоначалник 

на општина Кочани, Никола Стаменов,Претседател на ФФРМ и Петар Ѓоргиевски, 

Претседател на МРР кои истакнаа дека со ваквите манифестации се истакнува улогата на 

жената во руралните средини и нејзиното значење за земјоделството. 
 
Во рамките на свеченото одбележување на штандови беа презентирани ракотворби и 

беше одржан и натпревар за најдобро подготвена традиционална тава. 
 
Ден претходно на 14 октомври во Кочани, Федерацијата на фармерите на РМ и Мрежата за 

рурален развој на РМ организираа Конференција „Предизвиците на жената- претприемач во 

руралната средина“. Целта на самиот настан беше да се поттикне претприемништвото кај 

руралната жена и да се согледаат проблемите и предизвиците на овие маргинализирани групи 

кои ги имаат во руралните средини во делот на претприемништвото. 

 

 
Освен Меѓународниот ден на руралната жена, Љубица Џониќ, координатор на Мрежата на жени  
– фармери во ФФРМ беше дел од хуманитарната Модна ревија со наслов "Есма Хепенинг“, која се 

одржа во хотелот Континентал во Скопје, каде 90 дами од различни општествени сфери- 
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претставнички од локалната самоуправа, амбасадите, министерствата, бизнис секторот, 

пејачки, актерки, водителки, новинарки и пријателки, се појавија во улога на 

уметницата Есма Реџепова, носејќи ги нејзините фустани.Есма Реџепова заедно со 

својата менаџерка Зорана Костовска и хуманитарното здружение Теодосиевски го 

организираа овој хепенинг, кој беше од хуманитарен карактер, така што средствата од 

продадените карти се донираа за поддршка на засегнати ромски семејства. 

 
Претставничките на ФФРМ, Љубица Џониќ и Биљана Петровска Митревска присуствуваа 

на Економски форум во Грузија, каде што се разговараше за економските проблеми и 

предизвици со кои се соочува оваа држава . На самиот форум беше истакнато значењето 

за земјоделството како значајна стопанска гранка во регионот. 

 
Федерацијата на фармерите на РМ ги презентира искуствата, кои македонските 

фармери ги имаат со ИПАРД програмата, како и проектот АГРО-СТАРТ, каде што ФФРМ 

заедно со уште 12 организации од 7 држави од Југо - Источна Европа се дел од проектот 

за потикнување на иновативниот пристап во аграрот. Она што беше укажано од страна 

на Федерацијата е дека треба да се поедноставуваат процедурите за аплицирање за 

програмите за финансиска поддршка на ЕУ и да се работи на обединето настапување на 

државите во регионот на другите пазари и воедно главен предизвик треба да е 

имплементацијата на мерките на ЕУ при одгледувањето , складирањето и чувањето на 

земјоделските производи. Имено ФФРМ реализира и средба со Грузиската федерација 

на фармери, каде што претседател е Нино Замбакиџе, жена – фармер. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мрежа на млади фармери 
 

 
Мрежата на млади фармери е формирана врз основа на доброволна 

инцијатива на млади фармери – членови на ФФРМ, на возраст до 40 години 

и Одлука на Управниот одбор на ФФРМ донесена во согласност со Статутот 

на ФФРМ. ММФ нема статус на правно лице и функционира во рамките на 

ФФРМ од 21.03.2007 година. ММФ е формирана од потребата за поголемо 

вклучување на младите фармери во донесувањето на одлуки и законски 

регулативи со цел јакнење и подобрување на нивната општа  
состојба и побрзо интегрирање во се општествените промени со цел да одговорат на разните 

предизвици кои ги очекува во секојдневието. ММФ се залага младите фармери да се 

интегрираат и здобијат преку: меѓусебна поддршка, волонтирање, промоција на младите 

како ресурс, младински активизам, младинска партиципација, транспарентност, 

демократија и меѓусебна доверба, организирање и нивно вклучување, информираност, 

застапување и лобирање за младинската рурална политика. 
 
Во текот на изминатата година се спроведоа низа активности кој сепак беа достојно 

реализирани и учествува голем број на млади и тоа на следни активности. 
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1. Саеми кои се реализираат во Турција – Истанбул, Грција – Солун, Србија- Нови 

сад, Турција- Текердак, Турција – Бурса Бугарија –Сливен .   
2. Работилници и курсеви - Е- Larniing курсеви, Прирачник за Млади Фармери,фокос 

групи за овошје и зеленчук   
3. Манифестации, Св. Трифун(Неготино), Празијада (Градашорци), Јаболкобер(Ресен), 

Костенијада (Смолари), Етно ден на Младите фармери(Мокрено),  
 

4. Обуки Agro IT.   
5. Органска храна-здрава иднина (Струмица- Триводи)   
6. Годишна Средба на младите (Струмица)  

 
1. Голем Број на Млади фармери посебно од Мрежата на млади фармери беа најбројните 

посетители на саемите кои беа организирани од страна на Федерацијата на Фармери каде 

младите има можност да се запознаат со најновите техники и технологии за производство 

како во делот на Градинарството,Сточарството, Овоштарството и Поледелството.  

 
2. Во Рамките на проектот АГРО_СТАРТ се спроведоа e-learning курсеви за учење за 

претприемништво преку компјутер . И преку рамките на ваквите курсеви беа опфатени 

повеќе теми каде мадиите се стекна со посебни вештини за идни претприемачи или 

надградба на веќе постекиите способности во делот на претприемништвото.  
 
3. Младите вклучени во Agro IT каде беа поделени бесплатни софтвери за водење на 

сметководство на фарма и беа извршени обуки за истите како да ги следат и внесуваат 

податоците. Каде се чекор напред пред другите каде со ваквите софтвери ќе имаат 

комплетна слика са своето производство во кои правец се движи.  
 
4. Во месноста Триводи од страна на ФФРМ РЦ Струмица се реализира еднодневна активност 

Органска храна - здрава иднина. Целта на активноста на младите е посадување на типични 

автохтони култури кои се карактеристични за Струмичкиот регион.  

 
5. На Годишната Средба присуствува сите членови на ММФ исто така имавме и гости од 

Бугарија и други невладини организации од MK каде се беа опфатени две теми: 

Перспективите на младата рурална популација во агротуризмот во Македонија- Владо 

Србиновски, Балканија - Балканска Асоцијација за алтернативен туризам, и Мерки за 

конзервација на водата во земјоделското производство во услови на влијание на 

Климатските промени и адаптација кон Климатските промени - Проф. д-р Вјекослав 

Танасковиќ - Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје 
 
6. Манифестацијата Етно ден на младите фармери по 4 пат се организира, каде младите 

има за цел да се запознаат со традицијата и обичаите собрани на едно место каде 

присуствуваат голем број на млади како од земјата и надвор од регионот. 
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2. Активности на Управен Одбор  
 
 
 
Управниот одбор на Федерацијата на фармерите на РМ се состои од 7 членови, по еден од секој 

регион и по еден претставник од Мрежата на млади фармери и Мрежата на жени фармери. 

Претседателот на Управниот одбор се бира меѓу членовите на Управниот одбор, од членовите на 

Управниот одбор и тој е правен застапник на ФФРМ. Управниот Одбор освен што управува  
со ФФРМ на ниво на креирање на политика на организацијата и одредување на нејзините 

стратешки определби, исто така претставува значајна алатка во спроведување на 

одредени активности и на ниво на претставување, организација на настани, 

зголемување на членството. Претседателот на УО, и Претседател на ФФРМ (правен 

застапник на организацијата) и останатите членови на УО во изминатиот временски 

период на низа настани со мене како ИД, а со тоа и со ИК и РЦ, покажаа кооперативност 

и заинтересираност во спроведување на активностите. 
 
Точно 63 делегати присуствуваа на Изборната седница на Редовното Годишно Собрание на 

ФФРМ кое се одржа на 23.04.2014 Музејот на македонската борба во Скопје. 
 
Делегатите беа избрани на регионални Собранија кои се одвиваа врз основа на принципите 

на транспaрентност и демократија и се одржаа во скопскиот, гостиварскиот, битолскиот, 

струмичкиот, кочанскиот регион, Мрежата на млади фармери и Мрежата на жени фармери. 
 
Според Статутот на ФФРМ избраните делегати избираат нов Управен одбор на 

Федерацијата на фармерите на РМ, составен од седум членови. 
 
Никола Стаменов, Љупче Станковски, Стеванче Јордановски, Мемет Синани, Глигорчо 

Димитриев, Љубица Џониќ,Тимо Крстев беа новите членови на Управниот одбор на 

ФФРМ, кои делегатите на Собранието на Федерацијата на фармерите на РМ едногласно 

со 54 гласа ги избра за нова управувачка структура на организацијата. 
 
Битно за мене е да образложам дека за сите настани каде учествувале членовите на УО, 

Претседателот на ФФРМ бил консултиран, информиран и било постапено согласно 

насоките дадени од негова страна. Тоа значи дека останатите членови на УО кои 

присуствувале во име на ФФРМ биле претставници во име на ФФРМ, но истовремено и 

во име на Претседателот како правен застапник на ФФРМ. 
 
Она што за мене како ИД е значајно во соработката со УО е дека треба да се интензивира 

соработка на ниво на региони, каде по иницијатива на членовите на УО може да се направат 

одредени активности за кои вие како УО ќе се договорите или ќе се координирате со 

Претседателот на УО за наше зголемено присуство на терен и анимирање на членство. 
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3. Соработка со други организации  
 
 

 
Соработката со други сродни организации продолжува низ настани и заеднички активности 

од кои имаме заеднички интерес. Во таа насока можам да споменам неколку позначајни: 
 
Соработката со Мрежата за рурален развој (МРР) продолжува, посебно е изразена кога 

станува збор за настани кои и тие ги користат како промоција, како на пример денот на 

руралната жена или денот на млади фармери. За мене е битно сознанието на кое треба 

да внимаваме дека ваквите организации се наши партнери, но истовремено и наши 

конкуренти, каде многу внимателно треба да постапуваме со унилатерален став кога се 

однесува на заедничката соработка, т.е. во секоја соработка секоја од нашите 

организации треба да си го оствари својот интерес и цел. 
 
Соработката со ЦЕПРОСАРД е вообичаена без особен интерес кој се однесува на заеднички 

настапи и проекти. Во овој сегмент очекувањата од наша страна се декларирани од моја 

страна, бидејќи нивни членови беа дел од нашите активности, но остварија и одредени 

бенефити во едукативна смисла, за кои сметам дека како ФФРМ имаме право и обврска да 

бараме соодветен третман и поголема отвореност од нивна страна. 
 
Во овој период е остварена соработка со Здружението на бизнис жени, со кое е потпишан 

меморандум за соработка со која што ФФРМ официјално стана дел од платформата за јакнење на 

женското претприемништво, која како активност се спроведува од страна на Здружението на 

бизнис жени. Платформата е доброволно и неформално обединување на активни актери од 

невладиниот сектор – стопански комори, синдикати, работодавачки организации, здруженија, 

институти, академски институции, експерти, приватен сектор, задруги, економски институти и 

други тела кои работат за развој на женското претприемништво во РМ. Главна цел на 

Платформата е јакнење на женското претприемништво во Македонија промовирано низ 

комбинирани напори на јавниот и приватниот сектор. Оперативна цел е создавање на поволна 

средина за женско претприемништво. 
 
Продолжува соработката со коалиција СЕГА каде нашите млади фармери учествуваат во 

обуките и подготовка на проекти согласно критериумите на ЕУ. Ова соработка е одлична 

можност да се добијат нови информации и да се добијат нови вештини. 
 
Остварена е средба со претставничката на АЛДА и регионалниот министер на Долна 

Нормандија, Франција, каде соработка продолжува во сегмент на интензивирање на 

можностите за развој на заеднички проекти, но уште позначајно поддршка од АЛДА во 

формирање на оддржливи механизми за соработка со земјоделците на локално ниво. 
 
Остварени се средби и продолжува соработката и со: 
 
Земјоделски факултет, Скопје 

Земјоделски факултет, Штип 

Институт за земјоделство, Скопје 

Фитосанитарна лабораторија, 

Скопје Ветеринарна комора, Скопје 

Бизнис стартап центар, Битола 
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Центар за развој на Вардарски регион 

Центар за развој на Југоисточен регион 

Центар за развој на Пелагониски регион 

Македонска Асоцијација на преработувачи  
Македонија Експорт, Агбиз МК, Здружение на агроекономисти, Скопје 

 
и многу други каде во изминатиот период со вакви организации се направени 78 состаноци. 
 
 

 

4.Соработка со државни институции 

и општини 

 
Соработката со државни институции и општини во изминатиот период покажува дека 

наш најзначаен партнер во креирањето на политиките и нивно спроведување е 

Министерството за земјоделство. Во таа смисла наши членови како дел од потсекторски 

групи, комисии, јавни расправи, промоции, трибини каде организатор било 

Министерството учестувале во вкупна бројка од 22 настани. 
 
Дополнително, Претседателот на ФФРМ учествуваше и редовната седница на ИПАРД 

комитетот, но и на Надзорната расправа за ИПАРД во Собранието на Република Македонија. 

Остварени се контакти и обновена е соработката со новиот директор на АПРЗ, директорот на 

Платежна Агенција, Фитосанитарната управа, Агенцијата за храна и ветерина. 
 
Остварени се средби и со поголем број на општини, а голем број на јавни избраници, 

градоначалници, пратеници, министри, Претседателот ги посетиле нашите штандови на 

јавни манифестации и јавно ни изразиле благодарност или поддршка. 
 
Низ бројки тоа изгледа вака: 

 

 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
•Состаноци со општини (Градоначалници, 

претседатели на Совети) – 13 
•Посета на наши штандови од страна 
на градоначалници -11 

 

 
•Посета на наши штандови од страна 
на Министерот за земјоделство- 4  

•Посета на наши штандови и настани од страна 
на Заменик министерот за земјоделство-2 

 

 
•Посета на наши штандови од страна на пратеници 
– 15  

•Посета на наши штандови и настани од страна 
на Претседателот на РМ - 1 
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Членство 

 
 

 
Согласно Статутот ФФРМ е здружение на граѓани, а со тоа и основна задача на ФФРМ е 

да ги застапува и да одговори на барањата на членовите во областа на застапување и 

работење, т.е. во земјоделството. Согласно Статутот, актите и политика на работењето 

ФФРМ има редовни и придружни членови. 
 
Има два вида на редовни членови во ФФРМ: 
 

· Групни членови – земјоделски здруженија, регионални и национални сојузи, 

земјоделски задруги или трговски друштва формирани од земјоделски 

здруженија во земјоделскиот сектор;  

 
· Индивидуални членови – чиј состав е дефиниран од Генералното Собрание и 

детално објаснет во Политиката за членство на организацијата.  

 
Секој член одлучува дали ќе се зачлени како индивидуален или групен член и дали ќе 

членува во една од двете социјални мрежи кои функционираат при ФФРМ. Социјалните 

мрежи (Мрежа на жени фармери и Мрежа на млади фармери) се организираат врз база на 

специфични интереси и потреби на одредена група на членови на ФФРМ. Мрежите можат да 

се формираат и да се распуштаат со одлука на Генералното Собрание. 
 
ФФРМ исто така има два типа на придружни членови (групни и индивидуални) кои пројавуваат 

интерес за земјоделството и руралниот развој. Овие придружни членови имаат имаат формални 

односи со ФФРМ, ги користат услугите на организацијата, на мрежите и активностите на ФФРМ 

но немаат право на демократско претставување или да учествуваат на Генералното Собрание, на 

регионалните собранија или на собранијата на мрежите каде се бираат делегатите. 
 
Во периодот на 2014 година, бројот на членови во ФФРМ има нагорен тренд на растење 

што е резултат на се поголемата препознатливост и атрактивност на организацијата и 

желбата да се биде дел од неа. 
 
Согласно евиденцијата и времето на уплата на членарината, разговорите со членовите 

и нивните интереси, може да се констатира дека од вкупното членство, мотивите за 

зачленување се јасни и тоа: 
 
Најголем дел од членовите во ФФРМ пристапуваат кон организацијата поради 

развиените услуги кои ги нуди истата. Една од тие услуги заради која членуваат 

фармерите во ФФРМ околу 40% од вкупниот број, се организираните посети од страна 

на ФФРМ на земјоделските саеми во регионот (Турција, Бугарија, Србија, Грција). 
 
Организирањето на голем број работилници, трибини, обуки, настани, семинари, студиски 

патувања од страна на ФФРМ се мотив повеќе фармерите да пристапуваат во организацијата 

и да бидат дел од нејзините активности – околу 30% од вкупното членство. 
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Изработката на бизнис планови, деловни програми, барања и апликации за конкурирање на 

различни Државни Програми за поддршка во земјоделството за е причина плус за 

пристапување на фармерите во ФФРМ - околу 20 % од вкупното членство. 
 
Заради добивање на секаков вид на информации од агро -секторот во ФФРМ се 

зачленуваат околу 10% од вкупниот број на членови. 
 
Работата со членство е наша приоритетна задача, претставува основен предизвик на 

нашето постоење. Заради многу причини во минатото ФФРМ на многу наврати не била 

препознаена или намерно била оспорувана како организација која им нуди релевантни 

услуги на членовите од кои имаат интерес и корист. 
 
Како и за се друго во нашата држава, тешко е да се повлече линија помеѓу интересот и користа, 

за жал предводени од едното или другото на многу наврати наши членови (бивши и сегашни), 

дури и поранешни вршители на должности на ФФРМ свесно работеле против интересите и имиџот 

на организацијата. Овој факт е неминовен и реален, се случувал и ќе се случува постојано. Тоа 

на што како организација треба да внимаваме е да се обидеме да ги минимизираме ризиците и 

да реагираме соодветно за да повлечеме линија помеѓу тоа што сме ние, а ние сме организацијата 

во која членуваме или работиме и тие кои свесно сакаат да не втурнат против самата организација 

од која живеат или со која се идентификуваат. 
 
Мое согледување е дека еден од проблемите во осипување на членството е лошото 

влијание, или историја која во икс ситуации не придонела да бидеме препознаени како 

претставници и застапници на фармерите. 
 
Секако еден од најзначајните елементи за привлекување на членство е да бидеме 

присутни на терен, да имаме унифициран и чист пристап насекаде низ Република 

Македонија, да понудиме сет на услуги кои се потребни и од кои луѓето ќе имаат 

позитивен ефект во нивното работење. Само на тој начин ќе успееме да покажеме дека 

земјоделците имаат корист од нашето застапување на нивните интереси. 
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Односи со јавноста 

 
 

 
Федерацијата на фармерите на РМ преку користење на најразлични алатки ги презентира своите 

активности и ставови во медиумите. Активностите и ставовите се објавени и во рамките на своите 

два медиуми и социјалните медиуми ( веб страната на ФФРМ и земјоделското списание „Моја 

земја“). Преку односите со јавноста ФФРМ настојува да влијае на развојот на земјоделството, 

преку истакнување на проблемите и давање на предлози за нивно решавање, како и 

информирање за спроведените активности. Едни од најискористените ПР алатки се 

соопштенијата, изјавите, интервјуата, говорите, како и подготвените текстови објавени на веб 

страната на ФФРМ, списанието „Моја земја“ и социјалните медиуми. Како видови на односите со 

јавноста се користи: вкрстен ПР, формален ПР и протокол. Во текот на изминатата година 

односите со јавноста се застапени во сите проекти на ФФРМ, а воедно ФФРМ беше главен 

имплементатор на комуникацискиот на проектот „АГРОСТАРТ“, кој се имплементира од 12 

организации од 7 држави (Романија, Бугарија, Македонија, Грција, Словенија, Италија). Врз 

основа на спроведените анализи и статистички показатели може да се потенцира дека поголемата 

соработка помеѓу УО, Извршниот директор, ПР лицето и останатите вработени , како и 

презентацијата на ставовите и активностите на ФФРМ преку различни лица од УО доведе до 

зголемена медиумската застапеност на ФФРМ. 

 
Статистички показатели и анализи 

 
1019 објави во медиумите за активностите и ставовите на ФФРМ 
 
178 објави за ФФРМ на веб страната www.ffrm.org.mk и земјоделското списание „Моја 

земја“ (73 објави во списанието „Моја земја“. Генерално во списанието „Моја земја“ на 

4 страни се презентирани активностите и ставовите на ФФРМ. 105 објави на веб страната 

на ФФРМ за активности на организацијата и нејзините ставови. 
 
Забелешка: Со поставување на информации на веб страната на ФФРМ и facebook имаше прекин во 

текот на летниот период (јуни- август) направен од страна на Гоце Џуровски (поранешен вработен 

за одржување на веб страната на ФФРМ и facebook), кој целосно ја избриша facebook страната и 

не ја даваше шифрата за веб страната. Поради ваквата ситуација е направена нова facebook страна 

на ФФРМ, која во моментот има 461 посетител и постојано групата се зголемува. 
 
841 објави за ФФРМ во останатите медиуми (национални и локални). Според 

аналитиката најмногу објави се направени во месеците кога е испланиран интензивен 

стратешки ПР како што е во месец февруари, кога има 88 објави и во месеците кога се 

реализирани најмногу активности и тоа во јули -99 објави, јуни-93, септември – 126 и 

ноември – 129 објави во национални и локални медиуми. 
 
Согласно аналитичкиот извештај за медиумски објави во 2014 година, медиумската 

застапеност на ФФРМ е поголема за 156 објави во локалните и национални медиуми, „Моја 

земја“, www.ffrm.org.mk. Поголема медиумска застапеност за ФФРМ има во националните и 

локалните медиуми и тоа за 239 објави повеќе во однос на 2013. Со оглед на настанатите 
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проблеми во веб страната на ФФРМ има благо намалување во делот на објави на веб 

страна и тоа за 86 објави помалку од 2013. 
 
Објави за ФФРМ Национални и локални медиуми – 841 во 2014 и 602 во 2013 
 
Објави за ФФРМ во „Моја земја“ – 73 во 2014 и 70 во 2013 
 
Објави за ФФРМ на www.ffrm.org.mk – 105 во 2014 и 191 во 2013 
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ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ РЕАЛИЗИРАНИ ОД ФФРМ СО МЕДИУМСКА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 
 
 
Во април 2014 се организира Годишното Собрание на ФФРМ каде што присуствуваа 55 

делегати и беше избран нов Управен одбор на ФФРМ, кој довербата за лидер на 

организацијата му ја даде на Никола Стаменов. Токму овој настан беше еден од 

највпечатливите настани кои се одржаа во текот на оваа година. По реализираното 

собрание и Управен одбор беше организирана и прес- конференција на која што 

присуствуваа сите членови на ФФРМ и се одржа во Главната канцеларија на ФФРМ. 
 
Во 2014 година ФФРМ заедно со ФФРМ медија организира посета на саемски манифестации 

во Србија, Грција и Турција, така што една од највпечатливите саемски манифестации е 

посетата на Саемот за поледелски, градинарски и овошни култури на отворено во Торбали, 

Измир – Турција. Преку овој саем е започната соработка со DLG Fuardzelok и нивната партнер 

компанија од Германија DLG што резултираше со започнување на соработка со нив и 

потпишување на Меморандум за реализација на земјоделски саем на отворено во Македонија 

2016. Настанот беше медиумски покриен во Струмица. 
 
Во септември 2014 година ФФРМ заедно со We Effect (Шведскиот центар за соработка) 

започна со имплементација на проект „Организациски развој на ФФРМ“. Со овој проект 

се воспоставува официјална соработка за поддршка на активностите на ФФРМ во земјата 

за подобрување на севкупното земјоделство и агробизнис клима со додавање вредност 

на значењето на земјоделците. 
 
Во октомври 2014 ФФРМ присуствуваше на Економскиот форум во Грузија, каде што ги 

презентира искуствата за ИПАРД програмата во РМ и проектот АГРО-СТАРТ и воедно 

реализира соработка со претседателот на Грузиската федерација на фармери. 
 
ФФРМ заедно со Мрежата за рурален развој со традиционална манифестација го 

одбележа 15 октомври – Меѓународниот ден на руралната жена. Во кочанското село 

Мојанци присуствуваа жени од сите региони на државата , како и претставници на 

научни, образовни и други институции кои соработуваат со руралното население. 
 
ФФРМ во октомври организира Етно ден на млади фармери во струмичкото село Мокрино 

за да се потенцира значењето на инволвираноста на младите во руралните средини и 

развојот на земјоделството. Пред самата манифестација се одржа и Годишен состанок 

на млади фармери каде што се разговараше за перспективата на младата рурална 

популација во агротуризмот и мерки за конзервација на водата во земјоделството во 

услови на влијание на климатските промени. 
 
ФФРМ во ноември учествуваше на саемската манифестација „Агрофуд“ во Скопје во чии 

рамки ја организира и конференцијата „Менаџирање на фарма преку информатичко –

комуникациски технологии“, како дел од проектните активности на АГРО ИТ. 
 
ФФРМ го организираше завршниот настан на Транснационалниот проект АГРО-СТАРТ, така што во 

Битола на 20.11.2014 организира конференција „Развој и промовирање на земјоделското 

претприемништво“на која присуствуваа 140 учесници од кои најголем дел беа мали и средни 
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претпријатија. На конференцијата присуствуваа 30 претставници од 12 партнер 

организации од 7 држави (Грција, Бугарија, Романија, Албанија, Италија, Словенија). 
 
ФФРМ беше партнер организација во процесот на селекција на 10 најпрoктивни бизниси 

кои беа избрани од страна на ПроКредит банка, чии имиња беа соопштени на на Агро 

Бизнис Форумот во организација на ПроКредит Банка, каде што присуствуваа над 200 

претприемачи од агро бизнисот во Македонија-примарни земјоделски производители, 

претпријатија од прехранбено преработувачката дејност, откупни центри, добавувачи 

на опрема, механизација и иновативни системи во земјоделието. 
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