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1. Општествено политички контекст 
 

Во текот на 2016 година во општествено- политичкиот контекст на Република Македонија, 

продолжи драматичната криза која е продолжение на веќе направените активности и 

последици во 2015 година. Овие настани значително го изменија фокусот на донаторите и НВО 

заедницата од проблемите на економскиот раст и социјалната заштита до „слободата“ на 

говорот, демократизацијата, транспарентноста и програмата за борба против корупцијата. 

 

По настаните во земјата, Делегацијата на ЕУ во земјата и соодветните министерства поврзани 

со невладиниот сектор имаа се помалку и помалку време и ресурси за да се посветат на 

претходните активности за развој на невладини организации. Доцнењата во поглед на 

отворањето нови повици за акции, завршувањето на тековните проекти, како и финансиското 

затворање имаа влијание на работата, енергијата и напредокот на активностите во 

невладиниот сектор. 

 

ФФРМ како партнер за имплементација на два проекти финансирани од ЕУ во текот на 

периодот 2013-2016 година, силно ги почувствува промените во работната средина на 

граѓанските организации и следствено беше принудена да направи непопуларни потези во 

внатрешноста на организацијата, да ги крати трошоците и намалува инвестициите во развој и 

човечки ресурси на организацијата. Сметката на ФФРМ која од јуни 2015 година е блокирана, 

делумно поврати дел од направените долгови како резултат на помали приходи по однос на 

членство и услуги, но трошоците по основ на главните долгови, а најмногу по однос на долгови 

кон претходно вработените лица останаа. 

  

Иако проблематична, во 2016 година ФФРМ реализираше активности од проект на ЕУ во 

партнерство со ЦЕА (Центар за економски анализи, Скопје) со кој во период до септември 2017 

година ќе овозможи „Намалување на невработеноста кај руралното население во северо-

источна Македонија“.Овој грант заедно со проектот на We Effect овозможи нормално 

функционирање на ФФРМ во текот на 2016 година, со оглед на зголемениот број на активности 

на терен, зајакнувањето на групите со млади и жени за подобрување на учеството, 

подобрената комуникација со малите земјоделци, зајакнато лоби и механизми за поддршка. 

 

Климатските промени во 2016 година беа важна тема за Република Македонија затоа што 

нивното влијание беше шокантно во однос на амбиенталната средина (вклучувајќи го 

квалитетот на воздухот и водата), до средни последици во однос на земјоделското 

производство. Сепак, степенот на влијанија беше илустриран преку голем број на примери 

лоцирани во различни  земјоделски региони во земјата во неколку потсектори од страна на 

Агенцијата за поттикнување и развој и мрежата за рурален развој. Приносите и резултатите 

од крајот на годината во земјоделството покажаа дека постои потреба да се посвети повеќе 

и повеќе време и ресурси во ова област со практични примери, како и споделување на 

собраните информации меѓу сите релевантни субјекти. 

 

Членството на ФФРМ учествуваше во голем број на настани и проектни активности; опсегот 

на оваа акција беше висок, а придобивките јасни. Сепак, постои трајно прашање - дали 
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навистина допираме до најсиромашните, дали придобивките можат да бидат проследени 

повторно кон нив и дали ние правиме или придонесуваме кон социјалниот развој во 

фокусираните области.  

Во 2016 година ФФРМ се обиде повторно да се фокусира на овие групи и да ги идентификува 

областите и потсекторите каде што овие видови на активности можат да се спроведат и 

резултатите можат да бидат видливи.  

 

На тој начин беа имплементирани неколку активности кај малцинството на социјално 

ранливите групи, посебно преку примерот на воспоставување на фокус групата и 

прозводството на слатко во село Мустафино, формирање на фокус група во село Тимјаник, 

како и формирана фокус група во село Горни Подлог. 

 

 

1.1. Улогата и присуството на We Effect 
 

Присуството на проектот We Effect во 2016 година е од клучно значење за опстанокот на 

тешките денови на ФФРМ и надминувањето на предизвиците и заканите со кои ФФРМ се 

соочуваше. Проектот We Effect не само што овозможи целосна сопственост на проектните 

активности и резултати, но згора на тоа придонесе за внатрешна реорганизација и 

институционален развој на ФФРМ на најпрактично ниво преку: 1) организациски развој на 

процедури и механизми за зајакнување на учеството, демократскиот процес на донесување 

одлуки и внатрешна одржливост; 2) поддршката на ФФРМ да пристапува кон зголемување на 

членството, развојот на нови партнерства и помагање на соработката со релевантните 

засегнати страни; 3) подобрување на управувањето со човечки ресурси; 4) помага во врските 

до земјоделците и корисниците и овозможува двострана соработка; 5) проширување на 

опсегот на унапредување на човековите права итн. 

 

Проектот We Effect е синхронизиран со други донатори и ги надополнува акциите исто како и 

обратно и е надополнет од страна на други донаторски активности за остварување на 

подобри перформанси на активностите и за зголемување на обемот на постигнатите 

резултати. ФФРМ внимателно ги препознава, избира и ги спроведува активностите кои заедно 

се дел од стратегијата на ФФРМ и се во согласност со постоечката донаторска поддршка. 

 

Резултатите од проектот постигнати во секоја од компонентите на проектот We Effect се 

интегрирани во функционирањето на ФФРМ и нејзините активности на дневно ниво. 

Придобивките од поддршката во однос на организацискиот развој обезбедуваат 

самоодржливи процедури и механизми кои го подобруваат портфолиото на ФФРМ да служи 

како клучна организација во земјата во однос на дистрибуцијата на финансиското портфолио, 

како и во поглед на правилното управување со проектот ориентирано кон резултатот што 

може да се следи. 

 

Активностите за развој на бизнисот служат како главен пристап кон зголемување на 

членството, развој на нови услуги за членовите и задржување на комуникациската линија со 

фармерите кои имаат потреба. Овој вид на поддршка ја зајакнува ФФРМ во поглед на 
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информациите, едукацијата, бизнис планирањето, бизнис ефикасноста, бизнис 

диверзификацијата итн. Таа има додадена вредност како што пристапот им овозможува на 

двете врски до задругите со претежно извозно ориентирана стратегија и малите фармери со 

стратегијата самоодржлив развој на заедницата. 

 

Делот за лобирање и застапување носи ново светло во организацијата, затоа што обезбедува 

високо препознавање преку резултатите од страна на релевантните државни институции, 

академски и бизнис субјекти, како и од страна на земјоделците и производителите. 

Активностите во оваа област поддржани од проектот даваат резултати кои ја илустрираат 

улогата и важноста на организацијата во јавниот живот. 

 

2. Макроекономска рамка на Република Македонија 
 

Република Македонија е земја без излез на море во југо - источниот дел на Балканскиот 

Полуостров со услови за земјоделско производство, како на различни видови растителни 

култури, така и за сточарско производство. Земјоделството е важен сектор во економијата на 

земјата и во однос на учество во БДП е трет по големина сектор, вклучително ловот, 

шумарството и рибарството. Во 2015 година примарното земјоделско производство 

учествува со 10,2% во вкупниот БДП, веднаш зад секторите услуги и индустрија, додека пак, 

храната, пијалаците и тутунот учествуваат со 39% во вкупната потрошувачка по домаќинства. 

Дополнително, со прехранбената индустрија  учеството во вкупниот БДП достига 16%. 

 

Макроекономски показатели 

 
Показател единица 2005 2008 2010 2012 2014 2015 
население1 ‘000 2.037 2.042 2.045 2.047 2.054 2.057 
БДП (во милиони евра)1 мил. евра 4.676 5.231* 5.965* 8.720* 9.677 10.905 
БДП по глава на жител (во 

евра) 1 
 

евра 

 

2.295 

 

2.564 

 

2.919 

 

4.283 

5.253 6.360 

учество на земјоделскиот 

сектор во БДП1 
 

% 

 

12,8 

 

10,5 

 

9,1 

 

 10,6 

10,2 10,2 

Економски развој 1 (промени 

во БДП) 
 

% 

 

4,0 

 

4,0 

 

6,1 

 

5,0 

1,9  

1,8 
 инфлација (крај на период, на 

годишна основа, во %)2 
% 1,2 2,9 6,1 4,1 -1,6 2,0 

учество на храна, пијалаци и 

тутун во вкупната 

потрошувачка по 

домаќинства 

% 43,8 43,4 42,5 43,3 40,7 39,0 

Табела 1: Mакроекономски показатели, извор: * 1ДЗС (2009-2015), 2НБРМ (2015) 

 

Околу 44% од населението во Република Македонија живее во руралните средини. Во 

земјоделскиот сектор вклучувајќи ги и ловот, шумарството и рибарството вработени се 19,25% 

од вкупното вработено население, што значи дека околу 100.000 лица и дополнително околу 

20.000 кои се водат како земјоделци со повремено работно време и многу голем број 

сезонски работници (особено во секторот на зеленчук и овошје) за кои не постојат точни 

податоци. 
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3. Преглед на земјоделството 
 

Земјоделското земјиште (од кое приближно половина е обработливо земјоделско земјиште 

и пасишта) опфаќа околу 1,2 милиони ха или 43,6% од вкупната површина на земјата, од кое 

половина се шуми, со околу 37%, а останатата површина од околу 19% е под вода и останато. 

Најголемиот дел од обработлива површина е под ораници и бавчи, од кои најмногу пченицата, 

но нивното учество во вредноста на растителното производство е само 12,6%. Од 

обработливата површина, просечно 429.500 хектари (ораници и бавчи) во периодот 2005-2015 

година, засеаните површини опфаќаат просечно 293.700 ха или 68,4%, а површините под угари 

и необработени ораници опфаќаат просечно 134.800 ха или 31,4%. Најголемо учество во 

вредноста на растителното производство имаат градинарските растенија (47%), а потоа следи 

учеството на овошјето (15,2%). Површините под жита бележат опаѓање за сметка на намалување 

на површините под пченица. Во 2016 година зголемена е вкупната земјоделска површина 

односно површината под пасишта за 22,2%, за ливадите  за 1,7% во однос на 2011 година.  

 

 
                  График: Земјоделски површини по категории на користење, ДЗС, 2011 

 

Земјоделски површини (во илјади хектари) 
показател 2005 2006 2007 2008 2010 2015 

земјоделско земјиште 1.229 1.225 1.077 1.064 1.014 1.121 

 обработлива површина 546 537 526 521 513 509 

 ораници и бавчи 448 439 431 424 420 415 

 овоштарници 13 13 13 14 14 14 

 лозја 26 25 23 22 21 21 

 ливади 59 60 59 61 58 59 

 пасишта 682 687 550 542 500 611 

 бари, трски и рибници 1 1 1 1 1 1 

Табела: Земјоделски површини по категории на користење, ДЗС, 2015 

 

Семејните фарми и земјоделските претпријатија (кои пак потекнуваат од поранешните 

земјоделски комбинати) ја карактеризираат структурата на фармите во Република 

Македонија. Според Државниот завод за статистика (ДЗС), во 2015 година, семејните 
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фарми користат 55,8% од вкупната земјоделска површина (или 91,5% од обработливата 

површина), додека земјоделските претпријатија и задруги користат 44,2% од земјоделското 

земјиште (или 8,5% од обработливата површина). Земјоделските претпријатија и задруги со 74% 

се најголеми корисници на пасиштата кои се во сопственост на државата.  

 

Просечната големина на семејните фарми е приближно 1,7 хектари. Најголемата група ја 

сочинуваат фарми со големина до 0,5 хектари карактеризирани со мешана производствена 

структура. Ваквата структура придонесува за неефективно користење на земјоделското 

земјиште, а е последица на големата парцелизација и фрагментација на парцелите во 

Република Македонија.  

 

Според податоците од пописот во земјоделството спроведен во 2007 година, регистрирани се 

вкупно 192.675 земјоделски домаќинства, од кои 192.378 се семејни фарми, а 297 се 

земјоделски претпријатија.  

 
 

4. Клучни достигнувања 2016 
 

- ФФРМ направи промени во стратешките документи на организацијата, која им овозможува на 

нејзиниот развој, зајакнување на ФФРМ капацитет за демократско управување во 

организацијата и одржливо функционирање и задруги кои се вклучени како важна цел за развој 

на земјоделството; Покрај тоа ФФРМ го намали членарина за зголемување на бројот на членови; 

 

- ФФРМ направи преглед на 12 постоечките групи на под-сектор и регулативите на групи на под-

сектор во ФФРМ и одлучи да се фокусира на напорите за 6 најактивните групи под-сектор за 

подобри перформанси пред државните институции и лобирање за земјоделците интереси. На 

ова ниво ФФРМ направи едукативна работилница за подобрување знаат како и пренесување на 

искуства меѓу земјоделците; 

 

 

- Спроведување на програма на обука и развој на земјоделските задруги во Република 

Македонија. Зголемување на свеста кај задруги за да учествуваат во ФФРМ за подобро да ги 

остваруваат своите права и интереси. Студиско патување за претставниците на земјоделските 

задруги во Република Словенија; 

 

- Со размена на информации преку прес клипинг (услуги на ФФРМ за собирање на сите 

информации за земјоделството и испратени до членовите), списанието "Моја zemja", веб 

страни, организирање на состаноци, давање на повеќе одговорности на член за донесување на 

одлука за земјоделските проблеми и предизвици почеток да се промени свеста на членовите 

дека тие треба да се работи повеќе заедно на решавање на нивните проблеми и предизвици. 

Зголемување на соработката помеѓу We Effect партнерите за зајакнување на економската 

соработка во регионот и обединување на земјоделците во економски организации преку 

списанието "Toka Име"; 
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- Зголемен е интересот кај жените земјоделци да учествуваат во активностите за земјоделците, 

кои работат заедно за да ги развијат своите бизниси; 

 

  

Со спроведување на активностите, ФФРМ вклучи голем број на мали и сиромашни земјоделци, 

особено што се вклучени во потсекторските групи и во активности со жени - фармери. ФФРМ им 

помогна со лобирање пред владините институции, кога тие имаа проблеми со поплави, цената 

на пченицата, грозјето, регистрација на трактори и други слични прашања, и на овој начин 

заштитен интерес на земјоделците и им помогна да ги развијат своите производство и профит. 

 

Во овој проект ФФРМ работеше и со земјоделците и задруги од мал обем, со цел да ги 

промовираат и да ги заштитат своите права и интереси и развој на нивното производство, 

економскиот раст и сигурно снабдување со храна. 

 

Работа на ниво на образование и правење образовни списание кои помагаат малите земјоделци 

да развијат модел на одржливо производство и адаптација на новите климатски промени. Преку 

овој проект ФФРМ ги  научи за добар и транспарентен финансиски систем кој ќе се реализира 

во организацијата.  

 

Развој на услуги за посета на земјоделски саеми и обезбедување на образовна информации 

помага да се малите земјоделци да ги искористат предностите на можности пазари и користење 

на нови земјоделски технологии. 

 

Организирање на состаноци со жени фармери ги охрабри да се биде дел од земјоделските 

движење 

 

Во 2016 ФФРМ работеше со нископрофилните фармери и задруги, ги промовира со цел да им 

помогне да ги заштитат своите права и интереси и да го развие нивното производство, 

економски раст и да обезбедат залиха од храна. 

Финансиската и техничката поддршка на We Effect обезбедува развој, го зајакна капацитетот 

на ФФРМ за демократско владеење во организацијата и одржливо функционирање на 

организацијата со цел да им се помогне на фармерите во нивниот економски и социјален 

развој.  

ФФРМ научи како да решава поголеми проблеми со транспарентноста, професионалната и 

директна комуникација и да прави функционален финансиски и административен систем и 

континуирани подобрувања и разви услуги на системот на ФФРМ.  

 

ФФРМ започна да се ребрендира и создава слика затоа за што им помага на малите фармери 

да основаат механизми за соработка со другите институции, да ги поврзе земјоделците и да 

ја зголеми соработката помеѓу фармерите, задругите и другите засегнати страни во 

директната комуникација и обединувањето на нивната работа. Таа е перципирана како 

организација што ја зголемува размената на информации и знаење помеѓу фармерите во 

регионот.  
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ФФРМ започна со активна работа на потсекторскиот систем за лобирање пред државните 

институции за интересите на фармерите и развивање на општи гледишта и ги претстави пред 

компетентните авторитети за пронаоѓање на решенија за земјоделските проблеми и 

предизвици.  

 

Развојните услуги на ФФРМ за организирање на посети на земјоделски саеми и правењето на 

новото списание „Toka Ime“ за зголемување на членството и соработката со земјоделските 

невладини организации во регионот вклучувајќи ги партнерите на We Effect што 

претставуваат мрежа на соработка и партнерство продолжија и во 2015. 

 

Годината 2016 ја завршивме со нов проект за Семејно фармерство како симбол за 

надминување на кризните моменти и создавање на можности за понатамошна работа на 

ФФРМ кон нови успеси, кон нови победи за земјоделците и земјоделското движење во 

Македонија. 

 

 

5. Дел од активностите на ФФРМ во 2016 
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6. Финансиски преглед за 2016 година 
 

 

Финансиски извештај 2016 

  ФФРМ ФФРМ Медија 

Вкупни приходи 10,199,066 2,388,119 

Приходи од членарина и услуги 89,040   

Приходи од проекти 9,186,859 1,145,012 

Други приходи 923,167 1,243,107 

Вкупни расходи 10,642,629 2,192,111 

 


