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FOR THE NATIONAL 
FEDERATION OF FARMERS (NFF)

ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ (НФФ) /

Земјоделството е важна стопанска гранка во Република 
Северна Македонија, од една страна обезбедува 15% од 
БДП, од друга страна 180 000 семејства егзистираат од 

земјоделството. 45% од македонското население живее во 
рурални средини, кои зафаќаат 87% од вкупната површина 
на земјата. Токму поради големата миграција, каде што ос-
новни причини се: ниските откупни цени на земјоделските 
производи, сиромаштијата, ограничен пристап до образовни 
и здравствени институции доаѓа до изумирање на селата. На 
тоа мора да работиме и да го насочиме нашето дејствување 
сите заедно.

Националната федерација на фармери го прошири својот 
опфат на дејстување. Тоа значи дека покрај земјоделци-
те, земјоделските здруженија, земјоделските задруги, органи-
зацијата понатаму ќе работи во јакнење и поддршка на ран-
ливите категории во руралните средини, поголема поддршка 
на младите и жените, како и нивно директно вклучување во 
развојот на земјоделството преку одлучување и активно 
дејствување.

Покрај земјоделството, еден од главните фокуси на органи-
зацијата е и руралниот развој, односно справување со 
проблемите и предизвиците со кои се соочува руралното на-
селение, како што се сиромаштијата и ограничените пристапи 
на руралното население до здравствени услуги, едукација, 
информација, право и моќ на одлучување.

И понатаму главен столб на дејствување е лобирањето во 
насока на дефинирање на проблемите од поле, кои со заед-
ничка работа и анализа ќе се презентираат пред надлежните 
институции заради наоѓање на заедничко решение, кое е во 
интерес на земјоделците и благосостојбата на целата наша 
држава.

Фокус на Националната организација на фарме-
ри, која функционира под слоганот „Заедно до 
успех“ и логото кое ги симболизира трудот и про-
изводството на нашите земјоделци, е решавање на 
најголемите проблеми, а тоа се пласманот и квали-
тетното производство.

НФФ има воспоставен систем за лобирање и застапување 
каде што посебен акцент е ставен на решавањето на про-
блемот со пласманот и развојот на руралните средини. И 
понатаму ние како модел за овој проблем ги гледаме коопе-
ративите и економските форми на здружување на земјодел-
ците. Земјоделските задруги се единствена форма која и 
во теорија и во практика промовира пазарна демократија и 
функционирање на основните правила на понуда и побару-
вачка, кои се неопходни во земјоделството.

Приспособување на земјоделството според новата клима и 
климатските промени. На оваа проблематика заеднички 

Agriculture is an important industry in the Republic of 
North Macedonia, on one hand it provides 15% of GDP, 
on the other hand 180,000 families exist from agriculture 

and 45% of the Macedonian population lives in rural areas, 
which cover 87% of the total area of the country. Due to the 
large migration, where the main reasons are the low purchase 
prices of agricultural products, poverty, limited access to 
educational and health institutions, the villages are dying out. 
Thus, we need to work and jointly direct our actions.

The National Federation of Farmers has extended its scope 
of action. This means that in addition to farmers, agricultural 
associations, agricultural cooperatives, the organization will 
continue to work on strengthening and supporting vulnerable 
categories in rural areas, greater support for young people 
and women and their direct involvement in agricultural 
development through decision-making and active action.

In addition to agriculture, one of the main focus of the 
organization is rural development, i.e. dealing with the 
problems and challenges overloked by the rural population 
such as poverty and limited access to health services, education, 
information, law and decision-making power.

The main course of action is lobbying in order to define the 
problems on the terrain and with joint work and analysis, the 
latter will be presented to the competent institutions to find 
a common solution, which is in the interest of farmers and the 
welfare of our country.

The focus of the National Farmers which operates 
under the slogan “Together for Success” and the 
logo that symbolizes the labor and production 
of our farmers, is to solve the biggest problems, 
the first being the placement of products and the 
second, quality production. 

NFF has an established system for lobbying and support where 
special emphasis is placed on solving the problem of product 
placement and development of rural areas. We continue to 
see cooperatives and economic forms of farmers integration 
as a model for this problem. Agricultural cooperatives 
are the only form that in theory and practice promote market 
democracy and functioning of the basic rules of supply and 
demand necessary for agriculture.

Adapting agriculture to the new climate and climate changes. 
In this aspect, we work together with the state institutions in 
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работиме со државните институции во градење на стратегија 
и инвестиции во нови технологии.

Нашата присутност и понатаму ќе биде застапена во креи-
рањето на стратегиите за земјоделство, директните фи-
нансиски поддршки, ИПАРД-програмата, окрупнувањето и на 
производството и на земјоделското земјиште.

Сите ние невладини организации, донатори и владини инсти-
туции, кои работиме на полето на земјоделството и руралниот 
развој, треба да обрнеме особено внимание на развојот на 
селата, и тоа преку јакнење на земјоделството и инвестиции 
наменети за модернизација на селата, како и помош на со-
цијално ранливите категории од овие места.

Весникот „Моја земја“, конференции, семинари, рабо-
тилници, обуки, кампањи, студиски посети, саеми и понатаму 
се нашето основно обележје во насока на поголемо инфор-
мирање и едуцирање на членовите.

Во овој дел соработката и понатаму ќе продолжи и со Аген-
цијата за поттикнување и развој, земјоделските факултети и 
институти, како и Министерството за земјоделство.

Жените и младите и понатаму се категории на кои ќе се рабо-
ти на нивно економско јакнење, лидерски развој и директно 
вклучување како креатори во земјоделската и руралната по-
литика.

НФФ се вклучува со свои активности во подобрување на 
условите на родовата рамноправност, како и регионално 
поврзување и комуникација со земјоделските здруженија и 
меѓународни организации и институции.

Националната федерација на фармери со сите членови, Гене-
ралното собрание, Управниот одбор и извршната канцеларија 
ќе продолжи со своите активности под единствениот слоган

ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ!

building strategy and investing in new technologies.

We wil continue to be present in the creation of strategies 
for agriculture, direct financial support, the IPARD program, 
consolidation of both production and agricultural land.

Non-governmental organizations such as ours, together with 
donors and government institutions working in the field of 
agriculture and rural development, should pay special attention 
to the development of villages by reinforcing agriculture and 
investments intended for modernization of villages as well as 
provision of assistance to socially vulnerable categories in these 
areas.

The magazine “My land (Moja zemja)”, conferences, 
seminars, workshops, training sessions, campaigns, study visits, 
fairs continue to be our basic feature aimed at providing better 
information and education of our members. 

In this part, the cooperation will continue with the Agency 
for Financial Support of Agriculture and Rural Development, 
Faculties and Institutes of Agricultural Science, as well as the 
Ministry of Agriculture.

Women and young people are still categories that would be 
supported so that their economic empowerment is achieved 
and their leadership skills developed, thus enabling them 
to become directly involved in the process, as creators of 
agricultural and rural policy.

NFF participates by conducting activities focused on improving 
gender equality as well as regional network and communication 
with agricultural associations and international organizations 
and institutions.

The National Federation of Farmers with all members, the 
General Assembly, the Board of Directors and the Executive 
Office will continue its activities under the sole slogan

TOGETHER, WE ARE STRONGER! 
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ВИЗИЈА

Здружението, како идеална, јасна, сакана и предвидлива 
слика за иднината ја има следнава визија, сумирана во 
краткиот слоган: 

„ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО“.

МИСИЈА

Здружението преку здружување, организација, соодветна 
едукација на земјоделците и други фактори кои влијаат врз 
развојот на македонското земјоделство, ја дефинира своја-
та мисија која гласи: 

„ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.

VISION

As an ideal image, a desired state and a future projection of 
the organization stands the vision statement given in the short 
slogan:

“PROFITABLE AGRICULTURE-STABLE VILLAGE”

MISSION

The association through networking, organization, appropriate 
education of farmers and other factors that affect the 
development of Macedonian agriculture, defines its mission 
which reads: 

“ORGANIZED FARMER - LEADER IN THE AGRICULTURAL AND 
RURAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA”.

МИСИЈА И ВИЗИЈА / MISSION AND VISION
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УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ / NFF MANAGEMENT BOARD

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ ВО 2020 

MEMBERS OF THE MANAGING BOARD OF NFF IN 2020

Васка Мојсовска / Vaska Mojsovska 

Претседателка на Претседателка на НФФ / 

President of NFF

Стеван Орозовиќ / Stevan Orozovic

Извршен директор на НФФ / 

Executive Director of NFF

Мемет Синани   

Memet Sinani

Иван Вангелов  

Ivan Vangelov

Ванчо Кировски  

Vanco Kirovski 

Вангелина Пармачка  

Vengelina Parmachka

Стеванче Јорданоски  

Stevance Jordanoski

Васил Коцевски  

Vasil Kocevski

Фросина Георгиевска  

Frosina Georgievska

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА НФФ / NFF GENERAL ASSEMBLY

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 

Во извршната канцеларија на НФФ работат:

 y извршен директор, кој воедно е член на УО на НФФ, 
 y проект-менаџер, 
 y административен и финансиски координатор, 
 y менаџер за членство и услуги
 y проект кординатор
 y административен асистент

Регионално претставување на НФФ се реализира 
преку четири регионални инфо точки на 
Националната федерација на фармери: 

 y Здружението на овоштари „Благоја Котларовски“
 y Земјоделската задруга „ Агро Богданци“
 y Здружението „Поречка матица“
 y Здржението „Јавор “.

EXECUTIVE OFFICE 

The following job positions are listed in the The NFF 
Executive Office 

 y Executive Director, who is also a member of the NFF Board, 
 y Project manager, 
 y Administrative and financial coordinator, 
 y Membership and Service Manager
 y Co-facilitator

Regionally NFF operates in four info points 
of the National Federation of Farmers: 

 y The Association of Fruit Growers “Blagoja Kotlarovski”
 y The Agricultural Cooperative “Agro Bogdanci”
 y The Association “Porecka matica”
 y The Association “Javor“

Владе Петровски, претседавач на собранието  

Африм Зибери и Светлана Трифуновска 
за помошници на претседавачот.

Vlade Petrovski, chairman od the assembly

Afrim Ziberi and Svetlana Trifunovska 
assistants to the chairman

file:///D:/!!!RABOTEN%202020/Brigada/NFF/Godisen%20Izvestaj%202020/Materijali/javascript:void(0)
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА / ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ

GENERAL ASSEMBLY

ПРЕТСЕДАТЕЛ

PRESIDENT

ПОДСЕКТОРСКИ ГРУПИ

SUB-SECTOR GROUPS

УПРАВЕН ОДБОР

MANAGEMENT BOARD

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 
ГЛАВНА КАНЦЕЛАРИЈА

EXECUTIVE DIRECTOR 
MAIN OFFICE

РЕГИОНАЛНО 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ

REGIONAL 
REPRESENTATION

РЕГИОНАЛНО 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ

REGIONAL 
REPRESENTATION

РЕГИОНАЛНО 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ

REGIONAL 
REPRESENTATION

Организациската поставеност на 
НФФ ги опфаќа следниве тела:

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ (ГС) 

Генералното собрание на НФФ е највисок орган составен од ре-
довни членови на НФФ кое се одржува еднаш годишно.

Во текот на оваа година, НФФ го организираше годишното 
Генерално собрание на НФФ на 22.4.2021 година на 
зум-платформата, на кое учествуваа 56 делегати. Во свечениот 
дел на годишното собрание, со поздравни говори се обратија: 
Васка Мојсовска, претседателка на Националната федерација на 
фармери, Аннели Лејна, директорка на регионот Европа на Швед-
ската организација за развој We Effect и Аријанит Хоџа, министер 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.

На 21.4.2021 Генералното собрание на својата изборна седница 
ги избра: Мемет Синани, Ванчо Кироски, Фросина Ѓоргиевска, 
Вангелина Пармачка, Васка Мојсовска, Васе Коцев, Стеванче 
Јорданоски, Иван Вангелов за членови на УО на НФФ, Владе Пет-
ровски го назначи за претседавач на собранието и Африм Зибери 
и Светлана Трифуновска за помошници на претседавачот. Управ-
ниот одбор истиот ден одржа конститутивна седница и ја назначи 
Васка Мојсовска за претседателка на НФФ и Стеван Орозовиќ за 
извршен директор на НФФ.

УПРАВЕН ОДБОР (УО) 

УО се состои од 9 члена што се избираат на изборна седница со 
мандат од 4 години. Управниот одбор од својот состав бира прет-
седател на Националната федерација на фармерите на РМ, кој е 
и претседател на УО. Во составот на Управниот одбор се отсликува 
демографскиот состав на здружението, особено етничката, родо-
вата и младинската застапеност. 

The organizational structure of the NFF 
is comprised of the following bodies:

GENERAL ASSEMBLY (GA) 

The General Assembly of the NFF is the highest body composed of 
regular members of the NFF which is held once a year.

During this year, the NFF organized the annual NFF General 
Assembly on April 22, 2021 on the ZOOM platform, which was 
attended by 56 delegates. In the solemn part of the annual assembly, 
the participants were addressed by Vaska Mojsovska, the President of 
the National Federation of Farmers, Anneli Leina, Director of Swedish 
Development Organization We effect Europe Region and Arianit 
Hodja, the Minister of Agriculture, Forestry and Water Economy.

On April 21, 2021, the General Assembly at its election session 
elected Memet Sinani, Vanco Kiroski, Frosina Gjorgievska, Vangelina 
Parmacka, Vaska Mojsovska, Vase Kocev, Stevance Jordanoski, Ivan 
Vangelov as members of the Board of NFF, and Vlade Petrovski 
was appointed as chairman od the assembly, and Afrim Ziberi and 
Svetlana Trifunovska were appointed assistants to the chairman. 
The Board of Directors held a constitutive session on the same day 
and appointed Vaska Mojsovska as President of the NFF and Stevan 
Orozovic as Executive Director of the NFF.

MANAGEMENT BOARD (MA) 

The MB consists of 9 members who are elected at an Election Session 
with a term of 4 years. The Board of Directors elects a President of the 
National Federation of Farmers of the Republic of Macedonia, who 
is also the President of the Management Board. The Management 
Board reflects the demographic composition of the association, 
especially its ethnic, gender and age status. 
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УПРАВНИОТ ОДБОР Е СОСТАВЕН ОД:

 y претставник на мрежа на жени;
 y претставник на мрежа на млади;
 y претставник на земјоделски задруги;
 y претставник на фокус-групи;
 y претставник на малите земјоделци;
 y претставник на малите земјоделци;
 y претставник на земјоделски здруженија;
 y претставник на земјоделски здруженија;
 y извршен директор по функција.

Во текот на 2021 година, покрај редовната координација, речиси 
на секојдневно ниво (телефонски, е-пошта, мобилни апликации), 
УО на НФФ одржа 5 седници: 

 y 9.3.2021 година – подготвителна седница на одржување на ГС 
на НФФ онлајн на зум-платформата. 

 y 30.3.2021 година – втора подготвителна седница на одржу-
вање на ГС на НФФ онлајн на зум-платформата

 y 2.7.2021 година – разгледување на тековните активности на 
НФФ, имплементација на проектите и активностите кои ќе 
следуваат во процесите за лобирање и застапување. На сос-
танокот особено се разговараше за проектот „Организаци-
ски развој на НФФ и подобрени врски со пазарот за малите 
земјоделци и производители од рурални области со цел зго-
лемување на приходите“, кој НФФ започна од месец мај да 
го имплементира со поддршка на „We Effect“ и Sida и во кој 
главни активности се интервенциите за земјоделците, во на-
сока на подобрување на нивните настапи на пазарите и нивно 
економско јакнење

 y 23.11.2021 година – разгледување на тековни активности и 
проекти во организацијата со посебен осврт на лобирањето 
и застапувањето 

 y 22.12.2021 година – разгледување на реализираните актив-
ности за 2022 и тековните активности во делот на земјодел-
ството и руралниот развој кои продолжуваат и во 2022 година. 

THE BOARD CONSISTS OF:

 y Representative of women network;
 y Representative of the young people;
 y Representative of agricultural cooperatives;
 y Focus group representative;
 y Representative of small farmers;
 y Representative of small farmers;
 y Representative of agricultural associations;
 y Representative of agricultural associations;
 y Executive Director 

During 2021, in addition to the regular coordination almost on a daily 
basis (telephone, e-mail, mobile applications), the NFF Board held 
5 sessions: 

 y 09.03.2021 - a preparatory session for the NFF General Assembly 
on the online Zoom platform. 

 y 30.03.3021 - the second preparatory session of the NFF General 
Assembly on the online platform Zoom

 y 02.07.2021 - a review of the current activities of the NFF, the 
implementation of projects and activities that will follow in the 
corse of lobbying and representing processes. At the meeting, 
the participants took part in a discussion about the project 
“Organizational Development of NFF and Improved Market 
Linkages for the Small Farmers and Food Producers from the Rural 
Areas Aiming at Increased Income” which NFF started in May with 
the support of We Effect and Sida and whose main activities are 
the interventions for the farmers in order to improve their access 
to the markets and their economic empowerment.

 y 23.11.2021 - a review of current activities and projects in the 
organization with special a emphasis on lobbying and advocacy 

 y 22.12.2021 - review of achieved activities for 2022 and the 
current activities in the field of agriculture and rural development 
that continue developing in 2022 
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ЧЛЕНСТВО / MEMBERSHIP

Националната федерација на фармери стана парт-
нер-организација на европската организација „Копа – 
Кожека“, која претставува обединет глас на земјоделците 
и земјоделските задруги во Европската Унија и која работи 
на остварување на правата и интересите на земјоделците 
и земјоделските задруги во ЕУ. Процесот на воспоставу-
вање на партнерството се одвиваше во март и април 
2021, со тоа што Националната федерација на фармери 
ги исполни условите да стане партнер-организација на 
„Копа – Кожека“. Ова е значаен чекор за организацијата 
и за земјоделците во насока на подобра информираност, 
едукација и лобирање за развој на македонското земјо-
делство и негово приближување до европското. Процесот 
беше целосно поддржан од проектот на Националната 
федерација на фармери „Институционална поддршка 
на НФФ“, поддржан од Шведската организација за развој 
„We Effect“.

The National Federation of Farmers has become a partner 
organization of the European organization Copa and 
Cogeca, which is a united voice of farmers and agricultural 
cooperatives in the European Union and which works to 
exercise the rights and interests of farmers and agricultural 
cooperatives in the EU. The process of establishing the 
partnership took place in March and April 2021 with the 
National Federation of Farmers meeting the conditions to 
become a partner organization of Copa and Cogeca. This is 
an important step for the organization and for the farmers in 
the direction of better information, education and promoting 
the development of the Macedonian agriculture thus 
advancing step forward towards the European agriculture. 
The process was fully supported by the NFF’s project named 
“Institutional support to NNF”, supported by the Swedish 
development organization We Effect.

По повод 100 години од постоењето на Филозофскиот 
факултет во Скопје, Националната федерација на фар-
мери доби благодарница од најстарата високообразовна 
институција за големата поддршка во реализација на 
заедничките активности во рамките на проектот за со-
цио-економско зајакнување на лицата со попреченост 
во руралните средини „From Disabilty to FoodAbility “. 
Проектот се реализира со поддршка на Шведската орга-
низација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надво-
решна експертиза на полето на лица со попреченост во 
овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација 
и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје.

On the occasion of 100 years of the Faculty of Philosophy 
in Skopje, the National Federation of Farmers has received 
a certificate of appreciation from the oldest Higher 
Education Institution for the supporting the implementation 
of joint activities within the project for socio-economic 
empowerment of people with disabilities in rural areas 
“FromDisabilty to Foodability”. The project is implemented 
with the support of the Swedish development organization 
We Effect and Radiohjalpen. The Institute for Special 
Education and Rehabilitation at the Faculty of Philosophy in 
Skopje is included in this project as an external expertise in 
the field of persons with disabilities.

Националната федерација на фармери работи со визија за 
профитабилно земјоделство кое ќе овозможи стабилни села во 
земјата. Со мисија за обединување на земјоделците како движеч-
ки фактор на развојот во земјоделството, организацијата постои 
долги години со голем број членови (локални здруженија, 
земјоделски задруги, групи производители, индивидуални земјо-
делци, мали земјоделски претпријатија). 

Здружението има придружни и редовни членови.

Придружен член е секој член што платил членарина и што 
пројавува интерес за земјоделството и рурален развој.

Редовен член е секој член што задоволува одредени крите-
риуми кои ги утврдува организацијата јавно и транспарентно 
објавени.

Редовните членови имаат право да избираат членови на органите 
на здружението, да бидат избирани како членови на органите на 
здружението и да учествуваат во Генералното собрание. Здруже-
нието има два типа редовни и придружни членови: 

 y групни членови се земјоделски здруженија, регионални и на-
ционални сојузи, земјоделски задруги или трговски друштва и 
земјоделски стопанства во земјоделскиот сектор

 y индивидуален член би можел да биде секој жител на РМ ин-
волвиран во земјоделството.

The National Federation of Farmers works with a vision for profitable 
agriculture that will enable stable villages in the country. With the 
mission of uniting farmers as a driving factor of development in 
agriculture, the organization has existed for many years with 
a large number of members (local associations, agricultural 
cooperatives, producer groups, individual farmers, small agricultural 
enterprises). 

The Association has Associate and Regular Members.

Associate Member is any member who has paid the membership 
fee and who shows interest in agriculture and rural development.

Regular Member is any member who meets certain criteria set by 
the organization announced publicly and transparently.

The regular members have the right to elect members of the 
Association bodies, to be elected as their members and to participate 
in the General Assembly. The Association has two types of Regular 
and Associate members: 

 y Group members are agricultural associations, regional and 
national unions, agricultural cooperatives or trade companies and 
agricultural holdings in the agricultural sector

 y Each resident of the Republic of Macedonia involved in agriculture 
could be an individual member.
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АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ И ЛОБИРАЊЕ / ACTIVITIES, PROJECTS AND LOBBYING

Организацијата во 2021 имплементираше 
околу 100 активности кои влијаат врз: 

 y подобрување на опкружувањето за работа на земјоделците (земјоделски 
стратегии, земјоделска политика, мерки за поддршка во земјоделството итн.), 

 y зголемување на конкурентноста преку нови производни технологии, марке-
тинг и менаџмент за земјоделски задруги и мали производители, 

 y поддршка на најзагрозените категории земјоделци преку модел на фо-
кус-групи, 

 y информирање и едукација преку единственото македонско списание спе-
цијализирано за земјоделство „Моја земја“, 

 y организирање студиски посети, саемски манифестации, средби меѓу произ-
водители и преработувачи, 

 y онлајн публикување на регионалното земјоделско списание на албански 
јазик “Toka Ime”, 

 y поддршка на претприемаштво кај млади и жени фармери и др. 

Своите активности ги реализира благодарение на поддршката на Владата 
на Кралството Шведска, Sida, „We Effect“, Radiohjаlpen (Radio Aid), JICA, ГИЗ, 
ФАО, ЕУ и во партнерство со мноштво слични организации и институции од 
земјата и од светот.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА НА НФФ

ПРОЕКТ: Проектот „Институционална поддршка на НФФ“ е структуриран 
во четири компоненти: организациски развој, развој на бизнисот, лобирање 
и застапување и родова еднаквост. Главниот пристап на проектот е пристап 
базиран врз човекови права. Специфичните цели вклучуваат: социо-еко-
номски развој во руралните области, намалување на руралната сиромаштија, 
претприемништво за млади и жени земјоделци, родова еднаквост, адаптација 
на земјоделството кон климатските промени, проширување на пазарите за 
земјоделски производи и создавање правна и деловна рамка за развој на 
земјоделството, поддршка на процесите за пристапување во ЕУ.

ЦЕЛ: Главната цел на проектот „Институционална поддршка на НФФ“, кој 
е поддржан од Шведската организација за развој „We Effect“, е да се развие 
Националната федерација на фармери како национална мрежа за лобирање 
и застапување на интересите на земјоделците во земјата, со цел претставување 
на гласот на земјоделците во реализирање на нивните права и заеднички 
интереси.

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021:

Во текот на 2021 заврши проектот „Институционална поддршка на НФФ“ 
кој се спроведуваше повеќе од 7 години. Клучниот резултат на овој проект 
е самата реформа на НФФ во една нова, здрава и силна организација на 
фармери – НФФ која ги обединува во нивните активности и потреби за 
здружување и организирање во едно профитабилно, модерно земјоделство 
кое ќе овозможи развој и унапредување во руралните средини. Овој проект 
ги зајакнуваше сите сегменти на НФФ и придонесе за поставување на високи 
стандарди во една транспарентна и демократска организација која е препо-
знаена во своите активности и резултати.

Проект „From Disability to FoodAbility“ 

АКТИВНОСТ: Проектот „From Disability to FoodAbility“ има за цел да при-
донесе за подобрување на состојбата на лицата со попреченост – деца и 
возрасни со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства кои 
живеат во руралните области. Во рамките на проектот ќе бидат мапирани 30 
семејствa во чии семејни дворови ќе бидат изградени градини или пласте-
ници за производство на земјоделски производи. Целната група на проектот 
ја сочинуваат најмалку 60 лица со попреченост, како и нивните семејства, 
односно ќе се изврши директно влијание врз околу 250 лица. Покрај тоа, 150 
луѓе што живеат во рурални области ќе бидат обучени за застапување, однос-
но разбирање и лобирање за правата и потребите на лицата со попреченост. 
Дополнително, преку комуникациските канали на НФФ ќе бидат информира-
ни повеќе од 10 000 лица. Проектот се спроведува со поддршка на Шведската 
организација за развој We Effect и Radiohjalpen. Како надворешна експертиза 
на полето на лица со попреченост, во овој проект е вклучен Институтот за спе-
цијална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје.

In 2021, the organization implemented 
about 100 activities aimed at: 

 y Improvement of the working environment of farmers (agricultural strategies, 
agricultural policy, support measures in agriculture, etc.), 

 y Increase in competitiveness through new production technologies, 
marketing and management for agricultural cooperatives and small 
producers, 

 y support directed towards the most vulnerable categories of farmers 
through a “focus group” model,

 y providing information and education through the only Macedonian 
magazine specialized in agriculture “My land (Moja zemja)”, 

 y organizing study visits, fair events, meetings with producers and processors, 
 y online publication of a regional agricultural magazine in Albanian “Toka 

Ime”, 
 y entrepreneurial support for young and women farmers, etc. 

NFF carries out its activities thanks to the support provided by the Government 
of the Kingdom of Sweden, Sida, We Effect, Radiohjаlpen Radio Aid, JICA, GIZ, 
FAO, EU and in partnership with many similar organizations and institutions 
from the country and worliwide.

INSTITUTIONAL SUPPORT TO NFF

PROJECT: The project “Institutional Support to NFF” is structured in four 
components: organizational development, business development, lobbying 
and advocacy, and gender equality. The main approach of the project is the 
human rights based approach. Specific objectives include: socio-economic 
development in rural areas, reduction of rural poverty, entrepreneurship for 
young and women farmers, gender equality, adaptation of agriculture to 
climate change, expansion of markets for agricultural products and creation 
of legal and business framework for agricultural development, support of 
processes for EU accession.

PURPOSE: The main goal of the project “Institutional support to NFF” 
supported by the Swedish development organization We Effect, is to develop 
the National Farmers’ Federation as a national network for lobbying and 
representing the interests of farmers in the country in order to represent the 
voice of farmers in exercising their rights and common interests.

KEY ACTIVITIES IN 2021:

During 2021, the project “Institutional support to NFF” which had been 
implemented for more than 7 years, was finalized. The key result of this 
project is the NFF reform itself into a new, healthy and strong organization 
of farmers - NFF which unites them in their activities and needs for 
association and organization in a profitable, modern agriculture that 
will enable development and advancement in rural areas. This project 
strengthened all segments of the NFF and contributed to setting high 
standards in a transparent and democratic organization that is recognized 
in its activities and results.

The project “From Disability to FoodAbility” 

ACTIVITY: The project “From Disability to FoodAbility” focused on empow-
erment of people with disabilities - children and adults with intellectual 
and physical disabilities and their families living in rural areas. Within the 
project, 30 families will be mapped in whose family yards, food gardens 
or greenhouses for production of agricultural products will be adjusted. 
 The target group of the project consists of at least 60 people with disabili-
ties as well as their families, i.e. about 250 people will be directly affected. 
In addition, 150 people living in rural areas will be trained to be able to 
reresent, that is, understand and lobby for the rights and needs of people 
with disabilities. Additionally, more than 10,000 people will be informed 
through the NFF communication channels. The project is implemented 
with the support of the Swedish development organization We Effect and 
Radiohjalpen. As an external expertise referring to persons with disabilities, 
this project includes the Institute for Special Education and Rehabilitation 
at the Faculty of Philosophy in Skopje.
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ЦЕЛ: Предвидените проектни активности ќе придонесат за социјално и 
економско зајакнување на лицата со попреченост и нивните семејства во ру-
ралните области преку инфраструктурни интервенции и приспособувања во 
начинот на производство на храна, како што се пластениците и градините за 
производство на зеленчук.  

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021:

Во 2021 беа завршени донациите на 30 корисници, како и 17 локални интервенции 
во 17 општини. Со тоа, 30 семејства што имаат членови со попреченост добија гран-
тови (28 пластеници и 2 сточарски фарми) за производство на храна за сопствени 
потреби, а дел од нив вишоците од храна ги пласираа низ локални маркети, продав-
ници за овошје и зеленчук и ресторани. Со 17 интервенции во инклузивни игралишта 
и сензорни соби, се подобрија можностите за децата со попреченост во руралните 
средини да го организираат своето време и да ги подобрат своите вештини.

Проект „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски 
за малите фармери и малите производители на храна од руралните 
области со цел зголемување на нивните приходи“

Проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за 
малите фармери и малите производители на храна од руралните области со 
цел зголемување на нивните приходи“поддржан од Шведската агенција за 
меѓународна соработка и развој– Sida и Шведската организација за развој We 
Effect. Очекуваните резултати од проектот се следниве: раст на претпријатијата 
во руралните средини, малите фармери, да се зголемат и да обезбедат повеќе 
приход и можности за вработување во руралните средини, а посебно за жени-
те и младите и зголемен организациски капацитет и финансиска стабилност на 
НФФ. Фокусот е да се обезбеди организациски развој и финансиска одржли-
вост за да се продолжат лобирањата и активизмот на организацијата, но и да се 
развијат нови услуги што ќе обезбедат нови извори на приход.

ЦЕЛ: Преку повторно воспоставување и воведување алтернативни пазарни 
врски за земјоделците, создавање центри за храна и обезбедување економски 
перспективи за ранливото население кое ги вклучува жените, младите од рурал-
ните средини, се нудат решенија кои ќе го подобрат живеењето и ќе ги заштитат 
ранливите категории луѓе сега и во иднина. 

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021:

Во 2021 во рамките на овој проект се започнати две интервенции, согласно со моде-
лот за систем за развој на пазарот (market system development) кој овозможува одрж-
ливо решавање на проблемите преку интервенции со интервентни партнери. НФФ 
во овој процес го индентификуваше семејното земјоделско стопанство „Транталовски“ 
од Преспа кои произведуваат сок од јаболко. Преку оваа интервенција, проблемот со 
пласманот на индустриско јаболко се решава преку договорни односи на земјоделци-
те со „Транталовски“ за откуп. Со другата интервенција влијаеме врз невработеноста 
на младите од руралните средини. Преку интервенција со интервентниот партнер 

„Меден исток“ обучуваме група млади кои стекнуваат вештини за пчеларење и кои 
понатаму ќе се вклучат во производство и продажба на мед преку платформата за 
промоција и сертификација на „Меден исток“.

Проект „Зајакнати жени, зајакната економија“

ПРОЕКТ: Националната федерација на фармери е дел од регионалната 
кампања „Зајакнати жени, зајакната економија“ поддржана од Германското 
друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) во рамки на проектот „Поддршка на диверзифика-
ција на економските активности во руралните подрачја на Југоисточна Европа“ и 
ГИЗ Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – Правни реформи. 

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021:

Во 2021 во рамки на овој проект се одржа онлајн конференција „Пристап на же-
ните од руралните средини до правото на имот“, организирана од Националната 
федерација на фармери. Конференцијата е дел од активностите на регионалната 
кампања „Зајакнати жени, зајакната економија“ поддржана од Германското 
друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) во рамки на проектот „Поддршка на ди-
верзификацијата на економските активности во рурални подрачја на Југоисточна 
Европа“ и Отворениот регионален фонд на ГИЗ за Југоисточна Европа – Правни 
реформи.

Проект „Поддршка за онлајн продажба на земјоделците и 
јакнење на гласот на жените од руралните средини“

ПРОЕКТ: Проектот „Поддршка на земјоделците за онлајн продажба и јакнење на 
гласот на жените од руралните средини“, поддржан од проектот поддржан од про-

PURPOSE: The envisaged project activities will contribute to the social and 
economic empowerment of persons with disabilities and their families in 
rural areas through infrastructural interventions and adjustments of food 
production such as greenhouses and vegetable gardens. 

KEY ACTIVITIES IN 2021:

In 2021, the donations of 30 beneficiaries were completed, as well as 17 
local interventions in 17 municipalities. Thus, 30 families with members with 
disabilities received grants (28 greenhouses and 2 livestock farms) for the 
production of food for their own needs, and some of them placed the surplus 
food on the local markets, fruit and vegetable shops and restaurants. With 17 
interventions in inclusive playgrounds and sensory rooms, opportunities for 
children with disabilities in rural areas to organize their time and improve their 
skills have improved.

The project “Organizational Development of NFF and Improved 
Market Linkages for the Small Farmers and Food Producers from the 
Rural Areas Aiming at Increased Income”

The project “Organizational Development of NFF and Improved Market 
Linkages for the Small Farmers and Food Producers from the Rural Areas Aiming 
at Increased Income” supported by the Swedish International Development 
and Cooperation Agency - Sida and the Swedish development organization 
We Effect. The expected results from the project are as follows: growth of 
enterprises in rural areas, small farmers, to increase and provide more income 
and employment opportunities in rural areas, especially for women and youth, 
and increased organizational capacity and financial stability of the NFF. The 
focus is to ensure organizational development and financial sustainability to 
continue lobbying and activism of the organization, but also to develop new 
services that will provide new sources of income.

PURPOSE: By re-establishing and introducing alternative market linkages 
for farmers, creating food centers and providing economic prospects for 
vulnerable population that include women, young people and the Roma 
community, solutions are offered that will improve life and protect vulnerable 
categories of people now and in the future. 

KEY ACTIVITIES IN 2021:

In 2021, within this project, two interventions started in accordance with the 
model for market system development, which enables sustainable solution 
of problems through interventions with intervention partners. In this process, 
the NFF identified the Trantalovski family farm from Prespa, which produces 
apple juice. Through this intervention, the problem with the sale of industrial 
apple is solved through contractual relations of farmers with Trantalovski 
for redemption. The other intervention affects the unemployment of young 
people in rural areas.Through an intervention with the intervention partner 
Honey East, we train a group of young people who acquire beekeeping skills 
and who will be further involved in the production and sale of honey through 
the Honey East platform for promotion and certification. 

The project “Empowered Women, Empowered Economy”

PROJECT: The National Federation of Farmers is part of the regional campaign 
“Empowered Women, Empowered Economy” supported by Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH within the project “Support for 
Diversification of Economic Activities in the Rural Areas of South East Europe” and 
GIZ Open Regional Fund for Southeast Europe - Legal Reforms. 

KEY ACTIVITIES IN 2021:

In 2021, within this project, an online conference “Rural women access 
and right to land” was held, organized by the National Federation of 
Farmers. The conference is part of the activities of the regional campaign 

“Empowered Women, Empowered Economy” supported by the German 
Society for International Cooperation (GIZ) within the project “Support to 
Economic Diversification or Rural Areas of Southeast Europe” and the GIZ 
Open Regional Fund for Southeast Europe - Legal Reforms.

The project „” Support the online sales (e-farm) for 
farmers and improve the awareness of rural women” 

PROJECT: “Support the online sales for farmers and improve the awareness of 
rural women” supported by the project SEDRA funded by BMZ and implemented 
by GIZ and SWG RRD is composed of two components: development and 
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ектот „Поддршка на диверзификацијата на економските активности во рурални 
подрачја на Југоисточна Европа (SEDRA)“ финансиран од BMZ и имплементиран 
од GIZ и SWG RRD е составен од две компоненти: развој и промоција на капаците-
тите поврзани со онлајн промоција и продажба на агро-прехранбени производи 
преку платформата www.efarm.mk, како и развој на женското лидерство и прет-
приемаштво во руралните средини. 

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021:

Националната федерација на фармери (НФФ), во рамки на проектот „Под-
дршка за онлајн продажба на земјоделците и јакнење на гласот на жените од 
руралните средини“, ја изработи интернет платформата www.efarm.mk. Таа 
содржи информации за земјоделски производители и нивните производи, 
автентични фотографии од нив, како и контакти од самите земјоделци, за да 
можат сите оние домашни и странски потенцијални купувачи и други заинте-
ресирани лица на едно место да најдат сè што им е потребно. Платформата 
е продолжение на кампањата на Националната федерација на фармери „Ку-
пувајте домашни земјоделски производи“. Домашното производство треба да 
си го зачуваме и да ја зголемиме неговата продажба. Во рамките на проектот 
се организирани обуки за женското претприемаштво и лидерство во Битола, 
Ресен, Самоков, Неготино, Богданци и Зрновци.

Национална платформа за женско претприемништво 

АКТИВНОСТ: Формирање на Националната платформа за женско претием-
ништво, финансирана од ИПА-програмата (Програма за претпристапна помош) 
на Европската Унија за граѓанско општество и медиуми, за да се интензивираат 
дијалогот, структурната соработка и довербата помеѓу женското претприем-
ништво, , националната и локалната власт, граѓанските организации и деловната 
заедница, со цел економско зајакнување на жените, вклучувајќи ги и младите и 
жените од руралните подрачја. 

Платформата ќе биде раководена од конзорциум од 4 члена, предводена од 
Здружението на бизнис жени, во партнерство со Фондацијата за менаџмент и 
индустриско истражување, Сојузот на стопански комори на Македонија и Нацио-
налната федерација на фармери.

ЦЕЛ: Главната цел на платформата е зајакнување на капацитетите на граѓанските 
организации за јавна политика и застапување во областа на женското претпри-
емништво, со спојување во единствена мрежа, што ќе претставува интерес на 
жените претприемачи на сите нивоа. Исполнувањето на главната цел ќе придо-
несе за позиционирање на националната платформа и ќе резултира во подобри 
политики за женско претприемништво и неговиот удел во создавањето работни 
места, со што ќе влијае врз зајакнување на економскиот развој. 

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ 2021

Основање на „Национална платформа за женско претприемништво“, во рамки 
на истоимениот проект, кофинансиран од Европската Унија во рамките на ИПА- 
програмата за граѓанско општество и медиуми, чии носители се Здружението на 
бизнис жени, Сојузот на стопански комори на Македонија, Националната феде-
рација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување МИР.

Соработка со Организацијата за храна и 
земјоделство на Обединетите нации (ФАО)

ПРОЕКТ: Националната федерација на фармери (НФФ), во соработка со Ор-
ганизацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), спроведе 
истражување на тема „Проценка на одржливоста на земјоделските стопанства 
во контекст на климатски-паметно земјоделство“, кое е дел од проектот на ФАО 

„Одржлива продуктивност во земјоделството во контекст на климатски-паметно 
земјоделство и агроекологијата“. 

ЦЕЛ: Адаптација на земјоделството на новите климатски услови

РЕЗУЛТАТИТЕ: Беше спроведено истражување на 300 земјоделци, каде што пре-
ку теренски посети беа интервјуирани со прашалник за проценка на одржливоста 
на земјоделските стопанства во контекст на климатски-паметно земјоделство. 
Резултатите беа презентирани на настан пред 70 учесници каде што се дискути-
раа наодите од истражувањето со клучните национални чинители, вклучувајќи 
ги и ограничувањата со кои се соочуваат земјоделците во однос на одржливите 
земјоделски практики и областите за подобрување на земјоделските практики. 
Врз основа на истражувањето е подготвен инфографик објавен во земјоделското 
списание „Моја земја“.

Активности со JICA 

ПРОЕКТ: Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA/ЈИЦА, преку 
соработката за поддршка на мали фармери која се реализира со Минис-
терството за земјоделство и шумарство и водостопанство, во соработка со 
Националната федерација на фармери, доделува опрема која ќе помогне 

promotion of capacities related to on-line promotion and sale of agro-food 
products through the platform www.efarm.mk ,as well as facilitation of women’s 
leadership and entrepreneurship in rural areas. 

KEY ACTIVITIES IN 2021:

The National Federation of Farmers (NFF), within the project “Support the 
online sales for farmers and improve the awareness of rural women”, has 
developed the internet platform www.efarm.mk. It contains information 
about agro-food producers and their products, authentic photos of them, 
as well as contacts from the farmers themselves, for all those domestic and 
foreign potential buyers and other interested parties, in order to be able to 
find everything they need in one place. The platform is a continuation of the 
campaign of the National Federation of Farmers “Buy domestic agricultural 
products”. We need to save domestic production and increase its sales. The 
project organizes trainings for women entrepreneurship and leadership in 
Bitola, Resen, Samokov, Negotino, Bogdanci and Zrnovci.

National Platform for Women Entrepreneurship 

ACTIVITY: The National Platform for Women Entrepreneurship, is funded by 
the IPA Program (Pre-Accession Assistance Program) of the European Union 
for Civil Society and Media, to intensify dialogue, structural cooperation and 
trust between women entrepreneurship, national and local government, 
civil society organizations and business community for the economic 
empowerment of women, including young people and women in rural areas. 

4-member consortium is in charge of the platform, led by the Association of 
Business Women, in partnership with the Foundation for Management and 
Industrial Research, the Association of Chambers of Commerce of Macedonia 
and the National Federation of Farmers.

PURPOSE: The main goal of the platform is to strengthen the capacity of civil 
society organizations for public policy and advocacy in the field of women 
entrepreneurship by merging into a single network that will be of interest to 
women entrepreneurs at all levels. Fulfilling the main goal will contribute to 
the positioning of the national platform and will result in better policies for 
women entrepreneurship and its role in job creation, thus having immense 
impact on the economic development enhancement. 

KEY ACTIVITIES 2021

Establishing the “National Platform for Women Entrepreneurship”, within the 
eponimous project, co-financed by the European Union under the IPA Civil 
Society and Media Program, whose holders are the Association of Business 
Women, Association of Chambers of Commerce of Macedonia, National 
Federation of Farmers and the Foundation for Management and Industrial 
Research (MIR).

Collaboration with the Organization for food 
and Agriculture of the United Nations

PROJECT: The National Federation of Farmers (NFF) in collaboration with the 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) conducted a 
study on “Assessing the Sustainability of Agricultural Holdings in the Context 
of Climate Smart Agriculture” which is part of the FAO project “Sustainable 
Productivity in agriculture in the context of climate-smart agriculture and 
agroecology”. 

PURPOSE: Adaptation of agriculture to the new climatic conditions

RESULTS: Conducted survey of 300 farmers, interviewed through field visits, 
through a questionnaire to assess the sustainability of agricultural holdings 
in the context of climate smart agriculture. The results were presented at an 
event in front of 70 participants where the research findings were discussed 
with key national stakeholders, including the constraints faced by farmers 
in terms of sustainable farming practices and areas for improving farming 
practices. Based on the research, an infographic was prepared and published 
in the agricultural magazine “My land (Moja zemja)”.

JICA Activities 

PROJECT: The Japanese Agency for International Cooperation JICA provides 
equipment that will help improve the production conditions and economic 
empowerment of small farmers. This is made possible through cooperation for 
support of small farmers together with the Ministry of Agriculture and Forestry 
and Water Economy and the National Federation of Farmers. 

http://www.efarm.mk
http://www.efarm.mk
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во подобрување на условите за производство и економско јакнење на ма-
лите земјоделци. 

ЦЕЛ: Поддршка за подобрување на условите за производство и економско 
јакнење на малите земјоделци.

РЕЗУЛТАТИ: Донирање неопходна опрема за малите земјоделци за подо-
брување на условите за производство и нивно економско јакнење. Доделена 
е опрема во согласност со потребите на земјоделците на седум локации за 
поединци и за здруженија. 

Активности на Мрежата на жени фармери 

АКТИВНОСТ: НФФ преку својата Мрежа на жени фармери, а и во рамки 
на тековните проекти, реализира повеќе активности кои се посветени на 
жените фармери. 

ЦЕЛ: Поддршка за подобрување на правата и позицијата на жените фарме-
ри во различни области. 

ПЕРИОД: Тековно 

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ 2021

Националната федерација на фармери и Центарот за истражување и креирање 
политики организираа зум-конференција на која беше промовирана анализата 

„Влијанието на ковид-19 врз земјоделството, вклучувајќи и родова анализа“, изра-
ботена од Центарот за истражување и креирање политики во соработка со На-
ционалната федерација на фармери. Во периодот мај – јуни 2020 година, беше 
спроведено електронско истражување во кое беа обработени одговорите на 70 
жени фармери/фармерки и фармери од земјата.

Сојузот на стопански комори на Македонија, Здружението на бизнис жени и 
Федерацијата на фармери покренуваат иницијатива за формирање на посебен 
фонд за финансиска поддршка на женското претприемништво и истакнува ба-
рање да се овозможи изготвување на родово поделени статистики за справување 
со проблемите од кризата и да се креираат специфични мерки за развој на жен-
ското претприемништво.

Шведскиот институт ја објави изложбата „Нејзини права! Пари, моќ, автономија“ 
каде што Васка Мојсовска, претседателка на Националната федерација на фар-
мери (НФФ), е земена како пример за жени земјоделци низ целиот свет. Шведска 
е горда што од 2005 година го поддржува институционалното зајакнување на 
НФФ, каде што родовата еднаквост е еден од главните приоритети. НФФ е една 
од трите партнерски организации на „We Effect“ во проектот поддржан од СИДА 
за безбедност на храна и економско зајакнување.

НФФ беше дел од промотивниот настан организиран од Министерството за 
земјоделство и Владата на РСМ на кој беше промовирана мерката 115 за активен 
женски член во земјоделското стопанство од Националната програма за финан-
сиска поддршка за рурален развој, преку која 250 жени од руралните средини до-
бија финансиска поддршка грант од 3.000 евра за зајакнување на своето произ-
водство. Ова е особено значаен настан за Националната федерација на фармери, 
бидејќи е една од нашите лоби-активности каде што Националната федерација 
на фармери многу се заложи за оваа мерка да се измени, да не е дискримина-
торска и потоа да биде редефинирана во работната група за родова еднаквост во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Зголемување на соработката за активно промовирање на позитивни примери 
на родова рамноправност, економско јакнење (особено во делот на кршење на 
традиционалните норми и еднаков пристап на мажите и жените за сопственост 
на земјоделско земјиште и имот), воспоставување механизми и поттикнувачки 
мерки за зголемување на бројот на рурални жени сопственици на земјоделско 
земјиште и имот, едукација и информираност на жените од руралните средини 
за нивниот економски и социјален развој. Ова се дел од заклучоците на зум-кон-
ференцијата на тема: „Економско јакнење на жените од руралните средини во 
контекст на одржлив систем за обезбеденост со храна“, организирана од На-
ционалната федерација на фармери и Мрежата за рурален развој на РСМ со 
поддршка на Шведската организација за развој „We Effect“, по повод 15 октомври 

- Меѓународен ден на жената од руралните средини.

ЛОБИРАЊЕ

АКТИВНОСТ: НФФ е национална мрежа за лобирање и застапување на интересите 
на земјоделците во земјата, со цел претставување на гласот на земјоделците во реа-
лизирање на нивните права и заеднички интереси. 

НФФ во своето секојдневно работење комуницира со државните институции. Нај-
често соработува со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
(МЗШВ) и Министерството за труд и социјална политика, како и другите државни ин-

PURPOSE: Support for improving the production conditions and economic 
empowerment of small farmers

RESULTS: Donation of necessary equipment for small farmers to improve 
production conditions and economic empowerment of farmers. Equipment 
was distributed according to the needs of farmers at seven locations for 
individuals and associations. 

Activities of the Women Farmers Network 

ACTIVITY: NFF through its Network of Women Farmers, and within the 
ongoing projects, implements several activities dedicated to women farmers. 

PURPOSE: Support for improving the rights and position of women farmers 
in various fields. 

PERIOD: Currently 

KEY ACTIVITIES 2021

The National Federation of Farmers and the Center for Research and Policy 
Making organized a Zoom conference to promote the analysis of “Covid-19 
Impact on Agriculture, Including Gender Analysis” developed by the Center for 
Research and Policy Making in collaboration with the National Federation of 
Farmers. In the period May - June 2020, an electronic survey was conducted 
which processed the responses of 70 male and female farmers throughtout 
the country.

The Association of Chambers of Commerce of Macedonia, the Association of 
Business Women and the Federation of Farmers are launching an initiative 
to establish a special fund for financial support of women entrepreneurship 
and emphasizes the need to enable the preparation of gender disaggregated 
statistics to deal with crisis problems and create specific measures for the 
enhancement of women entrepreneurship.

The Swedish Institute has published the exhibition “Her rights! Money, Power, 
Autonomy ” where Vaska Mojsovska, the President of the National Federation 
of Farmers (NFF), is taken as an example for women farmers around the world. 
Sweden is proud to have supported the institutional enhancement of the NFF 
since 2005, where gender equality is a top priority. NFF is one of We Effect’s 
three partner organizations in the Sida supported project for food security and 
economic empowerment.

NFF was a part of a promotional event organized by the Ministry of Agriculture 
and the Government of the RNM where measure 115 was promoted for active 
female members of agriculture. This was supported by the National Program 
for Financial Support for Rural Development, in a way that 250 women from 
rural areas received financial support, a grant of 3,000 euros to boost their 
production. This was a particularly important event for the National Federation 
of Farmers, as it is one of our lobbying activities where National Federation of 
Farmers put seriously effort to amend this measure so that it becomes non-
disriminatory and redefined in the working group for gender equality in the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy.

Increasing the cooperation to actively promote positive examples of gender 
equality, economic empowerment (especially in terms of breaking traditional 
norms and equal access of men and women to ownership of agricultural 
land and property), establishing mechanisms and incentives to increase the 
number of rural women owners of agricultural land and property, education 
and keeping women from rural areas informed about their economic and 
social development. These are some of the conclusions derived from the Zoom 
conference on “Economic Empowerment of Rural Women in the Context of a 
Sustainable Food Security System” organized by the National Federation of 
Farmers and the RNM Rural Development Network with the support of the 
Swedish Development Organization We Effect on the occasion of October 15 

“The International Day of Rural Women”.

LOBBYING

ACTIVITY: NFF is a national network for lobbying and representing the interests of 
farmers in the country in order to represent the voice of farmers in achieving their 
rights and common interests. 

The NFF communicates with state institutions in its daily work. Most often it 
cooperates with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE) 
and the Ministry of Labor and Social Policy, as well as other state institutions in 
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ституции од земјоделскиот сектор, но и со Владата, Министерството за финансии и др. 

НФФ е социо-економски партнер на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, учесник на 9 потсекторски групи каде што одлуките донесени за 
земјоделство и рурален развој претставуваат официјална препорака до ресорното 
министерство и Владата.

Реакција на НФФ по повод протестите на тутунарите пред Владата за ниската откупна 
цена на тутунот. „Не требаше да се дозволи увоз на тутун за време на откупот на до-
машниот. Гласот на земјоделецот не е слушнат и уважен.“

НФФ во разговор со своите членови преку секторски пристап кон решавање на 
земјоделските проблеми со години наназад ги истакнува следниве барања во потсек-
торските групи на МЗШВ кои се однесуваат на полјоделство, лозарство, градинарство, 
месо, млеко, јаболкопроизводство. 

Соопштение/реакција на НФФ – „НФФ со години истакнува дека климатските про-
мени негативно се одразуваат врз земјоделството, особено во пролетниот период 
каде што има мраз и ниски температури. Во таа насока од 2018 година се бара да 
се воведат антифрост-системите и заштитните мрежи во Програмата за финансиска 
поддршка во земјоделството.“

Националната федерација на фармери преку своето одделение за лобирање и 
развој ја следи состојбата со земјишната политика во државата и го разгледа пред-
ложениот нов Закон за продажба на земјоделско земјиште. Врз основа на најавите 
за подготовка на нов закон за продажба на земјоделско земјиште, Националната 
федерација на фармери подготви „Анализа за импликациите од процесот на про-
дажба на земјоделското земјиште врз земјоделството и руралниот развој“. И пред 
надлежните институции и пред медиумите потенциравме дека ние како претставни-
ци на земјоделците и малите земјоделски стопанства никогаш не сме се согласувале 
да се донесуваат закони преку кои ќе се врши продажба на земјоделско земјиште. 
Не се согласувавме и со донесениот Закон за продажба на земјоделско земјиште во 
2013 и сметавме дека тој треба да се укине. Според нас, лоша политика е да се врши 
продажба на земјоделското земјиште и пренамена на земјоделското земјиште во 
градежно. „Доколку се донесе закон што добро не го регулира и заштитува земјодел-
ското земјиште, тоа ќе предизвика трајна загуба на овој ресурс за државата, а особено 
што ова земјиште е со најдобри (консолидирани) парцели, во најголем дел со добра 
инфраструктура (подигната со средства од поранешниот т.н. општествен капитал), 
како и со добар квалитет на почвите. Најавите дека ќе бидат продавани само круп-
ни парцели ќе ги стави семејните земјоделски стопанства во подредена положба, со 
оглед дека тие се со слаб инвестициски капацитет и со мала можност за подигање на 
кредити за купување на земјиштето. Во таков случај, ова на долг рок може да предиз-
вика нивно постепено напуштање на земјоделството и на руралните средини“, стои 
јасно во анализата.

Националната федерација на фармери ги презентираше своите препораки на 
Собраниската комисија за еднакви можности за Предлог-стратегијата за еднакви 
можности 2021 – 2026 и побара да се реши проблемот за регистрираните земјоделци 
со статус – регистриран индивидуален земјоделец да имаат надоместок за отсуство 
поради болест или повреда и право на надоместок за отсуство поради бременост, 
раѓање и мајчинство.

По неколку години, НФФ успеа да се врати во ИПАРД-комитетот. Учеството во Ко-
митетот за ИПАРД претставува и можност и предизвик да се следи и да се придонесе 
кон имплементацијата на ИПАРД во земјата. НФФ неколку години неправедно беше 
отстранета од ИПАРД-комитетот, иако нашето учество како најрепрезентативна орга-
низација на земјоделци и социо-економски партнер на МЗШВ беше задолжително. 
Се надеваме дека Комитетот за мониторирање на ИПАРД-програмата ќе претставува 
мост на информации, искуства и знаења меѓу земјоделците и институциите во плани-
рањето, спроведувањето и следењето на ИПАРД, со цел да се олесни усогласувањето 
на македонското земјоделство со ЕУ.

МЕДИУМИ

Во текот на 2021 година, НФФ имаше 175 објави во медиумите и 20-ина гостувања. 
Доставени се 10-ина соопштенија до различни медиуми поврзани со пченицата и 
проблемите со продажба, извоз на брашно, ниската цена на грозјето, зголемување 
на акцизата за горивата, соопштенија поврзани со Меѓународниот ден на рурал-
ната жена. Одржана е прес-конференција со партнерски организации во однос 
на зајакнувањето на женското претприемништво и потребата од конкретни мерки 
за подобрување на положбата на жената во руралните средини. Во рамките на 
проектите се изработени и видеа за климатските промени, руралните жени и ли-
цата со попреченост во руралните средини. Во исто време, во текот на годината, се 
објавија три броја од списанието „Моја земја“, со цел едукација и информирање 
на земјоделците за новините во земјоделството, како и три броја од регионалното 
списание „Тока име“, кое излегува на албански јазик и е наменето за Македонија, 
Албанија и Косово.

the agricultural sector, as well as the Government, and the Ministry of Finance, etc. 

NFF is a socio-economic partner of the Ministry of Agriculture, Forestry and 
Water Economy, a participant in 9 sub-sectoral groups where decisions made 
on agriculture and rural development are an official recommendation to the line 
ministry and the Government.

NFF reaction to the protests of tobacco growers in front of the Government over 
the low purchase price of tobacco: The import of tobacco should not have been 
allowed during the purchase of the domestic tobacco, the voice of the farmer is 
not heard and respected.

NFF by discussing with its members and using a sectoral approach has been 
looking forward to solve agricultural problems and has been focusing for years on 
issues related to agriculture, viticulture, gardening, meat, milk, apple production, 
pointing them to the working groups of MAFWE. 

NFF Statements / Reaction - The NFF has been pointing out for years that climate 
change has a negative impact on agriculture, especially in spring when there is ice 
and low temperatures. In that direction, from 2018 it has been constantly required 
to introduce anti-frost systems and safety nets in the Program for Financial 
Support of agriculture.

The National Federation of Farmers, through its Lobbying and Development 
Section, monitors the state of the country’s land policy and reviews the proposed 
new Law on the Sale of Agricultural Land. Based on the announcements for 
preparation of a new Law on Sale of Agricultural Land, the National Federation 
of Farmers prepared an Analysis of the implications on agriculture and rural 
development as a result of selling agricultural land. Both before the competent 
institutions and the media, we emphasized that we, as representatives of farmers 
and small agricultural holdings, have never agreed to adopt laws through which 
the sale of agricultural land will be carried out. We did not agree with the adopted 
Law on Sale of Agricultural Land in 2013 and we thought that it should be 
terminated. In our opinion, it is a bad policy to sell agricultural land and convert 
agricultural land into construction land. „If a law is passed that does not regulate 
and protect agricultural land well, it may cause a permanent loss of this resource 
for the state, especially since this land has the best (consolidated) plots, mostly 
with good infrastructure (built by the funds from the former, so called, social 
capital), as well as good quality of the soil. The announcement that only large 
plots of land will be sold will put the family farms in a subordinate position, given 
that they have low investment capacity and little opportunity to raise loans to buy 
land. “In that case, this could lead to their gradual abandonment of agriculture 
and rural areas in the long run.”

The National Federation of Farmers presented its recommendations to the 
Parliamentary Committee on Equal Opportunities for the Draft - Strategy for Equal 
Opportunities 2021-2026 and asked to solve the problem of farmers with a status 

- registered individual farmer need to have the right to compensation in case of 
absence due to sick leave, illness or injury as well as pregnancy, birth-giving and 
materninty. 

After a few years, the NFF managed to return to the IPARD committee. Participation 
in the IPARD Committee is both an opportunity and a challenge to follow and to 
contribute to the implementation of IPARD in the country. NFF has been unfairly 
removed from the IPARD committee, though our participation as the most 
representative organization of farmers and socio-economic partner of MAFWE 
was mandatory. We hope The IPARD Monitoring Committee will be a bridge 
of information, experience and knowledge among farmers and institutions 
in planning, implementation and monitoring of IPARD in order to facilitate 
harmonization of Macedonian agriculture with the EU.

MEDIA

During 2021, NFF had 175 announcements in the media and 20 guest appearances 
on various media. Ten announcements were submitted to various media related to 
wheat and problems with sales, export of flour, low price of grapes, increase of 
excise duty on fuels, announcements related to the International Day of Rural 
Women. A press conference was held with partner organizations related to the 
empowerment of women entrepreneurship and the need for specific measures to 
improve the position of women in the rural areas. From the realized projects, some 
videos were prepared on climate change, rural women and people with disabilities 
in rural areas. At the same time, during the year, three issues of the magazine “My 
Land(Moja zemja)” were published in order to educate and inform farmers about 
the innovations in agriculture, as well as three issues of the regional magazine 

“Toka Name”, which is published in Albanian and is intended for Macedonia, 
Albania and Kosovo.
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ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД 2021 / FINANCIAL SUMMARY 2021

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ / NATIONAL FEDERATION OF FARMERS

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ во МКД / FINANCIAL STATEMENT in MKD

период/ period 01.01-31.12.2021

1 Приходи (вкупно) / Income (total) 16,558,555.00

1.1. Приходи од проекти / Income projects 16,268,955.00

1.2. Приходи од членство и услуги / Income from membership fee and services      119,600.00

1.3. Други приходи / Other income
170,000.00

2 Расходи / Expenditures 15,993,187.00

2.1. Трошоци за кирија / Renting costs     227,694.00

2.2.
Режиски трошоци (струја, вода, оддржување, телефон) / Overheads (electricity, water 
supply, maintenance, telephone)

    447,783.00

2.3. Канцелариски трошоци (материјал и опрема) / Office supplies (materials and equipment)     104,054.00

2.4. Патни трошоци / Transport costs     505,453.00

2.5. Социјални трансфери и персонален данок / Social transfers and personal tax     701,323.00

2.6. Ангажирани лица / Hired staff  3,979,713.00

2.7. Даноци, провизии и амортизација / Taxes, commissions and depreciation     144,760.00

2.8. Активности / Activities   9,882,407.00



Национална Федерација на фармери

Адреса: ул. „Пролет“ бр.10/1-1, 1000 Скопје
е-пошта: nff@nff.org.mk

Пoдготовката и печатењето на Годишниот извештај на НФФ 2021 се фи-
нансиски поддржани од проектот „Организациски развој на НФФ и по-
добрени пазарни врски за малите фармери и малите производители на 
храна од руралните области со цел зголемување на нивните приходи“. 
Проектот се имплементира од Националната федерација на фармери 
(НФФ) и е поддржан од Шведската организација за развој We Effect и 
Шведската агенција за меѓународна соработка и развој– Sida. We Effect 
и Sida не се одговорни за презентираното мислење во извештајот. Ав-
торите се одговорни за содржината.

National Federation of Farmers

Address: Str. "Prolet" 10/1-1, 1000 Skopje
E-mail: nff@nff.org.mk

The preparation and printing of the Annual Report of NFF 2021 is financially 
supported by the project Organizational Development of NFF and Improved 
Market Linkages for the Small Farmers and Food Producers from the Rural 
Areas Aiming at Increased Income. This project is implemented by the 
National Federation of Farmers (NFF) and is supported by the Swedish 
development organization We Effect as well as the Swedish International 
Development Cooperation Agency - Sida. We Effect and Sida are not liable 
for the presented standpoints in the report. The authors are responsible 
for the content.
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