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Вовед 
 
Дпгпвпрнптп прпизвпдствп, пткуппт на примарните земјпделски 
прпизвпди вп услпви на “уредени“ пазарни пднпси се главните 
предизвици сп кпи се сппшува македпнскипт земјпделец на 
пазарпт, сеущте лутајќи и барајќи гп свпетп местп вп системпт на 
пазарната екпнпмија на државата. Од друга страна 
непрганизиранпста на земјпделецпт, немаоетп на дпвплни 
ппзнаваоа, нп и интерес за надлежнпстите на институциите и 
нивната улпга вп прпцеспт на креираое на пазарните пднпси 
дпведува дп фактпт да имаме недпвплнп цврсти и ппврзани 
алки вп вреднпснипт синчир нарешен пазарнп приентиранп 
прпизвпдствп и уредена пазарна пплитика.  
Анализата на институципналните капацитети на 5 клушни 
институции вп сектпрпт земјпделствп и рурален развпј - 
Агенција за ппттикнуваое на развпјпт вп земјпделствптп (АПРЗ), 
Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп 
(МЗШВ), Агенција за финансиска ппддрщка вп земјпделствптп и 
руралнипт развпј (АФПЗРР), Агенција за храна и ветерина (АХВ) и 
Државен земјпделски инспектпрат пд една страна, какп и 
утврдуваое на кпрелацијата ппмеду земјпделците и 
институципналните капацитети пд друга страна дава мпжнпст да 
се увиди степенпт на влијание на институциите и квалитетпт на 
нивната рабпта врз креираоетп на пазарната екпнпмија вп 
државата, какп и нивнптп влијание врз прпцеспт на креираое 
на пазарнп-приентирани земјпделски стппанства щтп всущнпст 
беще и генералната цел на прпектпт Пазарна економија и 
институционални капацитети кпј щтп Рурална Кпалиција - 
Куманпвп гп спрпведуваще вп перипдпт август 2016-март 2017.  
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Оваа публикација ја дава реалната слика на степенпт на 
применливпст на закпнската регулатива вп делпт на 
уредуваоетп на пднпсите на пазарната екпнпмија, пптпа 
интервенцијата на државата вп регулираоетп на истите, какп и 
квалитетпт на услугите кпи щтп институциите ги даваат на 
земјпделците пд аспект на нивнипт придпнес кпн развпјпт на 
регулирани пазарни пднпси. И за сликата да биде целпсна и 
сеппфатна ппследнипт дел пд мпзаикпт гп спшинуваат 
нпсителите на семејните земјпделски стппанства и нивната 
кпрелација сп сите претхпднп наппменати фактпри кпи щтп ја 
спшинуваат целината нарешена пазарна екпнпмија. 
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Методологија 

 
Сп цел ппдгптпвка на анализата ќе бидат преземени следните 
дејства: 
 

1.Анализа на ппзитивнптп закпнпдавствп  
Кратка анализа на пдредбите пд Закпнпт за земјпделствп и 
рурален развпј вп делпт на уредуваое на надлежнпстите на 
институциите вп сектпрпт земјпделствп, какп и пдредбите пд 
закпнпт кпи щтп ги пдредуваат услпвите за пазарна екпнпмија 
вп државата и нејзина интервенција сп сппдветни мерки. 
 

2.Собирање податоци од петте релевантните 

институции во земјоделството и руралниот развој  
Испратени бараоа за инфпрмации пд јавен карактер дп 5 
институции: Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и 
впдпстппанствп, Агенцијата за храна и ветерина, Агенција за 
ппттикнуваое на развпјпт вп земјпделствптп, Агенцијата за 
финансиска ппддрщка вп земјпделствптп и руралнипт развпј и 
Државнипт земјпделски инспектпрат щтп се пднесуваат на 
брпјпт на нивните врабптени, надлежнпстите кпи щтп ги врщат, 
бучетските средства сп кпи щтп распплагаат, нивната 
наципнална, регипнална и лпкална ппставенпст и застапенпст 
Дппплнителнп беа ппбарани ппдатпци и пд ЈП Агрп-Берза за 
нејзината улпга и инвплвиранпст вп прпцеспт на уредуваое на 
ппнудата и ппбарувашката на земјпделски прпизвпди на пазарпт 
и влијаниетп врз пазарната екпнпмија  
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Кпристеое на јавнп пбјавени ппдатпци на Државнипт завпд за 
статистика- ДЗС, какп и ппдатпци на Владата на РМ за бучетпт и 
негпвата распределба за 2016 гпдина вклушувајќи ги и 
ребалансите; 
 

3.Анализа на прибраните ппдатпци 
Обрабптка на ппдатпците дпбиени пд страна на институциите пп 
гпдини, шленпви пд закпнпт и пбласти и надлежнпсти на 
делуваое; 
 

4.Анализа на терен 
Спрпведенп теренскп истражуваое на 128 испитаници пд 5 
плански регипни вп Македпнија (Пелагпниски, Пплпщки, 
Југпзападен, Северпистпшен и Југпистпшен регипн) сп разлишен 
пбем/гплемина на семејнптп земјпделскп прпизвпдствп и 
разлишен вид на земјпделскп прпизвпдствп. 
 
Статистишка пбрабптка на дпбиените ппдатпци пд теренскптп 
истражуваое;  
 
Анализа на ппдатпците, детектираое практики и трендпви и 
дпнесуваое преппраки и заклушпци 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

7 
 

1. Анализа на 5-те клушни институции вп сектпрпт 
земјпделствп и рурален развпј 

 

 Вп рамките на спрпведенптп истражуваое беа ппфатени: 
Агенција за ппттикнуваое на развпјпт вп земјпделствптп (АПРЗ), 
Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп 
(МЗШВ), Агенција за финансиска ппддрщка вп земјпделствптп и 
руралнипт развпј (АФПЗРР), Агенција за храна и ветерина (АХВ) и 
Државен земјпделски инспектпрат. Вп рамките на применетптп 
истражуваое беа анализирани ппстпјните закпни кпи щтп гп 
регулираат рабптеоетп на наведените институции, пптпа 
Бучетпт на РМ, прганизаципните структури на институциите, беа 
анализирани нивните web страни, беа кпнтактирани за брпјпт на 
врабптени кпи щтп гп имаат и тпа вкупнп, пптпа пп пппделни 
сектпри, а беа разгледани и пбласитет на дејствуваое сп 
пбврските и пдгпвпрнпстите кпи щтп ги имаат кпн граданите, 
кпнкретнп земјпделците за шии щтп интереси истите се и 
пснпвани.  
 Од применетата квантитативна анализа на 
ппгпренаведените сегменти се направи следнипв ппис на секпја 
пд институциите: 
 

 Министерствп за земјпделствп, щумарствп и 
впдпстппанствп 

 
Вкупен бучет за 2016 гпдина: 908.021 (вп илјади) денари 

 

Цели и активнпсти: Министерствп за земјпделствп, щумарствп и 
впдпстппанствп е прган на државна управа кпј ги дефинира 



 
 
 
 
 

8 
 

пплитиките пд пбласта на земјпделствптп, щумарствптп, 
впдпстппанствптп и руралнипт развпј и спрпведува мерки и 
активнпсти вп наспка на екпнпмскп искпристуваое на 
прирпдните ресурси на пддржлив нашин преку мерки за 
ппддрщка на развпјпт на пплјпделскптп и стпшарскптп примарнп 
земјпделскп прпизвпдствп; прерабптка и маркетинг на 
земјпделски прпизвпди пд живптинскп и растителнп пптеклп; 
пбезбедуваое пддржлив и екпнпмски развпј на руралните 
средини; гп унапредува лпвстпвптп и рибплпвпт и пбезбедува 
защтита за здравјетп на растенијата.  
Активнпстите на Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и 
впдпстппанствп се наспшени кпн реализација на следните 
припритети и цели: искпристуваое, дпразвиваое и ппврзуваое 
на базите на ппдатпци вп мрежата на МЗШВ, успещнп 
дпделуваое на државнп земјпделскп земјищте ппд закуп пд 
препстанатптп државнп земјпделскп земјищте, впдеое на 
регистри за земјпделскп прпизвпдствп и пткуп, впсппставуваое 
на регистри за признати прганизации на пдгледуваши на 
дпбитпк, планираое и управуваое сп рибите вп рибплпвните 
впди, пбезбедуваое на стандардна защтита на здравјетп на 
граданите преку следеое, детерминираое и пдредуваое на 
мерки за защтита и сузбиваое на щтетни прганизми, кпнтрпла и 
евиденција над прпизвпдствп на сертифициран семенски и 
саден материјал, трајнп шуваое и пдржуваое семенски и саден 
материјал пд автпхтпни видпви и признаени спрти, 
реализираое на Прпграмата за прпщирена репрпдукција на 
щумите, развпј и унапредуваое на лпвствптп, намалуваое на 
брпјпт на бесправни сеши вп Република Македпнија, ефикаснп 
кпристеое на впдите и впдпстппанските пбјекти, рекпнструкција 
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на пснпвните хидрптехнишки пбјекти на хидрпсистемите и 
дпградба на системи за навпднуваое, преструктуираое на 
впдпстппанствптп сп цел ефикаснп, раципналнп и пдржливп 
управуваое и ппгплем степен на искпристуваое на системите за 
навпднуваое, впдпснабдуваое и пдвпднуваое. 
 
 
ИНДИКАТОРИ:  

Брпј на врабптени: 1.013 Оперативни расхпди пп врабптен (вп 
илјади денари): 487 
Брпј на пптпищани дпгпвпри за реализација на активнпстите за 
Прпграмата за прпщирена репрпдукција на щумите: 2 
 
Web страна: www.mzsv.gov.mk 
 

Органи во состав 

Управа за водостопанство 
Фитосанитарна управа 
Државна фитосанитарна лабораторија 
Управа за семе и саден материјал 
Државен инспекторат за земјоделство 
Државен инспекторат за шумарство и ловство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mzsv.gov.mk/
http://mzsv.gov.mk/node/26
http://mzsv.gov.mk/node/23
http://mzsv.gov.mk/node/27
http://mzsv.gov.mk/node/21
http://mzsv.gov.mk/node/22
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 Агенција за ппттикнуваое на развпјпт вп 
земјпделствптп  

 
 

Вкупен бучет за 2016 гпдина: 67.893 денари 
 
Цели и активнпсти: Агенцијата за ппттикнуваое на развпјпт на 
земјпделствптп е пдгпвпрна за даваое на услуги преку 
практишна имплементација на наушни и технишки спзнанија, 
преку спрабптката и јакнеое на земјпделските здруженија, 
активнпсти за спрпведуваое на владини прпграми и мерки 
наменети за приватнипт земјпделски сектпр, впсппставуваое и 
кпристеое на инфпрмативни системи и разлишни бази на 
ппдатпци вп функција на ппдпбренп следеое на земјпделската 
активнпст, размена на инфпрмации сп заинтересираните страни 
наменети за земјпделските прпизвпдители. Агенцијата за 
ппттикнуваое на развпјпт на земјпделствптп реализира 
активнпсти сппред планиранипт пбем и динамика на Гпдищната 
прпграма за рабпта, кпи ппфаќаат пристап на спветниците на 
терен кај земјпделските прпизвпдители и ефикаснп 
инфпрмираое сп ппддрщка вп аплицираоетп на Прпграмата за 
финансиска ппддрщка вп земјпделствптп и руралнипт развпј и 
ИПАРД прпграмата. Вп текпт на гпдината ќе се пдвива вп 
кпнтинуитет Системпт за мпнитпринг на фарма – ФАДН. 
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ИНДИКАТОРИ:  
 

Брпј на врабптени: 115 Оперативни расхпди пп врабптен (вп 
илјади денари): 574 
Брпј на земјпделски стппанства за кпи се прибираат ппдатпци и 
изгптвуваат 
извещтаи за екпнпмски и физишки параметри вп рамки на 
ФМС/ФАДН: 600 
Брпј на земјпделски стппанства кприсници на спветпдавни 
услуги: 4.000 
Брпј на кпнтактирани земјпделски прпизвпдители за навременп 
инфпрмираое какп и ппддрщка вп реализација на владини 
прпграми: 50.000 
 
Web страна: www.agencija.gov.mк 
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Организациска структура (прганпграм) на АПРЗ 
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 Агенција за финансиска ппддрщка на 
земјпделствптп и руралнипт развпј  

 
Вкупен бучет за 2016 гпдина: 7.714.844 денари (вп илјади 

денари) 
 

Цели и активнпсти: Агенцијата за финансиска ппддрщка вп 
земјпделствптп и руралнипт развпј е надлежна за изврщуваое 
на мерките за директни плаќаоа вп земјпделствптп и руралнипт 
развпј, ппддрщка и развпј на земјпделствптп и руралните 
средини преку искпристуваое на средства пд Бучетпт на 
Република Македпнија и Инструментпт за претпристапна ппмпщ 
за рурален развпј на Еврппската унија (ИПАРД). Главни функции 
на Агенцијата се пдпбруваое на прпекти, прибираое и 
пбрабптка на ппдатпци, пдпбруваое и изврщуваое на плаќаоа 
вп пбласта на земјпделствптп и руралнипт развпј, спрпведуваое 
кпнтрпли, внатрещна ревизија и сл. Активнпстите на Агенцијата 
за финансиска ппддрщка вп земјпделствптп и руралнипт развпј 
се наспшени кпн успещна и целпсна реализација на средствата 
пд ИПАРД Прпграмата, Прпграмата за финансиска ппддрщка вп 
земјпделствптп, Прпграмата за финансиска ппддрщка на 
руралнипт развпј и Прпграмата за рибарствп и аквакултура. 
ИНДИКАТОРИ:  
Брпј на пдпбрени апликации за кпристеое на финансиска 
ппддрщка вп 
земјпделствптп: 180.000 
Брпј на пдпбрени апликации за кпристеое на финансиска 
ппддрщка на 
руралнипт развпј: 1.80 
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Web страна: www.ipardpa.gov.mk 
 

Органи во состав 

Сектпр за внатрещна ревизија 
Сектпр за директни плаќаоа вп земјпделствптп 
Сектпр за пдпбруваое на прпекти 
Сектпр за пдпбруваое на плаќаоа 
Сектпр за кпнтрпла 
Сектпр за финансиски пращаоа 
Сектпр за ппщти и правни рабпти 
Одделение за управуваое сп шпвешки ресурси 
Сектпр за инфпрматишка и кпмуникациска технплпгија 
 

 Агенција за храна и ветеринарствп 
 
 

Вкупен бучет за 2016 гпдина: 396.261 (вп илјади) денари 
 
Цели и активнпсти: Агенција за храна и ветеринарствп е 
пснпвана за врщеое на рабптите пд пбласта на безбеднпста на 
храна и храна за живптни, защтита на интересите на 
пптрпщувашите, спрпведуваое, кпнтрпла, надзпр и следеое на 
ветеринарните активнпсти вп пбласта на здравствената защтита 
на живптните, нивна благпспстпјба, ветеринарнптп јавнп 
здравствп, защтита на живптната средина пд птпад пд 
живптинскп пптеклп преку кпнтрпла на 
прпписи успгласени сп стандардите на Еврппската унија. 
Агенцијата презема активнпсти за зајакнуваое на 
впсппставенипт функципнален систем за безбеднпст и квалитет 
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на храната, унапредуваое на функципналнипт систем за 
кпнтрпла на безбеднпста на храната пд живптинскп пптеклп. 
Истп така, спрпведува кпнтрпла, инспекција, 
мпнитпринг и супервизија низ целипт синчир за храна, сп цел да 
се гарантира дека храната е вп спгласнпст сп највиспките 
стандарди за безбеднпст и хигиена на храната, какп и да се 
гарантира дека храната е вп спгласнпст сп закпнските бараоа. 
 
ИНДИКАТОРИ:  

Брпј на врабптени: 357 
Оперативни расхпди пп врабптен (вп илјади денари): 529 
 
Web страна: www.fva.gov.mk 
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               Организациска структура (прганпграм) на АХВ 
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 Државен инспектпрат за земјпделствп 
 

Вкупен бучет за 2016 гпдина: 123.842 илјади денари 
 

Цели и активнпсти: Државнипт инспектпрат за земјпделствп е 
надлежен да врщи надзпр над спрпведуваоетп и изврщуваоетп 
на закпните и другите прпписи пд страна на државните пргани, 
јавните претпријатија, тргпвските друщтва, устанпвите, 
физишките и правните лица кпи врщат дејнпст пд пбласта на 
земјпделствптп, руралнипт развпј, рибарствптп сп 
аквакултурата, квалитет на земјпделски прпизвпди и безбеднпст 
на храна пд примарнп растителнп пптеклп и фитпсанитарна 
пплитика, да врщи надзпр вп прпметпт, преглед и кпнтрпла на 
растителнп прпизвпдствп и фазите на дпрабптка, увпз, извпз и 
транзит на земјпделски прпизвпди, да зема мпстри и дпкплку е 
стпрен прекрщпк да птппшне прекрщпшна ппстапка. 
 
ИНДИКАТОРИ:  

Брпј на врабптени: 166 
Оперативни расхпди пп врабптен (вп илјади денари): 707 
Брпј на изврщени кпнтрпли пп инспектпр пд Државнипт 
инспектпрат за земјпделствп: 231 
 
Web страна: http://www.mzsv.gov.mk/node/21 
 
 
 
 
 

http://www.mzsv.gov.mk/node/21
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2. Резултати пд спрпведена анкета/интервју на 
терен 
 
 

 Вп перипдпт пктпмври-нпември 2016 гпдина беще 
спрпведена теренска анкета на земјпделските стппанства на 
теритпријата на Р. Македпнија вп пднпс на ппзнаваоетп на 
пдгпвпрнпстите, бучетпт, надлежнпстите на  5-те клушни 
институции вп земјпделствптп - Агенција за ппттикнуваое на 
развпјпт вп земјпделствптп (АПРЗ), Министерствп за 
земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп (МЗШВ), Агенција за 
финансиска ппддрщка вп земјпделствптп и руралнипт развпј 
(АФПЗРР), Агенција за храна и ветерина (АХВ) и Државен 
земјпделски инспектпрат, нп и вп пднпс на кпристеоетп на 
услугите пд страна на земјпделците.  Вп следните параграфи ќе 
бидат презентирани пращаоата кпи щтп беа ппставени и 
прпцентуалнипт пднпс на дадените пдгпвпри на анкетираните 
земјпделски стппанства.  
 Именп, вкупнп анкетирани беа 128 земјпделски 
стппанства сп разлишна гплемина, разлишен пбем на рабпта, 
какп и пдгледуваое на разлишни земјпделски култури. Беа 
ппфатени некплку плански регипни пд целата теритприја на Р. 
Македпнија и тпа: Пплпщки, Северпистпшен, Југпзападен, 
Југпистпшен и Пелагпнски регипн. Сумираните резултати пд 
пдгпвприте на кпнципираните пращаоа гп гпвпрат следнпвп: 
 
П1) Кплку шестп ги ппсетувате државните институции надлежни 
за земјпделствп, каде щтп 1 е најмалку ја ппсетувам, а 5 
најшестп? 
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Државен инспектпрат за 
земјпделствп

1

2
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4
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60

27
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Агенција за финансиска 
ппддрщка на земјпделствптп и РР
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4
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Агенција за ппттикнуваое на развпјпт вп 
земјпделствптп

1
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5

26
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Министерствп за 
земјпделствп,  щумарствп и 
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1
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   Од самите резултати и графикпни јаснп мпже да се види дека 
какп најмалку ппсетувани институции се јавуваат Агенцијата за 
храна и ветеринарствп, Државнипт земјпделски инспектпрат и 
Агенцијата за финансиската ппддрщка вп земјпделствптп и 
руралнипт развпј. Тпа се дплжи пред се, на пришината щтп пвие 
инситутиции немаат свпи ппдрашни единици туку 
функципнираат самп на наципналнп нивп, псвен земјпделскипт 
инспектпрат, щтп истп така какп пращаое беще ппставенп вп 
рамките на анкетата, пднпснп дали сппдветната институција 
има ппдрашна единица вп Ващата ппщтина. АПРЗ и МЗШВ се 
јавуваат какп најппсетени институции пд кпи щтп земјпделците 
најшестп бараат услуги. Слишни се пдгпвприте и вп делпт на 
ппзнаваоата на надлежнпстите на инситутциите при щтп пд 

67

34

15

7 5

Агенција за храна и ветеринарствп

1

2

3

4

5



 
 
 
 
 

22 
 

вкупнп анкетираните вп прпсек самп 20% пд земјпделците ги 
ппзнаваат надлежнпстите и пдгпвпрнпстите на истите. 
 Земјпделците сметаат дека и ппнатаму треба да се 
влпжува вп капацитетите на врабптените вп институциите 
ппсебнп вп пние кпи щтп функципнираат самп на наципналнп 
нивп, а запращани какви услуги најшестп бараат пд институциите 
беще пдгпвпренп следнпвп: 
 

  

46

47

43

55

2

4

Какви услуги најшестп ппбарувате пд 
институциите (МЗШВ,АХВ,АФПЗРР,АПРЗ и 
Државен инспектпрат за земјпделствп)?

Текпвни инфпрмации

директна ппсета и 
кпнсултации

пппплнуваое 
апликации/бизнис 
планпви

кпнтактираое за 
исплатени 
субвенции/финансиск
а ппддрщка
дпставуваое бараое 
за ппсета пд страна на 
земјпделски 
инспектпр
дпставуваое бараое 
за теренски 
ппсети/пбуки
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                   Запращани вп кплкав временски перипд институциите 
пдгпвараат на нивните бараоа најшест пдгпвпр бил вп перипд 
пд 15 или ппвеќе денпви (64% пд испитаниците). Тплкав е и 
прпцентпт на пние кпи щтп знаат кпја институција е надлежна за 
исплата на субвенциите, а интересен е ппдатпкпт дека пплпвина 
пд земјпделците пријавуваат настаната щтета пд неппгпди на 
земјищтетптп или дпбитпкпт, дпдека пак приближнп ист е 
прпцентпт на пние кпи щтп тпа не гп прават.  Штетата ја 
пријавуваат вп ппщтината/лпкалната сампуправа, а на 48% пд 
пние кпи щтп ја пријавиле истата им била исплатена. 
 Сппред нпсителите на земјпделските стппанства, 
државата игра улпга вп фпрмираоетп на цените на пазарпт, при 
щтп дури 112 пд испитаниците пдгпвприле дека кпнкуренцијата 
на цените на земјпделските прпизвпди не е реална.  
 

 
 

16

112

Сппред Вас ппстпи ли реална кпнкуренција на 

цени и земјпделски прпзвпди вп Македпнија

ДА

НЕ
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Агрп - берзата иакп ппстпи пд 1992 гпдина и истата има за цел 
прганизиранп ппврзуваое и ппсредуваое вп ппнудата и 
ппбарувашката на земјпделските прпизвпди реткп кпј ја 
преппзнава таква какп институција, а ущте ппмалку пак ги 
кпристи нејзините услуги.  
 

 

8

120

ЈП Агрп берза вп Р.Македпнија ппстпи пд 1992 и 
истата има за цел прганизиранп ппврзуваое и 
ппсредуваое вп ппнудата и ппбарувашката на 
земјпделски прпизвпди.Дали сте ги кпристеле 

нејзините услуги

ДА

НЕ
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      Сите 128 нпсители на земјпделски стппанства изјавиле дека 
НЕ знаат сп кплкав бучет распплага секпја пд институциите щтп е 
навистина ппразителнп какп факт акп се знае дека истите се 
финансираат пд бучетпт на државата вп кпј щтп придпнесуваат 
сите градани сп плаќаое на данпците и пстанатите јавни 
давашки. 
 
      Штп се пднесува пак за излегуваоетп на терен, пплпвина пд 
земјпделските стппанства кпи биле анкетирани биле ппсетени 
пд страна на институциите и тпа најшестп пп пат на редпвна 
пснпва спгласнп прпграмата на институцијата или пак какп 
резултат на некпја елементарна неппгпда. 12% пд испитаниците 
и сами ппбарале ппсета на терен пд страна на истите.  
 
    И ппнатаму е гпрлив прпблемпт кпга станува збпр за 
псигуруваое на земјпделските ппсеви, при щтп 108 испитаници 
не ги псигуруваат впппщтп свпите ппсеви, а какп пришини за тпа 
ги наведуваат:  
 

 
 



 
 
 
 
 

26 
 

 
 

Земјпделците не се генералнп задпвплни пд услугите кпи щтп ги 
нудат институциите, а тпа се дплжи на пптребата пд ппдпбра 
екипиранпст на инситуциите, пспбенп кпга станува збпр за 
теренски ппсети, брз пдгпвпр на бараоата на земјпделците, 
степенпт на струшнпст и ппзнаваоа пд страна на врабптените 
итн.  

48

44

16

20

Дпкплку не кпја е пришината за тпа?

Прескапп е

немам дпвплнп 
инфпмации пд 
институциите за 
субвенциите кпи 
ги нуди државата

Сметам дека нема 
пптреба

не пдгпвприле
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Штп предлагаат земјпделците за да се надминат ваквите 
спстпјби? 
 
 
 Ппфреквентни теренски ппсети 
 Обуки низ рабпта на ппле/фарма 
 Ппгплемп ангажираое пд страна на ппщтината 
 Пристап дп навремени инфпрмации 

 
 

Медиумите се сеущте слабп застапени (24%) кпга земјпделците 
ги пласираат свпите прпблеми вп јавнпста и сакаат истите да ги 
дпнесат дп креатприте на пплитиките и дпнесувашите на пдлуки 
на лпкалнп и наципналнп нивп.  
 
Дали ппстпи сппдветна инфраструктура за адресираое на 
земјпделските прпблеми дури 72 испитаници пдгпвприле сп НЕ, 
дпдавајќи дека руралните средини се ущте се недпвплнп 
урбанизирани сп недпвплнп изградени патищта, впдпвпдна и 
канализаципна мрежа, стабилен енергетски систем и 
ненавременп дпставуваое на ппщтенските пратки. 
 
 
Ваквата ппставенпст на инфраструктурата се пдразува негативнп 
какп на земјпделскптп прпизвпдствп, така и на пласманпт на 
земјпделските прпизвпди, щтп пак директнп влијае на развпјпт 
на пазарната екпнпмија вп делпт на земјпделствптп. 
 
 



 
 
 
 
 

28 
 

Следува сликпвит приказ на видпвите на земјпделски 
стппанства кпи щтп беа вклушени вп анкетата и нивнптп 
дпминантнп земјпделскп прпизвпдствп пп сектпри: 
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3. Заклушпци 
 

1. Нпсителите на земјпделски стппанства најшестп ги ппсетуваат 
институциите кпи щтп се застапени на лпкалнп нивп (Агенцијата 
за ппттикнуваое на развпјпт на земјпделствптп и ппдрашните 
единици на Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и 
впдпстппанствп) и тпа за да се инфпрмираат, да ги дпстават 
бараоата за субвенции, да ппбараат спветпдавни услуги, 
израбптка на бизнис планпви или пак ппсета на терен; 
2. Сеущте не ппстпи сппдветна инфраструктура на лпкалнп нивп, 
пднпснп вп ппщтините за адресираое на пптребите и 
прпблемите сп кпи щтп секпјдневнп се сппшуваат земјпделците; 
3. Земјпделците не ги псигуруваат свпите ппсеви бидејќи или 
немаат дпвплнп инфпрмации за тпа или им е прескапп или пак 
затпа щтп не се заинтересирани, а настаната щтета ја 
пријавуваат самп пплпвина пд испитаниците, дпдека пак 
пплпвина пд нив дпбиле пбещтетуваое и тпа пп 90 дена пд 
настанатата щтета; 
4. Капацитетите на институциите и ппнатаму треба да се 
ппдпбруваат пспбенп вп делпт на експертизата, теренските 
ппсети, прпстпрните, технишки и лпгистишки услуги какп би им 
биле дпстапни на земјпделците и вп нивните места на живееое, 
а не самп вп урбаните средини/градпвите; 
5. Не ја ппзнаваат впппщтп функцијата на Агрп-берза, не се 
заппзнаени сп бучетпт сп кпј щтп распплага секпја пд 5-те 
клушни институции вп сектпрпт земјпделствп (МЗШВ, АПРЗ, АХВ, 
АФПЗРР, Државен Земјпделски Инспектпрат) ниту пак сп брпјпт 
на нивни врабптени; 



 
 
 
 
 

30 
 

6. Сметаат дека државата игра улпга при фпрмираое на цената 
на земјпделските прпизвпди, какп и вп креираоетп на 
пазарната земјпделска пплитика, нп и дека нема реална 
кпнкуренција на цените на земјпделските прпизвпди 
 
 

4.ПРЕПОРАКИ 
 

Кпнстатација пд терен бр. 1: Најмнпгу средства пд бучетпт се 
издвпјуваат за пние институции кпи щтп сппред земјпделците 
најмалку рабптат и шии щтп услуги се сп најлпщ квалитет, а тпа 
се Платежната агенција и Агенцијата за храна и ветерина, а не 
мнпгу запстанува и Државнипт земјпделски инспектпрат. Првите 
две немаат свпи регипнални или лпкални канцеларии, па треба 
за една услуга да се пди дури дп Скппје каде щтп шестп пати 
мпже да се наиде на затвпрени врати или пак да ви биде 
дпзвпленп самп пд пријавница да збпрувате на телефпн сп 
лицетп кпе гп барате (пва важи пред се за Платежна агенција), 
дпдека пак кпга гпвприме за инспектприте на терен решиси и да 
не мпже да се сретнат, а и кпга ги има се пднесуваат недплишнп 
и несппдветнп сп земјпделците; 
 
 
Преппрака бр. 1: Да се птвпрат ппвеќе регипнални или лпкални 
канцеларии или претставнищтва на институциите за да им се 
плесни дпстапнпста на земјпделците дп институциите, ппгплема 
теренска излезнпст на инспектприте, дпстпен и дплишен пднпс 
кпн земјпделците и нивните прпблеми; 
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Кпнстатација пд терен бр.2 : Услугите кпи се ппбаруваат пд 
МЗШВ или АПРЗ се дпбиваат вп кратпк временски рпк, медутпа и 
тпј е најшестп пд 8-15 дена, дпдека пак за пдгпвпри пд 
пстанатите институции се шека и на пдгпвпр пд месец дп два 
месеци, а шестп пати рещениетп не ни стигнува дп земјпделците 
ппради прпблемите сп ппщтите. Тука земјпделците предлпжија 
да се измени нашинпт на кпмуникација сп нив, барем вп делпт 
на известуваоата или запазуваоа на пдредени рпкпви кпи щтп 
заради технишки пришини се прппущтаат и тпа секпгащ пди на 
щтета на земјпделецпт; 
 
 
Преппрака бр. 2: Нашинпт на пфицијална кпмуникација на 
институциите сп земјпделците да биде прилагпден на услпвите 
вп кпи щтп се напда земјпделскптп стппанствп и вп зависнпст пд 
ппзнаваоата на земјпделецпт вп кпнкретната пбласт, акп 
најсппдветнп е да се кпмуницира пп телефпн тпа да се прави 
така, дпкплку писмата не стигнуваат дп наведените адреси да се 
изнајде друг нашин какп истите да бидат дпставени билп тпа да 
се пп брза ппщта или пак друг нашин кпј щтп ќе гп псигура 
прпцеспт на пристигнуваое на известуваоетп дп земјпделецпт 
за кпј е наменетп навреме. Институциите сп пглед на брпјпт на 
врабптени кпј щтп гп имаат да бидат ппажурни и брзп, ефикаснп 
и ефективнп да пдгпвараат на бараоата на земјпделците. 
Етишки, фер и кпректен пднпс сп примена на принципите на 
птвпренпст, транспарентнпст, јавнпст, администрација вп кприст 
на граданинпт да бидат пснпвните принципи на рабпта на 
институциите. 



 
 
 
 
 

32 
 

Кпнстатација пд терен бр 3: Теренските кпнтрпли секпја гпдина 
се врщат кај едни исти лица дпдека пак гплем е брпјпт на пние 
кпи щтп целпснп ги злпупптребуваат субвенциите сп тпа щтп 
садат една култура, а земаат субвениции за друга или пак 
впппщтп и немаат култури ниту пак се занимаваат сп стпшарствп 
или друга земјпделск дејнпст, а се меду првите на листите за 
исплата на субвенции 
 
 
Преппрака бр. 3: Да се запстрат критериумите за 
административна и теренска кпнтрпла на ппднесените бараоа 
за директни плаќаоа, наципналната прпграма за рурален развпј 
какп и ИПАРД фпндпви, при щтп теренската кпнтрпла да се врщи 
на сите или барем на 80-90% кприсници на финансиска 
ппддрщка. 
 
 
Кпнстатација пд терен бр 4: Пријавуваоетп на щтета или 
прпмена вп спстпјбата кај дпбитпкпт пди премнпгу тещкп, 
инспектприте не дпадаат навременп на терен, па ветеринарните 
станици дпдека ги направат прпмените вп медувреме дпадаат 
кпнтрпли пд Платежна и земјпделецпт е тпј кпј щтп дпбива 
забрана за субвенции вп перипд пд 3 гпдини ппради разлика вп 
брпјната спстпјба, а сетп тпа какп резултат на неажурнпста на 
институциите. Земјпделците кај кпи щтп се врщат кпнтрпли 
минимум щест месеци ппдпцна ги дпбиваат субвенциите за 
разлика пд пстанатите ппради бавнптп средуваое на 
дпкументацијата пд страна на надлежните вп Платежната 
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агенција, сп щтп ущте еднащ се пптенцираще нивната 
неструшнпст и несппдветнпст 
 
 
Преппрака бр. 4: Еднпщалтерскипт систем и вп делпт на 
земјпделствптп и руралнипт развпј да прпфункципнира пспбенп 
електрпнскптп ппврзуваое и превземаое на ппдатпци пд една 
дп друга институција вклушувајќи ги тука и ветеринарните 
станици, нп и пбврска при пријавуваоетп на прпмените истите 
веднащ да бидат внесени и евидентирани вп системпт за да не 
се слушува разлишни институции да распплагаат сп разлишни 
ппдатпци за еднп истп земјпделскп стппанствп щтп пак секпгащ 
негативнп се пдразува врз земјпделскптп стппанствп. Ажурнпста 
на институциите, размената на навремени и тпшни инфпрмации, 
струшнпста, експертизата и ефикаснпста кај врабптените да биде 
на припритет на секпја институција пппделнп, нп да има и 
пдредени санкции за неппшитуваое на ваквите пдредби пд 
страна на институциите бидејќи вп мпментпв секпе 
неппшитуваое и кај институциите и кај земјпделците се 
пдразува негативнп единственп кај една страна - кај 
земјпделците. 
 
 
Кпнстатација пд терен бр. 5: Прпблематишни се и рпкпвите за 
пријава на субвенции ппради птппшнуваоетп на рабптите на 
ппле, па земјпделците немаат време и се шека ппследнипт ден, 
па тие пд МЗШВ прават грещки вп електрпнскптп внесуваое, па 
се пди дп тпј степен, да вп текпт на изминатата гпдина кпга 
паднал системпт за пријавуваое, кравите какп дпбитпк се 
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пријавувале ппд щифра за пшелни семејства за да влезат вп 
системпт, а пптпа биле кпрегирани медутпа пстанале и такви кај 
кпи щтп пвпј ппдатпк не бил прпменет, па наместп за крави 
дпбиле субвенции за пшелни семејства или пак наместп за 
пшелни семејства за пвци итн. 
 
 
Преппрака бр. 5: Да се прпмени рпкпт за пријавуваое на 
субвенции и истипт да биде или декември или пак јануари кпга 
земјпделците немаат мнпгу рабпта на ппле, па мпже да издвпјат 
дпвплнп време и да се ппсветат на пријавуваоетп на 
капацитетите за директни плаќаоа. Штп се пднесува пак дп 
исплатата на средствата истата да биде вп перипдпт пред 
засејуваоетп или садеоетп на пдредената култура кпга и 
средствата се најпптребни. Мпже да се предлпжи дури и 
двпстепен систем на пријавуваое на субвенциите пднпснп 
истите да се пријавуваат вп два разлишни перипди: еден за 
есенски, дпдека пак друг за прплетни култури. 
 
 
Кпнстатација пд терен бр. 6: Електрпнскптп пријавуваое мнпгу 
ја птежнува и кпмплицира ппстапката какп за земјпделците, 
така и за врабптените вп МЗШВ, земјпделците пријавуваат еднп, 
службениците впищуваат другп, па за да се направи кпрекција 
треба да се изпди цела прпцедура, така да иакп се збпрува вп 
јавнпста дека е плеснет прпцеспт сп електрпнскптп 
пријавуваое, реалнпста и земјпделците гпвпрат спсема нещтп 
другп 
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Преппрака бр 6: Да се плесни електрпнскптп пријавуваое на 
субвенции, нп и да се спрпведат кампаои, какп и пбуки 
земјпделците сами да гп врщат пријавуваоетп на субвенциите 
щтп какп ппција веќе е пвпзмпженп, нп реткп кпј гп кпристи пвпј 
нашин, па ппвтпрнп сите се пптпираат на врабптените вп 
институциите кпи щтп ппради препбемната рабпта шестп или 
прават грещки или пада целипт систем пд препптпваренпст итн., 
а на вакпв нашин дпкплку секпј земјпделец сам си ги пријавува 
капацитетите за субвенции ќе се елиминираат најгплем брпј пд 
прпблемите и предизвиците ппврзани сп електрпнскптп 
пријавуваое на субвенции. 
 
 
Кпнстатација пд терен бр. 7: Исплатата на субвенциите е 
ппсебен сегмент пд земјпделствптп за кпј щтп земјпделците се 
најмнпгу ревплтирани. Парите решиси никпгащ не ги дпбиваат 
на време, мнпгу шестп имаат прпблеми и сп пткупните центри 
кпи щтп не им даваат пткупни белещки или пак ги манипулираат 
дека нивнптп прпизвпдствп пди надвпр пд државата за щтп 
земјпделците и немаат правп да бараат пткупни белещки, се 
исплаќа за ппмалку пд наведенптп и запищанп итн. 
Дппплнителнп за мали давашки какп щтп е плаќаоетп на 
пащарина или слишнп земјпделците ги губат субвенциите или 
пак пп пат на изврщител им се наплаќа трпјнп истата сума 
ппради тпа щтп пд разлишни пришини гп прппущтиле рпкпт за 
уплата. 
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Преппрака бр. 7: Засилени и редпвни кпнтрпли на пткупните 
центри пспбенп вп делпт на испплнуваое на нивните пбврски 
кпн земјпделците, пткупени кплишини, цени, пптпищуваое на 
дпгпвпри, навременп издаваое на пткупни белещки итн. 
Средствата какп щтп беще и ппгпре наппменатп да се исплаќаат 
навреме и спгласнп прпизвпднипт циклус на семејнптп 
земјпделскп стппанствп. Да се изврщи прпмена на нашинпт и 
критериумите врз пснпва на кпи щтп се даваат субвенциите и 
мнпгу да се внимава на тпа дали земјпделствптп се применува 
какп примарна или какп дппплнителна дејнпст, па тука да се 
прави разлика и врз пснпва на тпа да се пдредува висината на 
субвенциите, пднпснп субвенциите да имаат пред се развпјна 
кпмппнента, а не какп дпсега исклушивп спцијална. Да се впведе 
ппсебна категприја вп субвенциите кпја ќе ги ппддржува 
семејните земјпделски стппанства и ќе ги ппттикне да ја 
пвпзмпжат свпјата сппствена пддржливпст вп руралните 
средини вп кпи щтп и функципнираат. Задплжителните давашки 
да се ппвлекуваат директнп пд трансакциската с-ка за 
земјпделците или да им се пдбива пд субвенциите, а не за 
минимална давашка да ги губат целпсните субвенции и правптп 
да се пријавуваат за субвенции вп наредните гпдини. 
 
 
Кпнстатација пд терен бр. 8: Гпрлив прпблем и ппнатаму е 
расцепканпста на земјпделскптп земјищте и некпнкурентнпста 
на земјпделците на пазарпт, па се ппбара лпкална распределба 
и пдлушуваое за дпделуваое на државнп земјпделскп земјищте 
и истптп дпкплку се дпдели да се рабпти за тпа щтп е даденп, а 
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не да се кпристи за индустриски зпни или пак да стпи целпснп 
непбрабптенп, а на име на истптп да се земаат субвенции. 
 
 
Преппрака бр. 8: Да се прпдплжи сп прпцеспт и пплитиката за 
кпнсплидација на земјпделскптп земјищте, нп и прпцеспт на 
пдлушуваое за дпделуваое на државнп земјпделскп земјищте 
да се спущти еднп нивп ппдплу, пднпснп да се пдлушува на 
лпкалнп нивп за распределба на истптп бидејќи претставниците 
на лпкалнп нивп мнпгу ппдпбрп ги ппзнаваат услпвите и 
капацитетите на земјпделските стппанства пткплку дпкплку тпа 
е централизиранп. Ппвтпрнп да се активираат месните 
заедници, да им се вратат ппранещните надлежнпсти на истите 
и да бидат активнп вклушени вп прпцеспт на распределба на 
државнптп земјпделскп земјищте; 
 
 
Кпнстатација пд терен бр 9. Се слушуваат вртпглави падпви на 
цените на земјпделските прпизвпдите преку нпќ и целпснп 
пщтетуваое на земјпделците пд една страна, а целпсна кприст 
на пткупувашите пд друга страна. Не ппстпи регулирани пазарни 
пднпси ниту пак стабилна пазарна екпнпмија; 
 
 
Преппрака бр. 9 Државата е таа кпја щтп мпра да има свпја 
улпга вп пазарната екпнпмија и защтита на дел пд културите 
какп щтп е тпа слушајпт сп пшеницата, па дури и да се премине 
кпн еден вид на планскп прпизвпдствп сп стратещки култури, нп 
и квпти за прпизвпдствп пп примерпт на ЕУ. Да се впведе и 
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слпбпден пазар и слпбпдна тргпвија сп земјпделски прпизвпди 
и надвпр пд границите на државата какп правп на земјпделците 
слпбпднп да тргуваат и да ушествуваат на пазарпт сп 
земјпделски прпизвпди; 
 
 
Кпнстатација пд терен бр 10. Виспк степен на кпрупција вп 
Платежната агенција пспбенп кпга станува збпр за дпделуваое 
на средства или пак механизација пд наципналната или пак 
ИПАРД прпграмата, при щтп се слушува вп еднп селп еден ист 
земјпделец пд иста прпграма да дпбие 4 трактпри, а некпј друг 
земјпделец сп уредна дпкументација да не мпже да земе ниту 
еден, или пак пнаму каде щтп се аплицира и за пснпвна и за 
придружна механизација, придружната да се пдпбри, а 
пснпвната, на пример, трактпр, не и сп самптп тпа земјпделецпт 
се става пред сврщен шин да не ја зема ни придружната 
механизација. 
 
 
Преппрака бр. 10: Да се спрпведе целпсна надвпрещна ревизија 
на рабптеоетп на Агенцијата за финансиска ппддрщка вп 
земјпделствптп и руралнипт развпј заради пткриваое и 
санкципнираое на сите направени злпупптреби вп системпт. 
 
 
Кпнстатација пд терен бр 11: Инфраструктурата вп ппщтините 
пспбенп вп пристаппт дп руралните средини е сеущте 
недпвплнп развиена бидејќи дел пд руралните средини и 
ппнатаму се целпснп птсешени пд градпвите, немаат впдпвпден 
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или канализаципнен систем, наппјуваое сп елетришна енергија, 
сппдветни и асфалтирани патищта, а и кпга станува збпр за 
фпндпвите за пвпј вид на фпндпви мпже да аплицираат 
исклушивп правни лица пптпшнп ппщтините, а реткп кпга тие се 
заинтересирани да ја спрпведат целата прпцедура за 1 дп 2 
килпметри асфалт или пат дп руралните средини 
 
 
Преппрака бр. 11: Опщтините да имаат ппвеќе распплпжливи 
средства за ппдпбруваое на услпвите за живпт вп руралните 
средини, ппгплема искпристенпст на средствата за рамнпмерен 
регипнален развпј, ппгплема ажурнпст за аплицираое на 
инфраструктурни прпекти дп дпмащни и медунарпдни 
дпнатпри, да се пвпзмпжи аплицираое и пд страна на 
невладини прганизации/здруженија за мерките за развпј на 
руралните средини. Обемпт на дпкументацијата за ИПАРД 
мерките да се намали или пак да се унапредат знаеоата на 
земјпделците за нивнп разбираое и сппдветнп пппплнуваое, 
преку пбуки, шести теренски ппсети пд спветниците на АПРЗ и 
ппддрщка при пппплнуваое на дпкументацијата медутпа 
ппткрепенп сп сппдветна експертиза. 
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