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АΦПЗРР – Агенција за финансиска поддршка во земjоделството и руралниот развоj

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

АПРЗ – Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ЕРЗС – Единствен регистар на земјоделски стопанства

ГО – Граѓански организации

ЗЗП – Заедничка земjоделска политика

ЕУ – Европска Униjа

ИПАРД – Инструмент за претпристапна помош за земjоделство и рурален развоj

ЗЗРР – Закон за земjоделство и рурален развоj

НППА – Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија

МЗШВ – Министерство за земjоделство, шумарство и водостопанство

IACS – Интегрираниот систем за администрација и контрола

НСЗРР – Национална стратегиjа за земjоделство и рурален развоj
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ВОВЕД

4

По осамостојувањето, Република Северна Македонија се соочува со турбулентен развој на
земјоделската политика, со многу ад хок политички одлуки за „гасење пожари“. Од
добивањето на статусот земја кандидат во 2005 година, Република Северна Македонија
започнува со прилагодување на националната земјоделска политика кон Заедничката
земјоделска политика (ЗЗП) на ЕУ. Оттука, Законот за земјоделство и рурален развој (ЗЗРР),
кој стапи во сила во 2008 година, составен од два дела (еден за регулација на земјоделските
пазари, а друг за руралниот развој) претставува постепена транзиција кон ЗЗП.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство[2] (МЗШВ) е орган надлежен
за планирање, мониторинг и евалуација на мерките и инструментите на земјоделската
политика, додека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој[3] (често нарекувана Платежна агенција) е одговорна за спроведување и за контрола
на мерките на земјоделската политика, како независно тело на државната администрација.
Политиката се финансира од националниот буџет, но и од донации и придонеси од други
извори, како што е буџетот на ЕУ.
Главен стратешки документ за земјоделската политика е Националната стратегија за
земјоделство и рурален развој (НСЗРР) 2014 ‒ 2020[4]. Дополнителни придружни документи
се повеќегодишната национална програма за земјоделство и рурален развој (којашто се
подготвува за период од пет години) и повеќегодишната програма за користење на ИПАРД-
фондовите  (2014‒2020)[5]. За спроведување на земјоделската политика се значајни и
годишните програми за финансиска поддршка на земјоделството и годишните програми за
финансиска поддршка на руралниот развој.

[1] Закон за земјоделство и рурален развоj, консолидиран текст, достапен на: https://bit.ly/3tJbknr
[2] Официjална веб-страница на МЗШВ: http://www.mzsv.gov.mk/
[3] Официjална веб-страница на Агенциjата: http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
[4] Национална стратегиjа за земjоделство и рурален развоj 2014 ‒ 2020, достапна на: https://bit.ly/3pfsCoy
[5] Ипард-програма 2014 ‒ 2020, достапна на: https://bit.ly/3aOuhh1

Законот за земјоделство и рурален развој[1], донесен во 2010 година, претставува
дополнително прилагодување кон ЗЗП и во моментов служи како правна рамка за
земјоделската политика во земјата. Освен овој закон, земјоделството е регулирано и со многу
други закони, како на пример, Законот за вршење земјоделска дејност, Законот за
земјоделското земјиште, Законот за тутун и тутунски производи, Законот за виното, Законот
за сточарството, Законот за пасиштата, Законот за органско земјоделско производство итн.

Исто така, земјоделската политика на државата се темели на петте цели дефинирани во
првиот Закон за земјоделство и рурален развој (2007) и во НСЗРР (2014 ‒ 2020):

Обезбедување стабилно производство на квалитетна и достапна храна и
обезбедување доволни количества храна за населението;

01

02 Зголемување на конкурентноста на земјоделството;

03

04

Обезбедување стабилен приход на земјоделските стопанства;

Одржлив развој на руралните подрачја, и

05 Оптимално искористување на природните ресурси, со почитување на
принципите на заштита на природните ресурси и на животната средина.

https://bit.ly/3tJbknr
http://www.mzsv.gov.mk/
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
https://bit.ly/3pfsCoy
https://bit.ly/3aOuhh1


Целите на земјоделската политика, според планираното, треба да бидат постигнати преку
четири групи инструменти и мерки: регулација и поддршка на земјоделските пазари;
директни плаќања; рурален развој, и државна помош како дополнителна поддршка на
земјоделството. Во рамките на механизмите за регулација на пазарот, интервентните мерки
(поддршка за откуп и чување) се насочени кон пченицата, како стратегиски производ,
додека субвенциите на потрошувачката се наменети за свежо овошје, зеленчук и млеко и
млечни производи од домашно производство. Директните плаќања се даваат на единица
земјоделски производ, земјоделска површина или грло добиток. Нивната примена е
условена со барања за вкрстена сообразност (коишто се воведуваат постепено и во
согласност со регулативите на ЗЗП), за да се осигура производството на безбедна и здрава
храна и зачувувањето на животната средина.
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Политиката за рурален развој е многу повеќе хармонизирана со принципите на ЗЗП. Таа има
четири приоритетни области и инструменти за нивна поддршка: зголемување на
конкурентноста на земјоделските и на шумските претпријатија; заштита и подобрување на
животната и руралната средина; подобрување на квалитетот на живот и поттикнување на
диверзификацијата на економските активности во руралната средина, и поддршка на
локалниот развој.

[6] Секретаријат за европски прашања, Компонента V – Рурален развоj, достапна на: https://bit.ly/2MZmwLT
[7] ИПАРД Програма 2007-2013, достапна на: https://bit.ly/2Ok9x7Q
[8]ИПАРД Програма 2014-2020, достапна на: https://bit.ly/3d4qP3g

Конкретните мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој во рамките на ИПАРД
и групите инвестициски активности по поединечни мерки се утврдени во Програмата за
користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на
Европската Унија (ИПАРД) за периодот 2007-2013 година[7] и со Програмата за користење на
средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
(ИПАРД) за периодот 2014 ‒ 2020 година[8].

Подобрување
на пазарната
ефикасност

Примена на
стандардите

на ЕУ

Поддршка за
примена на

агроеколошки
мерки

Локални
стратегии
за рурален
развоj

Развоj на
руралната
економиjа

Руралниот развој во одреден сегмент е финансиран и од ЕУ, преку Инструментот за
претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД). Главната цел на ИПАРД-програмата е
подобрување на конкурентноста на земјоделските стопанства и на прехранбената индустрија
со цел да ги достигнат стандардите на ЕУ, а притоа да обезбедат одржливост на животната
средина и на социо‐економскиот развој на руралните средини, преку зголемување на
економските активности и можностите за вработување.

ИПАРД – Инструмент за претпристапна помош за рурален развој

Компонентата за рурален развој (ИПАРД) е петтата компонента од ИПА. Таа, меѓу другото,
особено придонесува за одржливо приспособување на земјоделскиот сектор и на руралните
предели, како и за подготвување на земјите кандидати за спроведување на законодавството
на Европската Унија во врска со Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и сродните
политики. Компонентата за рурален развој ги поддржува земјите кандидати во развивањето
на политиките, како и во подготовките за спроведување и за управување со ЗЗП на Унијата.
Целите на ИПАРД-компонентата се[6]:

https://bit.ly/2MZmwLT
https://bit.ly/2Ok9x7Q
https://bit.ly/3d4qP3g


Мерките се концентрираат на подобрување на конкурентноста на економски одржливите
земјоделски стопанства и на прехранбената индустрија во избраните потсектори, преку
политиките за инвестирање во подобрување на технолошката и пазарната инфраструктура,
насочени кон зголемување на додадената вредност на земјоделските производи и
усогласување со стандардите на Европската Унија за квалитет, хигиена и безбедност на
храната, благосостојба на животните и заштита на животната средина. Корисници на
мерките од ИПАРД-програмата се: земјоделските стопанства; земјоделските задруги;
прехранбената индустрија; економските оператори; претприемачите, и населението во
руралните средини. Во периодот 2009-2013 година се спроведени вкупно 8 јавни повици,
што резултираше со потпишување на 178 договори помеѓу Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој и крајните корисници. Само 15% од вкупно
80 милиони евра коишто беа на располагање се искористени во рамките на ИПАРД I.[9] Во
рамките на програмата ИПАРД II, пак, заклучно со 2019 година, се искористени 37% од
средствата, односно се склучени 1.017 договори, со вкупна вредност од 29,5 милиони евра.
[10]
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Она на што треба да се стави фокус во наредниот период е дека во секторот земјоделство и
рурален развоj следуваат два значаjни процеси: изработка на новата стратегија за
земјоделство и рурален развоj за периодот 2021 ‒ 2027 година, како и програмирањето на
новата програма ИПАРД III, што исто така го отвора прашањето како може, прво, да се
направи ефективна, а потоа и да се зголеми вклученоста на граѓанските организации во
процесите на креирање на програмските определби на овие два значајни документи, кои во
исто време треба да придонесат за полесно разбирање на процесите на преговори и за
приближување кон Заедничката земјоделска политика, односно кон Поглавјето 11 –
Земјоделство и рурален развој.

Во досегашната практика на вклучување на граѓанските организации во процесите на
консултации, но и директно учество на граѓанскиот сектор во процесите на креирање и
донесување на одлуките, забележано е минимално вклучување на истиот, при што тоа
најчесто се однесува на веќе изготвени документи, политики и програми. Голем дел од телата
и механизмите кои го обезбедуваат вклучувањето на ГО или не се воспоставени или пак
функционираат само про-форма, а другите ГО, кои не се вклучени во секторот, не добиваат
информација за заклучоците или за предлозите што произлегуваат од работата на истите.
Што се однесува пак до ЕУ-процесите во секторот, секторската работна група беше
формирана без ГО, освен нивното вклучување на пленарните сесии, и тоа организациите кои
не се директно вклучени и инволвирани во секторот.[11] Ова се клучните прашања или
јазови на кои подетално ќе се осврне овој документ за jавни политики и ќе даде препораки за
тоа како истите да се надминат.

[9] Зелена берза: Досегашната искористеност на ИПАРД-програмата 2007 ‒ 2013 е 15%, https://bit.ly/3rNoazd, последна посета:
30.10.2020
[10] Официјално соопштение на веб-страницата на Платежната агенција на СРМ, достапно на: https://bit.ly/376k0dP
[11] МЕД и Евротинк се двете организации кои се дел од секторската работна група во секторот земјоделство и рурален развој
[12]Европска Комисиjа, Генерален директорат за земjоделство и рурален развоj, „Земjоделството и проширувањето“, достапно
на: https://bit.ly/2MM8AVH

Што е Поглавје 11?

Поглавјето за земјоделство опфаќа голем број задолжителни правила, од кои голем број се
регулативи што се директно применливи.[12] Правилната примена на овие правила и
нивното делотворно спроведување од страна на ефикасна јавна администрација е од клучно
значење за функционирањето на Заедничката земјоделска политика.

https://bit.ly/3rNoazd
https://bit.ly/376k0dP
https://bit.ly/2MM8AVH


Ова ги опфаќа законите со кои се уредува системот на управување во кој спаѓаат платежните
агенции и Интегрираниот систем за администрација и контрола (IACS). Членството во ЕУ
бара интегрирање на цел опсег земјоделски производи, вклучувајќи ги и земјоделските
култури, шеќерот, производите од животинско потекло и посебни култури, во заедничкото
организирање на пазарот.
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Преговорите за пристапување во поглавјето за земјоделство главно се фокусираат на
условите и на временската рамка за усвојување, спроведување и примена на аcquis
communautaire од страна на земјите кандидатки. Секоја земја кандидат мора да ги прифати
правата и обврските на членството, што значи дека овие правила, како такви, не подлежат
на преговори. Затоа, преговорите се фокусираат на процедурите за идните директни
плаќања, на поддршката на руралниот развој или на потребата од преодни мерки со кои ќе
се олесни интеграцијата во ЕУ, земајќи ги предвид специфичните околности на
земјоделскиот сектор во земјите кандидатки во процесот.

[13] Предлог-модел за вклучување на ГО во процесот на пристапни преговори со Европската Унија, Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот сектор, Одделение за соработка со невладините организации – Генерален секретаријат, 2019 година

Административни структури

Спроведувањето, раководењето и контролата на Заедничката земјоделска политика бараат
креативност, измени и/или зајакнување на соодветните административни структури (на
пример, Платежната агенција и IACS). Во некои случаи, законодавното тело поставува
детални спецификации за потребните административни структури. За други елементи,
аcquis communautaire за Заедничката земјоделска политика едноставно користи термини
како што е „надлежно тело“, со кои ја означува потребната административна структура.
Оставено е секоја земја членка сама да ја одреди институцијата што ќе биде одговорна за
успешното спроведување на законите и политиките како “надлежно тело”. Но, во аcquis
communautaire се утврдени целите што треба да се остварат и функциите што треба да се
спроведуваат од страна на административното тело во земјите членки. 

За што може, а за што не може да се преговара во процесот на пристапни преговори
за влез во Европската Униjа?

Во процесот на подготовка на актите од страна на Секретаријатот за европски прашања,
Канцеларијата на Претседателот на Владата, Министерството за надворешни работи и
Секретаријатот за законодавство за уредување на работата и надлежностите на телата од
преговарачката структура, Советот на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор изработи Предлог-модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните
преговори за членство во Европската Унија, кој има за цел да даде придонес во уредувањето
на работата и надлежностите на работните групи, како дел од преговарачката структура,
како и да ги претстави ставовите на граѓанскиот сектор по однос на неговото учество во
пристапните преговори.

Што содржи предлог-моделот за вклучување на граѓанските организации во пристапните
преговори со ЕУ, што како иницијатива го изработиjа ГО?

Учеството на граѓанскиот сектор во пристапните преговори ќе ги опфаќа следниве фази и
начини на учество:[13]



Аналитички преглед на европското законодавство (скрининг) – се предлага граѓанските
организации да бидат вклучени во следење на аналитичкиот преглед (скрининг) на
европското законодавство, кој ќе биде овозможен од страна на Владата на Република
Северна Македонија, преку директен пренос на презентациите од страна на Европската
Унија што ќе се одвива во и вон државата. Во овој процес Владата ќе ги вклучи граѓанските
организации кои се регистрирани во електронскиот регистар опишан во овој модел, во
согласност со соодветните поглавја. Скринингот е формална и техничка операција што ја
врши Европската комисија, со цел да се подготват преговорите за членство, и претставува
аналитичка презентација на правото на ЕУ и на состојбата во земјата кандидат во однос на
него. Поспецифично, како процес, тој има за цел, од една страна, да ги запознае земјите
кандидати со правното наследство на Европската Унија и на тој начин да ги подготви за
преговорите, и да овозможи Комисијата и земјите членки да го оценат степенот на
подготвеност на земјите кандидати, да бидат информирани за нивните идни планови и да
добијат прелиминарни насоки за прашањата што ќе бидат најактуелни во преговорите, од
друга страна. Скринингот се спроведува по поглавја, освен за Поглавјето 34 - Институции и
Поглавјето 35 - Други прашања, кои се предмет на преговори во последната фаза од
процесот на пристапување. Прво се одржуваат објаснувачки состаноци, на кои претставници
на Комисијата детално го презентираат правото на ЕУ, а потоа билатерални состаноци со
секоја држава. По завршувањето на овие две фази, Комисијата подготвува извештај за
скринингот и го презентира пред Советот. По извршениот скрининг на соодветното поглавје,
Советот одлучува за започнување на преговорите, по препорака на Комисијата. По одлуката
на Европскиот совет од јуни 2018 година и обезбедувањето јасна перспектива за почеток на
пристапните преговори во јуни 2019 година, Република Северна Македонија на 27 септември
2018 година ја започна фазата на објаснувачки состаноци, кои се завршени во декември
2019 година.[14] Согласно последните случувања со проширувањето на ЕУ, беше усвоена
новата методолгија[15] според која ќе се преговара по кластери, меѓутоа новата
преговарачка рамка за Република Северна Македонија сè уште не е усвоена од страна на
Советот, за да може да се одржи и првата меѓувладина конференција што ќе значи и старт на
преговорите со ЕУ.
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[14] Скрининг, Секретариjат за европски прашања, https://bit.ly/3rOae85, последна посета на 30.11.2020
[15] 360 степени анализа, Новата методологиjа и времетраењето на преговорите за членство во ЕУ, https://bit.ly/3d3y9vW,
последна посета на 30.11.2020

Работни групи - се предлага граѓанските организации да бидат директно вклучени во
работните групи, на еднаква основа како и другите претставници на државните органи,
органите на државната управа, академската заедница, стопанските комори и другата
стручна јавност. Исто така, се предлага граѓанските организации да учествуваат во работата
на работните групи на ниво на поглавја, подрачја и потподрачја, во согласност со структурата
на владините преговарачки групи формирани за пристапните преговори на Република
Северна Македонија со Европската Унија и, согласно идентификуваните капацитети на
граѓанските организации, како и спроведената селекција на претставници од страна на
Советот на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Во фазата на селекција
на претставници на граѓанските организации за секое од поглавјата ќе биде избран по еден
претставник на граѓанските организации кој ќе биде координатор за соодветното поглавје.

Кога станува збор конкретно за секторската работна група за земјоделство и рурален развој,
како еден од механизмите каде што се разгледуваат ЕУ-интеграциите во секторот, а каде
што во исто време им се дава можност за учество и на граѓанските организации, треба да се
напомене дека истата е формирана во 2015 година, а како институција одговорна за

https://bit.ly/3rOae85
https://bit.ly/3d3y9vW


координирање на работата во групата е назначено Министерството за земjоделство,
шумарство и водостопанство, во соработка со Секретариjатот за европски прашања. Истата
има Деловник за работа[16], во коj е предвидено вклучувањето на граѓанските организации.
Во извештајот изготвен за работата на секторските групи[17], во рамките на проектот
„Дијалог со ЕУ“, стои дека секторската работна група одржала 3 пленарни сесии, на кои
учествувале и претставници на граѓанските организации, како и 10 тематски состаноци,
додека пак од редот на граѓанските организации во групата се вклучени Македонското
еколошко друштво, Здружението на агроекономисти и Евротинк – Центарот за европски
стратегии. Секторската работна група работи според НППА[18] и истата, согласно достапните
информации за неjзината досегашна работа, е фокусирана на придонесот во
програмирањето и следењето на реализацијата на ИПАРД-програмата. Но, она што може да
се забележи доколку се погледне неjзиниот состав е дека сѐ уште недостига доволна
вклученост на граѓанските организации, бидеjќи во моменталниот состав има само три
граѓански организации, од кои на две граѓански организации земjоделството и руралниот
развоj не им е примарна област на дејствување. Транспарентноста, отвореноста и
достапноста на информациите, документите, записниците од работата на оваа група, исто
така, се идентификувани како една од областите каде што е потребно унапредување, затоа
што истите не се jавно достапни, па многу тешко може да се следи сработеното во групата,
особено од страна на оние граѓански организации кои не се дел од истата. Процесот на
избор на граѓанските организации кои се дел од истата, како и критериумите врз основа на
кои е направен изборот, исто така не се jавно достапни, ниту пак информацијата дали и како
може да се вклучат нови граѓански организации кои се заинтересирани да дадат свој
придонес во работата на оваа секторска работна група. Документите поврзани со
работењето на оваа секторска група, започнуваjќи од Деловникот за работа, материjалите
што се разгледувани на седниците, па сè до записниците и заклучоците од состаноците и
пленарните сесии, не се достапни ниту во електронска верзиjа, на веб-страницата на
Министерството за земjоделство, шумарство и водостопанство. Исто така, во секторската
работна група нема ниту еден претставник од социјалните и економски партнери на МЗШВ, а
притоа сите тие се релевантни граѓански организации кои преку овоj механизам се
вклучуваат во процесите на креирање на политиките и донесување на одлуките. При
телефонски консултации со истите (заклучно со 2018 година, на листата има 21
организација[19]), ниту една од нив не е запознаена со постоењето на СРГ, ниту пак со
неjзината работа.
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[16] Деловник за работа на СРГ ‒ Земјоделство и рурален развој, https://bit.ly/3a8zZtx, последна посета на 30.11.2020
[17] Извештај во сенка – Земјоделство и рурален развој, достапен на: https://bit.ly/374eZlU
[18] Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија, достапна на: https://bit.ly/3rK1Vdj
[19]Листа на социјални и економски партнери на МЗШВ, достапна на: https://bit.ly/3qcclCc

Следење на процесот на пристапните преговори - се предлага граѓанските организации да
бидат вклучени во следењето на пристапните преговори во улога на набљудувачи на
севкупниот процес. Еден претставник од граѓанското општество, на ниво на поглавје, да
може да ги набљудува преговорите лично присуствувајќи на нив. Начинот на избор на
претставникот кој ќе ги набљудува пристапните преговори е опишан во текстот на овоj
предлог-модел.

Независно набљудување – се предлага граѓанските организации, во зависност од својата
експертиза и своите стратешки определби, да спроведуваат активности насочени кон
обезбедување независно надворешно следење на севкупниот процес на преговори, врз
основа на што ќе ја даваат својата независна и непристрасна проценка за напредокот во
пристапните преговори.

https://bit.ly/3a8zZtx
https://bit.ly/374eZlU
https://bit.ly/3rK1Vdj
https://bit.ly/3qcclCc


Граѓанските организации треба да бидат застапени во сите формирани работни групи, во
зависност од идентификуваните капацитети и изразениот интерес за учество во процесот на
регистрација и номинација на претставниците на граѓанските организации.
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Министерството води евиденција за социјалните и економските партнери со кои се
воспоставува и се остварува партнерство. Социјални и економски партнери за кои се води
евиденција во Министерството се:

Напомена: Предлог-моделот е работен во периодот пред усвоjувањето на новата
методологиjа за преговарачката рамка за Македониjа и истиот е искористен за да се
претстават можностите и заложбите на граѓанските организации како да бидат вклучени во
процесите на преговори. Според последните случувања, ваквиот модел секако ќе претрпи
измени, меѓутоа тоа е последната актуелна верзија изготвена од страна на Советот за
соработка со и развоj на граѓанскиот сектор, па затоа и е даден преглед на предлог-моделот
за вклучување на ГО во овоj документ.

Кои се законските форми и механизми во секторот земjоделство и рурален развоj кои
го гарантираат учеството на граѓанските организации во процесите на креирање на
jавните политики?

Во глава III од Законот за земјоделство и рурален развој, под називот Партнерство[20], се
утврдени законските форми и механизми за тоа како граѓанските организации можат да се
вклучат во процесите на креирање на политиките и донесување на одлуките.

Наjпрво, за да можат воопшто да се вклучат и да дадат свој придонес во процесот на
креирање на политиките и донесување на одлуките, граѓанските организации стануваат
социjални и економски партнери на Министерството за земjоделство, шумарство и
водостопанство. Што тоа всушност значи?

Социјални и економски партнери

а) Социјални партнери - здруженија на граѓани кои се основани за унапредување на
социјалниот интерес од областа на:

заштитата на животната средина, агроекологијата и агробиодиверзитетот;

заштитата на природното, културното и традиционалното наследство на руралните
средини;

заштитата на интересите и улогата на младите земјоделски производители или жени-
земјоделски производители;

промоцијата на улогата на руралната жена за развој на земјоделството и руралните
средини;

заштитата на интересите на жителите на руралните средини за подобрување на
квалитетот на животот на руралното население, и

заштитата на интересите на работниците во земјоделското производство.

б) Економски партнери - здруженија на граѓани кои се основани за унапредување на
економските интереси на земјоделските производители, преработка на земјоделски
производи или трговци со земјоделски производи, задруги и задружни сојузи од областа на
земјоделското производство и групации во рамките на стопанските комори од областа на
земјоделската дејност и преработката на земјоделските производи.

[20] Член 18, Закон за земjоделство и рурален развоj, достапен на: https://bit.ly/370KCfZ

https://bit.ly/370KCfZ


За да бидат евидентирани во Министерството, економските партнери треба да ги исполнуваат
следниве дополнителни услови за:
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здруженијата на земјоделски производители - бројот на членови да изнесува најмалку
1.000 земјоделски стопанства евидентирани во ЕРЗС;

здруженијата на преработувачи или трговци со земјоделски производи - бројот на членови
да изнесува најмалку десет правни лица, кои претежно се занимаваат со преработка на или
со трговија со земјоделски производи;

задругите и задружните сојузи од областа на земјоделското производство - да
остваруваат годишен приход од продажбата на земјоделски производи на членовите на
задругата од најмалку 6.000.000 денари годишно, и

групациите во рамките на стопанските комори од областа на земјоделството – да
имаат десет правни лица кои се занимаваат со земјоделска дејност, преработка на
или со трговија со земјоделски производи.

Евиденциjата на социjалните и економските партнери на Министерството за земjоделство е
jавно достапна и при сите позначаjни процеси и консултации во рамките на институцијата се
остварува комуникациjа со претставниците на партнерите, се номинираат членови за
работните групи итн.[21] Запишувањето во листата социjални и економски партнери е првиот
и основен чекор што треба да го направат граѓанските организации за да можат редовно да
добиваат информации од страна на Министерството, но тоа е и основен предуслов за да
можат да предлагаат свои членови во различните работни групи или консултативни процеси
кои ги формира и ги води Министерството. Со станувањето економски или социjален партнер
на Министерството, на некоj начин се гарантира влезот во работните групи и во другите
консултативни механизми кои се воспоставени со Законот за земjоделство и рурален развоj.
Во овоj дел, единствена забелешка е дека првиот и единствен jавен повик за поднесување
барање за социjален и економски партнер беше отворен во 2018 година, а тоа е и последната
година кога е направено ажурирање на листата социjални и економски партнери што е jавно
достапна на веб-страницата на Министерството.

Кога станува збор за работните тела и консултативните механизми, вклучувањето на
граѓанските организации во процесите на креирање на политиките и донесување на jавните
одлуки е овозможено преку следниве работни тела:[22]

[21] Евиденциjа – социjални и економски партнери, достапни на: https://bit.ly/3ufWnJK
[22]Ibid

Слика 1: Механизми за вклучување на ГО во процесите на креирање на политиките во
земјоделството и руралниот развој

Потсекторски постоjани групи 

ИПАРД-комитет 

Меѓуресорско тело за рурален развоj 

Национална рурална мрежа 

Меѓуресорско тело за рурален развој

ИПАРД - комитет

Совет за земjоделство и рурален развоj  

https://bit.ly/3ufWnJK
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Првиот состанок на овој Совет е одржан во 2012 година[24] и истиот имал вкупно 19 членови,
од кои - како членови од граѓанските организации - тројца се од трите наjголеми здружениjа
во секторот земjоделство и рурален развоj, еден е претставник од здружениjата за заштита на
животната средина и еден е претставник на здружениjата што работат во делот на туризмот.
Ова тело одржува состанок наjмалку еднаш годишно, при што не е забележана редовна
активност на Советот, односно тој се конституира во 2012 година, па потоа повторно во 2019
година, така што нема континуитет во работата и активностите на истиот. Советот, според
Министерството за земjоделство, шумарство и водостопанство, нема изготвен Деловник за
работа, а податоците за неговата работа, како записници и слично, не се jавно достапни.
Дополнителен ограничувачки момент е и законската определба да мора да бидат здруженија
кои се евидентирани во Министерството за земjоделство, а притоа нема jавно достапни
податоци како да се направи тоа. Исто така, местата во Советот од редот на земјоделските
здружениjа се однапред загарантирани за трите наjголеми здружениjа според броjот на
членови, а притоа се земаат предвид само индивдуалните земjоделци, па автоматски се
исклучуваат мрежите или коалициите на поголем броj здружениjа, каде што членови не се
индивидуалци, туку граѓански организации. Исто така, друг значаен момент кога станува збор
за ова тело, а и воопшто за Министерството за земjоделство, е што не се врши ажурирање на
броjот на членовите во организациите, па оттаму во Советот не можат да влезат нови
организации, затоа што освен броjот на членови, коj не се ажурира, нема други критериуми
врз основа на кои може да се членува во ова тело.

[23] Член 21, Закон за земjоделство и рурален развоj, достапен на: https://bit.ly/3rIKWrY
[24]Информација за првиот состанок наСоветот за земјоделство и рурален развој, достапно на: https://bit.ly/2NZeZwE

Владата, по предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, формира
Совет за земјоделство и рурален развој, како едно од највисоките и клучни тела во кое
учествуваат сите чинители во секторот, вклучувајќи ги и граѓанските организации, а притоа
истиот претставува консултативен механизам за развојни политики во секторот, особено во
делот на уредувањето на земјоделските пазари, како и следењето на состојбите и
препораките од академската и од експертската фела за процесот на спроведување на
аграрната политика. Исто така, тоа е тело за еден степен повисоко во однос на потсекторските
групи, затоа што тука се обединува нивната работа и се усвојуваат годишните програми на
истите[23].

Исто така, кога зборуваме за транспарентноста на работењето на ова тело, членовите на
Советот немаат никакво задолжение, воспоставено со правилник или со друг подзаконски
акт, за редовно и транспарентно информирање на пошироката jавност за работата на Советот,
споделување заклучоци, записници од состаноците итн. Граѓанските организации кои се
членови на Советот, исто така, не споделуваат информации за заклучоците донесени на
седниците на Советот, ниту пак се консултираат со другите граѓански организации за градење
заеднички ставови, со оглед на тоа дека станува збор за тело каде што се дискутираат и се
носат наjважните одлуки поврзани со дејствувањето во секторот. Секоjа граѓанска
организациjа се претставува исклучиво самата себеси, а не секторот, односно земjоделската
гранка коjашто jа застапува. Ваквата состоjба, пак, упатува на потребата од зголемување на
транспарентноста и отчетноста во работењето на ова тело - не само кон чинителите во
секторот, туку и кон пошироката jавност, со оглед на тоа дека станува збор за наjвисокото
тело во кое има претставници од речиси сите чинители во секторот – земjоделци, здружениjа,
бизнис-сектор, комори итн.

https://bit.ly/3rIKWrY
https://bit.ly/2NZeZwE
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Понатаму, кога зборуваме за потсекторските групи, истите - како тела - го поддржуваат
процесот на континуирана комуникација меѓу учесниците на земјоделските пазари на
одделни земјоделски производи или групи производи, во поглед на понудата, побарувачката
и цените за земјоделските производи. Но последниот jавен повик за членство во
потсекторските групи е обjавен во 2018 година, под притисок на земjоделските
производители и здружениjа. Исто така, дел од законските обврски на членовите на овие
групи се и да изнаоѓаат решенија за надминување на пазарните состојби помеѓу понудата,
побарувачката или ценовната состојба, а нивните ставови и мислења се изразуваат во форма
на заклучоци, но заклучоците ниту се јавно достапни, ниту пак ги имаат дури и оние кои сè
уште се водат како членови на овие групи.[25] Потсекторската постојана група е составена од
членови со право на глас и од членови со советодавна улога, без право на глас. Членовите со
право на глас се номинирани од здруженијата во делот на земјоделското производство,
преработката и трговијата со земјоделски производи, додека оние без право на глас, кои
имаат советодавна улога, се претставници од високообразовните институции, здруженијата
на потрошувачи и Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството (АПРЗ). Со
секоја од потсекторските групи раководи претседател, кој има мандат од една година, без
право на последователен избор. Дополнително, секоја од групите има и секретар, кој ги
закажува седниците на потсекторската постојана група, по сопствена иницијатива или по
барање на претседателот, и се грижи за спроведувањето на заклучоците.

[25] Φинален извештаj од набљудувањето на работата на Министерството за земjоделство за период 2013 ‒ 2016 година,
достапен на: https://bit.ly/3kkANPO

Потсекторските постоjани групи ги формира министерот за земјоделство, со цел да работат
на уредување на земјоделските пазари на одделни земјоделски производи или групи
производи, а на самите средби се разгледуваат и прашања од интерес за земјоделците или
за преработувачите, кои се актуелни или пак ги засегаат нивните права и обврски - како кон
државата, така и кон откупувачите, институциите итн. Ваквите потсекторски групи се
сметаат за консултативен механизам за креирање политики, планови и програми за развој
на земјоделските пазари по одделни земјоделски производи или групи производи, при што е
јасно утврдена целта и функцијата на ваквите тела. Тие се формираат за 10 различни
сектори (овошје, зеленчук, житни култури, млеко итн.), а со одлука на министерот можат да
бидат и за друга земјоделска област која не е дел од наведените, доколку за тоа се јави
потреба.

Потсекторските групи, особено по изборот на членовите во 2018 година, коj за првпат се
спроведе по пат на jавен повик, го обезбедуваат вклучувањето на граѓанските организации и
истите својата работа jа организираат во согласност со случувањата во секторот, при што
настојуваат да изградат заеднички ставови за наjзначаjните состоjби во секторот. Но, она
што недостига во овоj дел е транспарентноста кон надвор, односно кон jавноста и кон
другите граѓански организации кои не се дел од групите. И во составот на овие групи
наjчесто влегуваат здружениjата кои се економски или социjални партнери на МЗШВ, па овоj
критерум или ќе треба да се промени, односно да не биде единствен услов за влез во
потсекторските групи, или пак ќе треба да се зголеми транспарентноста на постапката за
добивање на статусот економски и/или социјален партнер на институцијата. Друг недостиг е
што работата на ваквите потсекторски групи треба да се спроведува врз основа на годишна
програма за работа изготвена најдоцна до 30 ноември во тековната година за наредната
година, но таквата практика, доколку не е ад-хок проектно финансирана, воопшто не е

https://bit.ly/3kkANPO


воспоставена на редовна основа во Министерството, па состаноците и средбите наjчесто се
организираат ад-хок или заради итноста на ситуацијата, а не врз основа на претходно
поставена програма со jасно дефинирани активности.

Меѓуресорско тело за рурален развој
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[26] Член 25, Закон за земjоделство и рурален развоj, достапен на: https://bit.ly/3kn2qrd

Забелешка: Ваквото меѓуресорско тело, иако тоа е законска обврска, не е воопшто
воспоставено, во согласност со Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.

За целите на креирање на интегрирана политика за рурален развој, Владата, по предлог на
министерот, формира Меѓуресорско тело за рурален развој.

Со Меѓуресорското тело за рурален развој раководи државниот секретар на Министерството.

Во Меѓуресорското тело за рурален развој членува по еден претставник од:[26]

1. Министерствата за:

земјоделство, шумарство и водостопанство;

финансии:

економија:

локална самоуправа;

култура;

труд и социјална политика;

образование и наука

животна средина и просторно планирање, и

2. Секретаријатот за европски прашања
3. Агенциите за:

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, и

поттикнување на развојот на земјоделството.

Комитет за следење на повеќегодишната програма за користење на финансиските
средства од Инструментот за претпристапна помош за развој на земјоделството и
руралниот развој од Европската Унија (ИПАРД- комитет)

За целите на следењето на ефикасноста и квалитетот на спроведувањето на
повеќегодишната програма за користење на финансиските средства од Инструментот за
претпристапна помош за развој на земјоделството и руралниот развој од Европската Унија,
Владата - по предлог на министерот - формира Комитет за следење на повеќегодишната
програма за користење на финансиските средства од Инструментот за претпристапна помош
за развој на земјоделството и руралниот развој.

Одредбите за составот и за бројот на членовите на Комитетот, како и правилата и
процедурите за неговата работа, се утврдени во согласност со меѓународните договори
склучени за искористување на средствата од претпристапната помош на Европската Унија.
Во Комитетот членуваат претставници од Министерството за земјоделство, Министерството
за економиjа, Министерството за животна средина, Министерството за локална самоуправа,

транспорт и врски.

https://bit.ly/3kn2qrd


Министерството за култура, Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд
и  СЕП, Агенцијата за поттикнување на развоjот во земјоделството, Агенциjата за храна и
ветерина и Агенциjата за поддршка на претприемништвото. Другите претставници, во ист
или во помал броj, доаѓаат од редот на граѓанските организации и коморите.

Комитетот се состанува наjмалку двапати годишно и ги разгледува сите извештаи поврзани
со напредокот во реализациjата на средствата од ИПАРД-програмата, како и извештаите на
Европската Комисиjа за напредокот на земjата. Улогата на Комитетот е следење на
ефикасноста и ефективноста во спроведувањето на Инструментот за претпристапна помош
на Европската Унија за рурален развој, ИПАРД-програмата 2014 ‒ 2020 во рамките на ИПА II.
Воспоставена е посебна веб-страница каде што се презентирани сите документи, jавни
повици и други консултативни процеси поврзани со ИПАРД-програмата. Посебен дел постои
и за работењето на самиот Комитет, при што се целосно достапни сите одлуки, записници и
документи што се изготвени и донесени од страна на ова тело. На состаноците на Комитетот
се разгледуваат сите промени што настануваат во рамките на Европската Комисиjа, преку
Директоратот за земjоделство и рурален развоj, а се однесуваат на ЕУ-програмирањето во
секторот земjоделство и рурален развоj. Состаноците се претходно добро подготвени,
членовите на Комитетот навреме ги добиваат материjалите, минимум десет дена пред
одржувањето на состанокот, за да можат да се подготват за состаноците, кои секогаш се
проследени и од членовите на ДГ Агри – Директоратот за земjоделство и рурален развоj во
Брисел. Членството на граѓанските организации во Комитетот е широко, овозможува
директна вклученост во процесот на следење на имплементациjата на ИПАРД-програмата,
но и во консултациите за планирање на средствата и акредитациjа на мерките во програмите
на национално ниво, па граѓанските организации имаат можност да бидат вклучени во едни
од наjзначаjните консултативни процеси, но и да придонесат кон истите со своето учество.
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Ова е еден од механизмите коj не само што целосно и транспарентно ги обjавува
документите за своjата работа, туку го овозможува и навременото вклучување на ГО. И овде,
како и во другите механизми за учество на граѓанскиот сектор во консултативните процеси
со институциите, се забележува недоволна транспарентност на процесот на избор на
членови од ГО во самиот Комитет. Тоа се поврзува со задолжителната евиденциjа како
социjален и/или економски партнер во рамките на МЗШВ, но може да се забележи и друг
сегмент, а тоа е политичкото влиjание во однос на броjот на членовите и институциите од
каде што доаѓаат членовите на Комитетот, што пак директно зависи од тоа коj е назначен за
министер во институциjата. Оттаму, може да се забележи дека при секое именување нов
министер за земjоделство се додаваат и нови членови на самиот Комитет, а со истиот
секогаш раководи државниот секретар во Министерството, што е исто така политичка
функциjа. Согласно претходно изнесеното, за да се има еднаков пристап и информациjа за
тоа како може да се стане член на Комитетот, потребна е поголема транспарентност во
процесот на назначување членови на Комитетот од редот на граѓанските организации,
додека пак од 2016 година jавноста, како и известувањето за работата на Комитетот, се на
доста високо ниво, споредено со другите форми и механизми кои го обезбедуваат учеството
на граѓанските организации во процесите на креирање на политиките и донесување на
jавните одлуки на национално ниво.

Национална рурална мрежа

Националната рурална мрежа претставува платформа за воспоставување партнерство со
сите заинтересирани страни кои дејствуваат во руралните средини, за потребите на
планирањето, следењето и спроведувањето на Националната програма за рурален развој.



Воспоставувањето, организацијата, членството и работата на Националната рурална мрежа,
по предлог на Министерството, ги пропишува Владата. Министерството обезбедува
административна и техничка поддршка за работата на Националната рурална мрежа.

Трошоците за воспоставувањето и за работата на Националната рурална мрежа се
финансираат од средствата за спроведување на Националната програма за рурален развој и/
или од повеќегодишната програма за користење на финансиските средства од Инструментот
за претпристапна помош за развој на земјоделството и руралниот развој од Европската
Унија.
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Во текот на 2015 година, со поддршка од Европската Униjа, е спроведуван проект за
формирање на Националната рурална мрежа, при што проектот претставувал воведување
нови ИПАРД-мерки (LEADER и Советодавни услуги), кои ќе се имплементираат под
програмата ИПАРД 2. Во рамките на проектот, како подготовка за самото формирање на
мрежата, се одржани четири регионални консултативни средби со кои се опфаќаат 8 региони
во државата, а кои имаат за цел прибирање податоци, мислења, искуства и предлози од
граѓанските организации во државата. На регионалните средби, претставниците од
граѓанскиот сектор со свои мислења и предлози беа вклучени во втемелувањето на НРМ,
преку работни групи кои тематски се разликуваа, односно секоја група имаше за цел да
обработи една од дадените теми: Визијата на НРМ; Мисијата на НРМ; Мотото на НРМ;
Структурата на НРМ итн. По завршувањето на регионалните средби од кои произлегоа многу
предлози и сугестии, мислења и ставови во однос на тоа каква треба да биде структурата на
мрежата, нејзините цели, визијата и мисијата, плановите, програмата итн., 
на 25 јуни 2015 година се одржа завршна конференциjа, а формирањето на мрежата се
очекуваше за месец септември 2015 година.[28]

Но, до моментот на пишуваше на овоj документ Националната рурална мрежа сè уште не е
формирана, а од Министерството се дава образложение дека средствата се предвидени во
Мерката 3 за техничка поддршка од ИПАРД-програмата и дека активностите треба да
продолжат таму каде што се застанати. Од Министерството за земjоделство, како
институциjа надлежна за формирање на Националната рурална мрежа и за поддршка на
неjзината работа, не е дадена ниту образолжена конкретната причина зошто сè уште не е
формирано едно од наjзначаjните тела за информирање, но и за консултирање и вклученост
на граѓанските организации.

Коментар: Претходниот текст е само дел од Законот за земјоделство и рурален развој (член
26-а), како текст ставен на хартија, бидејќи ваквото тело воопшто не е основано, иако
процесот за негово основање и функционирање бил отпочнат, и тоа по иницијатива на
Европската Унија, како дел од ИПАРД 2 програмата. Ваквата мрежа, како тело, треба да го
зголеми процентот на искористеност (кој во моментов е многу низок) пред сè на
Националната програма за рурален развој, но и на ИПАРД 2 програмата. Истражувањата во
земјоделскиот сектор, потврдени и од истражувањето на Руралната коалиција, за
познавањето на Националната програма за рурален развој и нејзините мерки во делот на
користењето на средствата за здруженија или за техничка помош укажуваат на тоа дека од
вкупно 800 земјоделци, 572 сè уште не изготвувале апликација за оваа програма, а од оние
228 кои изготвувале таков вид апликација, како здружение настапиле само 17.[27]

[27] Φинален извештаj од набљудувањето на работата на Министерството за земjоделство за период 2013 ‒ 2016 година,
достапен на: https://bit.ly/2Ntb1ge
[28] Φормирање на Национална рурална мрежа – проект НИМС, достапно на: https://bit.ly/3qQIHCS

https://bit.ly/2Ntb1ge
https://bit.ly/3qQIHCS
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ПРЕПОРАКИ

Да се воспостави редовен канал за информирање и комуницирање со
евидентираните социjални и економски партнери во МЗШВ, за да можат ГО
навремено да ги добиваат информациите, но и да се вклучат во процесите на
консултации и креирање на политиките во Министерството.

01

02
Редовно да се обjавуваат повици за членство во потсекторските групи и да се
почитуваат законските рокови за членство во истите, а воедно да се обjават
сите правилници, но и записниците и донесените одлуки од работата на овие
групи.

Граѓанските организации порано да се вклучуваат во процесите на креирање
на политиките, а не само во процесот на консултации за веќе изготвените
мерки и политики и ваквите процеси да се одвиваат преку широки
консултации и отворено информирање на сите ГО во секторот, а не само на
евидентираните социjални и економски партнери.

Да се изготват измени на Законот за земjоделство и рурален развоj во делот
на критериумите за учество во Советот за земjоделство и рурален развоj,
односно да се тргне делот „три наjголеми национални здружениjа“ и процесот
за членство да се воспостави преку jавен повик за учество во телото.

Да се воспостави Националната рурална мрежа, како тело што треба да jа
обезбеди вклученоста и информираноста на ГО во секторот, при што во
рамките на истата ќе се воспостави регистар на ГО во секторот земjоделство
и рурален развоj, без оглед на тоа дали истите се евидентирани или не како
социjални или економски партнери на МЗШВ.

Да се овозможат широки консултативни процеси во секторската група за
пристапни преговори за земjоделство и рурален развоj во рамките на МЗШВ,
со тоа што ќе се зголеми броjот на претставниците од граѓанскиот сектор кои
ќе бидат вклучени во рамките на истата, но и да се зголеми транспарентноста
и информираноста за неjзината работа по примерот на отворената работа на
ИПАРД-комитетот, со редовно информирање, jавна достапност на
записниците, одлуките итн.

07

Министерството за земjоделство да jа преземе инициjативата за
воспоставување на меѓуресорското тело за рурален развоj, бидеjќи е
единственото тело кое овозможува поврзување меѓу различните институции,
како што се Министерството за животна средина, Министерството за
економиjа, Министерство за финансии и слично, а кои се поврзани со
секторот земjоделство и рурален развоj, особено за креирање политики и
мерки кои бараат интергриран и меѓусекторски пристап.

03

04

05

06
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Да се зголеми учеството на ГО во процесите на креирање мерки и политики,
преку формирање работни групи по одделни теми, по примерот на работната
група за родова еднаквост и економско jакнење на жените во руралните
средини, каде што се вклучени сите чинители од редот на институциите и од
редот на граѓанските организации и од каде што произлезе и креирањето на
првата мерка за економско jакнење на жените од руралните средини - Мерка
115 во Програмата за рурален развоj.

Да се отвори процесот за евиденциjа на социjалните и економските партнери
на Министерството за земjоделство, со обjавување редовни jавни повици за
евиденциjа, но и да се направат измени во Законот за земjоделство и
рурален развоj во делот на критериумите за евиденциjа на економските
партнери, каде што стои дека здружението треба да има 1 000 индивидуални
членови, а нема никакви законски одредби за тоа како коалиции или мрежи
на ГО би станале економски партнер на МЗШВ, но и редовно да се ажурираат
листите и да се воспостави редовна практика за информирање.

08




