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Дури и пред пандемијата на ковид-19, одржливоста на земјоделско-прехранбените системи веќе
претставуваше загриженост во регионот, особено поради зголемените стапки на дебелина (околу
23% од населението во Европа и 18% во Централна Азија)[1] и придружните незаразни болести, како
и порастот на недоволна исхранетост и недостатокот на микронутриенти во некои земји.
Влијанијата од пандемијата извршија голем притисок врз целокупната состојба со исхраната. Нема
недостиг на храна, но економските падови и загубите на работни места создадоа сè повеќе
ограничувања за луѓето да имаат пристап до *хранлива храна и здрава исхрана.
Регионалните ланци за снабдување со храна функционираат добро, главно како резултат на
посветеноста на земјоделците, кои направија огромен напор да продолжат со производство и берба
на храна, и покрај пандемијата и рестриктивните мерки. Во Европа и Централна Азија, многу мали
земјоделски стопанства и семејни земјоделци пријавиле дека користат лични заштеди за да ги
покриваат оперативните трошоци, на штета на условите за живот за своите домаќинства. И 85% од
нив истакнале дека нивниот опстанок зависи од континуираната владина помош за покривање на
тековните трошоци.[2]

 Кај нас, владина поддршка освен со постојните мерки[3] за поддршка на земјоделството и руралниот
развој, во периодот на ковид и постковид-периодот речиси и да немаше, освен замрзнувањето на
цените на храната, вклучувајќи ги и зеленчукот, овошјето и пченицата, како и организирањето и
приклучувањето кон зелените коридори.
Токму во овој контекст, потребни се соодветни политики и јавно-приватни партнерства за решавање
на потребите на производителите на храна и за подобрување на одржливоста на земјоделско-
прехранбените системи. Поврзани прашања, како што се безбедноста на храната, зачувувањето на
биолошката разновидност и дигиталните иновации треба да бидат високо поставени и во
националната и во регионалната и ЕУ-агенда кога станува збор за одржливоста на системите за
производство на храна, особено кај малите семејни земјоделски стопанства што во нашата држава
доминираат со над 80% во вкупната структура на земјоделските стопанства.[4]
Најновата проценка на Светската организација за храна и земјоделство (ФАО)[1] сугерира дека
пандемијата може да додаде до 132 милиона луѓе во редовите на недоволно исхранети во светот.
Понатаму, околу 4,5 милијарди луѓе зависат од земјоделско-прехранбените системи за својата
егзистенција да се прехранат себеси и своите семејства.
Пандемијата ја зајакна важноста на тоа никој да не биде изоставен - водечки принцип на Агендата
2030. Повеќе од кога било, владите, меѓународните организации, приватниот сектор, граѓанското
општество, академската заедница и другите релевантни партнери мора тесно да соработуваат за да
ги надминат предизвиците што претстојат.
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[1] Factsheet – Healthy and sustainable diets. Key workstreams in the WHO European region
(2021); https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-
diseases/obesity/publications/2021/factsheet-healthy-and-sustainable-diets.-key-
workstreams-in-the-who-european-region-2021
[2] ФАО: Трансформација на земјоделско-прехранбените системи на храна во Европа и
Централна Азија; https://northmacedonia.un.org/mk/98580-raka-pod-raka-za-transformacija-
na-zemjodelsko-prekhranbenite-sistemi-vo-evropa-centralna
[3] Национална програма за рурален развој 2020 и 2021 година,
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
[4] Државен Завод за статистика, Структура и типологија на земјоделски стопанства,
https://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=79
[5] The State of Food Secutiry and Nutrition in the World 2021, FAO,
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
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Здрава храна и одржливи прехранбено-земјоделски системи – неопходни во справување со
предизвикот да се обезбеди храна за сите во ЕУ и Западен Балкан

Еволуцијата во контекст на производството, трговијата и консумацијата на храна го предизвикуваат
начинот на управување со ризиците по однос на безбедноста на храната и достапноста на безбедна
храна за сите. Неопходно е дејствување во сите фази на синџирот на исхрана со системски пристап
заради заштита на здравјето на луѓето, животната средина, економиите и културите. Безбедноста на
храната е испреплетена во сите компоненти на одржливите системи за безбедност на храна и тоа е
прашање што бара акција и соработка помеѓу различни сектори, групи на засегнати страни и земји.
Различните фактори, вклучително и неправилната употреба на технологиите во производството на
храна од животинско и растително потекло, комплексноста на меѓународната трговија со храна, како
и промената на климата, претставуваат нови ризици од појава на болести. Со цел разбирање и
намалување на ризиците по однос на безбедност на храната, потребно е да се воспостават
превентивни мерки и соодветни механизми за одговор. Ова бара темелно испитување на врските
помеѓу здравјето на луѓето, животните и растенијата. Справување со ризиците по однос на
безбедноста на храната е континуиран процес на прилагодување и подобрување дури и во текот на
кризни ситуации, како што е забележано за време на пандемијата на ковид-19.

Деценија на дејствување

Меѓународните заложби се наоѓаат на пресвртната точка да ги постигнат 17-те Цели за одржлив
развој (ЦОР; Sustainable Development Goals SDGs) [6]. Со 2020 година започнува Деценијата на
дејствување за постигнување на глобалните цели, да се окончаат сиромаштијата и гладот, да се
заштити планетата и да се осигури напредок за секој. Целта за одржлив развој бр. 2[7] (Да му се
стави крај на гладот, да се постигнат сигурна храна и подобра исхрана и да се унапреди одржливото
земјоделство) ја нагласува потребата од осигурување на храната преку подобрување на пристапот до
*хранлива храна благодарение на одржливи прехранбени системи.[8] Приближно 80% од екстремно
сиромашното население во светот живеат во руралните средини и егзистенцијата на најголем дел од
нив зависи директно од земјоделството. За да се подобри одржливоста на нивните животи, мора да
го трансформираме начинот на кој храната се произведува, преработува, тргува, троши и фрла за да
се осигуриме дека ќе може да ги задоволиме и нашите идни потреби без притоа да ја деградираме
или осиромашивме биолошката разновидност и другите природни ресурси од кои сите ние зависиме.
[9]

6

[6] 17 Sustainable Development Goals,
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals
[7] Sustainable Development Goal - 2 Zero Hunger,
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
[8] ФАО: Заклучоци: Светски ден на храна, меѓународна конференција 2020 година;
https://www.fao.org/3/ca9893mk/CA9893MK.pdf
[9] Ibid, p.5
[10] https://www.iucn.org/news/europe/201805/redirecting-eu-cap-payments-sustainable-
farming
[11] Sustainable Development Agenda 2030;
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Одржливо земјоделско производство во земјите од Западен Балкан

На Западен Балкан, земјоделството и сродните сектори сочинуваат околу 10% од БДП, додека во
некои земји земјоделството, шумарството и рибарството вработуваат околу 20% од вкупната работна
сила. Во случајот со Албанија, тој удел е дури 40%.[10] Сепак, и покрај високо богатата база на
природни ресурси, земјоделскиот сектор во овие земји се соочува со многу предизвици, па големите
фарми се многу ретки, а продуктивноста на трудот и приносите се многу ниски поради недоволниот
технолошки развој, неприлагодувањето на производствените капацитети и објекти со модерните
стандарди и слично. Во исто време, побарувачката за храна расте и во однос на квалитетот и
квантитетот. Со оглед на зголемениот туристички пазар и големиот извозен потенцијал, Агендата за
одржлив развој на Обединетите нации 2030 исто така препознаена и само како Агенда 2030[11] ја
нагласува важноста од примена на стандардите на Европската Унија во земјоделско-прехранбениот и
примарниот производствен сектор, особено во делот поврзан со безбедноста на храната, здравјето
на растенијата и животните, подобрување на биолошката безбедност на сточарските фарми,
превенција и негување на животните и подобрување на капацитетите за земјоделското
производство.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger
https://www.fao.org/3/ca9893mk/CA9893MK.pdf
https://www.iucn.org/news/europe/201805/redirecting-eu-cap-payments-sustainable-farming
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda


Она што исто така треба да се направи на ова поле е зајакнување на санитарните контроли долж
целиот синџир на производство на храна, како и воспоставување и одржување на електронски
системи за сертификација на храната со цел да се осигури нејзината безбедност. Агендата, исто така,
посочи дека треба да се работи повеќе за да се покрене свеста на потрошувачите и да се промовира
концептот на одржлива исхрана. Затоа, треба да се работи повеќе на промовирање храна чие
производство е еколошки безбедно и органски одгледувано, како и на намалување на употребата на
синтетички хемикалии во производството на храна: пестициди, ветеринарни лекови и ѓубрива.
Агендата 2030, исто така, ја нагласува потребата од зајакнување на соработката помеѓу научните и
образовните институции со производителите и преработувачите во земјоделско-прехранбениот
сектор со цел да се олесни преминот кон иновативни и еколошки прифатливи технологии и методи за
одгледување. Кога станува збор за руралните области, програмата Лидер[12] се обидува да го
поттикне нивниот развој, како и модернизацијата на физичката сопственост во земјоделско-
прехранбениот сектор и унапредувањето на руралната инфраструктура во рамките на ИПАРД[13]. И
во овој дел се нагласува важноста од примената на обновливите извори на енергија и современата
технологија со усвојување мерки за прилагодување кон климатските промени во земјоделството.
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[12] LEADER/CLLD, https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
[13] EU pre-accession assistance for rural development (IPARD), https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-
assistance/overview_en
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Слика 1 – Агенда 2030 и целите за одржлив развој на ОН

Агенда 2030

Кога говориме, пак за Северна Македониjа, во целокупниот напредок на економијата на земјата,
земјоделството и руралниот развој се едни од клучни елементи во пристапувањето на Република
Северна Македонија кон Европската Унија. Македонскиот земјоделски сектор го претставуваат
претежно мали земјоделски стопанства и семејни фарми, чиј главен предизвик е расцепканоста на
земјиштето, што е лимитирачки фактор да се постигнат стандардите и да се обезбеди количина
потребна за пристап до меѓународните пазари.
 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_en


Според студијата на ФАО[14] за малите земјоделски стопанства и семејните фарми, која ја опфати и
Република Северна Македонија, тие се сметаат за важен дел од решението за постигнување
сигурност на храната, намалување на руралната сиромаштија и одржливост на животната средина.
Семејните фарми не се во можност сами да го реализираат својот потенцијал за одржлив развој, па
според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, токму ваквите фарми треба
да бидат поддржани преку соодветни национални политики за рурален развој што ќе им овозможат
да прераснат во успешни локални агробизниси, кои ќе заземат водечка улога во развојот на
локалните заедници.
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[14] The State of Food Secutiry and Nutrition in the World 2021, FAO,
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
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Одржливото земјоделско производство е создадено како потреба да се осмислат начини на
земјоделско производство што не ги деградираат природните ресурси, а кои истовремено им нудат
високи приноси и приходи на земјоделските производители.
Бидејќи земјоделството во голема мера зависи од услугите на екосистемите, одржливото
земјоделство има цел да ги намали негативните антропогени влијанија врз животната средина преку
ефикасно користење, зачувување и подобрување на квалитетот на природните ресурси.

Што, всушност, значи одржливо земјоделско производство?

Според ФАО, концептот на
одржливо земјоделство
може да се дефинира како
интегриран систем на

практики за растително
и сточарско производство
што ги задоволуваат
долгорочните човечки
потреби за храна, го

одржуваат квалитетот
на животната средина и
природните ресурси,

имаат висока економска
вредност и го подобруваат
квалитетот на живот на
земјоделците, локалните
заедници и општеството

во целина

Зачуваните природни ресурси и подобрениот квалитет на
живот во одржливите системи на производство се во
служба не само на сегашните, туку и на идните генерации.

Одржливото земјоделско производство подразбира
земјоделците активно да учествуваат во процесот на
донесување одлуки и имаат конкретна корист од
економскиот развој, добрите услови за работа и добри цени
за своите земјоделски производи.

Oдржливото земјоделство опфаќа три аспекти на
одржливост: социјален, економски и зачувување на
квалитетот на животната средина. Ако се занемари еден од
овие аспекти, се доведува во прашање одржливоста на
другите. Тоа е од суштинска важност за долгорочниот
социо-економски развој на секоја земја, што е особено
случај со земјите во развој, бидејќи земјоделството има
силно влијание врз другите сектори на општеството и е
еден од најважните столбови на благосостојбата и развојот
на општеството.

Предностите на одржливо земјоделство ги чувствуваат сите – од земјоделските производители, кои
остваруваат директни економски придобивки и подобар пристап до пазарот, преку економијата и
зголемениот профит поради производство на квалитетни производи, до потрошувачите, кои на
пазарот можат да изберат квалитетна, безбедна и здрава храна.
 
 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
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[15] Sustainable agriculture: Mixed cropping, Crop rotation, Mixed Farming;
https://www.pmfias.com/sustainable-agriculture-organic-farming-biofertilizers/
[16] Tourism development in Western Balkans: Towards a common policy,
https://www.researchgate.net/publication/347964526_Tourism_Development_in_the_Western_
Balkans_Towards_a_Common_Policy
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Развој на рурална економија

Одржливото земјоделство влијае на развојот на руралната економија. Со унапредувањето на
знаењата и со зајакнувањето на капацитетите на заедниците во руралните подрачја за премин на
одржливо земјоделство, се создава потенцијал и за развој на други економски активности кои се
потпираат на неа. Последниве години посебно внимание му се посветува на потенцијалот „одржлив
рурален туризам“[16] како еден од клучните сектори на руралната економија во земјите од
Западниот Балкан, што придонесува за создавање нови работни места и постигнување дополнителни
приходи. На пример, земјоделското производство со висока природна вредност, како значаен аспект
на одржливото земјоделство, е тесно поврзано со создавањето и одржувањето на
традиционалните  области на Западниот Балкан, што претставува можност за развој не само за
руралниот туризам, туку и за екотуризмот или агротуризмот. Одржливото земјоделско производство
може да доведе до одржлива економска иднина и подобар квалитет на живот за руралната заедница.

Слика 2 – Одржливо земјоделско производство [15]

Унапредување на јавното здравје

Одржливото земјоделство влијае врз подобрувањето на јавното здравје. Со ограничување на
употребата на пестициди и на други хемиски супстанции што се користат во земјоделството, на
руралните заедници во Западниот Балкан им се обезбедува здрава вода, чист воздух и плодно
земјиште. Со ограничувањето на употребата на антибиотици и хормони во сточарското производство
и со подигнување на стандардите за благосостојба на фармските животни, се подобруваат
безбедноста и квалитетот на храната од животинско потекло. На потрошувачите и во руралните и во
урбаните средини одржливото земјоделство им обезбедува безбедна и здрава храна од природно
потекло, која не само што нема негативно влијание врз здравјето на луѓето, туку и придонесува за
подобрување на здравјето.

https://www.pmfias.com/sustainable-agriculture-organic-farming-biofertilizers
https://www.researchgate.net/publication/347964526_Tourism_Development_in_the_Western_Balkans_Towards_a_Common_Policy
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[17] Рурална коалиција, Водич за паметни климатски земјоделски практики, 2021 година
[18] Common Agricultural Policy, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy_en
[19] Kovachev Goran, Macedonian Agribusiness: Financing and Competitivness; NUB St. Kliment
Ohridski – Skopje, 2018 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/62779/1/MPRA_paper_62779.pdf
[20] NATRURA 2000, http://natura2000.gov.mk/mk/
[21] The Birds Directive;
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
[22] The Habitats Directive;
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
[23] Biodiversity strategy 2030, https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-
2030_en
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Ублажување на последиците од климатските промени

Одржливото земјоделство придонесува за ублажување на последиците од климатските промени.
Практиките што влијаат на климатските промени, вклучувајќи ја и обемната употреба на вештачки
ѓубрива, интензивното сточарско производство, обемната употреба на пестициди и уништувањето на
шумите, кои се природни филтри на стакленичките гасови, не се застапени во одржливо
земјоделство или се претставени во многу значително помал обем. Постојат многу различни методи
за одржливо земјоделство што може да се применат за да се заштитат земјоделците од последиците
од климатските промени. Некои од овие методи вклучуваат: приспособување на производството на
локалните климатски услови (мешани култури или одгледување автохтони раси), покривање на
голата почва или на почвата помеѓу посевите со трева, сено или слама за подолго задржување на
влагата или поставување резервоари за собирање дождовница.[17]

EУ - вложувања во креирањето одржливи системи за производство на храна

Европската Унија преку Заедничката земјоделска политика (ЗЗП)[18] се залага за обезбедување
висок животен стандард за земјоделците, во исто време поставувајќи услови за  здравјето и
благосотојбата на животните, заштита на животната средина и за безбедноста на храната. ЕУ
проценува дека земјоделството е клучниот сектор за одржливиот економски развој.
Европската Унија сака да обезбеди земјоделството да биде одржливо и конкурентно. За да
придонесе за постигнувањето на оваа цел, Европската Унија ги финансира земјоделците што се
ориентирани кон пазарот, односно кон производство што ја задоволува побарувачката на
потрошувачите, а во исто време ги чува природата, здравјето и благосостојбата на животните.
Годишниот буџет кој Европската Унија го користи за оваа намена изнесува околу 59 милијарди евра и
го реализира преку Европскиот земјоделски гарантен фонд (EAGF) и Европскиот земјоделски фонд за
рурален развој (EAFRD).[19]  Стратегијата на Европската Унија за биодиверзитет има цел до 2030
година да ги спречи загубата на биодиверзитетот и загубата на услугите на екосистемите.
Законодавството на Европската Унија за природата, а особено Директивата за птици и Директивата
за живеалишта, се столб на политиката за биодиверзитет и правна основа за мрежата на заштитени
природни добра (NATURA 2000).  Имено, со цел да ја заштити природата, Европската Унија има
воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на
заштитени подрачја во светот. Таа опфаќа повеќе од 18% од копнената и приближно 6% од морската
територија на ЕУ. Обезбедува дом на загрозени видови растенија и животни.[20] Таа е мрежа на
подрачја за размножување и одмор на ретки и загрозени видови, се протега низ сите земји на ЕУ и се
воведува во земјите кандидатки. Целта на мрежата е да обезбеди долгорочен опстанок на
највредните и загрозени видови и живеалишта во Европа наведени во Директивата на ЕУ за
птици[21] и Директивата на ЕУ за живеалишта.[22] Исто така, според наведените директиви, земјите
членки мора да дејствуваат за да ги зачуваат загрозените живеалишта и видови во Европа.[23]

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/62779/1/MPRA_paper_62779.pdf
http://natura2000.gov.mk/mk
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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[24] The monitoring and evaluation framework for the common agricultural policy 2014-2020,
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/00da6abf-7c75-11e5-9fae-
01aa75ed71a1
[25] Council regulation (EC) No 1259/1999, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999R1259&from=EN
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Во директивите се наведени 57 вида на живеалишта и 257 вида што зависат од земјоделски
активности или се поврзани со различни земјоделски активности.

Концептот на земјоделското производство со висока природна вредност се предлага како еден од
показателите за влијанието на земјоделството врз животната средина, видовите и живеалиштата,
кои треба да се вклучат во рамките на мониторингот и евалуацијата на Заедничката земјоделска
политика во периодот 2014-2020 година.[24] Како таков, ќе се применува низ одредбите од членот
110[25] од предложените Хоризонтални уредби на ЗПП (Уредба на Советот (ЕС) бр. 1259/1999).
Според тоа, земјите членки на Европската Унија ќе мора да обезбедат податоци за овој показател во
контекст на рамката за мониторинг и евалуација на Заедничката земјоделска политика.
Законодавниот предлог за рурален развој за периодот 2014-2020 вклучува обновување и
зачувување на биодиверзитетот во подрачјата на земјоделското производство со висока природна
вредност во рамките на еден од шесте приоритети на Европската Унија за рурален развој.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/00da6abf-7c75-11e5-9fae-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999R1259&from=EN


Иновативни алатки и пристапи за прилагодена поддршка

Како одговор на предизвиците со кои се соочува регионот, Светската организација за храна и
земјоделство (ФАО), изработи стратегија за пристап до Зелениот климатски фонд[26], што резултира
со два големи проекта во 2021 година во Ерменија и Киргистан за решавање на предизвиците од
климатските промени, нормативната и теренска работа за консолидација на земјиштето, како и
Регионална стратегија за родовa еднаквост и анализи што придонесуваат за јакнење на позицијата
на руралните жени низ целиот регион.[27]
Исто така, ФАО ја презема и водечката Иницијатива „Рака под рака“ (Hand-in-Hand Initiative)[28] -
заснована на податоци, насочена кон елиминирање на гладот и сиромаштијата во земјите што не
смеат да бидат изоставени. Иницијативата располага со софистицирани алатки и аналитика, како што
се гео-просторната платформа Hand-in-Hand, Geospatial Platform[29] и Лабораторијата за податоци –
Data Lab[30] за статистичка иновација за да се забрза земјоделската трансформација и одржливиот
рурален развој.

Иницијативата „Рака под рака“  е флексибилна и отворена за сите земји. Земјите можат да бидат
корисници и соработници во исто време, а се базира на 5 водечки принципи:

     - Да се таргетираат најсиромашните земји кога се во прашање одржливите земјоделски системи за
производство на храна;

     - Да се поврзат посиромашните земји со оние што се веќе успешни земји и во пракса во делот на
воспоставувањето одржливи системи за производство на храна;

     - Да се придонесе за остварување на Целите за одржлив развој на ОН и Агенда 2030;

     - Да се креира рамка за дејствување;

     - Да се создаваат и градат партнерства при воспоставувањето одржливи системи за земјоделско
производство во сите земји во светот.[31]
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[26] FAO Strategic Framework 2022-2031; https://www.fao.org/3/cb7099en/cb7099en.pdf
[27] https://northmacedonia.un.org/mk/98580-raka-pod-raka-za-transformacija-na-
zemjodelsko-prekhranbenite-sistemi-vo-evropa-centralna
[28] FAO: Hand-in-hand initative; https://www.fao.org/hand-in-hand/en/
[29] https://data.apps.fao.org/
[30] https://www.fao.org/datalab/website/web/home
[31] Ibid,
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Слика 3 - 5 принципи на платформата на ФАО „Рака под рака“
 

https://www.fao.org/3/cb7099en/cb7099en.pdf
https://northmacedonia.un.org/mk/98580-raka-pod-raka-za-transformacija-na-zemjodelsko-prekhranbenite-sistemi-vo-evropa-centralna
https://www.fao.org/hand-in-hand/en
https://data.apps.fao.org/
https://www.fao.org/datalab/website/web/home


Северна Македонија на патот кон прилагодување на националната земјоделска политика кон
ЕУ-нормативите во делот на создавање одржливи земјоделски системи за храна

Коалицијата за храна - предложена од Владата на Италија и предводена од ФАО - е нов глобален
сојуз што ќе им помогне на членките да се справат со ефектите на пандемијата на ковид-19 врз
нивните системи за храна и земјоделските сектори, a тука е и можноста секоја една земја членка на
ФАО без оглед на тоа дали е дел од Европската Унија или не, да номинира рурални средини/села што
ќе станат дел од проектот насловен „1000 дигитални села“[32], кој има за цел да ги претвори селата
или градовите во дигитални центри, имајќи го притоа предвид фактот дека дигитализацијата и
руралниот туризам можат да бидат мотори за зголемување на отпорноста, диверзификацијата на
приходите на земјоделците и за подобро дејствување. Ваквиот проект и можностите за вклучување
треба да ги има предвид и руралниот развој во нашата земја и да фати чекор со нив.

13

[32] https://www.fao.org/news/story/en/item/1310435/icode/
[33] Земјоделска политика; https://vlada.mk/node/22511
[34] Ibid, https://vlada.mk/node/22511
[35] Програма за работа на Владата 2020-2024 година, https://vlada.mk/programa/2020-
2024
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Земјоделството е втор сектор во државата по учество во бруто националниот доход (БДП)[33].
Земјоделството е клучно за развојот на целото стопанство, рамномерен регионален развој и
задржување на руралните средини во витална состојба со создавање услови младата популација да
остане во нив. Пандемијата со вирусот на ковид-19 уште повеќе ја нагласи потребата населението да
биде обезбедено со здрава, безбедна, квалитетна и разновидна храна од македонско производство.
Преку обезбедување доволни количини квалитетна и безбедна храна за потребите на домашните
потрошувачи и создавање производи со додадена вредност и пласман на странските пазари, се
овозможува и подобар животен стандард на земјоделецот, а со тоа и во целото општество.
Целите на Владата на Република Северна Македонија се[34]: преку создавање услови за одржливо
земјоделство и негова модернизација во примарното и секундарното производство да се постигне
зголемување на производството и подигање на квалитетот на македонските земјоделски производи,
заштита на животната средина, безбедност на храната и благосостојба на животните, односно да се
креира конкурентност и додадена вредност на земјоделските производи, а во исто време да се
обезбеди задоволување на сопствените потреби од домашно производство. Преку постигнувањето
на конкурентноста на земјоделските производи, нужно ќе се обезбеди достоинствен живот за
земјоделците и развој на руралните средини.
Политиките во земјоделскиот сектор треба да бидат во согласност со генералните обврски и насоки
на државата за прилагодување кон заедничката земјоделска политика на ЕУ. Оттука, политиките во
секторот треба да бидат насочени кон оспособување на секторот да функционира во услови на
единствен европски пазар, незанемарувајќи ги притоа и потребите и трендот на домашниот пазар и
пазарите во глобални светски рамки. Тежиштето на политиките, пред сѐ, треба да биде префрлено
кон малите семејни земјоделски стопанства што ќе бидат во состојба да се специјализираат за високо
квалитетно земјоделско производство, органско производство и традиционални производи. За оваа
цел, во четиригодишната програма на Владата на РСМ (2020-2024 година)[35] стои дека државата ќе
го поттикнува окрупнувањето на ситните имоти, ќе доделува  државно земјиште на вистинските
производители во мера во која најрационално ќе може да го искористат, ќе ги поддржи инвестициите
во модернизацијата на земјоделското и инвестициите во иновативното земјоделско производство.

https://www.fao.org/news/story/en/item/1310435/icode
https://vlada.mk/node/22511
https://vlada.mk/node/22511
https://vlada.mk/programa/2020-2024


Како директна поддршка на креирањето на системот на ОДРЖЛИВО И КОНКУРЕНТНО
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, се предвидени следните активности и мерки:
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- Годишна финансиска поддршка од 200 милиони евра за аграрната политика насочена кон
создавање услови на одржливост на земјоделските стопанства што ќе се залагаат за зголемување на
производството, квалитет на производите, заштита на животната средина, безбедност на храната,
здравствена заштита и благосостојба на животните, како и кон модерно и конкурентно земјоделство
и производи со додадена вредност
Коментар: Ваквата поддршка најчесто се движи во интервалот од 120-150 милиони евра, меѓутоа
истата најчесто не се исплаќа навреме, па многу нереализирани исплати од тековната година се
префрлаат за наредната година и затоа доаѓа до нереален приказ за висината, но и ефектите од вака
предвидената финансиска поддршка;
- Навремена исплата на директната поддршка во земјоделството: 30% од висината на основните
мерки 30 дена по аплицирањето и 70% според календарот на исплата, којшто треба да биде
регулиран со закон
Коментар: Сè уште нема календар на исплата на годишно ниво за да може земјоделците да го
планираат производството, а за одржливоста на земјоделското производство особено ќе придонесе
навремената и планирана исплата на субвенциите и преостанатата финансиска поддршка;
- Намалување на производствените трошоци за да се подобри конкурентноста на земјоделските
производи
Коментар: Кога се говори за производствените трошоци, треба да се во што е можно поголем опфат
како, на пример, набавка на репроматеријали, ѓубрива и слично. Во моментов намалувањето на
производствените трошоци низ призмата на Владата се перцепира само преку т.н. мерка за „зелена
нафта“ чие што субвенционирање изнесува 50% од производствените трошоци, кои ги имаат малите
земјоделски стопанства согласно големината на обработливите површини што ги поседуваат
- Формирање интервентен фонд во програмата за директни плаќања
Коментар: Сè уште не е формиран ваков фонд, а последен рок за негово формирање согласно 5-
годишната национална програма за рурален развој 2018-2023 е 2022 година
- Гарантен фонд за кредитирање и финансирање проекти за земјоделство и рурален развој,
заедно со обезбедување советодавни услуги во рамките на фондот
Коментар: Ваквиот фонд треба да ја зголеми финансиската моќ, но и стабилноста и конкурентноста
на малите земјоделски стопанства, кои ќе го направат конкурентно, но и одржливо нивното
земјоделско производство;
- Инвестиции во човечкиот капитал во земјоделството и тоа во делот на финансиска поддршка за
инвестиции каде што како носители ќе се јават млади земјоделци и жени, како и зајакнување на
системот на едукација кај земјоделците и на давањето советодавни услуги во делот на примената на
иновативни и паметни земјоделски практики
Коментар: Дел од мерките особено за финансиска поддршка на активностите на младите и на жените
се реализираат, а особено вложувањата треба да се насочат кон неформалното образование на
земјоделците, како и донесувањето на Законот за советодавни услуги, што ќе воспостави еден нов
советодавен систем, кој ќе им го олесни преминот на земјоделските стопанства од традиционално
кон современо, конкурентно и одржливо земјоделско производство на храна;
- Донесување правилници за продажба на земјоделски производи од куќен праг со кои што се
олеснуваат критериумите кај малите земјоделски стопанства за производство и продажба на сигурна
и безбедна храна
Коментар: Многу тешко на терен се имплементираат ваквите правилници чиишто услови и
критериуми во моментов ги исполнуваат најмногу малите семејни винарници иако примената на овие
правилници е замислена со најширок можен обем и опфат на земјоделските стопанства.
Инвестирањето во руралната инфраструктура и достапноста на услугите во руралните средини, како
и дигитализацијата исто така треба да бидат високо на листата на приоритети на националната
земјоделска политика, што се покажа како многу голем, но и клучен недостаток особено при
дејствување во време на криза.

 



ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Кога зборуваме за системот на храна во целост, мора да се каже дека не станува збор за еден
изолиран систем, туку за кохерентен систем, во кој влегуваат различни закони, правилници и одлуки
кои се однесуваат на земјоделството, производството на храна, трговијата, безбедноста на храната,
семенскиот материјал, животната средина, јавното здравство, руралниот развој, правата на
работниците и многу други. Голем број политики имаат влијание врз храната, но ниту една во целост
не го препознава широкиот опфат на храната. Законот за безбедност на храна се однесува исклучиво
за безбедноста на храната, а притоа не се обрнува внимание на нејзината нутритивна вредност. Од
друга страна, регулативите што се однесуваат на подигнувањето на квалитетот на храната не се
соодветно поврзани со одржливиот начин за нејзино производство.
Но, први чекори кон целокупниот опфат и приближувањето кон ЕУ-политиките и практики веќе се
прават, особено со донесувањето на правилниците за продажба од куќен праг на свежи и
преработени производи од растително и животинско потекло. Со стапувањето во сила на ваквите
правилници, на малите бизниси со храна им се отворија нови можности за унапредување на своето
производство, а исто така се создадоа услови да пристапат на пазарот со безбедни и конкурентни
производи, кои се во насока на одржливиот систем на храна, според европските и другите глобални
политики, особено со новата стратегија за биодиверзитет на Европската Унија за периодот до 2030
година.
Дополнително на тоа оваа законска регулатива е поврзана со повеќе мерки и национални шеми за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, кои ги креира Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, на кои малите производители може да конкурираат и да
ги унапредат своите бизниси, како што е случајот со Мерката 115 од Националната програма за
рурален развој, со која финансиски се поддржуваат семејните земјоделски стопанства предводени
од жени, а во насока на создавање одржливо земјоделско производство, или, пак, како што е
Мерката 7 – Диверзификација на фармите и развој на бизниси каде што меѓу другото се опфатени и
услугите во земјоделскиот сектор, како и обновливите извори на енергија и циркуларната економија.
Она што ни преостанува во наредниот период е како да го фатиме чекорот со европските напори за
создавање одржливи системи за производство на храна, чие реализирање и на европско, па и на
светско ниво е вистински предизвик, но едно е сигурно - создавањето и одржувањето на ваквите
системи за производство на храна подразбира целосна усогласеност во креирањето на политиките и
на ЕУ и на национално ниво преку еден транспарентен и инклузивен процес, што не само што ќе
обезбеди вклученост на сите засегнати страни, туку и ќе создаде простор за регионална соработка и
за вклучување на Република Северна Македонија во светските иновативни процеси како што се
„Дигиталните села“ или платформите за целосна трансформација и дигитализација на секторот
земјоделство и рурален развој.
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