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СПИСОк НА кРАТеНкИ

AWU – Просечни работни единици

АВРCМ – Агенција за вработување на Република Северна Македонија

АПРЗ – Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

БДП – Бруто домашен производ

ДЗС – Државен завод за статистика

ЕУ – Европска Унија

ЕУР – Евро

ЗС – Земјоделски стопанства

ИПА – Инструмент за претпристапна помош

ИПАРД – Инструмент за претпристапна помош за рурален развој

КЗП – Користена земјоделска површина

МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

МКД – Македонски денар

МОТ – Меѓународна организација на трудот

МСП – Мали и средни претпријатија 

ФПИОРСМ – Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

МТСП - Министерство за труд и социјална политика

УСД – Американски долар

ФАО – Организација за храна и земјоделство на Обединетите Нации

ЦОР – Цели за одржлив развој

ЦФЦД – Сектор за централно финансирање и склучување договори кое е составен дел од Министерство 
за финансии
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ИзВРшНО РезИМе 

Истражувањето „Перспективите на жените во руралните и земјоделски средини во Република Северна 
Македонија“ се спроведува во рамките на проектот „Вклучување на родовите аспекти во главните политики 
на руралниот и земјоделскиот развој“, финансирано од Европската унија преку Министерството за финансии 
(ЦФЦД) и спроведуван од партнерските организации, Сојуз–Национален совет за родова рамноправност, 
Рурална коалиција и Здружение за локален и рурален развој. 

Истражувањето се спроведе во пет (5) општини и околните села на Куманово, Гостивар, Струмица, Прилеп 
и Струга. 

Проектот е директен резултат на искуството што сите организации го имаат во зајакнувањето на жените во 
земјоделството и нивната согласност заедно да работат кон зголемување на процентот на искористеност 
на ИПАРД фондовите во приближувањето на стандардите во земјоделството во Република Северна 
Македонија со стандардите на Европската унија.

Преку серија активности, се цели кон подобрување на ефикасноста на Платежната агенција во делот на 
испораката на советодавни и образовни услуги преку подобрување на квалитетот на информациите и 
обуките доставени до граѓаните со фокус на жените и младите и   поттикнување на вклучувањето на родовите 
аспекти во земјоделските политики и руралниот развој во земјата.

За да се постигнат овие специфични цели, партнерите соработуваат со вработените во две државни 
институции (Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Платежната агенција), со 
земјоделците (со фокус на жените и младите) и општините како директни корисници на ИПАРД фондовите. 
Како што веќе беше кажано, овој проект е директен резултат од нашето искуство на ова поле, и изразените 
потреби на земјоделците и вработените од институциите, кои треба да обезбедат поддршка на земјоделците 
и руралниот развој со постоечките  ограничени ресурси и капацитети. 

Се очекува дека преземените активности ќе го подобрат знаењето на земјоделците за можностите 
за поддршка на руралниот развој, што пак ќе доведе до зголемување на процентот на користење на 
средствата од ИПАРД фондовите. Воедно, активностите ќе и помогнат на Платежната агенција за ефективно 
дизајнирање и спроведување на обуки и информативни сесии кои истата ги реализира пред објавувањето на 
секој повик. За крај, според добиените резултати од истражувањето, државата ќе има насоки за подготовка 
на конкретни мерки за промени во политиката, во насока на поголемо вклучување на млади земјоделци и 
жени земјоделки во креирањето и спроведувањето на земјоделските политики.
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Дел  1
Моментална состојба и правна рамка
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1.1.  Состојбата со земјоделството  и положбата на руралните жени

А) Состојбата со земјоделството и руралните жени во светот и ЕУ

Земјоделството е една од најраспространетите активности во светот и има клучна улога во 
производството на храна, заштитата на животната средина, зачувувањето на пределот, вработувањето во 
руралните средини и безбедноста на храната. Од гледна точка на родот, постојат значителни разлики помеѓу 
жените и мажите. На пример, жените сопственички на земјоделски стопанства имаат значително помали 
фарми отколку сопствениците мажи. Покрај тоа, уделот на жените сопственички на земјоделски стопанства 
е особено висок на фармите без јасна специјализација во одгледувањето на добиток или растителното 
производство.

Во светски рамки, жените значително придонесуваат за руралната економија во сите региони во 
светот. Во земјите во развој, жените сочинуваат во просек околу 40% од работната сила во земјоделското 
производство,  која се движи од 20% во Латинска Америка до 50% или повеќе во одредени делови на 
Африка и Азија. Во многу околности жените се соочуваат со повеќе ограничувања од мажите во пристапот до 
клучните продуктивни ресурси, како што се земјиште, и до услуги како што се кредитирање, проширување 
и социјална заштита; тие се соочуваат со дискриминација во платите на руралните пазари на труд и често 
работат без надоместок на семејни фарми. Ова ги ограничува нивните капацитети да придонесат за 
земјоделско производство. Во просек, жените трошат 85-90% од своето време секој ден за подготовка на 
храна за домаќинството, грижа за деца и други работи за домаќинство.  Кога руралните жени би имале 
еднаков пристап како и мажите до ресурси, средства, услуги и економски можности, тие би станале 
клучна движечка сила против руралната сиромаштија. Овозможување на жените целосно да учествуваат 
во домаќинството и во донесувањето одлуки во заедницата, исто така, доведува до подобрување на 
благосостојбата и подобри перспективи за децата, со што се намалува сиромаштијата за идните генерации 
и придонесува за долгорочен социо-економски развој.1

Во ЕУ земјоделството беше еден од првите сектори на економијата (по јагленот и челикот) кој го 
привлече вниманието на креаторите на политиките. Редовно вработените во земјоделството на ЕУ изнесуваа 
22,2 милиони во 2013 година, што одговара на 8,7 милиони просечни работни единици (AWU). Околу 91% 
од ова беше редовна семејна работа (изразена кај лица), каде што единствен носител и членови на неговото 
семејство заедно ја сочинуваат семејната работна сила. Сепак, во повеќето земји-членки вработувањето 
во земјоделството опаѓа во изминатите 50 години, а стареењето на постоечката работна сила е уште еден 
предизвик. Во ЕУ-28, 58,2% од вкупната работна сила (изразена кај лица) се мажи. „Видливиот“ придонес на 
жените во земјоделската работна сила е помалку изразен отколку кај мажите, со оглед на тоа што учеството 
на земјоделските работни места кај жените е околу 41%.2

Растот на уделот на жените во земјоделството расте полека. Во 2005 околу 27% од земјоделските 
стопанства  во ЕУ-28 биле во сопственост на жени  и зголемувањето на овој  процент главно се должи на  
пристапувањето на новите земји-членки од Источна Европа во коишто постои таква тенденција.3   

Па, така ЕУ има значителни разлики од земја до земја по однос на учеството на жените во 
земјоделството која се дижи од 45% во Австрија, преку 43% во Романија и 41% во Полска, Грција и Словенија 
се до 20% во Данска и 12% во Ирска.4

Последните податоци покажуват дека иако во ЕУ во оваа професија доминираат мажите се поголем 
е бројот на земјоделски стопанства водени од жени (30%) кои сепак  се помали од оние водени од мажи и 
следствено носат и помал приход.5 

1 Rural Women’s Economic Empowerment (2014)
2 European Institute for Gender Equality – Agriculture and rural development
3 European Commission – Future of CAP: Women and farming
4 Eurostat – Women as share of agricultural workforce (2016) 
5 European Commission – Future of CAP: Women and farming
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Во земјоделскиот сектор во ЕУ доминира повозрасно население, па така мнозинството земјоделци 
над 65 години се жени (40%) споредено со мажи (27.6%).6

Всушност, 71% од фармите во ЕУ со добиток се водени од машки сопственици на земјоделски 
стопанства, а само 27% од сопствениците на земјоделски стопанства се жени (остатокот припаѓа на правни 
лица). Органското земјоделство го практикуваат околу 2% од сите земјоделци на ЕУ, без оглед на полот. Во 
2013 година, жените претставуваат 24% од земјоделците во ЕУ во органското земјоделство и тие заземаа 
13% од областа на ЕУ посветена на органското земјоделство.7

Додека земјоделството е главен сектор за производство на храна, руралниот развој е поврзан 
со промовирање на виталноста на селата и благосостојбата на руралните заедници. Руралните области 
обезбедуваат храна, суровини, работни места и широк спектар на еколошки добра и услуги, како што 
се културни предели, биодиверзитет, складирање на јаглерод, вода и почви. Повеќе од половина од 
површината на ЕУ е класифицирана како претежно рурална (51,3% во 2012 година), додека 22,2% од 
европското население живее во овие области.8

Учеството на жените во вработувањето и економскиот раст е од клучно значење за постигнување 
на целите на Стратегијата на ЕУ 20209, а во овој поглед земјоделските и руралните области може да дадат 
придонес. Во 2014 година, во ЕУ-28, земјоделството беше седмиот по големина работодавач на жени 
(3,3%). За мажите, земјоделството е малку поважно во смисла на обезбедување вработување (5,2%).10 
Сепак, овие податоци може да бидат погрешни бидејќи не ја покриваат неформалната рурална економија, 
во која жените се сé уште  вклучени. Жените играат клучна улога во руралните семејства, заедници и 
економии. Тие се движечка сила за одржување, зачувување и развој на руралните средини, и во културен и 
економски контекст. Тие придонесуваат за зачувување на богато и диверзифицирано културно наследство и 
пренесување на традиции. Тие исто така претставуваат значителен дел од работната сила во земјоделството 
и придонесуваат за развојот на руралниот сектор во услови на постојана депопулација. За жал, жените 
во руралните средини се исто така невидлива сила, бидејќи нивното присуство и улога не се прецизно 
рефлектирани во статистиката затоа што жените имаат тенденција да се пријавуваат како невработени, 
особено кога преземаат неплатено земјоделско работење. 

Многу од оние кои се вклучени во земјоделското работење не добиваат посебен приход од сопругот 
или другите машки членови на домаќинството. Со помош на нивните мажи и други самовработени мажи, 
тие немаат право на социјална сигурност и често не поседуваат имотни права на земјиште или фарми. 

Всушност, жените обезбедуваат голем дел од трудот на земјоделско производство, иако 
официјалната статистика базирана на инструментите за попис и истражување често не успева да ја 
идентификува женската работа и нејзиниот придонес кон благосостојбата на заедницата. Проблеми 
остануваат во собирањето на сигурни и сеопфатни податоци за работата на руралните жени во 
земјоделството и другите сектори за производство, поради: 1) невидливоста на женската работа; 2) 
сезонската и скратената природа на женската работа; и 3) неплатениот семеен труд (претежно на жени и 
деца).11 За да се надмине ова, во некои европски земји се спроведуваат родово сензитивни иницијативи 
како заедничка сопственост на фарми и земјоделски претпријатија.

Сепак, руралните области се од суштинско значење за постигнувањето на главната цел на Европа 
2020 за постигнување на стапка на вработеност од 75% од населението на возраст од 20 до 64 години. 
Претежно руралните региони генерираат 22% од вкупната вработеност во ЕУ-28, но стапката на вработеност 
во овие области е помала отколку во другите типови на региони. Ова е особено случај кај жените, постарите 
и нискоквалификуваните работници. Општо земено, ова главно се должи на пониското ниво на можности 
за вработување и на пониското ниво на образование меѓу работната сила во руралните средини.12

6 Ibid.
7 European Institute for Gender Equality “Relevance of Gender in the Policy Area”
8 Ibid
9 Europe 2020 – A European strategy for smart,sustainable and inclusive growth 
10 “European Institute for Gender Equality “Relevance of Gender in the Policy Area”
11 Ibid
12 Ibid
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Развојот на претприемништвото и самовработувањето во земјоделството и руралните средини е 
исто така, клучен за подобрување на ситуацијата со вработување на жените. Придонесот на жените во 
руралната економија може да се промовира преку самовработување и мали бизниси. Според Европската 
комисија, жените може да бидат во првите редови на иновации и диверзификација во руралните области 
преку развивање на нови активности, производствени линии и услуги. На пример, жените можат да 
развијат активности за агро-туризам, храна и производство на пијалоци, занаетчиски претпријатија и услуги 
за грижа. Жените често имаат дополнителна предност на свеста и знаење за локалните потреби, како и 
специфични интерперсонални и комуникациски вештини.13

Развојот на руралните области бара создавање и развој на нови економски активности во форма 
на нови фарми и диверзификација во неземјоделски активности. Ова може да вклучува обезбедување на 
услуги за земјоделство и шумарство, како и развој на активности поврзани со здравството, социјалната 
интеграција и туризмот. Оваа мерка, исто така, може да го поттикне претприемништвото помеѓу жените во 
руралните средини.

Република Северна Македонија е земја-кандидат за членство во ЕУ и има повеќе воспоставени механизми 
за еднакви можности т.е. родовата еднаквост. Инспирирана од заедничката земјоделска политика на ЕУ, земјата 
исто така ја потврди својата политика за рурален развој. Ова е особено важно бидејќи 45% од населението во 
земјата живее во рурални средини. Но, несомнено е дека е потребно вклучување на родот во политиката за 
рурален развој, како и дефинирање на развојните приоритети за руралните жени во други области (како што се 
образованието, здравството, социјалната заштита и економијата), бидејќи 49% од руралните жители се жени14.

 
Б) Состојбата со земјоделството и руралните жени во Република Северна Македонија 

Земјоделството (земјоделски сектор) е индустриска гранка на националната економија која 
вклучува земјоделско производство и примарна преработка на земјоделски производи. Примарна 
преработка на земјоделски производ е процес на подготвување и чување на примарните производи од 
растително потекло или животинско потекло до нивно пуштање во промет на начин кој придонесува за 
зачувување на квалитетот и механичката и хемиската конзистентност.15 

Речиси 45% од македонското население живее во рурални средини, кои зафаќаат околу 87% од 
вкупната површина на земјата. Бидејќи државата стана сѐ поотсутна од овие области, во изминатата деценија 
голем број села почнаа да пропаѓаат. Последиците од ова запоставување се особено тешки за ранливите 
групи кои живеат во ридско-планинските предели. Дури 43% од домаќинствата во овие предели изјавиле дека 
немаат доволно пари за храна. Особено во изолираните подрачја постојат многу малку здравствени центри, 
училишта и културни домови. Оттука, стандардите на образованието таму се многу ниски. Иако официјалните 
бројки посочуваат дека 95% од Македонците се писмени, помалку од 25% од сиромашното население се 
стекнало со образование повисоко од основното. Многумина воопшто не се школувале или пак не го завршиле 
основното образование; во оваа група се најмногу застапени жените: 73% од неписмените лица или лица кои 
немаат образование се жени. Несоодветните развојни политики за канализација, недостигот од чиста вода 
за пиење, патишта и сообраќајни мрежи, заедно со проблемите во земјоделското производство поврзани 
со сѐ повисоките цени на инпутите и пазарната несигурност доведоа до широко распространета стагнација и 
предизвикаа голем број млади луѓе да ги напуштат селата и да заминат во урбаните средини. Во некои места, 
неконтролираното иселување доведе до целосно празнење на селата за многу краток период. Уште во 1998 
година е забележано дека дури 121 село повеќе немаат жители, при што овој тренд продолжува и во текот на 
наредните години, додека пак во дури 21% од вкупниот број села во Република Северна Македонија живеат 
помалку од 50 жители. Во 104 села има само по 10 или помалку жители. Покрај тоа, во руралните средини 
се намалува и бројот на граѓанските здруженија и организации. Намалениот социјален капитал го лишува 
руралното население од можноста да се справи со влошената состојба и принудува голем број од нив да се 
селат во градовите. Младите жени во некои рурални делови бегаат од селскиот живот така што се мажат во 
градовите, веќе се чувствува негативното влијание на руралниот родов биланс.16 

13 Ibid
14 Центар за истражување и креирање на политики „Перспективите на жените од руралните средини“ стр. 9
15 Закон за земјоделство и рурален развој член 2 точка 5 објавен во Весник на Р. Северна Македонија, бр.49/10 од 12.04.2010 година
16 Федерација на фармерите на Република Северна Македонија „Повеќедимензионална анализа на сиромаштијата во РМ“ 2017 
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Распределбата на приходот и ресурсите е прилично нееднаква, и најмногу ги погаѓа децата под 
14-годишна возраст, руралните жени и невработените мажи. Младите лица во земјата (15-29 години) се 
меѓу најмногу ранливите и најлесно ранливи од социјална исклученост. Неформалната работа најмногу ги 
погаѓа младите работници и долгорочно невработените. Неповолната положба на ситните фармери како 
група на луѓе кои живеат во руралните средини во однос на неможноста ефикасно да ги користат факторите 
на производство–ниска продуктивност на факторите (вклучително и работната сила), најниски плати и 
пензии во земјата, недостиг од социјален капитал и немањето доверба–слаб интерес за организирани 
активности на ситните фармери преку задруги.

Во Република Северна Македонија, намалувањето на невработеноста го помогнаа фискално 
поддржаните активни политики за пазарот на труд, како и некои придобивки од вработување во приватниот 
сектор, особено во градежништвото. Во исто време, пензиите се покачуваа во изминатите пет години, 
достигнувајќи 30% од вкупното трошење на централната власт во 2016 година.17Според најчестиот статус 
на економска активност, стапката на сиромашни вработени граѓани изнесува 8,9%, додека пак стапката на 
сиромашни пензионери изнесува 7,3%. Според податоците од Државниот завод за статистика, Џиниевиот 
коефициентот (мерка за нееднаквост во распределбата на приходот) изнесуваше 33,7% во 2015 година, 
што претставува мало намалување на распределбата на приходот во споредба со 2010 година, кога 
индексот изнесуваше 40,8 (Лаекен индикатор за сиромаштија во 2010 година според Државниот завод 
за статистика).18 Податоците на Светска банка покажуваат постојано покачување на Џиниевиот индекс во 
Република Северна Македонија од 28,13% во 1998 година на 44,05% во 2008. Според изворот на семејниот 
приход, сиромаштијата е највисока кај домаќинствата кои живеат од социјална помош (90,6%), потоа следат 
домаќинствата кои приходуваат од земјоделството (57,4%) и оние што остваруваат приходи од привремена 
работа (57,3%). 

Според еднa анкета на Центарот за истражување и креирање политики19, во 2011 година просечниот 
животен стандард на руралните семејства изнесувал 5.424 МКД месечно (88 ЕУР), во споредба со 25.771 
МКД месечно (420 ЕУР) што ги заработува населението што живее во градовите. Земјоделскиот сектор 
традиционално се карактеризира со најниски плати во земјата, која во 2017 година изнесува 16.740 МКД 
(околу 270 ЕУР). И најниски пензии исто така се бележат во земјоделството. Минималната пензија што 
ја примаат фармерите изнесуваше 3.744 МКД (60 ЕУР) во декември 2010 година, додека пак просечната 
(целосно) земјоделска пензија во истиот период изнесуваше 6.282 МКД (малку над 100 ЕУР). Просечна 
(целосно) земјоделска пензија примаат 13.264 мажи и 1.851 жени, односно, само 12% од просечната 
(целосна) земјоделска пензија примаат жени кои се занимаваат со земјоделство. Од друга страна, жените 
преовладуваат кај оние корисници кои примаат минимална земјоделска пензија. 

Значаен приход за руралните домаќинства се обезбедува преку субвенциите врзани за 
земјоделското производство, што не е случај со домаќинствата кои живеат во урбаните средини. Кога 
станува збор за родови прашања (рурални мажи и жени), анкетата на Центарот за истражување и креирање 
политики во 2011 година покажа дека во најголем број случаи руралните жени се лишени од каков и да е 
облик на приход, т.е. 58% од сите рурални жени немаат лични примања, што е двојно повеќе од мажите во 
руралните средини.20 Пресметаните просечни лични примања за мажите изнесуваат 8.873 МКД, додека пак 
жените примаат помалку од половина од тој износ – 3.890 МКД. Покрај тоа, значително повисок процент 
на мажи покажуваат и повисок степен на самодоволност, отколку што е случајот со руралните жени (мажи 
73% наспроти жени 41%). Важен аспект кој придонесува за подигање на самодоволноста кај руралните 
жени е и нивниот степен на образование (колку што жените се повеќе образувани, толку е поголема и 
самодоволноста). 

Како и во повеќето други балкански постсоцијалистички земји, најголемиот дел од земјоделските 
домаќинства припаѓаат на групата ситни индивидуални земјоделски производители (99%), при што 
околу 58% од нив имаат фарми со големина под 1 ха или, 87,6% од домаќинствата со под 3 ха. Во 2013 
година, користената земјоделска површина (КЗП) се покачи на 315.900 ха, со што се зголеми просечната 
КЗП по домаќинство на 1,9 ха. Околу една половина од фармите се специјализирани за производство на 
17 Светска банка (2017)
18 Федерација на фармерите на Република Северна Македонија„Повеќедимензионална анализа на сиромаштијата во РМ“ 2017
19 Центар за истражување и креирање политики, „Перспективи-те на жените во руралните средини“, 2012
20 Ibid. 



10 11

житарки или имаат мешано производство (со градинарство или сточарство).21 Поради бавниот процес 
на консолидација на фармите, ситното фармерство и слабата употреба на факторите на производство, 
македонското земјоделство се соочува со ниска продуктивност на факторите (вклучително и работна 
сила). Според структурата на земјоделските домаќинства и нивната економска големина, половината од 
домаќинствата во земјата (84.740 домаќинства или 49,6% од вкупниот број домаќинства) остварија приходи 
под 2.000 ЕУР во 2013 година, додека пак заедно со наредната по големина економска група (со приходи од 
2.000 до 4.000 ЕУР) бројката се покачува на 118.396 домаќинства или близу 70% од сите домаќинства. Само 
0,4% од домаќинствата имаат економска големина од 25.000 до 50.000 ЕУР.22 

Приватните финансиски ресурси се исто така важни, особено во земјите кои имаат повисок степен 
на миграција и понизок животен стандард. Поради различните социо-економски влијанија, миграцијата во 
земјата бележи тренд на зголемување. Процентот на населението кое мигрираше во 1990-тите изнесува 
11,1%, а се покачи на 16,8% во 2000 година, и на 21,3% во 2010. Промените во приливот на дознаките 
посочуваат на големи колебања низ годините, но сепак претставуваат значаен дел од БДП (2,8% – 2002; 
4,2% – 2007; 4,1% – 2012).23

1.2. Правна рамка
Уставот на Република Северна Македонија во членот 9 каде се регулирани граѓанските и политичките 

слободи и права јасно потенцира дека: „Граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во 
слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, 
политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба“.24

Со изработката на Националниот план за акција за родова рамноправност од страна на 
Министерството за труд и социјална политика, усвоен од Владата на РСМ во декември, 1999 година, 
најавен е почетокот на промовирањето и придавањето на се поголемо значење на правата на жените во 
сите области од општественото живеење.25 Во подоцнежните години, државата ја согледува неопходноста 
од вклучување на начелото на еднакви можности на жените и мажите, со што истото е составен дел од 
бројни законски и подзаконски акти кои го сочинуваат македонското законодавство.

Во 2006 година за прв пат е донесен Законот за еднакви можности на жените и мажите26. Во таа 
насока, се носи и Национален план за акција за родова рамноправност за периодот од 2007 до 2012 година27, 
Закон за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година28, како и Закон за спречување и заштита 
од дискриминација29. Целта на Законот за еднакви можности  е воспоставување  на  еднаквите  можности  
на  жените  и  мажите  во сите области на општествениот живот и тој го поставува прашањето на еднакви 
можности како грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор кои 
треба да се залагаат да ги отстранат пречките и создавање услови за остварување на потполна  еднаквост 
меѓу жените и мажите. 

Во Законот за работни односи30, во член 6 став 2 регулирано е обезбедувањето на еднакви 
можности и еднаков третман во врска со: пристап до вработувањето, условите за работа, еднаква плата 
за еднаква работа, професионални шеми за социјално осигурување, отсуство од работа, работното време 
и окажувањето на договорот за вработување. Сите овие правни и законски прописи се во насока на 
обезбедување родова рамноправност и еднакви можности на жените и мажите. Законската рамка постои, 
заложбите за родова рамноправност меѓу жените и мажите е присутна, но сепак, присутноста на родовиот 
јаз и дискриминацијата во секојдневното живеење се евидентни. 

21 Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020.
22 Истражување на структурата на фармите, типологија и структура на земјоделските домаќинства, 2013.
23 World Bank “World Development Indicators”
24 Устав на Република Северна Македонија: со амандманите на Уставот I-XXXII. –Скопје, Член 9, Службен Весник на РСМ, 2011.
25 Национален план за акција за полова рамноправност, 1999, МТСП.
26 Закон за еднакви можности на жените и мажите, Службен Весник на РСМ бр. 66/2006.
27 Национален план за акција за родова рамноправност, 2007-2012, Скопје мај 2007, МТСП.
28 Закон за еднакви можности на жените и мажите, Службен Весник на РСМ бр. 6/2012.
29 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен  весник  на РМ  бр.50/2010. 
30 Закон за работни односи, член 6, став 2, Службен  весник  на РМ  бр.167/2015
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Планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој во нашата држава, целите на 
националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска 
политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за 
уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и рурален развој, државната помош 
во земјоделството и руралниот развој, формите на организирање и здружување во земјоделството и 
контролата на спроведување на мерките и надзорот над спроведувањето се регулирани со Законот за 
земјоделство и рурален развој.31

Согласно наведениот Закон, целите на националната земјоделската политика на Република Северна 
Македонија се насочени кон: 

 » обезбедување на стабилно производство на квалитетна и поевтина храна и обезбедување на 
населението со доволни количини храна, 

 » зголемување на конкурентната способност на земјоделството, 

 » обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство, 

 » одржлив развој на руралните подрачја и

 » оптимално искористување на природните ресурси со почитување на начелата за заштита на 
природата и животната средина. 

За остварување на овие цели, законодавецот предвидел низа мерки и инструменти за политиките 
за: уредување и поддршка на земјоделски пазари; директни плаќања и  рурален развој. Финансирањето 
на националната земјоделска политика се врши од: Буџетот на Република Северна Македонија, Буџетот на 
Европската унија, донации и  други извори согласно со закон.32

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) е другата клучна институција 
за развојот на земјоделството која е основана со Законот за основање на Агенција за поттикнување на 
развојот на земјоделството.33

АПРЗ преку системот на давање на советодавни услуги на земјоделските стопанства (ЗС), има за 
цел да овозможи трансфер на знаења и информации, како и нивна имплементација кај ЗС во насока на 
подобрување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производство со економска оправданост, 
конкурентност на македонските пазари во ЕУ и пошироко, одржлив развој на земјоделството во руралните 
подрачја, како и поддршка во развојот и реализацијата на аграрната политика со одржување на база на 
податоци од ЗС преку теренски посети на ЗС.

Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година во вкупен износ од 
2.132.000.000,00 денари се обезбедени, согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 
година34, раздел 140.04 – Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, 
Програма 2 – Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Потпрограма 20 – Финансиска 
поддршка во земјоделството ставка 464 – разни трансфери во износ од 320.000.000,00 денари, Програма 2А 
– Финансиска поддршка на рурален развој ставка 489 – капитални субвенции за претпријатија и невладини 
организации во износ од 1.812.000.000,00 денари. 

Како владини мерки за финансиска поддршка за 2018 година се предвидени низа мерки кои се 
поделени во два дела:

1)  Мерки за финансиска поддршка на руралниот развој

2)  Мерки за техничка поддршка на земјоделството и руралниот развој.

31 Закон за земјоделство и рурален развој, консолидиран текст, март 2017
32 Ibid
33 Закон за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, Службен Весник на РСМ бр. 3/98.
34 Буџет на Република Северна Македонија за 2018 година, Службен Весник на РСМ бр.196/17.
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За реализација на мерките од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 
година, Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за користење финансиска 
поддршка. 

Посебна важност за развојот на земјоделството има инструментот за претпристапна помош за 
рурален развој – ИПАРД II Програмата (2014-2020)35 за Република Северна Македонија што овозможува 
пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош за одржливо земјоделство 
и рурален развој со фокус на имплементација на законодавството на Европската Заедница во однос на 
заедничката земјоделска политика и политиките за конкурентно одржливо земјоделство, силни и одржливи 
рурални заедници и разновидна и одржлива рурална животната средина. ИПАРД програмата содржи мерки 
во рамките на кои жените земјоделки имаат предност, односно добиваат повеќе поени при рангирањето.   
Во тој контекст, во 2018 година беше потпишана Декларација за подобрување на социјалната и економската 
положба на жените од руралните средини меѓу МТСП и МЗШВ.36

35 Инструмент за претпристапна помош за рурален развој – ИПАРД II Програма (2014– 2020)
36 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – „Министрите Николовски и Царовска потпишаа Декларација 

за подобар статус на руралните жени“
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Дел  2
Меѓународни искуства и добри пракси за важноста на 
вклучување на родовата перспектива за руралниот и 

земјоделски развој  
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2.1. Цели за одржлив развој

Милениумските развојни цели истекоа во 2015 година и како нивно продолжување од страна на 
ООН беа развиени и усвоени Целите за одржлив развој во документот „Трансформирање на нашиот свет: 
Агенда 2030 за одржлив развој“. 

Целите за одржлив развој (ЦОР) претставуваат сет од 17 цели, 169 специфични цели и 230 
индикатори за промовирање на напредок во  развојот притоа штитејќи ја планетата. Инаку познати и како 
Глобални цели, ги засегаат сите сектори на владеењето и развојот и повикуваат на акција од страна на сите 
земји.

Агенда 2030 е глобална по природа и универзална според примената, затоа е применлива за 
сите земји, како за развиените така и за тие во развој, при што се земаат предвид различните национални 
состојби, капацитети и ниво на развој. На овој начин се адресираат универзални грижи и предизвици, 
истовремено прифаќајќи дека секоја земја се соочува со различни потреби, приоритети и способност да 
одговори на предизвиците и барањата на Агендата 2030.

Главното мото на документот гласи „Никој не смее да биде запоставен“ и истиот е усвоен од страна 
на сите земји членки на ОН. Документот содржи 17 Цели за одржлив развој, преку кои се предвидува да се 
стави крај на екстремната сиромаштија, нееднаквоста, неправдите и да се заштити нашата планета. Оваа 
агенда има времетраење и рок за исполнување до 2030 година.

Земјодeлството посебно нагласено во Целта број 2 покрај Целта 5 која се однесува на родовата 
рамноправност.

Клучните чинители во спроведувањето на Агендата за 2030 година се владите на земјите, кои треба 
да ги прилагодат политиките кои ја одразуваат нивната национална реалност и да обезбедат регулаторни и 
поттикнувачки структури за да помогнат во постигнувањето на новите цели.

 Î 17-те Цели за одржлив развој се:

 » Цел 1: Крај на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде.
 » Цел 2: Крај на глад, постигнување безбедност на храната и подобрување на исхраната и 
промовирање одржливо земјоделство.

 » Цел 3: Обезбедување здрав живот и промовирање на благосостојбата за сите возрасти.
 » Цел 4: Обезбедување на сеопфатно и квалитетно образование за сите и промовирање на 
доживотното учење.

 » Цел 5: Постигнување на родова рамноправност и зајакнување на сите жени и девојки.
 » Цел 6: Обезбедување пристап до вода и санитација за сите.
 » Цел 7: Обезбедување пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија за сите.
 » Цел 8: Промовирање на инклузивен и одржлив економски раст, вработување и пристојна работа 
за сите.

 » Цел 9: Изградба на еластична инфраструктура, промовирање на одржлива индустријализација и 
поттикнување на иновациите 
Цел 12: Обезбедување на модели на одржлива потрошувачка и производство

 » Цел 13: Итна акција за борба против климатските промени и нејзините влијанија
 » Цел 15: Одржливо управување со шумите, борба против опустинување, запирање и враќање на 
деградацијата на земјиштето, стопирање на загубата на биодиверзитетот

 » Цел 16: Промовирање на праведни, мирни и инклузивни општества
 » Цел 17: Ревитализација на глобалното партнерство за одржлив развој37

37  United Nations Sustainable Development Goals 
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2.3 Позитивни политики и практики од светот
Следните неколку примери  за позитивни практики се земени од Европската мрежа за рурален 

развој која промовира учество на  жените во земјоделието.

1. Регионот на Стокхолм, Шведска (2012-2015)38 - Развој на бизнисот за жени - прилагодена 
поддршка за рурални жени-претприемачки.

Развој на бизнисот за жени обезбеди програма за бизнис обука на 60 жени, давајќи им знаење и 
вештини потребни за изготвување бизнис план за развој на нивниот рурален бизнис.

Резиме на проектот:

Целосниот потенцијал на женското претприемништво во руралните средини може да биде 
попречен од недоволно деловно знаење, вештини и доверба. Овој проект обезбеди програма за 
бизнис обука во текот на шест сесии на вкупно 60 жени. Теоретски курсеви се мешаа со практични 
вежби врз основа на вистински случаи.

Покрај курсот, материјали и активности за обука, беше создадена група на Фејсбук за да се олесни 
вмрежувањето и поддржувањето на колегите меѓу женските претприемачи.

Резултати од проектот:

Зголемено бизнис знаење, вештини и доверба на 60 рурални жени.

50 учесници ги комплетираа бизнис плановите, одобрени од надворешни консултанти.

Учесниците ја поминаа обуката со постојано висок рејтинг и многу од учесниците ја препорачуваа 
програмата на пријатели и познаници.

Многу од жените продолжуваат да се поврзуваат и меѓусебно да нудат поддршка на колегите.

2. ШПАНИЈА (2010-2013)39 – проект за нови вработувања и технологии

Проектот за вработување и нови воведување на нови технологии вклучи осум локални акциски групи 
во пет шпански региони – Андалузија, Астуријас, Кастиља-Ла Манча, Кастиља и Леон и Мадрид. Целта на 
проектот беше да се стимулира претприемништвото кај руралните жени во склоп на Националната рурална 
мрежа, на тој начин подобрувајќи го нивниот пристап до информации и комуникациски технологии. Овој 
проект распореди „агенти за вработување“ во секоја област за на руралните жени претприемачи да им 
пружи поддршка при вработување. Во склоп на проектот беа спроведени и 11 онлајн тренинг курсеви во кои 
учествуваа 833 жени, а се одржаа и семинари на тема како жените да оформат земјоделски кооперативи.

Резултати од проектот:

Како резултат на проектот оформени беа 43 нови претпријатија. Тие се регистрирани, заедно со 
листа на нивните производи на Vivero Virtual, еден вид на „виртуелен инкубатор“. Во рамки на 
проектот обзебедена е и поддршка за создавањето на мрежи и женски здруженија.

38 European Network for Rural Development “Business Development for Women – tailored support for female rural entrepre-
neurs” 

39 European Institute For Gender Equality – Online Business Training for Rural Women 2010 - 2013
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3. ЛИТВАНИЈА (2014-2015)40 - ,,Селски добра“ 

Овој Литвански ЛИДЕР проект им овозможи на жените од едно мало село да создадат бренд за 
нивното органско овошје и зеленчук и да го зголемат приходот што го генерираат со продажба на своите 
производи од дома.

Резиме на проектот:

Pociūnėliai е мал град во Шјаулаи, Литванија. Во последниве години неговото население се 
намалува, бидејќи младите луѓе заминуваат во градот и бизнисите се намалија. Мажите обично 
работат во секторот земјоделство или шумарство и вршат физичка работа. Сепак, жените имаат 
многу ограничени можности за работа. Главната активност на локалните жени е да одгледуваат 
овошје и зеленчук. Во одреден момент почнаа да ги продаваат своите производи кои се органски, 
но со ограничен успех. Нивното село е лоцирано далеку од поголемите градови и нивните свежи 
производи нема лесно да стигнат до овие пазари. Така, жените почнаа да размислуваат за тоа како 
да соработуваат со цел да продаваат повеќе стоки.

Проектот го иницираше брендот "Village goodies" за да им помогне на жените подобро да ги 
продаваат своите органски производи. Се создаде линија за пакување, картички за нарачки, 
информативни летоци и веб-страница. Работните простории беа реновирани за да се исполнат 
хигиенските барања и беа купени машини (производител на сокови и опрема за сушење). Опремата 
за сушење е особено корисна бидејќи животот на производот е релативно краток и сушење може 
да го продолжи датумот на продажба. По некои експерименти, жените ја проширија своите палета 
на производи за да вклучат билен чај, бонбони од моркови, цвекло и тикви.

Резултати од проектот:

Проектот овозможи селските жени да работат заедно и да ги искористат предностите на 
побарувачката за органски производи во соседните градови. Тоа им помогна да се прошири 
нивната палета на производи за подобро да се служи на тој пазар.

Жените прават повисоки приноси на нивната сезонска палета на производи.

Вкупно 15 жени се профитабилно вработени во претпријатието, обезбедувајќи дополнителен 
поттик за локалната економија.

40 European Network for Rural Development - “Goodies Village” in Lithuania
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Дел  3
Цели и методологија
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3.1. Цели на истражувањето 

Целта на ова истражување е да обезбеди релевантни информации, врз чија основа ќе се направи 
проценка за перспективите на жените во руралните средини (социо-економскиот развој, можностите 
за пристап до државните услуги, користењето/регулирањето на породилното отсуство и пензијата 
итн.), причините за нискиот процент на користење на средствата од ИПАРД фондовите и пречките 
(административни и практични) на земјоделците при аплицирањето и користењето на средствата, 
потребите за обуки и понатамошен развој со фокус на жените и младите. 

Целта на истражувањето е конкретизирана низ повеќе задачи:

 » Проценка на структурата на жените во руралните области во пет општини според образование 
и работен статус.

 » Процека на пристапот до сервисите на локално ниво (училишта, болници, банки и сл).

 » Проценка на статусот на жените во однос на сопственост на имот и земјоделска механизација.

 » Проценка на запознатост и можностите за аплицирање за различни видови на финансиска 
поддршка за рурален и земјоделски развој и предизвиците со кои се соочуваат при реализација 
на истите.

 » Можности за информирање и посета на обуки и надградување на знаењата.

Истражувањето обезбедува преглед на правната рамка и ги посочува проблемите кои се јавуваат за 
искористување на средствата на ИПАРД фондовите, преку прилагодување на земјоделството во Република 
Северна Македонија со стандардите на ЕУ, како и капацитетите на националните институции да одговорат 
на потребите на населението. 

Квалитативната анализа го зема предвид и економско–социјалниот и културниот контекст на самата 
локална заедница, како и местото на живеење, како важен фактор во имплементацијата на тековните 
национални и локални стратегии и акциони планови.

3.2. Пристап и користена методологија
Наодите од оваа анализа се темелат на методологија развиена специјално за ова истражување. 

Таа вклучува прибирање на примарни и секундарни податоци. Секундарните податоци се добиени преку 
анализа на клучни документи (закони, анализи, истражувања). Овде се концентрираме на примарното 
прибирање податоци кое се состоеше од комбиниран методолошки пристап кој вклучува:

а) анкета 

б) фокус групи 

в) интервјуа со клучни засегнати страни

Анкетата се спроведе во следните локации:

Гостивар – селата Тумчевиште, Орќуше, Долна Бањица, Горна Бањица, Дебреше, Чајле, Чегране, 
Форино, Речане, Вруток, Сенокос, Неготино-Полошко, Вруток, Топлица, Пирок, Градец, Равен, Врапчиште, 
Сретково, Требиште, Ново Село, Зубовце, Беловиште, Железна Река, Врбен, Беличица, Церово, Г. Јеловце, 
Дуф, Сенце, Д. Ѓоновица, Ростуше и Присојница и градот Гостивар

куманово – селата: Орашац, Скачковце, Љубодраг, Умин Дол, Никуљане, Челопек, Пелинце, 
Драгоманце, Тромеѓа, Речица, Пчиња, Режановце, Долно Коњаре, Довезенце, Ново Село, Лопате, Агино 
Село, Презово, Романовце, Војник, Горно коњаре, Степанце, Бајловце, Карпош
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Струга: Велгошти, Требеништа, Волино, Радожда, Калиште, Мислешево, Арбиново, Злести, Лешани, 
Белчишта, Рамнеј, Климештани, Лескоец, Мешеишта, Велешта, Јабланица, Корошишта, Маруништа, 
Делогожда, Враништа, Мислешево, Вишни, Ливада, Октиси, Корошишта

Прилеп: Загорани, Ерековци, Чаниште, Дупијачани,Небрегово, Пашино Рувци, Обршани, Алинци, 
Шелеверци, Канатларци, Галичани, Кадино Село, Бучин, Мало Коњари, Големо Коњари, Витолиште, 
Канатларци, Веселчани, Ново Лагово, Витолиште, Дуње, Галичани, Славеј, Кривогаштани, Крушеани, 
Кореница, Воѓани, с. Дебреште, с. Небрегово, с. Секирци и Прилеп

Струмица: Костурино, Куклиш, Добрејци, Дабиле, Босилово, Дукатино, Градашорци, Владевци, 
Радичево, Василево, Калуѓерица, Радовиш, Игњево, Ново Село, Колешино, Сушица, Мокриево, Борисово, 
Седларци, Банско, Мокрино, Моноспитово, Пиперево, Ангелци, Сушево, Костурино, Орманли, Дорламос, 
Три Води, Попчево, Муртино, Сачево, Баница, Габрово, Просениково, Свидовица, Вељуса

Секој анкетар во просек анкетираше 16 жени и 4 мажи или вкупно 500 жени и 100 мажи.

Прашалникот беше  составен од четири (4) дела: општи информации, отпочнување и водење 
на сопствен бизнис – земјоделска дејност, поддршка на земјоделството и руралниот развој и обуки и 
информирање. Неговото пополнување не одземаше повеќе од 15 минути. Учеството во анетата беше 
анонимно, се гарантираше дека личниот идентитен на испитаникот/чката нема да биде откриен.

Персоналот на проектот беше одговорен за организирање на интервјуа со локалните институции 
одговорни за поддршка на руралниот и земјоделскиот развој, но исто така и со други локални институции 
како Агенцијата за вработување, а во врска со регулирањето на пензиите, Центарот за социјална грижа, 
општинскиот оддел за локален економски развој итн.

Според полот најголем дел од испитаниците (81%) се жени. Доминантноста на жената во оваа 
анализа е од голема важност, бидејќи ќе ни даде точна и прецизна слика за состојбата на руралната жена и 
каде се наоѓа таа денес. Токму руралната жена е во фокусот на оваа анализа.

По прашањето дали живеат во урбана или рурална средина се произнеле 585 од 600 испитаници. 
Од нив, 486 (81%) изјавиле дека живеат во село, а 99 (16.5%) од нив дека живеат во град. Иако целта на 
ова истражување е да се утврдат состојбите меѓу руралното земјоделско население, вклучено е и градско 
население како контролна група.

Според етничката припадност најголем дел од испитаниците се Македонци (77%), Албанци (15.5%) 
и Срби (4.7%). Покрај овие имаше Роми (0.3%), Хрвати (0.2%), Турци (1.2%) и  македонци муслимани (0.7%). 

600 испитаници се произнеле по однос на својата возраст, па така најбројни со учество од 29.8%, 
односно 179 на број се испитаниците на возраст помеѓу 41 и 50 години. Нешто помалубројни се испитаниците 
на возраст помеѓу 31 и 40 години, со учество од 25.7%, односно 154 лица во апсолутни бројки. На трето 
место по бројност се лицата на возраст помеѓу 51 и 64 години со 140 лица или 23.3%. Најмалку застапени 
се најмладите и најстарите испитаници со по 5% од вкупниот број. Старосната структура на испитаниците 
ги контекстуализира податоците добиени од анкетата, кои ги рефлектираат ставовите и искуствата на 
доминантните старосни групи (помеѓу 31 и 64 години).

Според степенот на образование најголем дел од испитаниците имаат средно образование од 
кои 39.8% имаат средно стручно училиште, а 17.5% гимназија како и основно образование (21.3%). 19% од 
испитаниците имаат високо образование додека 1% се без никакво формално образование. Останатите 
ниски проценти отпаѓаат на други форми на високо образование. Овој пресек на образовната структура 
рефлектира генерално ниско општо ниво на образование.

На прашањето за брачниот статус одговориле вкупно 598 од 600 испитаници. Од нив, 501 или 83.8% 
изјавиле дека се мажени/женети, 77 или 12.9% дека се немажени/неженети, 13 или 2.2% дека се вдовици/
вдовци и 7 или 1.2% дека се разведени
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Најголем дел од испитаниците се грижат за едно до две деца во семејството,  а според возраста на 
децата 21.2%  од испитаниците имаат деца на возраст меѓу 20-26 години и 19.8% имаат деца на возраст помеѓу 
6 до 15 години, додека 17.3% имаат деца на возраст помеѓу 15-19 години. 14.8% имаат деца на 27 години, а 
речиси исто толку (14.6% немаат деца). 12.4% се грижат за деца до 6 години од кои 66% се со едно дете.

Во однос на вработувањето, најголем дел од испитаниците 37.8% се невработени, од кои 
поголемиот дел (околу 67%) се пријавени во Агенцијата за вработување. Останатите речиси подеднакво 
се распределени во приватен сектор (13.3%), јавен сектор (12.3%) или се самовработени како земјоделци 
(13.2%) или основачи на мали бизниси (4.5%). Околу 3.5% се пензионери, додека 8.5% се регистрирани по 
Закон за пензиско и здравствено осигурување.

Фокус групи

Со цел да се провери применливоста на подготвените прашалници, во секоја општина беа 
организирани фокус групи кои вкупно опфатија приближно 100 учесници во 5-те пилот општини. Составот 
на фокус групите беше мешовит, односно во истите учесници беа претставници на локални здруженија кои 
што делуваат во секторот земјоделство и рурален развој (25), претставници на локалните самоуправи, на 
локалните и регионални канцеларии на АПРЗ (Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството) 
(6), подрачните единици на Министерството за земјоделство (6), Јавното претпријатие за пасишта (3) 
претставници на ветеринарни страници (2), индивидуални земјоделци и жени земјоделки (56).

Во фокус групите составени од земјоделци, се бараше да посочат практични проблеми кои потоа 
беа трансформирани во прашања за претставниците на локалните и националните институции за поддршка. 
Секоја фокус група беше водена од професионален модератор. 

Интервјуа со клучни засегнати страни

Интервјуа за  перспективите на жените во руралните средини, користењето на финансиска поддршка, 
и причините за низок процент на аплицирање за средства од ИПАРД фондовите, особено апликациите 
од жени и млади беа спроведени со клучните засегнати страни (Платежна агенција, Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството итн.)

За таа цел, се подготовија прашалници за земјоделците и за претставниците на локалните и 
националните институции за поддршка, со намера да се истражат перспективите на жените во руралните 
средини (социо-економскиот развој, можностите за пристап до државните услуги, користењето/
регулирањето на породилното отсуство и пензијата итн.) причините за нискиот процент на користење 
на средствата од ИПАРД фондовите и пречките (административни и практични) на земјоделците при 
аплицирањето и користењето на средствата, со фокус на жените и младите. 

За развој на прашалниците, секој партнер помогнa во идентификацијата на експерти од нивната 
област на работа, со цел да се добие холистички пристап кој ќе обезбеди увид во позициите и потребите 
на земјоделците, кои подоцна ќе бидат вклучени во проектните активности и истите служат како база во 
препораките за политиките.
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Табела број 1: Истражувачкиот примерок од средбите со институциите според етничкиот и полов состав

Мажи (број, 
процент)

Жени (број, 
процент)

Албанци 
(број, 

процент)

Македонци 
(број, 

процент)

Срби (број, 
процент) Вкупно

Струга 6 (60%) 4 (40%) 5 (50%) 5 (50%) 0 10

Гостивар 5 (62.5%) 3 (37,5%) 2 (25%) 6 (75%) 0 8

Куманово 2 (25%) 6 (75%) 1 (12.5%) 5 (62.5%) 2 (25%) 8

Прилеп 8 (61.5%) 5 (38.5%) 4 (30.8%) 9 (69.2%) 0 13

Струмица 4 (80%) 1 (20%) 0 5 (100%) 0 5

Вкупно 25 (56.8%) 19 (43.2%) 12 (27.3%) 30 (68.2%) 2 (4.5%) 44

Во склоп на средбите со институции интервјуирани се претставници од следните институции:

 » Центри за вработување во склоп на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија 
(АВРСМ)

 » Центри за социјална работа

 » Општини

 » Агенција за поддршка на развојот на земјоделството (АПРЗ)

 » Платежната агенција

3.3. Целни групи
Целни групи на примарното истражување се жените и младите од руралните и земјоделски средини 

во пет општини во Република Северна Македонија. 

Руралните жени (само 30% се регистрирани сопственици на земјиште) се дефинираат како женско 
население која живее во руралните средини. Руралните жени ја претставуваат најосновната група од 
активниот економски живот во споредба со руралните мажи. Младите жени кои живеат во руралните 
средини имаат потешкотии да пристапот до пазарот на трудот. 
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Дел  4
Наоди од истражувањето
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4.1. Пристап до основни услуги 
Од анкетираните е побарано да ја наведат нивната оддалеченост од одредени установи, служби 

и објекти неопходни за непречено одвивање на секојдневниот живот и одржување на задоволителен 
животен стандард. Анкетата покажува дека не секогаш испитаниците имаат добар пристап до истите. Иако 
скоро 90% од испитаниците изјавиле дека живеат на 0-2 км од автобуска станица, а околу 80% живеат на 
истиот радиус од самопослуга, голем број на услуги им се подалечни и помалку достапни.

281 испитаник, односно 46.8% од вкупниот број на анкетирани живеат на растојание од 5-10 км или 
над 10 км од градинка. Овие дистанци значат дека честопати жените се принудени да го напуштат пазарот на 
труд, да останат дома и да ги чуваат децата, со што се намалуваат вкупните семејни приходи и се влошува 
општата финансиска сигурност на вака погодените фамилии. Доволната покриеност со градинки и непречениот 
пристап до истите е прашање на човекови права и потребно е да се мобилизираат општествените ресурси за 
што побрзо да им се обезбеди оваа основна услуга на родителите и на нивните деца.

Достапноста на основни училишта е умерено добра. 419 испитаници или скоро 70% живеат на растојание 
од 0-2 км односно од 2-5 км растојание од основно училиште со деветолетка. На поголема оддалеченост од 
основно училиште од овој вид, односно од 5-10 км или над 10 км се наоѓаат 23.7% или 142 испитаници.

Достапноста на средни училишта е исто така на неприфатливо ниско ниво. Дури 320 од испитаниците 
или 53% живеат на растојание од 5-10 км односно над 10 км од средно училиште. Дури 319 (53.2%) од 
испитаниците изјавиле дека живеат на 5-10 км односно повеќе од 10 км од библиотека, што дополнително 
ги ограничува можностите за интелектуална надградба на испитаниците.

Покрај образованието, пристапот до здравствените услуги исто така остава голем простор за подобрување 
– 266 испитаници или 44.3% живеат на 5-10 км односно повеќе од 10 км од општа амбуланта, каде би можеле 
да бидат прегледани од својот матичен лекар. Пристапот до здравствена заштита е клуч за превенција и рано 
третирање на многу излечиви болести, а воедно и основно човеково право. Слична е ситуацијата и со пристапот 
до педијатар (321 испитаник – 53.5% на 5-10 или над 10 км растојание); пристапот до поликлиника/лабораторија 
(309 испитаници – 51.5% на 5-10 или над 10 км растојание); гинеколошка ординација (334 испитаници – 55.6% 
на 5-10 или над 10 км растојание); стоматолошка ординација (293 испитаници – 48.9% на 5-10 или над 10 км 
растојание) или аптека (289 испитаници – 48.1% на 5-10 или над 10 км растојание).
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Графикон број 1. Пристап до основни услуги
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Институционалните и административни услуги треба да бидат достапни на секој граѓанин 
подеднакво. Во случајот на граѓаните во руралните подрачја, ова најчесто не е случај. 313 испитаници 
или 52.1% треба да патуваат од 5-10 км до над 10 км за физички да пристапат до локална канцеларија на 
општината. Уште повеќе, 321 испитаник или 53.5% се оддалечени 5-10 км односно над 10 км од подрачна 
единица на Министерството за земјоделство. 336 испитаници, или 56% се 5-10 км или над 10 км оддалечени 
од Центар за социјални работи и конечно, 337 испитаници или 56.1% од испитаниците живеат на 5-10 км 
или над 10 км од канцеларија на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството (АПРЗ). Доколку 
некој од анкетираните сака да ја посети Агенцијата за вработување, постои шанса од 56% да е еден од 336те 
кои се наоѓаат на 5-10 км односно повеќе од 10 км растојание од истата.

Пристапот до банкарски услуги е основен предуслов за учество во формалната економија и за 
инвестирање во проширување на постоечкиот производен потенцијал. За жал, 330 од анкетираните или 
55% се наоѓаат на 5-10 км или повеќе од 10 км растојание од банка, а 327 или 54.5% се на истите растојанија 
од банкомат од банката која ја користат.

328 од испитаниците (54.7%) се наоѓаат на 5-10 км или над 10 км оддалеченост од театар или кино.
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Банкомат од вашата банка Бензинска пумпа
Самопослуга Театар/кино

Графикон број 2. Пристап до основни услуги

И наодите од фокус групите потврдија дека постојат проблеми во пристапот до здравствени услуги 
и градинки - жителите во руралните средини во регионот немаат  медицинска служба и најчесто треба да 
патуваат десетици километри за да добијат здравствена услуга и пристап до дневен престој за децата. Во 
оваа насока испитаниците од фокус групите особено ја нагласија потребата за доедукација на жените и 
нивно вклучување во социјалниот живот на општината бидејќи ниту тие имаат доволно сервиси во нивна 
близина ниту пак излегуваат надвор од домот освен по потреба, а немаат ниту организирани форми преку 
кои што би делувале.

Може да се заклучи дека на руралните жени најлесен пристап им е овозможен до најосновните 
животни потреби (храна и јавен превоз) додека за сите други услуги кои ги нуди државата (здравствена и 
социјална заштита) тие треба да направат дополнителен напор за да ги остварат своите потреби во оваа 
насока. Непостоењето на матичен лекар во близина на местото на живеење им го ускратува правото на 
граѓаните на редовни лекарски контроли, превенција од разни болести и потребното лекување во случај 
на болест. Посебно загрижува тешкиот пристап до гинеколози и педијатри кои се основа за зачувувањето 
на сексуалното здравје на жените како и заштита на здравјето на децата  и доенчињата. Дури и пристапот 
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до образованието  (особено средно) кое е задолжително, во дел од руралните области претставува 
предизвик за жителите. Сервисите кои ги обезбедува државата, а се однесуваат на вработување (Агенција 
за вработување и Агенција за поддршка на земјоделството) исто така се тешко достапни за поголемиот дел 
од жените од руралните средини. Како резултат  на неможноста на секое невработено лице редовно да се 
јавува лично во просториите на АВРСМ (поради далечината, финансиските издатоци и слично) голем дел 
од невработените жени не се пријавуваат во Агенцијата за вработување и така не можат да ги ползуваат 
услугите кои таа ги нуди.  

4.2  Можности и услови за започнување на сопствен бизнис во 
земјоделството

Евидентно е дека повеќето од руралните жени не се сопственички на земјиште. Анкетата покажа дека на 
прашањето „Дали сте сопственик/-чка на земјиште?“ вкупно одговориле 605 испитаници. Од нив малку повеќе 
од половината односно 52.2% или 316 испитаници одговориле со Не, 36.4% или 220 одговориле потврдно, 
односно дека се сопственици/-чки на земјиште. Останатиот дел (11% од испитаниците – 67 лица) ги заокружиле 
останатите алтернативни одговори. Најголем дел од жените кои не поседуваат земјиште се со најмногу средно 
образование (175 од 232 жени) и повеќе од половината се невработени. Имајќи го предвид овој податок, може 
да се каже дека истите се лишени од многу права и бенефиции од областа на земјоделството и руралниот развој 
и не можат да ги користат бенефитите и финансиската помош која ја нуди државата и ИПАРД фондовите.

220; 36%

316; 52%

22; 4%

45; 7%

Да
Не
Имам земено земјиште под 
наем од државата
Имам земено земјиште под 
наем од приватно лице
Друго

Графикон број 3. Сопствеништво на земјиште

Фокус групите потврдуваат дека традиционалните обичаи при наследување на земја при што 
во делбениот биланс најчесто се вклучени само машките деца, сé уште постојат со тоа што во одредени 
региони полека, но сигурно се надминуваат и сé повеќе има примери кога и женските деца се јавуваат како 
наследници на делбениот имот. Брачните другари поретко купуваат земја, бидејќи најмногу ја обработуваат 
почвата која ја добиле во наследство, при што ова најмногу се должи на падот на земјоделското производство 
во регионот согласно незавидната положба која ја имаат земјоделците во однос на нестабилната цена и 
пласманот  на производите. Во однос на ова учесниците во фокус групите се согласија дека поради оваа 
состојба и немање стимул, младите се почесто се одлучуваат да мигрираат и не остануваат во државата, така 
што многу е мал бројот на млади жени кои се регистрираат како земјоделки. Жените кои се регистрираат 
како земјоделки се најчесто жени во повозрасни години кои самите си плаќаат здравствено и пензиско 
осигурување, како начин за добивање на правото за користење на пензија. 
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Состојбата е нешто поразлична во Полошкиот регион каде над 90% од имотот е во сопственост на 
мажот иако во последно време може да се најдат и жени регистрирани како земјоделки. Има позитивни 
примери на жени кои што покрај субвенциите како индивидуални земјоделки користеле средства 
и од програмата за рурален развој. Еден од главните проблеми кои што се посочуваат е и неможноста 
за склучување договори за закуп на земјиште поради неразјаснети и неразрешени имотни односи, па 
голем број семејни земјоделски стопанства не може да пријавуваат субвенции затоа што немаат доказ за 
сопственост на земја.

Сепак, доминантно сопственоста на земјиштето е кај мажите и тие се пријавуваат како за субвенции, 
така и за регистрирање како земјоделци. И оваа мерка кога станува збор за регистриран земјоделец согласно 
Законот за вршење на земјоделска дејност (регистриран индивидуален земјоделец) речиси воопшто и не се 
користи поради многу давачки, даноци итн. бидејќи станувате правно лице, мора да водите сметководство 
кое што е исто како и за големите фирми што значи минимум по 3.000 денари месечно мора да се издвојат 
за сметководител без оглед на направениот приход, а разлика во субвенциите и поттикнувањето на овој 
вид земјоделци речиси и да нема. 

Често пати жените се користат само формално за да се искористи повисокиот процент на субвенции, 
а и понатаму мажот е тој кој што го води семејното земјоделско стопанство. Речиси во над 98% од случаите 
земјата се дава само на користење на жената со договор под закуп, а речиси во никој случај не и се 
препишува на нејзино име, за да може да располага со земјата и да ја користи неограничено.

Иако најзастапените старосни групи во истражувањето се жените помеѓу 31 и 64 години (78.8% од 
испитаниците), во однос на официјално пријавениот работен стаж, бројките се далеку од задоволителни: 
145 лица (24.2%) имаат 6-10 години стаж, 164 лица (27.4%) имаат 0-2 години, 109 лица (18.2%) имаат помеѓу 
3 и 5 години стаж, додека само 17.2% или 103 лица имаат 11-19 години стаж. Лицата со 20 или повеќе 
години стаж се 70 на број и учествуваат во вкупната анкетна популација со 11.7%.

12. колку години се занимавате со земјоделие?

164; 27%

109; 18%

145; 24%

103; 17%

70; 12%

0 - 2 години
3 - 5 години
6 - 10 години
11 - 19 години
20 или повеќе
нема одговор

Графикон број 4. Времетраење на занимавање со земјоделска дејност
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Со земјоделство како примарна дејност се бават 170 од анкетираните, односно 29.1%, секундарна 
дејност им е на 142 испитаници, или 24.3%, а одговор не дале или дале разнородни одговори 273 од 
испитаниците (46.7%).

170; 29%

142; 24%

273; 47%
Примарна дејност
Дополнителна дејност
Нема одговор/друго

Графикон број 5. Земјоделство како примарна дејност

Покрај во земјоделието, учесниците во анкетата се активни и во друг подрачја. 288 испитаници 
(48%) изјавиле дека покрај со земјоделство се бавеле и со други дејности. Најбројни меѓу нив се оние кои 
изјавиле дека работеле во производство (106 – 36.1%), потоа во државната администрација (72 – 24.5%), 
друго (29 – 9.9%), бизнис и маркетинг (28 – 9.5%), здравство (21 – 7.1%), додека останатите дејности отпаѓаат 
на култура и уметност, транспорт и туризам.

15. Во кои области имате работено досега (доколку има, покрај земјоделието)?

106; 36%

72; 24%

29; 10%

28; 10%

21; 7%
18; 6%

6; 2%

5; 2% 5; 2% 3; 1% 1; 0%

Производство
Администрација, државна админ.
Друго
Бизнис, маркетинг
Здравство
Земјоделство
Култура, уметност
Транспорт
Туризам

Графикон број 6. Други дејности и занимања
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Од возрасните членови на семејствата на анкетираните лица, во најголем дел од случаите двајца 
возрасни членови се бават со земјоделство (250 анкетирани, 41.8%). Во 117 случаи (19.6%) тројца возрасни 
се занимаваат со земјоделство, а 106 од испитаниците (17.73%) изјавиле дека 4 возрасни членови на 
семејството се земјоделци.

16.1 колку од возрасните членови се занимаваат со земјоделие?

26; 4%
55; 9%

250; 42%117; 20%

106; 18%

28; 5%

0
1
2
3
4
5
6
Нема одговор

Графикон број 7. Број на возрасни членови на домаќинството кои се занимаваат со земјоделство

Иако 473 од анкетираните или 78.9% изјавиле дека повеќе од еден возрасен член на семејството 
се занимава со земјоделие, најголем број изјавиле дека само еден член на семејството е регистриран како 
земјоделец (247 – 41.2%), а 237 испитаници или 39.6% пренеле дека ниту еден член на семејството не е 
регистриран како земјоделец.

16.2 колку од членовите кои се занимаваат со земјоделство се регистрирани како земјоделци?

237; 40%

247; 41%

60; 10%

4; 1%
49; 8%

0
1
2
3
4
Нема одговор

Графикон број 8. Број на припадници на домаќинството кои се регистрирани како земјоделци
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Најголем број од испитаниците, 286 (47.7%) се изјасниле дека еден член од нивното семејство е 
носител на земјоделско стопанство, односно пријавува субвенции. 166 лица (27.7%) изјавиле дека ниту 
еден член на семејството не е носител на семејно земјоделско стопанство, а 108 (18%) пријавиле двајца 
членови на своето семејство како носители.

16.3 колку членови на вашето семејство се носители на семејно земјоделско стопанство, 
односно пријавуваат субвенции?

166; 28%

286; 48%

108; 18%

15; 3%

24; 4%
0
1
2
3
4
Нема одговор

Графикон број 9. Број на припадници на домаќинството кои се носители на семејно стопанство 
(пријавуваат субвенции)

17. колку сте запознаени со законската рамка за водење/отпочнување на сопствен бизнис 
односно регистрација на земјоделска дејност?

Загрижувачки 42.7% од испитаниците, или 256 лица изјавиле дека многу малку се запознаени со 
законската рамка за отпочнување на сопствен бизнис/регистрација на земјоделска дејност, а дополнителни 
147 лица или 24.5% одговориле дека воопшто не се запознаени. 171 од анкетираните (28.5%) веруваат дека 
се доволно запознаени, додека само 24 лица (4%) се сметаат себеси за одлично запознаени со законската 
рамка и процедурите.

147; 25%

256; 43%

171; 29%

24; 4%

Не сум запознаен/а
Многу малку
Доволно
Одлично
Нема одговор

Графикон број 10. Запознаеност со законската рамка за водење/отпочнување на сопствен бизнис/
регистрација на земјоделска дејност
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18. Дали сметате дека законската рамка е поволна за развој на земјоделска дејност во Република Северна 
Македонија? (на пример: законот за земјоделска дејност,законот за земјоделство и рурален развој?)

На прашањето дали сметаат дека законската рамка е поволна за развој на земјоделска дејност во Република 
Северна Македонија, точно половина од испитаниците (300 лица) одговориле дека не знаат. 214 лица (36%) 
одговориле потврдно, додека негативен одговор дале 82 испитаници (14%).

214; 36%

82; 14%

300; 50%

Да
Не
Не знам
Не одговориле

Графикон број 11. Ставови во однос на поволноста на законската рамка за развој на земјоделска 
дејност во Република Северна Македонија

Резултатите од анкетата и наодите од фокус групите во овој дел се поклопуваат, особено во однос на имотната 
распределба по полова линија, која во голема мера е во полза на мажите што ги намалува можностите на 
жените за финансиска независност.  Во однос на регистрација како земјоделки индивидуалки, како и при 
аплицирање за ИПАРД фондови. Најголем дел од руралните жени се сопственички на дел од земјиште 
со кое располага семејството или пак на дел од животните. Пристапот до јавните установи и служби како 
градинки, училишта, здравствени услуги и слично е отежнат заради оддалеченоста од нивните места на 
живеење, а само мал дел од руралните жени (околу 20%) поседуваат автомобил, уште помал дел имаат 
трактор. Голем број од жените исто така егзистираат од неформалната економија. Идентификувана е 
потреба од поголема едукација и инволвирање на жените во јавниот живот на територијата на општините, 
како и менување на критериумите за користење на субвенции/помош за тие да им бидат достапни и на 
жените од руралните средини.
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4.3. Поддршка за земјоделството и руралниот развој 
Од анкетираниот примерок, 302 лица, или 50,3% се изјасниле дека прават разлика помеѓу Националната 
програма за рурален развој и ИПАРД програмата. 292 лица, нешто помалку (48.7%) изјавиле дека не умеат 
да направат разлика помеѓу двете. Запознаеноста со овие две програми, една домашна и една европска е 
основен предуслов за искористување на сите поволности кои тие ги нудат за земјоделските стопанства во 
Република  Северна Македонија и забрзување на развојот на земјоделскиот сектор.

19. Дали правите разлика помеѓу Националната програма за рурален развој и ИПАРД?

302; 50%292; 49%

Да
Не
Не знам
Не одговориле

Графикон број 12. Стапка по која испитаниците ги разликуваат Националната програма за рурален 
развој и ИПАРД

Најголем број од анкетираните (174 лица – 29%) ја оцениле својата информираност и познавање на мерките 
во Националната програма за рурален развој со најниската оцена - 1. 167 лица (27.8%) си ја оцениле 
информираноста со 3, додека 4ка си доделиле 104 лица, односно 17.3%. 96 од учесниците во анкетата (16%) 
сметаат дека 2 е соодветна оцена за нивното ниво на информираност.

20. На скала од 1-5 (каде 1 е најлошо/најслаба оцена а 5 најголема оцена, ве молиме да оцените:
20.1 Информираност и познавање на мерките во Националната програма за рурален развој

174; 29%

96; 16%
167; 28%

104; 17%

45; 8%

11; 2%

1
2
3
4
5
Не знам
Не одговориле

Графикон број 13. Информираност и познавање на мерките во Националната програма за рурален развој
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20.2 Информираност и познавање на ИПАРД фондовите

159; 27%

129; 22%
147; 25%

95; 16%

56; 9%

11; 2%

1
2
3
4
5
Не знам
Не одговориле

Графикон број 14. Информираност и познавање на ИПАРД фондовите

20.3 Работата и услугите на подрачните единици на МзшВ
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Графикон број 15. Работата и услугите на подрачните единици на МЗШВ

 Во однос на ИПАРД фондовите, нивото на информираност е уште пониско. 190 лица (31.8%) си 
доделиле оценка 1.140 си доделиле оценка 3 (23.4%), 122 оценка 2 (20.4%), а оценка 4 си дале само 92 лица 
(15.4%). Недоволното познавање на ИПАРД фондовите е една од главните пречки за нивното користење. 
 
 Со работата и услугите на подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство воопшто не се запознаени 159 од анкетираните (26.5%). 147 лица (24.5%) се добро (3) 
запознаени. 129 лица (21.5%) сметаат дека нивото на нивната информираност може да се оцени со 2. Со 4 
се оценуваат себеси 95 лица (15.9%), додека најинформирани (5) се 56 од анкетираните (9.3%).
Со работата и услугите пак  на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството анкетираните 
во најголем број не се запознаени воопшто 158 (26%). На второ место се анкетираните кои умерено (3) се 
запознаени-143 лица, 24%. Третото место го делат лицата кои многу добро (4) се запознаени (106-18%) и 
лицата кои доволно (2) се запознаени (106-18%).
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20.4 Работата и услугите на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството (АПРз)

158; 26%

106; 18%

143; 24%

106; 18%

71; 12%
13; 2%

1
2
3
4
5
Не знам
Не одговориле

Графикон број 16. Работата и услугите на Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството (АПРЗ)

Работата на Платежната агенција ужива најмалку препознатливост меѓу анкетираните лица. Со 1 својата 
информираност во врска со неа ја оцениле дури 201 учесник (34%). Лицата кои сметаат дека доволно (2) се 
информирани изнесуваат 141 (24%), а на трето место се наоѓаат лицата кои својата информираност во врска 
со работата на платежната агенција ја оценуваат со 2-123 анкетирани, 21%.

201; 34%

123; 21%

141; 24%

82; 14%
36; 6% 15; 3%

1
2
3
4
5
Не знам
Не одговориле

Графикон број 17. Запознаеност со работата на Платежната агенција

На учесниците во анкетата им беше дадена прилика да ја оценат и работата на општината во насока на 
поддршка на земјоделието. Мнозинството ја оценуваат работата крајно негативно (167 лица-28%), 157 
лица или 26% сметаат дека работата е умерено позитивна (3), додека позитивно ја оценуваат работата 
само 107 лица, односно 18%.
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20.6 Соработка со, и работата на, општината во насока на поддршка на земјоделството
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Графикон број 18. Соработка со, и работата на, општината во насока на поддршка на земјоделието

Во однос на информираноста за можностите за поддршка на земјоделието од различни извори (општина, 
министерство), најголем број од испитаниците, 166 лица или 28% изјавиле дека се добро (3) запознаени, 
околу една четвртина или 148 лица си ја оцениле информираноста како недоволна (1) и 141 лице ја 
оценило како доволна (2). Многу добро (4) или одлично (5) запознаени се вкупно 130 лица, или 22% од сите 
испитаници.

20.7 Информираност за можностите за поддршка на земјоделството од различни извори (општина, 
министерство)

148; 25%

141; 24%166; 28%

77; 13%

53; 9%

3; 1% 12; 2%

1
2
3
4
5
Не знам
Не одговориле

Графикон број 19. Информираност за можностите за поддршка на земјоделството од различни извори 
(општина, министерство…)
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21. Дали сте запознати со  ИПАРД програмата?

По прашањето колку од испитаниците се запознаени со ИПАРД програмата, забележителна е исклучително 
малата информираност. 217 испитаници (36%) знаат малку, но сакаат да знаат повеќе, 214 (36%) воопшто 
не се запознаени со програмата, 89 од нив (15%) се малку запознаени, а би сакале да ја користат, а само 37 
(6%) ја познаваат и ги користат придобивките од ИПАРД програмата.

214; 36%

35; 6%

217; 36%

89; 15%
37; 6%

5; 1% 2; 0%

Не сум запознаен/а со 
програмата
Многу малку и не сакам 
да знам
Малку, но сакам да знам 
повеќе
Малку знам и сакам да 
користам 
Знам и користам
Друго
Нема одговор

Графикон број 20. Запознаеност со ИПАРД програмата

 Со оглед на резултатите од претходното прашање, не изненадува податокот дека 560 лица или 
93% од сите испитаници не користеле средства од ИПАРД програмата. Како корисници се изјасниле само 
36 лица или 6% од вкупниот број. На прашањето дали користеле средства од ИПАРД програмата, од 487 
жени, 461 или 94.7% се изјасниле дека никогаш не користеле. 26 жени или 5.3% од вкупниот број користеле 
ИПАРД средства. Кај мажите ситуацијата е нешто поинаква - 98 од 111 испитаници или 88.2% не користеле 
ИПАРД средства, додека позитивно се изјасниле по ова прашање 10 испитаници, односно 9% од вкупниот 
број.

21.1 Дали досега вие сте користеле средства од ИПАРД програмата (сте аплицирале на Ваше име и сте 
добиле средства)

36; 6%

560; 93%

4; 1%

Да
Не
Не одговориле

Графикон број 21. Стапка на аплицирање за ИПАРД средства
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 Со цел да се квалификуваат негативните одговори на претходното прашање од анкетираните е 
побарано да дадат причина за нивното досегашно некористење на ИПАРД програмата. 215 испитаници 
(37%) изјавиле дека причината е отсуство на доволно информации. Следната најголема група се испитаници 
кои не аплицирале бидејќи не поседуваат имот на сопствено име – 151 лице односно 26%. 106 испитаници 
(18%) сметаат дека постапката е премногу сложена и бара премногу време.

 Резултатите од прашањето во врска со користењето на ИПАРД програмата се пресликани и кај 
прашањето во врска со употребата на средства од други програми, како програмата за поддршка на млади 
фармери. 536 испитаници или 89% никогаш не користеле некоја од овие програми. Само 56 лица или 9% 
на ова прашање одговориле потврдно. На прашањето дали користеле средства од други програми, од 
111 мажи, 23 или 20.7% се изјасниле позитивно. Дека никогаш не користеле други програми изјавиле 87 
од испитаниците, или 78.3%. За споредба, од 487 жени, 446 или 91.5% никогаш не аплицирале за други 
програми, а аплицирале 37, односно 7.6%.

22.1 Дали досега сте користеле средства од други  програми? (на пример: програмата за поддршка на 
млади фармери, програмата за рурален развој или некоја друга поддршка)

56; 9%

536; 89%

9; 1%

Да
Не
Нема одговор

Графикон број 22. Стапка на аплицирање за други програми

 Како причини за негативните одговори на претходното прашање анкетираните повторно одговараат 
во сличен сооднос како кај прашањето за ИПАРД програмата: на прво место е отсуството на доволно 
информации (204 лица, 37%), на второ немањето имот на свое име (161 испитаник, 29%), на трето место 
перцепцијата дека постапките се премногу сложени и бараат многу време.

22.2 Доколку одговорот е Не, ве молиме појаснете:

4; 1%

161; 29%

204; 37%

110; 20%
21; 4%

57; 10%
Аплицирав, ме одбија Не сум аплицирала 

бидејќи немам имот на 
свое име

Немам доволно 
информации

Сметам дека постапките 
се сложени и бараат 
многу време

Друго Нема одговор

Графикон број 23. Причини за неучествување во другите програми
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 Испитаниците информациите во врска со земјоделските политики и можностите за поддршка 
главно (318 лица, 47%) ги добиваат преку јавните гласила, ТВ и радио. Следната најголема група се 
информира преку интернет и социјалните мрежи (141 лице, 21%), додека останатите своите информации ги 
добиваат преку средби со претставници од Министерството или АПРЗ, здруженија или комори, општински 
претставници, локални бизнисмени, месни заедници и слично.

23. како најчесто ги добивате информациите за новините во земјоделските политики и можностите за 
поддршка ( изберете најмногу три одговори):
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Графикон број 24. Медиум преку кој се пристапува до новини во земјоделските политики

 Во однос на ангажманот на МЗШВ, 448 лица или 75% од вкупниот број на испитаници досега не 
биле поканите на презентација на годишните програми за субвениции и рурален развој од страна на МЗШВ. 
Само 144 анкетирани (24%) дале потврден одговор на ова прашање.

24. Дали досега сте биле поканети да присуствувате на информативни средби за:

24.1 Презентација на годишните програми за субвенции и рурален развој од страна на МзшВ

144; 24%

448; 75%

6; 1%

Да
Не
Нема одговор

Графикон број 25. Стапка на поканетост на презентации на годишните програми за субвенции и 
рурален развој од страна на МЗШВ

 Нешто поголем број-179 од испитаниците (30%) биле поканети на презентација на годишните 
програми за субвенции и рурален равој од страна на АПРЗ (регионалните канцеларии на Агенцијта за 
поттикнување на развој на земјоделството). 416 лица (69%) изјавиле дека досега не биле поканети на ваков 
настан.
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24.2 Презентација на годишните програми за субвенции и рурален развој од страна на АПРз 
(регионалните канцеларии на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството)

179; 30%

416; 69%

5; 1%

Да
Не
Нема одговор

Графикон број 26. Стапка на поканетост на годишните програми за субвенции и рурален развој од 
страна на АПРЗ

 Најголем процент од испитаниците (43%) биле поканети на презентација на директни средби со 
општината за претставување на општинскиот буџет и програми 54% изјавиле дека досега не биле поканети 
на ваков настан.

24.3 Презентација на програмата за работа и буџетот на општината (преку теренски средби, месни 
заедници итн.)

130; 43%

161; 54%

9; 3%

Да
Не
Нема одговор

 Графикон број 27. Стапка на поканетост на презентации на програмата за работа и буџетот 
на општината

 Многу малку, односно само 110 лица (18%) од испитаниците досега биле поканети на презентација 
на ИПАРД програмата од страна на Платежната агенција – дури 480 (80%) од анкетираните никогаш не 
добиле покана на ваков настан.
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24.4 Презентација на ИПАРД програмата од страна на Платежната агенција

 

110, 18%

480, 80%

10, 2%

да не нема одговор
Графикон број 28. Стапка на поканетост на презентации на ИПАРД програмата од страна на 

Платежната агенција

Најголем сооднос на позитивни одговори наспроти негативни одговори има по прашањето дали 
анкетираните добиле покана на инфо средби организирани од страна на невладини организации-222 
испитаници или 37% добиле ваква покана, иако мнозинството-371 лице или 62% никогаш не биле поканети 
на ваков настан.

24.5 Инфо средби организирани од страна на здруженија на граѓани (невладини организации)

222; 37%

371; 62%

7; 1%

Да
Не
Нема одговор

Графикон број 29. Стапка на поканетост на инфо средби организирани од страна на здруженија на 
граѓани (невладини организации)

 Стапката на посетување на курсеви или обуки за започнување на земјоделска дејност е исклучително 
ниска-само 106 лица или 18% посетувале некаков курс или обука–82% од испитаниците односно 492 лица 
одговориле негативно по ова прашање.



40 41

25. Дали сте биле на некој курс (обука) за (започнување) на земјоделска дејност?

8; 1% 9; 1%

139; 18%

158; 20%

171; 22%

256; 33%

13; 2%

18; 2%
Книги
Списанија
Курсеви за обука
ТВ / радио
Интернет
Комуникација со луѓе
Друго
Не одговориле

Графикон број 30. Најчесто користен медиум за пристап до нови информации и знаења за 
земјоделската дејност

Забележително од податоците е дека највеќе информации и знаења за земјоделската дејност 
земјоделците добиваат преку неформални канали како комуникација со луѓе (256 лица, 33%), интернет 
(171 лице, 22%) или ТВ/радио (20%). Само 18% (139 лица) посетувале некаква обука или курс.

Слично како во анкетата, учесниците во фокус групите изразија делумно позитивни искуства за 
подрачните единици на Министерство за земјоделство и за начинот на споделување на информации и 
можностите за поддршка, најчесто на огласни табли и преку електронска пошта. Соработката со АПРЗ, МЗШВ и 
Платежната агенција се разликува од регион во регион па некаде вработените во институциите и земјоделците 
тесно соработуваат. Им се помага при пополнувањето на апликациите за субвенци и при изработката на 
апликации за Програмата 50-50, односно програмата за рурален развој.  Во други пак речиси и да не се 
опслужуваат земјоделците, не ги добиваат навремено информациите, а теренските средби се речиси се поретки 
и чисто формални, па тие чекаат некоја невладина организација да дојде и да сподели информации. Особено за 
жените  потребно е подетално информирање и тоа директно на терен во самите рурални средини.

Локалните самоуправи како и локалните Центри за социјална работа нудат еднократна помош, 
меѓутоа оваа помош е генерална и не се однесува само на земјоделците, односно многу малку од програмите 
на локалните самоуправи се насочени кон жените - земјоделки како целна група. Во некои региони беа 
спомнати  и ветеринарните станици со кои постои добра соработка, па земјоделците се задоволни и од 
соработката и од информациите кои што ги добиваат од овие институции.

Многу малку од земјоделците биле на некаков начин вклучени во работата на Министерство 
за земјоделство, во однос на програми и мерки за развој, стратегии и акциски планови за поддршка на 
земјоделците додека овие програми никаде не ги издвојуваат жените земјоделки како категорија на која и 
е потребна поголема поддршка. Немањето на стратешки пристап за развој на земјоделство, несоработката 
на Министерството за земјоделство со земјоделците, немањето на државна поддршка за земјоделците, 
поттикнување и поддршка на младите да се занимаваат  со земјоделство, небрендирање на македонското 
производство кое се пласира на пазарот како производ на соседните држави и дивата трговија, се најважните 
од многуте проблеми со кои се соочуваат земјоделците во петте пилот општини. 

Генерално учесниците на фокус групите потврдија дека  многу мал број од нив имаат аплицирано и 
добиено средства. Сметаат дека слабата искористеност на ИПАРД, па и дел од мерките од другите програми 
е поради неподготвеноста на семејните земјоделски стопанства каде што критериумите за исполнување се 
премногу високи за условите во кои што функционира македонскиот аграр.  Жените, па и останатите кои што 
аплицирале за користење на мерки се задоволни од начинот на третирање од институциите, динамиката 
на исплата на средствата за набавената механизација по принципот 50-50 од Програмата за рурален развој. 



42 43

Кај жените тој процент може да достигне и до 85% што значи само 15% ќе треба да даде од сопствени 
средства регистрираната жена како земјоделка и тие смеаат дека токму тука треба да се стави акцентот при 
промоцијата на регистрацијата на жените како земјоделки.

Како и во претходните два дела, резултатите од анкетата уште еднаш го покажуваат истото она што 
го демонстрираат исказите собрани преку фокус групите. Искористувањето на финансиска помош преку 
различните програми е на многу ниско ниво (560 лица или 93% од сите испитаници не користеле средства 
од ИПАРД програмата, додека 536 лица или 89% од испитаниците никогаш не користеле средства од 
други програми), односно земјоделците не ги користат овие средства поради како што наведуваат 
исполитизираност во постапката на доделување на средствата, немање на капацитет на институциите за 
поддршка во процесот на аплицирање, недовербата во самите институции за начинот на доделување на 
средства, преобемната документација за аплицирање, како и административните лавиринти во подготовка 
на потребната документација за аплицирање. Во рамки на анкетата, за споредба, најзначајна причина за 
неаплицирање за ИПАРД е немањето доволно информации (36% или 215 лица), потоа немањето имот на 
свое име (25% или 151 лице) и увереноста дека постапката е премногу сложена или бара премногу време 
(18% или 106 лица).

Главни препораки за подобрување на состојбата со земјоделците од учесниците на фокус групата 
се согледувања и примена на добри практики на соседните држави во поглед на поддршка и развој на 
земјоделството од страна на државните институции, формирање на регионални центри кои со човечки 
ресурси би помогнале во институционална поддршка на земјоделските здруженија и задруги, а со тоа и 
индиректно на земјоделците, фокусиран стратешки пристап во решавање на проблемите со кои се соочуваат 
земјоделците, соработка и поддршка на државните институции за земјоделците во насока на искоренување 
на корупцијата и дивата трговија, брендирање на македонските производи кои ќе придонесат кон подобар 
пласман и повисоки и постабилни цени на производите

4.3 Потреби за градење капацитет

Во контекстот на обуките и информирањето како и капацитетите на земјоделците, повеќето од 
испитаниците  дома имаат интернет-547 од нив или 91%. Наспроти тоа, една третина помалку -398 (66%) 
односно 405 (67.5%) потврдуваат  дека имаат функционална адреса за електронска пошта, односно профил 
на Фејсбук. Точно половина од испитаниците (300, 50%) се изјасниле дека знаат да користат MS Word, додека 
значително помалку 218 лица или 36% знаат да користат MS Excel. 

Стапката на претплата на списанија за земјоделие е исклучително ниска, само 5% од испитаниците 
дале потврден одговор по ова прашање. Ниска е и стапката на анкетирани кои користат електронско 
банкарство (плаќање преку интернет)-139 лица или 23%. Последново е од голема важност со оглед на тоа 
што банките за многу од земјоделците се наоѓаат на големи растојанија од нивните домови и поголемата 
употреба на електронско банкарство би им заштедило значително време и транспортни трошоци на 
анкетираните.

По прашањето дали имаат возачка дозвола од Б категорија, нешто повеќе од половина (316, 53%) 
одговориле потврдно од кои 105 од 111 мажи (95% од мажите) и 210 од 487 жени (43% од жените), додека 
282 лица или 47% негативно се изјасниле по ова прашање. Пристапот до возачка дозвола за жените во 
руралните подрачја овозможува пристап и до значителен дел од услугите кои се наоѓаат на поголеми 
растојанија, а покрај тоа придонесува и кон нивната лична автономија, особено со оглед на слабата 
покриеност со јавен транспорт надвор од урбаните центри.
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28. Дали имате возачка б категорија?

316; 53%
282; 47%

Да
Не
Нема одговор

Графикон број 31. Поседување на возачка дозвола Б категорија

Значително помал број од испитаниците изјавиле дека поседуваат дозвола за управување со 
трактор-133 лица односно 22% одговориле потврдно - 62 жени, односно 46% од вкупниот број на потврдни 
одговори, но само околу 13% од вкупниот број на испитани жени и 71 маж-54% од вкупниот број на потврдни 
одговори и 64% од вкупниот број на испитани мажи, додека негативен одговор дале 437 лица, или 73%.

Уште помал број анкетирани одговориле потврдно на прашањето дали поседуваат дозвола за 
управување со мотор. Само 83 испитаници или 14% потврдиле дека поседуваат ваква дозвола, додека 485 
лица дале негативен одговор.

Во однос на зајакнувањето на капацитетите и знаењата, запрашани да ја оценат потребата од 
дополнителни обуки со бројки од 1 до 5, каде 1 е најмала потреба, а 5 е најголема, 265 лица (44%) ја дале 
највисоката оцена од 5 по прашањето за обука за аплицирање за ИПАРД средства, а 105 лица ја оцениле 
потребата со 4 (18%). Умерена потреба (3) изразиле 87 лица (15%), додека 115 лица (19%) биле слабо или 
не биле воопшто заинтересирани за ваква обука.

29. Во кои области ви требаат дополнителни обуки (рангирајте со оцена од 1-5)

29.1 Аплицирање за ИПАРД средства

68; 11%

47; 8%

87; 15%

105; 18%

265; 44%

28; 5%
1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 32. Интерес за обуки за аплицирање за ИПАРД средства



44 45

Изразениот интерес за обуки за воведување на добри земјоделски практики е исто така висок-263 
испитаници (44%) ја оцениле потребата како највисока (5), 113 испитаници (19%) ја оцениле потребата со 4, 
106 од нив изразиле умерена потреба за обуки од овој вид, додека 111 испитаници (18%) биле слабо или 
воопшто не биле заинтересирани за овој вид на обука.

29.2 Воведување на добри земјоделски практики

50; 8% 61; 10%

106; 18%

113; 19%

263; 44%

7; 1%

1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 33. Интерес за обуки за воведување на добри земјоделски практики

Се забележува нешто поскромен интерес за обуки за водење на земјоделско стопанство, односно за 
управување и водење на финансии. Бројките на анкетирани кои изразуваат силна потреба за овој вид обуки 
е нешто понизок – 226 лица (38%) ја оценуваат потребата со 5, 102 лица (17%) даваат оцена од 4, а 142 лица 
(24%) искажуваат умерена потреба за обука од ваков вид, оценувајќи ја со 3. Бројот на незаинтересирани 
за обучување е стабилен – 122 или околу 20% се во оваа група.

29.3 Водење на земјоделско стопанство (управување и финансии)

63; 11%

59; 10%

142; 24%

102; 17%

226; 38%

8; 1%

1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 34. Интерес за обуки за водење на земјоделско стопанство

Слично е и со обуките за можности за проширување на дејноста и диверзификација на 
производството, 216 (36%) искажуваат највисок интерес, 112 (19%) го оценуваат својот интерес со 4, 127 
лица (21%) изразуваат умерен интерес, додека слабо или воопшто незаинтересирани биле 136 лица (23%).
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29.4 Можности за проширување на дејноста и диверзификација на производството

72; 12%

64; 11%

127; 21%

112; 19%

216; 36%

9; 2%

1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 35. Интерес за обуки за проширување на дејноста и диверзификација на производството

Доколку се укаже можност за присуствување на обуки за користење на интернет во насока на 
унапредување на земјоделието, 221 од испитаниците (37%)би биле силно заинтересирани (5), 108 (18%) 
го оцениле својот интерес со 4, 123 (21%) би биле умерено заинтересирани, додека слабо или воопшто 
незаинтересирани би биле 141 испитаник (24%). 

29.5 Можности за користење на интернет во насока на унапредување на земјоделието

82; 14%

59; 10%

123; 21%

108; 18%

221; 37%

7; 1%

1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 36. Интерес за можности за користење на интернет во насока на унапредување на 
земјоделието

Во однос на маркетингот на земјоделски производи, 243 испитаници (41%) со 5 го оцениле 
интересот за обука во ова поле. 115 од анкетираните (19%) го оцениле својот интерес со 4. 131 испитаник 
(22%) изјавиле дека се умерено заинтересирани за учество на ваква обука, додека слабо или воопшто 
незаинтересирани биле 105 лица (18%).
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29.6 Маркетинг на земјоделски производи

59; 10%
46; 8%

131; 22%

115; 19%

243; 41%

6; 1%

1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 37. Интерес за обуки за маркетинг на земјоделски производи

Најмалку силен интерес е измерен по прашањето на обуки за учество во ЛИДЕР програмата, каде 
со 5 и со 4 својот интерес го оцениле 213 (36%) и 76 (13%) од испитаниците, соодветно. Умерен интерес 
изразиле 138 лица (23%), додека слабо или воопшто незаинтересирани биле 159 лица (27%).

29.7 ЛИДеР програмата

94; 16%

65; 11%

138; 23%

76; 13%

213; 36%

14; 2%
1
2
3
4
5
Нема одговор

Графикон број 38. Интерес за обуки за ЛИДЕР програмата

Главните наоди по однос подобрување на состојбата со земјоделците упатуваат на тоа дека потребите 
на земјоделците за градење капацитети најмногу се однесуваат стекнување вештини и знаења за современи 
начини (онлајн) за промовирање и продажба на нивните производи. Па така најбарани се следнива теми:

• Аплицирање за средства од ИПАРД,

• воведување на добри земјоделски практики, 

• обуки за водење на земјоделско стопанство, односно за управување и водење на финансии,

• маркетингот на земјоделските производи,

• можностите за користење на интернет во насока на унапредување на земјоделието,

• можности за проширување на дејноста и диверзификација на производството.
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Не изненадува ниската заинтересираност на испитаниците за ЛИДЕР програмата, со оглед на тоа 
дека со години беше одложувано нејзиното започнување.

Од учесниците на фокус групата беа спомнати и примена на добри практики од соседните држави 
во поглед на поддршка и развој на земјоделството од страна на државните институции, формирање на 
регионални центри кои со човечки ресурси би помогнале во институционална поддршка на земјоделските 
здруженија и задруги, а со тоа и индиректно на земјоделците, фокусиран стратешки пристап во решавање 
на проблемите со кои се соочуваат земјоделците, соработка и поддршка на државните институции за 
земјоделците во насока на искоренување на корупцијата и дивата трговија, брендирање на македонските 
производи кои ќе придонесат кон подобар пласман и повисоки и постабилни цени на производите.



48 49

Дел  5
Заклучоци и препораки
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Клучни заклучоци кои можат да се изведат се:

5.1. Положбата на жените во рурални и земјоделски средини

1.1. заклучок:

Најголем дел од жените (339 од 487 испитанички, или скоро 70%) немаат познавање или имаат 
многу малку познавања од законската рамка која се однесува на водење односно отпочнување сопствен 
бизнис во земјоделска дејност и дали и колку е таа соодветна и поволна за нив.

Препорака: 

Неопходно е развивање на институционални механизми за едукација на руралните жени за 
можностите за отпочнување сопствен земјоделски бизнис како и за придобивките од ваквиот нивен 
ангажман во однос на финансиската независност и подобрениот пристап до пензиско и здравствено 
осигурување.

1.2 заклучок:

Иако мнозинството рурални жени имаат соодветен пристап до транспортни услуги (428 од нив, или 
87% од вкупно 487 имаат автобуска постојка на 0-2 односно 2-5 километри од домот), многу од нив треба 
да направат дополнителен напор за да обезбедат одредени основни услуги кои ги нуди државата, меѓу нив 
особено здравствената и социјалната заштита, како и дел од образовните установи за нивните деца. Така 
на пример, 235 анкетирани жени, односно 48% од испитаничките живеат на 5-10, односно повеќе од 10 
километри од градинка, а на истите растојанија од средно училиште (кое е задолжително) живеат 271 жена, 
односно 55% од вкупниот број на анкетирани жени. Состојбата во однос на близината на основни училишта 
е релативно подобра, со оглед на тоа што до училишта со деветолетка на 5-10 односно 10 километри се 
оддалечени 116 жени, односно 23% од вкупно 487 испитанички, што сепак не е занемарлива бројка на 
жени кои треба да одвојат повеќе време од својот ден за да им обезбедат образовни услуги на своите деца.

Препорака:

Потребни се подобри транспортни опции за жените во руралните средини, заради нискиот степен 
на дисперзија на есенцијалните јавни услуги и силното влијание кое пристапот до овие услуги го има врз 
квалитетот на животот на овие жени. Бидејќи основното и средното образование е задолжително, жените 
со деца на таа возраст се изложени на финансиски и законски ризици заради оддалеченоста на образовните 
установи. Подобрувањето на поврзаноста со јавен транспорт на руралните населени места може значително 
да ги подобри животните исходи за оваа група на граѓани. Организираниот превоз за ученици е уште еден 
пристап кој би можел да помогне кон надминување на овој проблем.

1.3 заклучок:

Пристапот до гинеколози и педијатри е особено загрижувачки со оглед на  што врз овој сет на услуги 
почива репродуктивното здравје на жените и здравјето на нивните деца-264 жени, или 54% од жените во 
анкетата живеат на 5-10, односно повеќе од 10 километри од педијатар, додека на истото растојание од 
гинеколог живеат 276 жени, односно 56% од сите 487 жени кои учествувале во анкетата.

Препорака:

Проширување на покриеноста со здравствени услуги на руралните подрачја, особено во областа 
на примарна здравствена нега, гинеколошки и педијатриски услуги. Мобилни амбуланти, рурални роти за 
медицинскиот персонал во околните урбани центри и други мерки по препорака на стручњаци од областа 
на јавното здравство.
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1.4 заклучок:

Сервисите кои ги обезбедува државата, а се однесуваат на вработување (Агенција за вработување 
и Агенција за поддршка на земјоделството) исто така се тешко достапни за поголемиот дел од жените од 
руралните средини (271 жена, или 55% живеат на 5-10, односно повеќе од 10 километри од канцеларија 
на Агенцијата за вработување). Како резултат  на неможноста на секое невработено лице редовно да се 
јавува лично во просториите на АВРСМ (поради далечината, финансиските издатоци и слично) голем дел 
од невработените жени не се пријавуваат во Агенцијата за вработување и така не можат да ги ползуваат 
услугите кои таа ги нуди. Делумно како последица на ова, 192 жени односно 39% од вкупниот број на 
испитанички се невработени.

Препорака:  

Поголема соработка помеѓу општинските служби, Агенцијата за вработување и другите релевантни 
институции за обезбедување покривање на руралните подрачја со поддршка за вработување, со особен 
осврт на женската популација.

5.2. Поддршка од институциите:

2.1 заклучок

Руралните жени најчесто ги добиваат информациите за новините во земјоделските политики и 
можностите за поддршка од  јавните гласила-ТВ и радио како и социјалните медиуми. На тој начин се 
информираат 254 од испитаничките или околу 52% од вкупно 487 анкетирани жени. Повторно се потврдува41 
дека додека мажите се стремат да бидат подиректно вклучени во општествените прашања преку јавни 
собири/трибини, жените, посебно оние од руралните области, се заинтересирани да учествуваат, но на 
начин кој не го оптоварува нивното време и не ги попречува во секојдневните, пред се домашни, обврски.

Истовремено речиси половина од жените (233 од 487 испитанички или околу 48%) се слабо 
информирани  за мерките во Националната програма за рурален развој, Во таа насока е и слабото познавање 
на работата и услугите на клучните институции кои се одговорни за руралниот развој како подрачните 
единици на МЗШВ, АПРЗ, Платежната агенција, па дури и општината.

Препорака:

Осмислување на скроени пристапи од страна на општините и подрачните испостави на МЗШВ за 
руралните жени со користење на разновнидни алатки (врата-до-врата, граѓански организации, женски 
кружоци итн.) за остварување на повисока стапка на информираност во врска со промените во политиките, 
националните стратегии и другите новости кои директно ги засегаат земјоделците.

5.3. Користење на финансиска помош (пречки, предизвици)

3.1 заклучок: Кога станува збор за информираноста на жените и нивните познавања во врска со ИПАРД 
фондовите, 269 од 487 испитанички, или 55% ја оцениле својата информираност со 1 или 2 на скала од 1 до 
5, што значи повеќе од половина воопшто не се, или многу малку се информирани. Огромно мнозинство од 
жените никогаш не аплицирале односно не користеле средства од ИПАРД програмата (461 од 487 жени, или 
94.7 проценти од вкупниот број). Позитивно по ова прашање се изјасниле 4 жени, или 5.3% од вкупниот број. 
Како главни причини се наведуваат немањето имот на свое име —135 испитанички или 28% од вкупниот број 
рурални жени во анкетата; и немањето доволно информаци-179 испитанички или околу 37% од вкупниот број 

41 „Анализа на постоечките практики на користење на механизмите за консултација со граѓаните во креирањето на 
локалните политики и нивната ефикасност“ [Електронски извор] / [Кристина Хаџи-Василева]. Штип : Фондација за развој на 
локалната заедница, 2017. 
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на анкетирани жени. Кај мажите ситуацијата е нешто поинаква - 98 од 111 испитаници или 88.2% не користеле 
ИПАРД средства, додека позитивно се изјасниле по ова прашање 10 испитаници, односно 9% од вкупниот број.

Стапката на учество и во други програми е исто така ниско. На прашањето дали учествувале во 
Програмата за поддршка на млади фармери, програмата за рурален развој или некоја друга поддршка 
негативно одговориле 446 од 487 испитанички, или околу 92%, додека од вкупно 75 жени од албанската 
етничка заедница, 70 или 93.3% одговориле дека никогаш не користеле средства од други програми. Се 
забележува дека постојат незначителни разлики во стапката на аплицирање кога како фактор се зема 
етничката припадност. Како најчести причини за некористење на другите програми се наведуваат отсуството 
на информации за истите (170 испитанички или 35%) како и поради тоа што немаат имот на свое име (143 
испитанички или 29%). Дел исто така сметаат дека постапката е многу сложена и бара многу време (84 
испитанички или 17%), а кај некои од нив веќе некој друг член од семејството бил корисник на помош. На 
прашањето дали користеле средства од други програми, од 111 мажи, 23 или 20.7% се изјасниле позитивно. 
Дека никогаш не користеле други програми изјавиле 87 од испитаниците, или 78.3%. Во просек мажите 
двојно почесто се наоѓаат како корисници на другите програми.

Препорака:

Да се организираат скроени обуки насочени кон руралните жени кои имаат интерес да аплицираат 
за ИПАРД фондовите, но не знаат како. Притоа треба да се води сметка за обврските на жените и нивните 
капацитети. 

Истовремено се препорачува поедноставување и скратување на процедурата за аплицирање.

3.3 заклучок: Ограничен е и пристапот на руралните жени до обуки и градењето капацитет за 
унапредување на земјоделската дејност бидејќи најголем дел нив не присуствувале на некој курс/обука 
поврзан со земјоделската дејност (407 од 487 жени или 84%), а информации за унапредување на дејноста 
добиваат со методот уста-на-уста и интернет (314 од 487 учеснички или 64%). Следствено, руралните 
жени имаат потреба од дополнителни обуки во речиси сите клучни области поврзани со земјоделското 
производство (нови пристапи, маркетинг, управување со финансии итн.) како и начини за успешно 
аплицирање со цел да дојдат до ИПАРД средства.

Препорака:

Конципирање, изработка и спроведување на интегрирани модули за обука на рурални жени кај 
кои е идентификувана потребата и желбата за развивање на вештини за интегрирано управување со 
земјоделско стопанство, со цел да се отворат можности за нивен олеснет пристап кон ИПАРД фондовите и 
капитално интензивно земјоделско производство. 
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Дел  6
Анализа на капацитетите на институциите за 
поддршка во земјоделството и руралниот развој 

(Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој)
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6.1 Главни наоди на анализата на капацитетите

Во рамките на истражувањето, со цел да се споредат податоците добиени од фокус групите и 
теренското истражување, се спроведе посебен прашалник подготвен за (1) државни институции кои 
работат во областа земјоделство (Платежната агенција, Министерството за земјоделство и Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделството–Прилог 1) како институции кои дирекно имаат влијание 
на реализација на политиките во земјоделството,за нивниот капацитет и можностите да одговорат на 
потребите на земјоделците и за (2) институциите кои работат со некаков вид на поддршка или за жените 
или за земјоделците како  центри за социјална работа, единици на локална самоуправа,  како агенцијата 
за вработување (прилог 2) со цел да се види нивната улога во развивање на перспективите на жените во 
руралните и земјоделски средини во Република Северна Македонија.

Кај АПРЗ, Платежната агенција (којашто од петте пилот општини своја регионална канцеларија има 
само во Куманово и Струмица) и подрачните единици на МЗШВ главните предизвици со коишто се соочуваат 
се однесуваат на недоволните материјални и човечки ресурси за да ги опслужат сите земјоделци на соодветен 
начин, а вработениот кој што им помага при пополнување на апликациите или пак при давање на советодавни 
услуги најчесто работи и други работни обврски односно нема лице вработено исклучиво за помош и поддршка 
на земјоделците. Нема локални средби или консултации при креирање на годишните програми за земјоделство 
и рурален развој ниту пак поднесуваат иницијативи за законски или било какви промени согласно барањата и 
потребите на земјоделците сметајќи дека нивните иницијативи не би биле прифатени, а и поради страв да не го 
загубат работното место ако искажат различен став или мислење од оној пратен од “централата“. 

 Платежната агенција е најзатворена институција за земјоделците, а АПРЗ држи најмногу теренски 
средби во руралните средини со населението. За информирање се користат информативни материјали кои 
што се дистрибуираат преку месните заедници, директни средби со земјоделците, преку посетата од страна 
на земјоделците на наведените институции или пак преку локалните медиуми (радио, ТВ). Процедурите 
за аплицирање особено за ИПАРД се обемни и сложени, но со текот на годините истите согласно 
барањата и потребите на земјоделците се поедноставуваат, а има и зголемен интерес со секоја година 
за расположливите фондови. Соработката со останатите институции е на задоволително ниво генерално, 
земјоделците најчесто аплицираат како поединци, а многу ретко како здружение, мажите се тие кои што 
доминираат како апликанти, а мислењата околу буџетските средства за поддршка на земјоделството се 
поделени во однос на прашањето дали истите се доволни или не. Поддршката од граѓанскиот сектор во 
земјоделството е потребна, но не и неопходна. 

Речиси на сите средби со претставниците од Центрите за вработување, односно АВРСМ одговорот 
на најголемиот број на поставени прашања во однос на регистрацијата, вработувањето на земјоделците, 
залагањата на институцијата за промовирање на вработувањата и поттикнувањето на земјоделците, па и 
жените од руралните средини да се вработат е НЕГАТИВЕН прогласувајќи се институцијата кака ненадлежна 
за најголемиот број на обврски напоменати во прашалникот и наведувајќи ги притоа МЗШВ и ПИОМ како 
институции кои што ги имаат деталните податоци за прашањата.

Слични се одговорите и на претставниците од Центрите за социјална работа каде што е напоменато 
дека не се прави официјална класификација или поделба на земјоделци и не-земјоделци односно сите се 
граѓани кои што се или не се корисници на права за социјална помош, а најчесто поставувани прашања се 
за правото на социјална помош, детски додаток и нега на трето лице. Прашањата ги поставуваат најчесто 
мажите од семејството кои што доаѓаат до градот и станува збор за категорија на граѓани на возраст од 40-
55 години во просек.

 Општините исто така немаат посебни програми кои што се исклучиво наменети за развој на 
земјоделството туку најчесто оваа гранка влегува во стратегијата и програмите за локален економски развој 
на општините. Освен во Струмица и Прилеп каде што доминираат земјоделците и производителите на 
тутун во останатите општини не се организираат посебни средби за земјоделците, нивните потреби, а и 
нема граѓански иницијативи кои што би произлегле од самите земјоделци, но од друга страна општините 
напоменуваат и дека немаат големи ингеренции во овој сектор за да преземаат пообемни активности освен 
поддршката за здруженијата која што е општа, па истата може да ја побараат меѓудругото и земјоделски 
здруженија, како и при помали поплави, штети за кои што може општината да издвои одредени средства.
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6.2 Капацитет на Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој -Платежна агенција

Платежната агенција е основана на 11 јуни 2007 година со усвојувањето на Законот за основање 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од страна на Собранието на 
Република Северна Македонија. Целта на основањето на Агенцијата е поуспешна реализација на мерките 
на земјоделската политика и политиката на руралниот развој во Република Северна Македонија. 

Со основањето се овозможува ефикасно управување со финансиските средства од Буџетот на 
Република Северна Македонија, како и со средствата од претпристапната помош на Европската унија 
наменети за руралниот развој.

Под надлежности на Агенцијата спаѓаат:

• извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството; 
• интервенции на пазарот на земјоделски производи; 
• имплементација на производните квоти; 
• извршување на мерките за рурален развој; 
• реализација на средствата од претпристапната помош на Европската унија за рурален развој; 
• спроведување на мерките на државна помош во земјоделството;

Работи на Агенцијата:

• прием, евиденција и обработка на барања за финансиска поддршка;
• одобрување на исплата на средства;
• организирање на финансиски и сметководствени работи;
• внатрешна ревизија;
• организирање, спроведување и координирање на административните и технички контроли и 

контролите на лице место;
• прибирање и обработка на податоци;
• водење бази на податоци и регистри;
• подготовка на извештаи и анализи;

Според Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството, Агенцијата има систематизиран број извршители од вкупно 283 вработени, од кои 
пополнети се вкупно 188 работни места.

Средствата со кои располагала и ги распределувала Агенцијата за 2018-та година изнесувале вкупно 
6.210.500.000,00 денари.

Овие средства може да се распоредат во две главни категории, имено:

1. Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства

 • Директни плаќања за растително производство (1.500.000.000,00 денари)

 • Директни плаќања за сточарско производство (1.100.000.000,00 денари)

2. Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во 
земјоделството)

 • Помош во премии и осигурување (70.000.000,00 денари)

 • Помош за заштита на земјоделското земјиште (1.000.000,00 денари)
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 • Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство (10.000.000,00 денари)

 • Помош во сточарскиот сектор (12.000.000 денари)

 • Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани 
кои се случиле во 2016-та година (50.000.000,00 денари)

 • Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани 
кои се случиле во 2017-та година (50.000.000,00 денари)

 • Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни 
климатски настани кои се случиле во 2016-та година (50.000.000,00 денари)

 • Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни 
климатски настани кои се случиле во 2017-та година (50.000.000,00 денари)

 • Финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2018-
та година (1.000.000,00 денари)

 • Материјални трошоци за спроведување на Програмата (15.000.000,00 денари)

 • Заостанати обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 
претходните години (3.301.500.000,00 денари)

6.3 Заклучоци и препораки

1. заклучок: 

Кај АПРЗ, Платежната агенција (која што при тоа од петте пилот општини своја регионална 
канцеларија има само во Куманово и Струмица) и подрачните единици на МЗШВ главните предизвици 
со кои што се соочуваат се однесуваат на недоволните материјални и човечки ресурси за да ги опслужат 
сите земјоделци на соодветен начин. Нема локални средби или консултации при креирање на годишните 
програми за земјоделство и рурален развој ниту пак поднесуваат иницијативи за законски или било какви 
промени согласно барањата и потребите на земјоделците сметајќи дека нивните иницијативи не би биле 
прифатени.

Препорака:

Зголемување на обемот на човечки ресурси кои ги опслужуваат земјоделците и овозможување 
поголема инволвираност на лицата кои работат на терен во процесот на формулирање на иницијативите за 
законски промени, национални стратегиии и политики.

2. заклучок: 

Платежната агенција е најзатворена институција за земјоделците, а АПРЗ држи најмногу теренски 
средби во руралните средини со населението. Процедурите за аплицирање особено за ИПАРД се 
обемни и сложени, но со текот на годините истите согласно барањата и потребите на земјоделците се 
поедноставуваат, а има и зголемен интерес со секоја година за расположливите фондови. Соработката 
со останатите институции е на задоволително ниво генерално, земјоделците најчесто аплицираат како 
поединци, а многу ретко како здружение, мажите се тие кои што доминираат како апликанти, а мислењата 
околу буџетските средства за поддршка на земјоделството се поделени во однос на прашањето дали истите 
се доволни или не. Поддршката од граѓанскиот сектор во земјоделството е потребна, но не и неопходна.

Препорака:

Да се едуцираат земјоделците, со особен осврт на руралните жени за придобивките од оформувањето 
на земјоделски задруги во однос на споделените ризици, подобрената преговарачка позиција во сезоната 
на откупот, како и поевтиното осигурување на насадите од елементарни непогоди. 
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3. заклучок:

Речиси на сите средби со претставниците од Центрите за вработување, односно АВРСМ одговорот 
на најголемиот број на поставени прашања во однос на регистрацијата, вработувањето на земјоделците, 
залагањата на институцијата за промовирање на вработувањата и поттикнувањето на земјоделците, па и 
жените од руралните средини да се вработат е НЕГАТИВЕН прогласувајќи се институцијата кака ненадлежна 
за најголемиот број на обврски напоменати во прашалникот и наведувајќи ги притоа МЗШВ и ПИОМ како 
институции кои што ги имаат деталните податоци за прашањата;

Препорака:

Подобрата меѓуинституционална соработка е еден од најефикасните начини за подобрување 
на ефикасноста на трошењето на даночните средства без значителни инвестиции во инфраструктура, 
остручување на кадри, или други дополнителни трошења. Институциите како АВРСМ неопходно е да 
развијат политики кои ќе бидат ускладени со потребите на граѓаните без разлика на нивната дејност, пол 
или место на живеење, како и кои ќе бидат компатибилни со политиките развивани од страна на МЗШВ и 
работата на ПИОМ.

4. заклучок:

Слични се одговорите и на претставниците од Центрите за социјална работа каде што е напоменато 
дека не се прави официјална класификација или поделба на земјоделци и не-земјоделци односно сите се 
граѓани кои што се или не се корисници на права за социјална помош.

Препорака:

Подобрените капацитети на Центрите за социјална работа во полето на класификација и прибирање 
информации во врска со различните социјални групи и слоеви на граѓани кои ги користат нивните услуги, 
меѓу кои спаѓаат и земјоделците, а особено руралните жени, може да придонесе кон конципирање и 
реализација на политики кои се поприлагодени кон условите на терен и кои ќе произведат долготрајно 
подобрување во квалитетот на живот на граѓаните.

5 заклучок:

Општините исто така немаат посебни програми кои што се исклучиво наменети за развој на 
земјоделството туку најчесто оваа гранка влегува во стратегијата и програмите за локален економски развој 
на општините. Од друга страна општините напоменуваат и дека немаат големи ингеренции во овој сектор 
за да преземаат пообемни активности освен поддршката за здруженијата којашто е општа, па истата може 
да ја побараат меѓудругото и земјоделски здруженија, како и при помали поплави, штети за кои што може 
општината да издвои одредени средства.

Препорака:

Општините да преземаат координирани активности со поширокиот граѓански сектор.
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ПРИЛОГ 1
ПРАшАЛНИк зА ТеРеНСкО ИСТРАЖуВАЊе

Прашалник за 
Перспективитена жените во руралните и земјоделски средини во Република Северна Македонија

ПРВ ДеЛ: ОПшТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Пол:   а) женски б) машки

2. Возраст:        а)18-25  б) 26-30    в)31-40    г) 41 - 50    д) 51 - 64   ѓ) 65 и повеќе

3. Место на живеење: а) град  б) село

4. брачен статус:      

а) мажена/женет 

б) немажена/неженет   

в) разведени 

г) друго (наведете)  __________________________________________

5. етничка припадност:   

 а) Македонец/ка   

б) Албанец/ка 

в) Ром/ка 

г) Влав/инка  

д) друго(наведете)  ______________
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6. Ве молиме изберете возраст/ број на деца за кои се грижите:

а) до 6 години / ____  

б)  6-15 години / ____  

в) 15 - 19 години / ____ 

г) 20 -26 години / ____  

д) 27 и повеќе / ____  

ѓ) без деца/ ____

7. Работен статус (само доколку се плаќаат придонеси за пензиско): 

а) невработен /а 

б) самовработено лице – регистриран земјоделец по Закон за земјоделска дејност (носител/ка на дејност)

в) регистриран по Закон за пензиско и здравствено осигурување

г) самовработено лице (основач на мал бизнис)

д) носител на семејно земјоделско стопанство 

ѓ) вработен/а во јавен сектор  

е) вработен/а во приватен сектор 

ж) ангажиран/а по договорз) невработен/-а

з) друго (наведете)____________________________________

Доколку сте невработен/-а, дали сте пријавени во Агенцијата за вработување?

А) Да  б) Не

8. Наведете го нивото на образование:            

а) без формално образование 

б) основно образование (само основно училиште)

в) средно стручно училиште 

г) средно училиште (гимназија)

д) високо образование (универзитет)

ѓ) друго, ве молиме наведете:____________________________
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9. близина на  основни услуги (Ве молиме штиклирајте во соодветното поле)

Сервис/услуга
Оддалеченост

0-2 км 2-5 км 5-10 км Над 10 км Не знам 
Автобуска постојка
Градинка
Основно училиште (деветолетка)
Основно училиште (до петто 
одделение)
Основно училиште (од петто  до 
девето одделение)
Средно училиште
Општа амбуланта (матичен лекар)
Педијатар
Поликлиника /лабораторија
Гинеколошка ординација што работи 
со плави картони
Приватна гинеколошка ординација
Стоматолошка ординација што 
работи со плави картони 
Приватна стоматолошка ординација 
која не работи со плави картони 
Аптека
Библиотека
Локална канцеларија на општината
Подрачна единица на 
Министерството за земјоделие
Центар за социјални работи
Агенција за поттикнување на 
развојот во земјоделството (АПРЗ)
Агенција за вработување
Банка
Банкомат од вашата банка
Бензинска пумпа
Самопослуга
Театар/кино



64 65

ВТОР ДеЛ: ОТПОЧНуВАЊе И ВОДеЊе НА СОПСТВеН бИзНИС – зеМЈОДеЛСкА ДеЈНОСТ

10. Дали сте сопственик/чка на земјиште?

а) ДА  

б) НЕ  

в) имам земено земјиште под наем од државата

г) имам земено земјиште под наем од приватно лице

д) друго (допишете)__________________________________

11. што од вкупниот имот со кој располага вашето семејство се води на ваше име?

  (означете со Х)

Домот/куќата во која 
живеете

Лично
(кој одговара) Сопруг Сопруга Родители Коментар

Дел од земјиштето 
Животните
Автомобил
Трактор
Комбајн
Мотор
Друго (допишете)

12. колку години се занимавате со земјоделие? ______________________

13. колку вкупно години работен стаж имате? (официјално пријавени било каде)

а) 0-2 години б) 3-5 години в) 6-10 години г) 11-19 години д) 20 или повеќе

Од нив, колку се во земјоделие? ______________________

14. Дали земјоделството Ви е примарна или дополнителна дејност? 

Доколку Ви е дополнителна, одговорете го прашање бр. 15, а доколку Ви е примарна преминете на прашање 
бр. 16.

15. Во кои области имате работено досега (доколку има, покрај земјоделието):

А) Администрација, државна администрација

Б) Транспорт

В) Туризам

Г) Информациска технологија

Д) Бизнис, маркетинг
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Ѓ) Земјоделство

Е) Производство

Ж) Телекомуникации

З) Култура, уметност

Ѕ) Здравство

И) Друго: 

16. колку члена има вашата фамилија?

А) деца (до 18 години)..........................

Б) Возрасни.................................

В) Стари/пензионери ......................

16.1. колку од возрасните членови се занимаваат со земјоделие?.............................

16.2. колку од нив се регистрирани како земјоделци?.......................

16.3. колку членови од Вашето семејство се носители на семејно земјоделско стопанство односно 
пријавуваат субвенции?................

17. колку сте запознаени со законската рамка за водење/отпочнување на сопствен бизнис односно 
регистрација на земјоделска дејност? 

а) не сум запознаен/а б) многу малку  в) доволно   г) одлично 

18. Дали сметате дека законската рамка е поволна за развој на земјоделска дејност во Република Северна 
Македонија? (на пример: Законот за земјоделска дејност, Законот за земјоделство и рурален развој?)  

А) ДА    б) НЕ    в) не знам 

Доколку одговорот е „НЕ“, ве молам наведете зошто (Ве молиме објаснете):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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ТРеТ ДеЛ: ПОДДРшкА НА зеМЈОДеЛИеТО И РуРАЛНИОТ РАзВОЈ

19. Дали правите разлика помеѓу Националната програма за рурален развој и ИПАРД?

А) ДА    б) НЕ 

20. На скала од 1-5 (каде 1 е најлошо/најслаба оцена а 5 најголема оцена), ве молиме да оцените:

Информираност и познавање на мерките во Националната 
програма за рурален развој 1 2 3 4 5 не знам

Информираност и познавање на ИПАРД фондовите 1 2 3 4 5 не знам
Работата и услугите на  подрачните единици на МЗШВ 1 2 3 4 5 не знам
Работата и услугите на Агенцијата за поттикнување на 
развојот во земјоделството (АПРЗ) 1 2 3 4 5 не знам

Работата на платежната агенција 1 2 3 4 5 не знам
Соработка со, и работата на општината во насока на 
поддршка на земјоделието 1 2 3 4 5 не знам

Информираност за можностите за поддршка 
на земјоделието од различни извори (општина, 
министерство...)

1 2 3 4 5 не знам

21. Дали сте запознати со  ИПАРД програмата?

а) не сум запознаен/а со програмата   

б) многу малкуи не сакам да знам  

в) малку, но сакам да знам повеќе 

г) малку знам и сакам да користам   

д) знам и користам

ѓ) друго   

22. Дали досега вие сте користеле средства од ИПАРД програмата (сте аплицирале на Ваше име и сте 
добиле средства)?

а) ДА За што биле искористени средствата?.....................................................................

 Кој реално ја реализираше инвестицијата – вие или некој друг од фамилијата? ..................................
.....................................................................................................................................

б) НЕ 

Доколку одговорот е НЕ, ве молиме појаснете:

А) аплицирав, ме одбија

Б) не сум аплицирала бидејќи немам имот на свое име

Б) немам доволно информации 

В)сметам дека постапката е многу сложена и бара многу време 

Г) друго.........................................

23.Дали досега сте користеле средства од други  програми? (на пример: програмата за поддршка на млади 
фармери, програмата за рурален развој или некоја друга поддршка)

а) ДА 
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На која програма и за што биле искористени средствата? .....................................................................................
...............................................................

б) НЕ 

Доколку одговорот е НЕ, ве молиме појаснете:

А) аплицирав, ме одбија

Б) не сум аплицирала бидејќи немам имот на свое име

Б) немам доволно информации 

В)сметам дека постапкита се многу сложени и бараат многу време 

Г) друго.........................................

24. како најчесто ги добивате информациите за новините во земјоделските политики и можностите за 
поддршка (изберете најмногу  три одговори):

А) јавни гласила- ТВ, радио 

Б) средби со општинските претставници

В) средби со претставници од Министерството или АПРЗ

Г) средби со претставници од Здруженија и комори

Д) интернет и социјални мрежи

Ѓ) локалните бизнисмени (откупни центри, преработувачи и сл)

E) месни заедници

Ж) друго.....................................

25. Дали досега сте биле поканети да присуствувате на информативни средби за:

Презентација на годишните програми за субвенции 
и рурален развој од страна на МЗШВ ДА НЕ Коментар/забелешка

Презентација на годишните програми за субвенции 
и рурален развој од страна на АПРЗ (регионалните 
канцеларии на Агенцијата за поттикнување на 
развој на земјоделие)

ДА НЕ Коментар/забелешка

Презентација на програмата за работа и буџетот 
на општината (преку теренски средби, месни 
заедници итн.)

ДА НЕ Коментар/забелешка

Презентација на ИПАРД програмата од страна на 
Платежната агенција ДА НЕ Коментар/забелешка

Инфо средби организирани од страна на 
здруженија на граѓани (невладини организации) ДА НЕ Коментар/забелешка

Друго (наведете) ДА НЕ Коментар/забелешка
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ЧеТВРТИ ДеЛ: ОбукИ И ИНФОРМИРАЊе

26. Дали сте биле на некој курс (обука) за (започнување) на земјоделска дејност?

А) да  Б) не 

27. каде наоѓате нови информации и знаења за земјоделската дејност со која се занимавате?

А)Книги б)Списанијав) Курсеви за обукаг)ТВ / радио

Д)Интернетѓ)Комуникација со луѓее) друго......................

28.  користење на интернет (ве молиме штиклирајте во соодветното поле)

Дали имате дома интернет? ДА НЕ
Дали имате функционална е-маил адреса? ДА НЕ
Дали имате профил на фејбук? ДА НЕ
Дали знаете да користите word? ДА НЕ
Дали знаете да користите excel? ДА НЕ
Дали сте претплатени на некое списание за земјоделие? ДА НЕ
Дали имате (лично) електронско банкарство? (плаќање 
преку интернет?) ДА НЕ

Коментар.......................................................................

29. Возење и возачка дозвола 

Прашање ДА НЕ Забелешка
Дали имате возачка Б категорија
Дали имате дозвола за управување со трактор
Мотор

30. Во кои области ви требаат дополнителни обуки ( ве молам рангирајте со оцена од 1-5)

Потреба од обуки ОЦЕНА/РАНГИРАЊЕ К о м е н т а р /
забелешки

Аплицирање за ИПАРД средства 1 2 3 4 5
Воведување на добри земјоделски практики 1 2 3 4 5
Водење на земјоделско стопанство (управување и 
финансии)

1 2 3 4 5

Можности за проширување на дејноста и диверзификација 
на производството

1 2 3 4 5

Можности за користење на интернет во насока на 
унапредување на земјоделието

1 2 3 4 5

Маркетинг на земјоделски производи 1 2 3 4 5
ЛИДЕР програмата 1 2 3 4 5
ДРУГО (наведете) 1 2 3 4 5
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ПРИЛОГ 2
ПРАшАЊА зА ФОкуС ГРуПИ

ДеЛ 1 – положба на жените во рурални и земјоделски средини

- Дали жените поседуваат имот?

- Дали има промени во обичаите при наследување на земја, односно дали и женските деца се 
вклучуваат во делбениот биланс

- Кога се купува земја во брак, на чие име се води?

- Можности за вработување на жените, односно кој е пријавен во фамилијата како земјоделец?

- Дали жените добиваат плата кога работат на нива/градина/во производство на млеко итн. ?

- Дали се пријавени? Како се водат официјално? Како невработени?

- Дали се корисници на пензија и каква?

- Дали ја користат можноста за пријавување како индивидуални земјоделци или преку семејно 
земјоделско стопанство, или пак друг начин,  и ако не, зошто?

- Што се случува кога решаваат да раѓаат деца? Дали користат родителско отсуство (породилно)?

- Дали знаат некоја жена регистрирана земјоделка, која користела породилно отсуство?

- Каков е пристапот  до сервиси: здравствени установи, градинки, училишта...?

- Кои се потребите и можностите за доедукација, преквалификација, нови вештини и сл?

- Дали има некоја форма на организирано делување на жените (здруженија, задруги ......)?

ДеЛ 2 – поддршка од институциите

- Дали и како добиваат информации за програмите на различни институции?

- Каква е соработката со локална самоуправа во насока на поддршка на земјоделците, обезбедување 
на информации и сл.?

- Дали имаат поддршка и колку се задоволни од Агенцијата за поттикнување на развој на 
земјоделството?

- Мислења за работата на Платежна агенција и што може да се подобри

- Дали имаат помош од локалните Центри за социјална работа ( дел од Министерството за труд и 
социјална политика) во насока на одезбедување еднократна помош или друг вид на поддршка?

- Дали се запознаени со работата на Министерство за земјоделие и дали добиваат некакви 
информации?

- Дали се запознати со можностите за поддршка на руралниот развој и земјоделие обезбедени преку 
Годишната програма на Владата за рурален развој, можности и проблеми при обезбедување на 
средствата?
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ДеЛ 3 - користење на финансиска помош (пречки/предизвици)

- Дали имаат можност за добивање кредити?

- Дали помошта што се нуди е соодветна за нив/нивните потреби како земјоделки?

- Дали имаат користено еднократна финансиска помош за лични потреби од центрите за социјална 
заштита или од општината?

- Дали досега користеле некаква помош од државата? Ако да, каква? (субвенции и сл.)

- Какво било искуството?

- Дали имаат користено субвенции- можности, тешкотии, одлагања....

- Дали имаат аплицирано и користено средства од ИПАРД: запознатост со програмите, пречки/
предизвици

- Дали знаат за можностите и дали имаат користено други видови помош (преку невладини, .....) ?
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ПРИЛОГ 3
ПРАшАЛНИк зА ПЛАТеЖНА АГеНЦИЈА, МзшВ, АГеНЦИЈА зА ПОТТИкНуВАЊе 

И РАзВОЈ НА зеМЈОДеЛСТВОТО

1) Дали институцијата/агенцијата/органот во кој сте вработени работи според посебна Годишна програма 
за работа во сферата на земјоделството и руралниот развој?

А.  ДА    Б. НЕ 

2) Дали сметате дека документацијата која се поднесува од страна на земјоделците за пристап до ИПАРД 
фондовите и националната програма и мерки за поддршка на земјоделството е преобемна и сложена?

А.  ДА        Б. НЕ 

3) Дали сметате дека во последните неколку години па до денес условите за аплицирање се: 

А. Поедноставени  Б. Посложени   В. Непроменети

4) Дали на земјоделците им се пружа помош при аплицирањето?

А.  ДА    Б. НЕ 

5) Доколку одговорот на претходното прашање е ДА, Ве молиме одговорете кој ја пружа помошта:

А. Вработено лице кое е назначено исклучиво за пружање помош на земјоделците при аплицирање по 
разни основи

Б. Лице кое е назначено за вршење на други работи на работното место, но меѓудругото, им ја пружа 
потребната помош на земјоделците при аплицирањето

В. Друго (наведете) __________________________________________________________

6) Дали интересот за ИПАРД програмите има тенденција на:

А. Зголемување   Б. Опаѓање   В. Интересот е непроменет

7) Дали сметате дека постои соодветна материјална и техничка опрема, како и човечки ресурси за вршење 
на работите од Вашиот делокруг?

А. ДА    Б. НЕ

8) Каква е соработката на институцијата/агенцијата/органот во кој сте вработени во работењето и размената 
на податоци со другите институции/органи/агенции:

А. На задоволително ниво Б. На незадоволително ниво В.Речиси не постои соработка

9) Дали во текот на работењето сте посетувале професионални обуки?

А.ДА                       Б.НЕ          В. Да, но не доволно

10) Дали сметате дека е неопходна помош од НВО секторот во делот на земјоделството?
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А. ДА    Б.НЕ          В.Потребна да, но не и неопходна

11) Заокружете ако сметате дека при аплицирање позастапени се:

А. Мажите                         Б. Жените

12) Дали постојат посебни мерки/програми/поволности за поттикнување на жените земјоделки за користење 
на ИПАРД фондовите, како и на националните мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој?

А. ДА                          Б.НЕ                  

    

13) Дали сметате дека предвидените буџетски средства се доволни за поддршка и развој на земјоделството?

А. ДА                           Б.НЕ             

         

14) Дали земјоделците аплицираат повеќе како:

А. Поединци      Б. Здруженија   В.Друго (наведете)______________________

15) Дали се одржуваат консултативни средби со земјоделците при изготвување на програмите за рурален 
развој?

А. ДА                           Б.НЕ                      

 
16) Ако одговорот на претходното прашање е ДА, на кој начин се информираат земјоделците за 
закажаните консултативни средби? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
17) Дали до органот/агенцијата/институцијата во која работите стигнуваат иницијативи, сугестии, поплаки, 
предлози од земјоделците?

А. Да, секојдневно  Б. Многу ретко   В. Не

18) Дали органот/агенцијата/институцијата во која работите досега поднела иницијатива за измена или 
дополнување на определен закон од областа на земјоделството?

А.ДА     Б. НЕ

19) На кој начин се информираат/повикуваат земјоделците да аплицираат за добивање финансиска 
поддршка? Ве молиме наведете

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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ПРИЛОГ 4

Разговорник со Агенција за вработување - АВРСМ

- Дали имаат посебни програмски линии за поддршка на вработување/регистрација на земјоделци?

- Дали имаат посебни програмски линии за поддршка на вработување/регистрација на жени и 
млади?

- Како се регистрираат најчесто- според Законот за земјоделска дејност или по закон за пензинско и 
здравствено осигурување?

- Дали има повеќе жени или мажи регистирани земјоделци?

- Дали имале досега случај жена земјоделка да користи породилно отсуство? И како е решено тоа? 

- Дали и на кој на чин АВРСМ ги поттикнува земјоделците да се регистрираат, дали имаат кампањи 
или сл?

- На кој начин ги информирате земјоделците за мерките за поттикнување?  Дали програмите за 
вработување ги претставуваат по селата или  некој друг ги претставува? 

- Дали сметате дека интересот за пријавување/регистрирање на земјоделец е со тренд на 
зголемување или опаѓање?

- Што сметате дека може да се подобри во работењето на АВРСМ во делот на земјоделството и 
руралниот развој?  (Број на лица/персонал кој работи на поттикнување на регистрирање жени и 
млади лица во земјоделството?)

- Дали сметате дека документацијата која е потребна при регистрација/вработување на земјоделци 
е сложена и преобемна?

- Која е најчеста причина за одбивање на барањата на земјоделците за регистрација/вработување?

- Дали имате ефикасна соработка со локалната власт? -Со кои други органи и институции најчесто 
соработува АВРСМ?

- Како ја оценувате работата на МЗШВ, Платежната агенција и Агенцијата за поттикнување и развој 
на земјоделството?

- Дали соработувате со НВО и дали сметате дека е потребно да соработувате со НВО?

- Дали АВРСМ покренува иницијативи за спроведување на дополнителни мерки или воопшто дали 
иницира работи во насока на поефикасно водење на работите од областа на земјоделството и 
руралниот развој?

- За кои мерки на АВРСМ се најчесто заинтересирани земјоделците при аплицирање?

- Дали се одржуваат консултативни средби со земјоделците во насока на подобрување на 
работењето?

- Дали вработените во АВРСМ имаат потреба од дополнителни обуки или информации во врска со 
подобрување на комуникацијата со земјоделците?
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Разговорник за Центри за социјална работа

- Дали имаат податоци за што најчесто им се обраќаат земјоделците? 

- Дали може да наведат за кои проблеми најчесто им се обраќаат земјоделците и каков вид на 
помош бараат (на пример: еднократна помош, нега на болен, и сл)?

- Дали повеќе им се обраќаат жени или мажи и која возраст?

- Дали имаат земјоделски фамилии кои треба да ги посетуваат? Доколку да, кали имаат доволно 
човечки ресурси и возила за редовни посети?

- Дали и со кои органи и институции соработуваат најчесто а поврзано со прашањата за кои им се 
обраќаат земјоделците?

- Дали вработените во центрите за социјална работа имаат потреба од дополнителни обуки и какви 
(во насока на помош на земјоделците)?

- Дали и на кој начин може да се подобри работењето?

Разговорник за ОПшТИНИТе

- Дали имаат посебна програма за земјоделство и рурален развој? Ако да, дали сметаат дека е 
потребно проширување на програмата? 

- Дали имаат обуки за развој на земјоделски програми? Колку често?

- Со кои органи и институции соработуваат? Каква е соработката?

- Дали соработуваат со НВО секторот и каква е соработката?

- Дали имаат издвоено буџетски средства за поттикнување на земјоделството?

- Дали одржуваат средби со земјоделците? Колку често?

- За што најчесто им се обраќаат земјоделците?

- Дали им пружаат помош/совети на земјоделците и кој тоа го прави?

- Дали покренуваат конкретни иницијативи за поттикнување на земјоделството? Какви? Кој е исходот 
од истите?

- Дали располагаат со доволно опрема, материјални и човечки ресурси?

- Каква е состојбата во општината со земјоделките односно жени и млади лица, дали ги има во 
доволен број во однос на мажите? Што прави општината во насока на поттикнување на жените и 
младите во земјоделството? 
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- Дали општината врши теренски испитувања и дали води статистика за состојбите во земјоделството?

- Начин на информирање на земјоделците за сите работи кои ги засегаат?

- Кои се најголемите конкретни постигнувања и видливи резултати на општината во областа на 
земјоделството?

- Оценете ја состојбата на земјоделците во конкретната општина?
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