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предизвикани од здравствено-економската криза COVID-19 
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Во рамки на Проектот на УСАИД – Партнерство за подобра бизнис регулатива во кој 

Стопанските комори се вклучени во изнаоѓање предлози и мерки за подобрување на 

регулативната рамка во која функционира стопанството во Република Северна Македонија, 

особено внимание беше посветено на изработка на студии за ефектите врз приватниот сектор 

кој несомнено е погоден од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата 

COVID-19, со препораки за справување со економските ефекти. 

 

Врз основа на анализата, стопанските комори едногласно се согласни дека: 

 

COVID-19 пандемијата предизвика светска здравствено економска криза која влијае врз 

животот и егзистенцијата на луѓето, работење на претприемачи, а со тоа и на целокупната 

економска состојба, глобалната трговија со храна, пазарите, ланци за снабдување со храна. 

Влијанието на кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19 е присутно и врз 

земјоделскиот и прехранбениот сектор, и истата го принуди секторот на реакција и тоа како на 

краток така и на долг рок. 

 

 КРАТКОРОЧНИ МЕРКИ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КРИЗАТА ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР 

 

Имајќи предвид дека земјоделско-прехранбениот сектор е приоритетен сектор во нашата  

држава без кој не може да се одржува животот на луѓето, и истиот сектор во претходниот 

едногодишен период остварувал добивка според податоците од студијата, значително 

намалениот извоз и увоз, како и фактот дека ниту овој сектор не бил во можност да ја предвиди 

кризата мерките кои се предлагаат на краток рок се: 

 

 Субвенционирање на платите за месец јуни 2020 година 

 

24,3% од анкетираните компании се изјасниле дека мерката за субвенционирање на плати им е 

круцијална во обезбедувањето на ликвидноста на нивните претпријатија. Оваа мерка е од 

посебно значење за микро и малите претпријатија и освен за месеците април и мај, потребно е 

да се разгледа можноста за субвенционирање и на јунските плати. 

 

 

  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Олеснување и одлагање на плаќање на даноци, ослободување од плаќање 

придонес за пензиско осигурување, намалување на социјалните давачки 

 

Оваа мерка има за цел претпријатијата да ја одржат својата ликвидност и да преземат чекори 

во насока на зајакнување на конкурентноста и проширување на своите производствени и 

преработувачки капацитети.  

 

 Обезбедување на кредити со мали каматни стапки за одржување на ликвидноста и 

обезбедување на обртни средства за претпријатијата, укинување на каматите за 

одложено плаќање на кредитите, обезбедување на гаранција за заем и заем за обртни 

средства. Поедноставување на постапката и условите и начинот на аплицирање за 

кредитите од Развојната банка на Р. С. Македонија и мерките кои се поврзани со 

справување со здравствено-економска криза предизвикана од COVID-19. Мерката е 

значајна за компаниите поради обезбедување на обртни средства за одржување на 

производствениот и преработувачкиот процес поради намалената наплатливост на 

побарувањата, а со крајна цел одржување на својата ликвидност; 

 

 Мерки со кои извозот и увозот би течел непречено, преку воспоставување на 

здравствено-санитарни протоколи за транспортните компании и царината согласно кои 

би се намалиле проблемите во логистиката при увозот и извозот;  

 

 Намалување на ДДВ од 18% на 5% на репроматеријали кои се користат во 

земјоделскиот и прехранбениот сектор со цел зголемување на конкурентноста на 

македонските производи. За споредба, има примери како во Албанија и Косово каде 

ДДВ-то на репроматеријалите е 0%,и тоа ги прави поконкурентни од македонските 

производи на европскиот односно светскиот пазар;  

 

 Придржување кон роковите за исплата на субвенциите и директна помош од страна на 

државата за оваа година, кое е потребно на претпријатијата за одржување на својата 

ликвидност;  

 

 Зголемување на капацитетите и резервите за храна во приватни складови преку 

воспоставување на јавно-приватни партнерства со цел олеснување на постапка за 

преземање на конкретни мерки при настанување на криза или вонредна состојба. 

Дополнително да се подобри системот за откуп на производи од страна на Бирото за 

стокови резерви во според воспоставена методологија и време на откуп. 

 

 Обезбедување на пласман за производство на грозје преку склучување на бартер 

договори со други држави; 

 

 Олеснување на постапката и процедурите за пуштањето во продажба и примена на 

средства за заштита во земјоделскиот сектор преку кои се застапени во рамки на 

Каталогот за заштитни средства на ЕУ. На овој начин ќе се олесни примената на веќе 

дозволените и признаени средства кои се користат во ЕУ за зголемување на квалитетот 

на производството; 

 

 Спроведување на дополнителна програма за поддршка и промоција на македонските 

производи преку кампања од страна на државата за зголемување на продажбата на 

домашните и странските пазари во насока на поддршка на саемско претставување и 

олеснување на влез на странски пазари; 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 ДОЛГОРОЧНИ МЕРКИ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КРИЗАТА ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР 

 

Очекувајќи надминување на сите првични проблеми и предизвици  на претпријатијата 

предизвикани од оваа здравствено-економска криза COVID-19, мерките кои се предлагаат на 

долг рок се: 

 

 Реформа во системот на субвенционирање и директните плаќања од страна на 

државата во насока на насочување на субвенциите кон зголемување на 

производните капацитети и окрупнување на земјоделските површини преку 

ревидирање на системот на скалесто субвенционирање. На овој начин се 

зајакнуваат малите и средни претпријатија затоа што помошта се распределува повеќе 

рамномерно. Ваквата дистрибуција обезбедува зајакнување на целокупниот сектор на 

земјоделско производство; 

 

 Поддршка за прилагодување на производните процеси и примена на современа 

технологија кај претпријатијата во насока на зголемување на капацитетот на 

процентот на искористување на производните капацитети. Искористување на 

капацитетот и зголемување на соработката со Земјоделските институти во насока на 

примена на современи агротехнички мерки и програми за истражување и развој. 

Истражувањето и трансферот на знаење ќе ги зголемат приносите на добиток и 

земјоделски култури, ќе ја подобрат продуктивноста на земјоделското земјиште, ќе го 

намалат загубата заради заболувања и инсекти, ќе развијат поефикасна опрема и ќе го 

зголемат целокупниот квалитет на храната. Со тоа се зголемува отпорноста на секторот 

на кризи во целост, без оглед на природата и потеклото на кризата; 

 

 Подобрување и поттикнување на конкурентноста на претпријатијата преку 

спроведување на програми за поддршка на окрупнување на производните 

површини и капацитети, од консолидација на земјоделско земјиште до вертикална 

интеграција на ланецот на храна; 

 

 Прилагодување на системот на образование според реалните потребите на 

секторот преку воведување на дополнителна прилагодена пракса за студенти и 

ученици според тековните трендови потреби и барања на компаниите. На овој начин ќе 

се добие подобро квалификуван кадар и би се зголемила вработливоста во секторот.   

 

Со предложените препораки за краткорочни и долгорочни мерки (кои дел се најавени во 

новиот пакет мерки за поддршка на земјоделството) претпријатијата би станале поотпорни на 

идни слични предизвици како оваа здравствено економска криза COVID-19. 

 

Овие заклучоци и препораки се врз основа на изработената Студија, која е составен дел од овој 

позиционен документ и е во прилог. 
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Македонија и Сојуз на стопански комори на Македонија. Студијата е подготвена во 

координација на ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал и со поддршка на американскиот народ преку 

Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во оваа Студија 

насловена како „Ефектите врз земјоделство и прехранбена индустрија предизвикани од 

здравствено-економската криза COVID-19 со препораки“, им припаѓаат на авторите и не ги 

изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите 

Американски Држави. 
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Земјоделството и прехранбената индустрија во Република Северна Македонија 
(РСМ), економски гледано е третиот најголем сектор кој има значаен придонес во бруто 
домашен производ (БДП), надворешната трговија и јавната и приватната потрошувачка, а 
пак социјално гледaно овие две индустрии заеднички се голем работодавач со вкупно 
10.967 активни претпријатија. Оваа студија има за цел да го испита влијанието на 
здравствено-економската криза COVID-19 врз земјоделско-прехранбениот сектор и да ја 
утврди  улогата и реакцијата на претпријатијата со предлози за мерки и препораки на 
краток и долг рок  за побрзо надминување на последиците. 

Во текот на оваа здравствено-економската криза COVID-19, работата на 
земјоделско-прехранбениот сектор не беше запрена ниту забранета, туку само забавена 
поради новите правила за ограничување на движење кои беа воведни од страна на 
Владата на РСМ како одговор на пандемијата. Најголемите предизвици со кој се 
соочуваше земјоделско-прехранбениот сектор се однесуваа на организација и логистика 
на увозот и извозот на своите производи, како и организација на тековните земјоделски и 
производствени процеси кај претпријатијата поради ограниченото работно време и 
движење. Високи 50.98% од претпријатија се сочуваат со откажување /одложување на 
склучени нарачки, што покажува на големо влијание на  COVID-19 кризата врз 
претпријатија. 

Проценетите загуби на земјоделско-прехранбениот сектор во првиот квартал од 
2020 година во споредба со првиот квартал од 2019 се проценети околу 22-40%, и за таа 
сметка секторот во 2020 годија очекува намалена профитабилност за 41-60%. 

Имајќи предвид дека земјоделско-прехранбениот сектор е сектор од витално значење и 

има потенцијал да биде движечка сила во опоравувањето на економијата, на краток рок се 

предлагаат разни финансиски инструменти овозможени во соработка меѓу банките и 

државата, особено за извозно ориентирани претпријатијата. Освен тоа, долгорочно 

неопходно е компаниите  да ја  прилагодат и подобрат својата технологија и примена на 

знаења, да ја подобрат својата конкретност по што би станале по отпорни на идни слични 

предизвици како оваа здравствено економска криза. 
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ЛИСТА НА СКРАТЕНИ НАЗИВИ 
 

ДЗС Државен завод за статистика 

COVID-19 Coronavirus disease 2019 

БДП Бруто домашен производ 

МЗШВ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

МСП Mали и средни претпријатија  

РСМ Република Северна Македонија 
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1. ВОВЕД 

Одржувањето и зајакнувањето на системите за производство и преработка на 
храна се клучни во борба против гладот а воедно и помагаат во справување со болести 
кои се појавуваат кај луѓето, животните, растенијата или околината. COVID-19 
пандемијата предизвика светска здравствено економска криза која влијае врз 
земјоделскиот и прехранбениот сектор, а целта на оваа студија е да се утврди на краток и 
на долг рок улогата и реакцијата на нејзините потенцијални влијанија врз животот и 
егзистенцијата на луѓето, работење на претприемачи, а со тоа и на целокупната 
економска состојба, глобалната трговија со храна, пазарите, ланци за снабдување со 
храна. 

Со преземање на соодветни мерки во приватниот сектор на оваа здравствено 
економска криза COVID-19 ќе се обезбеди синџирите на снабдување со храна да се 
одржат живи, на домашно и на меѓународно ниво, како и во значителна мера може да се 
намали ризикот од големи шокови кои би можеле да имаат значително влијание врз сите, 
особено врз сиромашните и најранливите.  

Земјоделските и прехранбените производи треба да се движат преку границите 
без ограничувања и во согласност со постојните стандарди за безбедност на храната, па за 
таа цел во студијата ќе се опфатат предизвиците и нарушувањата во ланецот на 
снабдување со храна предизвикани од здравствено-економската криза. 

За потребите на студијата и утврдувањето на улогата и реакцијата  на здравствено 
економска криза COVID-19 во земјоделскиот и прехранбениот сектор се разви алатка која 
ги анализира трите компоненти: вработеноста, прилагодливост на претпријатијата на 
кризата и мерките. Преку вработеноста се утврдија информации за важноста на човечкиот 
ресурс во земјоделскиот и прехранбениот сектор, преку втората компонента  се 
прецизираа на краток и на долг рок проблемите, предизвиците и прилагодливоста на 
претпријатијата во справувањето со оваа криза и со третата компонента се дефинираат 
мерките кои голем дел од претпријатијата ги сметаат како потребни за одржување на 
ликвидноста на краток и долг рок. 

Применувајќи квантитативни и квалитативни техники на собирање, обработка и 

анализа на податоци за потребите на студијата се додади вредност во богатството 

информации со избирање на најрелевантните парчиња преку организирање и 

обележување на информации преку кои се стигна до конкретни препораки и мерки од 

приватниот земјоделски и прехранбен сектор.  

Изготвена е анкета од 18 прашања наменет за потребите на студијата со цел 

собирање квантитативни податоци во врска со последиците кои ги почувствувале  

претпријатијата од земјоделскиот и прехранбениот сектор од оваа здравствено-



   

6 | P a g e  
 
 

економска криза COVID-19. Анализата на податоците добиени преку прашалникот е 

направена со користење на дескриптивни статистики, фреквенции и крос табилации во 

специјализиран софтвер (ЕСПАИ). 

Освен анкетата, во оваа студија како примарни извори на податоци се и 

направените интервјуа,кои поради здравствено-економската криза COVID-19 се 

направени преку телефон и чие просечно времетраење по интервју беше 15 минути на 

кое се одговараше на 28 прашања, кои се во прилог кон студијата заедно со анкетните 

прашања. 

Дополнително, при истражувањето и анализата како секундарни извори на 

податоци се користени достапните информации од ФАО, СЗО,Влада на РСМ, МЗШВ, ДЗС, 

медиумски натписи. 

a) Меѓународни искуства од земјоделскиот и прехранбениот сектор поврзани со 
COVID-19 кризата  

Со избувнувањето на коронавирус COVID-19, несигурноста и предизвиците кај сите 
граѓани во земји во светот беа приоритет при што храната беше помеѓу повисоко 
рангираните. Државите во регионот и светот потврдија присутност на  задоволително 
ниво на храна но со потреба од одржување на нивото како основен приоритет.  

Државите во светот ја потврдија својата еластичност и континуитет во 
обезбедување на своите граѓани висококвалитетна и безбедна храна, па така на пример 
Европската унија преку своите надлежни комисии ја потврди заложбата во земјоделско-
прехранбениот сектор со повеќенасочни акции и тоа со директна поддршка преку 
флексибилни финансиски инструменти и прераспределување на неискористените 
фондови од руралните области за борба против ефектите од кризата со што ќе им се 
овозможи  итно олеснување на најпогодените во кризата,обезбедување на заеми или 
гаранции по поволни услови, како што се многу ниски каматни стапки или поволни 
планови за плаќање, за покривање на оперативните трошоци до 200.000 евра. За да го 
зголеми протокот на готовина кај земјоделците, Европската унија го  зголемува авансот на 
плаќања на земјоделците, исплатите за рурален развој и се зголемува државна помош за 
земјоделците и претпријатија за преработка на храна, а презема и исклучителни мерки на 
пазарот меѓу кои и помош за приватно складирање.1 

Во Турција, државната кампања за ублажување на економското влијание на 
пандемијата се насочи и во помош на земјоделците и деловните оператори поврзани со 
храна преку мерки за  одложување на даночни плаќања, мерки унапредување на исплати 
за земјоделска поддршка, и  обезбедување на бескаматни заеми за инвестиции и 
работење што се обезбедуваат за малите земјоделци и преработувачи.2 



   

7 | P a g e  
 
 

Во Соединетите Американски Држави, преку програма за помош на храна во 
коронавирус вредна 19 милијарди американски долари Министерството за земјоделство 
на САД преземе неколку активности за да им помогне на земјоделците и преработувачите 
на храна и тоа преку директна поддршка од 16 милијарди американски долари врз 
основа на реалните загуби за земјоделските производители  и откуп на земјоделски и 
прехранбени производи (кои се најпогодени) и дистрибуција до банките за храна од 
страна на Министерството за земјоделство на САД преку локални и регионални 
дистрибутери.3  

б) Активности на Владата на Република Северна Македонија во земјоделскиот и 
прехранбениот сектор 

Во Република Северна Македонија земјоделскиот и прехранбениот сектор се 
третиот најголем сектор по услугите и индустријата. Непосредно по првиот регистриран 
случај на коронавирус COVID-19 во Република Северна Македонија, надворешните 
граници  се затворија по што веднаш по медицинскиот екипи во први борбени линии 
земјоделскиот и прехранбениот сектор мораше да се екипира и регулира нивото на храна  
и залихи во државата кој што е потребено за да обезбеди потребната сигурност кај 
граѓаните во состојба на криза. Државата потврди дека целосните капацитети за залиха на 
храна се исполнети, и дека има решение за регулирање на увозот и извозот на 
земјоделски и прехранбени производи преку организирање на транспортни конвои и 
поедноставени процедури со државите во услови на здравствената криза предизвикана 
од коронавирусот COVID-19. 

Владата на Република Северна Македонија преку Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (МЗШВ) за стабилизирање на пазарот со зелка од домашно 
производство интервенираше со финансиска мерка и поддршка во износ од 3 денари по 
килограм зелка за количини кои се продадени во период од 05 април до 05 мај 2020, со 
која мерка државата помага врз регулирање на намалена побарувачка и откупна цена 
како последица од вонредната состојба предизвикана од коронавирусот. 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна 
Македонија во насока на ублажување на ефектите од кризата одржување на рентабилно 
земјоделско производство презема мерки во насока на одложување на рокот за плаќање 
на закупнината на земјоделско земјиште во државна сопственост што ја плаќаат 
земјоделците и стопанствениците од агросекторот, како и до истиот одложен рок-
12.11.2020 година МЗШВ нема еднострано да раскинува договори за закуп заради 
неплатена годишна закупнина. Министерството исто така го продолжи и рокот за 
склучување договори помеѓу производителите за тутун и регистрирани купувачи, како и ги 
стави во мирување сите рокови за јавни повици за поднесување на проекти и реализација 
на инвестиции од Национални програми и ИПАРД 2 програмата. 

Владата на РСМ преку МЗШВ со интервентна мерка реагираше со финансиска 
мерка и поддршка во износ од 2.500 денари по грло за намалување на загубите кај 
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одгледувачи на овци и со логистичка откупна мерка за извоз на јагнето преку 
алтернативен пазар. За намалување на потешкотиите за пласман на земјоделските 
производи, МЗШВ ја стави во функција платформата ,,Понуда и Побарувачка,, преку која 
земјоделците ќе може да понудат производи а локалното население да ја подржат и 
купуваат македонски производи. 

Владата на РСМ преку пакет економски мерки го подржа земјоделскиот и 
прехранбениот сектор со даночни ослободувања а со вториот пакет економски мерки го 
подржа земјоделскиот и прехранбениот сектор со финансиска поддршка од 14.500,00 
денари за месеците април и мај, дополнително е обезбедена преку Развојната Банка на 
Северна Македонија директна поддршка за бескаматни кредити на микро,мали и средни 
претпријатија  со намена за обртни средства.4  

Владата на РСМ, преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
до моментот на изработка на оваа студија го  презентираа и најавија третиот столб од 
новиот пакет економски мерки од кои дел се мерки наменети за поддршка на 
земјоделството. 

Во таа насока, со новиот сет економски мерки е најавено: 

 зголемување на покривање на трошоци за набавка на зелена нафта од 
досегашните 30% на 50%, при што вредноста на оваа мерка изнесува 
4,6милиони евра а ќе бидат опфатени  50.000 земјоделци. 

 поволни кредити со максимален износ до 500.000 евра од Развојната Банка на 
Северна Македонија со олеснети кредитни услови  и тоа фиксна каматна 
стапка од 2% и зголемување на рок на отплата од 24месец за кредити за 
обртни средства до  а 10години за кредити за основни средства. 

 воведување на нова програма за поддршка и тоа преку финансирање на старт 
ап семејни винарии и фарми и преку добивање на грантови до 10.000 евра, за 
опрема за преработка и маркетинг на вино, растителни, месни и млечни 
производи. 

 овозможување на модел за продажба на државното земјоделско земјиште и  
издавање на пасиштата на долгорочен закуп. 

 стимулирање на винариите да произведуваат алкохолен дестилат, кој подоцна 
ќе биде искористен од домашните хемиски компании за производство на 
средства на дезинфекција. 

 преку здружување со приватен партнер во главните извозни гранки, 
лозарството, тутунскиот сектор и градинарството, е најавен побрз развој во 
обновување, модернизирање и ставање во функција во производство на 
преработки од тутун, грозје и градинарски производи, со што ќе се 
стабилизира вишок на производство.  

 поддршка со 50 милиони евра кредит од Светската банка за модернизација на 
земјоделство, и зголемување на  конкурентноста и профитабилноста.  
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2. ЕКОНОМСКИ ПРЕГЛЕД 
 

Земјоделството и прехранбената индустрија во Република Северна Македонија не 
само што има значаен придонес во БДП, туку заеднички се голем работодавач и имаат 
голем придонес во надворешната трговија и во јавната и приватната потрошувачка. 
Економски гледано овој сектор е третиот најголем по услугите и индустријата. Придонесот 
на земјоделството во БДП според последните податоци на ДЗС е стабилен со над 10%, а 
заедно со преработувачката индустрија, учеството се зголемува на 16%. Извозот на 
земјоделските производи, особено на производите со висока додадена вредност како 
виното, јагнешкото месо, овошјето и зеленчукот, сочинува 15 – 17 проценти од вкупниот 
извоз на земјата.  

Придонесот на секторот земјоделство, шумарство и рибарство во БДП е во постојан 
пораст, според објавените статистичките податоци за овој сектор по тромесечја во 
2015,2016,2017,2018 и 2019 состојба е прикажано на графиконот 1. 

Графикон 1: Придонесот на секторот земјоделство, шумарство и рибарство во БДП 

            Извор: ДЗС 

Прехранбената индустрија според податоците од ДЗС, исто како и земјоделство 
шумарство и рибарство има зголемен удел во БДП па така по години и тромесечно 
состојба како што е прикажано на графиконот 2. 
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Графикон 2: Придонесот на секторот прехранбената индустрија во БДП 

 

Извор: ДЗС 

Социјално гледано, уделот на секторот земјоделството и прехранбена индустрија 
во стапката за вработеност е над 20 проценти. Меѓутоа, официјалната статистика бележи 
само дел од улогата на земјоделството бидејќи неформалните и традиционалните 
трансакции ретко се евидентираат. На пример, скоро половината од сите работници во 
земјоделството се неплатени, бидејќи тие се членови на земјоделските домаќинства. Исто 
така, производите често се продаваат на традиционалните пазари. 

Како и во повеќето економии, малите и средни претпријатија (МСП) се 
најдоминантни во структурата на економски чинители. Според податоците на Државниот 
завод за статистика, бројот на активните деловни субјекти во Република Македонија во 
2019 година изнесува скоро 76.000 (точно 75 914) од кои околу 88% се МСП. МСП се исто 
така важни во однос на создавањето работни места, бидејќи во просек над 80% од 
вкупната вработеност во земјата е во МСП. Според бројот на вработени, 92% од 
вработените лица во 2019 година биле вработени во мали и средни претпријатија, од кои 
околу 80,7% се со бројот на вработени помеѓу 1 и 9, деловните субјекти без вработени или 
субјекти со неутврден број на вработени (без податок за вработени) со 10.0 %, па 
субјектите со 10 - 19 вработени со 4.2 %, потоа субјектите со 20-49 вработени чие учество 
изнесува 2.9 %, со 1.8 % учествуваат субјектите со 50-249 вработени и само 0.3 % од 
активните деловни субјекти имаат над 250 вработени. 

Бројот на активни претпријатија во земјоделството (вклучително и шумарство и 
рибарство) изнесува 2.605 што според вкупен број учествува со 3,4 %, од кои околу 90% се 
со вработени од 1-9 (односно 2.305), 180 активни субјекти се со неутврден број на 
вработени, 53 субјектите со 10 - 19 вработени, 37  субјекти со 20-49 вработени, 26 субјекти 
со 50-249 вработени и четири претпријатија се со повеќе од 250 вработени. 

Графикон 3: Удел на претпријатија по бројот на вработени 
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Бројот на активни претпријатија во прехранбената индустрија  изнесува 8.362 што 
според вкупен број учествува со 11%, од кои над 70% се со вработени од 1-9 (односно 
6.535), 356 активни субјекти се со неутврден број на вработени, 569 субјектите со 10 - 19 
вработени, 515  субјекти со 20-49 вработени, 326 субјекти со 50-249 вработени и шеесет и 
едно претпријатие се со повеќе од 250 вработени. 

Во секторот на земјоделството,шумарство и рибарство просечната нето плата 
исплатена по вработен во првиот и вториот месец 2020 е зголемена за разлика од 
годишниот просек во 2019,поточно со пример просечната нето плата во секторот во 
февруари 2019година изнесувала 19.190 денари а во февруари 2020година просечна нето 
плата по вработен изнесува  20.995,00 денари. Исто така, во преработувачката индустрија 
се бележи зголемување за исплатена нето плата по вработен во втори месец  2019 
изнесувала 19.850, а во февруари 2020 изнесува 23.359 денари.5  

Графикон 4: Просечна нето плата во секторот за земјоделство, шумарство и 
рибарство и во секторот на преработувачка индустрија 
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3. АНАЛИЗА НА СПРОВЕДЕНИ АНКЕТИ И ИНТЕРВЈУА 
 

3.1. Анализа на спроведени анкетни прашалници 

За потребите на студијата и утврдувањето на улогата и реакцијата  на здравствено 
економска криза COVID-19 во земјоделскиот и прехранбениот сектор се спроведе анкета 
во период од 13.04.2020 година до 30.04.2020 година која се основа на споменатите три 
компоненти: вработеноста, прилагодливост на претпријатијата на кризата и мерките. 
Анкетата е спроведена на 51 испитаник, од кои: 

- 28 испитаници се микро субјекти до 10 вработени,   
- 21 испитаник е мал субјект со 11 - 50 вработени, додека пак  
- по еден субјект одговорил од средно (51-250) и големо претпријатие (над 250). 

Од вкупниот број испитаници во врска на дејноста со која се занимава и со каква 
опрема располагаат, вклучени се: 

- 43.14% кои се занимаваат со примарно земјоделство; 
- 17.65% примарно земјоделско производство со капацитети за складирање, а  
- 39.22% со секундарна или прехранбена индустрија. 

Според регионски составот на испитаници застапени се: 

-  29.41% од Скопскиот регион,  
- 19,61% од  Вардарскиот регион,   
- 17.65% од Пелагонискиот регион   
- 15.69% од Источниот регион, 
- 5.88% од Полошки и Југоисточен регион, 
- 3.92% од Југозападен регион 
- 1.96% од Североисточен регион 

3.1.1. Вработеност 

Во врска со анализата на компонентата вработеност, во спроведената анкета на 
прашањето во колкав обем последиците од COVID-19 имаат директно влијание на бројот 
на вашите вработени, одговорите на испитаниците се следни: 

- 33.33% од испитаниците одговорија дека до 20% последиците од COVID-19 
влијаат врз бројот на вработени, 

- 27.45% од испитаниците одговорија дека последиците од COVID-19 не влијаат 
врз бројот на вработени,  

- 17.65% од испитаниците одговорија дека 21-40% последиците од COVID-19 
влијаат врз бројот на вработени,  
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- 11.76% од испитаниците одговорија дека 41-60% последиците од COVID-19 
влијаат врз бројот на вработени,  

- 5.88% од испитаниците одговорија дека 81-100% последиците од COVID-19 
влијаат врз бројот на вработени,  

- 1.96% од испитаниците одговорија дека 61-80% последиците од COVID-19 
влијаат врз бројот на вработени и  

- 1.96% од испитаниците одговорија дека им се зголемил бројот на вработени 
како последица од COVID-19. 

Графикон 5: Влијанието на здравствената и економската криза предизвикано од СОVID-19 
врз вработеноста, изразено како процент 
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Вработените се важен ресурс во земјоделскиот и прехранбениот сектор се потврди 

со одговорите на прашањето, за колку сметате дека ќе се намали бројот на вашите 

работници во 2020 година како резултат од COVID 19 кризата, па така  високи 37.25% од 

испитаниците сметаат дека COVID-19 нема да влијае врз намалувањето на бројот на 

работници во 2020 година, а други 39.22% од испитаниците сметаат дека бројот на 

работници во 2020 година ќе се намали до 20% како резултат од COVID-19. Исто така, 

додадена вредност даваат и одговорите на прашањето за тоа кои мерки испитаниците ги 

презеле или планираа да ги преземат како резултат на COVID-19, при што во одговорите 

23.74% од испитаниците ќе го намалат работното време, 13.67% ги организираат 

работниците за работа од дома, 7.91% ќе намалат месечни примања а само 1.44% ќе 

отпуштат дел од вработените.  

Споредувајќи ги одговорите од клучните прашања за компонентата вработеност, 
испитаниците од микро претпријатијата одговориле во висок процент од 35.71% дека 
немаат никакво влијание од кризата, 25% одговориле дека имаат до 20% влијание од 
кризата, 19.05% од испитаниците од малите претпријатијата исто така одговориле дека 
немаат никакво влијание од кризата,а 38.10% одговориле дека имаат до 20% влијание од 
кризата. Исто така во висок процент од 42.86% испитаниците од микро претпријатијата 
одговориле дека немаат никакво влијание од кризата намалувањето на бројот на 
работници во 2020 година.6 

3.1.2.  Прилагодливост на претпријатијата на кризата   

Проблемите, предизвиците и прилагодливоста на претпријатијата од 
земјоделскиот и прехранбениот сектор како последица од COVID-19 јасно се отсликуваат 
во одговорите на анкетата, при што првиот поглед е кон тековните инвестиции и 
одговорите на 49% од испитаници кои укажуваат на големо влијание од кризата на 
претпријатијата за понатамошно спроведување на истите. 

Според анализата на анкетата најголемиот предизвик за земјоделскиот и 
прехранбениот сектор е увозот и извозот, па така кај ИЗВОЗОТ, 33.33 % од претпријатија 
имаат големо влијание на извозот поради кризата, 29.41 % од претпријатија имаат 
делумно влијание на извозот поради кризата а само 3.92% од претпријатија немаат 
никакво влијание, додека пак кај УВОЗОТ,  37.25 % од претпријатија имаат големо 
влијание на увозот поради кризата, 33.33 % од претпријатија имаат делумно влијание на 
увозот поради кризата а само 1.96% од претпријатија немаат никакво влијание. 

Високи 50.98% од претпријатија се сочуваат со откажување /одложување на 
склучени нарачки, што покажува на големо влијание на COVID-19 кризата врз 
претпријатија, додека пак влијанието на COVID-19 кризата врз логистиката и 
дистрибуцијата се оценува исто така како големо со високи 49%. 62.75% од претпријатија 
сметаат дека COVID-19 кризата има големо влијание врз наплатата на 
побарувањата,50.98% од претпријатија очекуваат проблеми со ликвидноста и високи 
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54.90% од претпријатијата сметаат дека оваа здравствено економска криза COVID-19 
директно ќе влијае врз продуктивноста. Профитабилноста на анектираните претпријатија 
ќе се намали за 41-60% сметаат 43% од нив, додека пак до 20% намалување на 
профитабилноста очекува 27.45% од претпријатијата, 13.73% од претпријатија сметаат 
дека профитабилноста ќе се намали од 61% - 80% , а за 21% - 40% намалување се 
произнесоа 11.76% од претпријатија. 

Споредувајќи ги одговорите од клучните прашања за компонентата 
прилагодливост на претпријатијата,  испитаниците од микро претпријатија за влијанието 
на кризата во извозот одговориле со процент од 47.06% за големо влијание, малите 
претпријатијата одговориле дека имаат големо влијание од кризата за извозот и тоа 52.94 
% , а делумно влијание од кризата за извозот имаат малите и микро претпријатија во 
процент од 46.67%, додека пак за увозот 52.63% од микро претпријатијата сметаат дека 
кризата има големо влијание, 36.84% од малите претпријатија го сметаат истото, а 
делумно влијание од кризата за увозот имаат 64.71% малите претпријатија и 35.29% 
микро претпријатијата. Исто така,59.38% микро претпријатијата и 40.63% мали 
претпријатијата сметаат дека има големо влијание последиците од COVID-19 во наплатата  
на побарувањата, ова се потврдува и со предвидено големо влијание дури од 50% за 
проблемите во ликвидноста кај микро и макро претпријатија, а делумното влијание на 
кризата врз ликвидноста предвидуваат 58.82% микро односно 41.18% мали претпријатија. 

Компаративно, 53.57% микро и 46.63% мали претпријатија сметаат дека влијанието 
на кризата врз продуктивноста е големо, а за 53.33% микро и 46.67% мали претпријатијата 
влијанието на кризата врз продуктивноста е делумно.7 

3.1.3. Мерки 

Со анализата на прашањата од спроведената анкета на третата компонента се 
дефинираат мерките кои претпријатијата ги преземаат за справувањето со кризата како и 
мерките кои голем дел од претпријатијата ги сметаат како потребни за одржување на 
ликвидноста на краток и долг рок. 

Претпријатијата како одговор за справување со кризата според спроведена анкета 
ги преземаат следните мерки: 

- 23.74% -намалување на работното време,  
- 14.39% прилагодување и подобрување на санитарно техничките услови за 

работење,  
- 13.67% организирање на дел од работниците за работа од дома;  
- 10.79% репрограмирање на долговите и зголемување на кредитните 

задолжувања,  
- 10.79% откажување на планираното производство и нарачки,  
- 7.91% намалување на месечните примања,  
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- 5.76% организирање алтернативна достава на производите до нивните крајните 
потрошувачи,  

- 3.60% работа во смени,  
- 3.60% затварање на дел од производните процеси/ капацитети,  
- 2.16% стопирање на исплата на бонуси и награди,  
- 1.44% отпуштање на дел од работниците, 1.44% неисплата на дивиденда,  
- 0.72% затворање на целиот производен процес/ капацитети. 

Како одговор на справувањето со кризата 29.41% од претпријатијата очекуваат 
намалена ликвидност во следните 60-90 дена, 21.57% претпријатијата во следните 30-60 
дена, додека пак 27.45% сметаат дека намалена ликвидност ќе имаат во следните 90-180 
дена. 

За одржување на ликвидноста и брзо стабилизирање на работењето и 
задржувањето на работниците, според спроведената анкета претпријатијата сметаат дека 
е потребно државата да ги преземе следните мерки: 24.29% субвенција на дел од платите 
на вработените, 14.29% намалување на даночните оптоварувања, 10.71% ослободување 
од плаќање придонес за пензиско осигурување, 9.29% намалување на социјалните 
давачки, 8.57% обезбедување на бескаматни кредити, 6.43% одложување на плаќањето 
на данокот на доход, 6.43% намалување на аконтациите од данок на добивка, 5 % 
доделување на кредити за одржување на ликвидноста и обртни средства за 
претпријатија, 4.29% укинување на каматите за одложено плаќање на кредитите, 3.57% 
обезбедување на заеми со ниски камати, 3.57% обезбедување на гаранција за заем и 
заем за обртни средства, 2.86% признавање на боледување пократко од 30 дена од 
страна на ФЗО. 

По однос на предложените економски мерки во периодот на спроведување на 
анкетата, испитаните претпријатија во 49.02 % одговориле дека ќе ги користат од кои 
46.63% се микро а 57.14% се мали претпријатија, 31.37% од претпријатијата не ги 
исполнуваат условите  од кои  едно друштво е средно според големината а другите 
35.71% се микро и  23.81% мали претпријатијата и 17.65% од испитаните претпријатија 
немаат интерес за користење на истите економски мерки предложени од Владата на РСМ. 

3.2.  Анализа на спроведените интервјуа 
 

За потребите на студијата и утврдувањето на улогата и реакцијата  на здравствено 

економска криза COVID-19 во земјоделскиот и прехранбениот сектор се спроведоа и 

интервјуа во период од 20.04.2020 до 30.04.2020 , со цел прибирање на квалитативни 

податоци за искуствата на компаниите во врска ефектите од оваа здравствено-економска 

криза. Спроведени се 15 длабински структурирани интервјуа со 28 прашања кои се 

поделени според алатката развиена за оваа студија која ги анализира трите компоненти: 

вработеностa, прилагодливост на претпријатијата на кризата и мерките.  
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За репрезентативност на ова истражување,интервјуто  се спроведе  на 15 
претпријатија со различна големина од кои: 

 5 (пет) претпријатијата се микро субјекти до 10 вработени,   
 7 (седум) претпријатија се  мал субјект со 11 - 50 вработени,  
 3 (три) претпријатијата се среден субјект со 51-250 вработени.  

Од вкупниот број интервјуирани претпријатија во врска на дејноста со која се 
занимава и со каква опрема располагаат, вклучени се: 

- 5(пет) претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделство   
- 5(пет)претпријатијата кои се занимаваат со  примарно земјоделско 

производство со капацитети за складирање а  
- 5(пет) претпријатијата кои се занимаваат со секундарна или прехранбена 

индустрија, 

Според регионски составот на испитаници застапени се: 

-  7 (седум) претпријатија од Скопскиот регион,  
-   5 (пет) претпријатија од  Вардарскиот (велешко-тиквешки) регион,   
-   1 (едно) друштво од Пелагонискиот регион,  
-   3 (три) претпријатијата од Источниот регион. 

Анализата на интервјуто и добиените податоци се анализирани со користење на 
техника за анализа на изразените  ставови, судови, заклучоци и искуства, потоа желби, 
намери итн. на испитаникот и притоа во согласност со нив  се донесени заклучоци.  

Заклучоци од интервјуираните претпријатија за прашања поврзани со 
компонентата ВРАБОТЕНОСТ 

Во однос на компонентата вработеност за која имаше 9 прашања, ЗАКЛУЧОЦИТЕ на 
претпријатијата се следни: Реорганизација на организационен процес на работа  во 
зависност од типот на работата, при што се потенцира дека доколку продолжи кризата 
земјоделството може да се соочи со проблем за сезонски работници, Отпуштања на 
вработени нема,освен кај 2 од 15 претпријатија кои во текот на интервјуто појаснија дека 
намалиле број на вработени, едните заради роботизирање на дел од процесот на работа 
,а другите поради намалената работа како последица од COVID-19 кризата. 
Претпријатијата не се соочуваат со проблеми со вработените по ниту еден основ,со 
исклучок на  почетокот  на кризата кога владеело страв од здравствената состојба кај 
вработените. 

Заклучоци од интервјуираните претпријатија за прашања поврзани со 
компонентата ПРИЛАГОДЛИВОСТ на претпријатијата на кризата   
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Во однос на компонентата прилагодливост на претпријатијата на кризата  за која 
имаше 11 прашања, ЗАКЛУЧОЦИТЕ на претпријатијата се следни: Најголемиот проблем на 
претпријатијата е извозот на своите производи, имаат голем дел нарачки кои се 
одложени или се на чекање поради извозот и поради неработењето на секторот 
угостителство. Увозот на материјали за дел од претпријатијата е исто така намален поради  
што претпријатијата не можат да планираат тековни сезонски работи а веќе имаат 
договори за испорака за крајот на годината. Чест предизвик на претпријатијата од 
анализираниот сектор се врзани со увозот и извозот а тоа се тешката логистика и 
зголемени транспортни трошоци од транспортните претпријатија (како намалена работна 
сила поради задолжителната самоизолација). Најголем акцент сите претпријатија во текот 
на интервјуто дадоа на своите очекувања за начинот на тоа како ќе ја одржат ликвидноста 
на своите претпријатија заради намалениот извоз и увоз, за што сите потенцираа дека ќе 
намалуваат трошоци за рекламирање и други не производствени материјали. Особено се 
истакна дека намалениот увоз и извоз има ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ врз продуктивноста на 
претпријатието. 

Заклучоци од интервјуираните претпријатија за прашања поврзани со 
компонентата мерки 

Во однос на компонентата за мерките, при што беа опфатени 8 прашања, 
ЗАКЛУЧОЦИТЕ на претпријатијата се поделени во два дела и тоа: Мерките кои ги 
преземаат претпријатијата како одговор на кризата, според интервјуто се организирање 
на работно време на сите вработени и намалување на трошоци за електрична енергија, 
канцелариски материјал и рекламирање, и Мерки кои ги преземаат претпријатијата за 
одржување на ликвидноста и брзо стабилизирање на работењето и задржувањето на 
работниците, според спроведеното интервју претпријатијата сметаат дека е потребно 
државата да ги преземе следните мерки: извозни мерки за подобрување и поефикасно 
спроведување на извозот, подобри кредити кај банките, да се добијат обртни средства-
кредити за обртен капитал со мала камата, директна помош на плата, и поедноставување 
на мерки и услови за истото, зголемување резерви во приватни складови, обезбедување  
бартер договори со други држави или дестилација на вишокот на вино. 

Ефектите од кризата за земјоделскиот и прерамениот сектор според 
сублимираните резултати од  спроведените анкета и интервју, може да се поделат во 
два дела и тоа: 

3.3.  Краткорочни ефекти доколку криза трае до јуни 2020  

Претпријатијата од земјоделскиот и прехранбениот сектор оваа 2020 година, 
според податоците од ДЗС ја стартуваа убедливо добро, при оваа здравствено економска 
криза COVID-19 влијае врз намалување на продажбата и тоа во најголем процент поради 
директното влијание на последиците од  COVID-19 на извозот, па така  дури 52.94% од 
претпријатија сметаат дека поради влијанието на COVID 19 кризата ќе се намали 
продажбата за 41% - 60%. Ова се потврдува и доколку се анализираат податоците од 
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Публикацијата на ДЗС за април 2020, и податоците од спроведената анкета, според која 
процената на загубите во првиот квартал од 2020 за разлика од 2019 како резултат од 
COVID-19, претпријатијата ги оценуваат како 21% - 40% и тоа поради влијание на намален 
извоз од 33.30% (големо) односно 35.29% (делумно). 

Доколку COVID-19 кризата заврши до крајот на Јуни 2020 година, 37.25% од 
претпријатијата и тоа 63.1% микро и 36.8% мали претпријатија,  сметаат дека ќе им биде 
потребно од 6 до 12 месеци да се вратите на вообичаеното ниво на работење. 

Краткорочните ефекти кај земјоделскиот и прехранбениот сектор се значајно 
намалување на продажбата поради намален извоз и потреби логистички транспортни 
последици предизвикано до COVID-19 кризата. 

3.4.  Долгорочни ефекти доколку криза трае до декември 2020 

Долгорочните ефекти од кризата доколку истата трае до декември, претпријатијата 
ги проценуваат како фатален,и тоа повторно поради извозот и увозот, па така оваа 
здравствено економска криза COVID-19 влијае врз намалување на продажбата и тоа во 
најголем процент поради директното влијание на последиците од  COVID-19 на извозот, 
па така  дури 35.29%од претпријатијата сметаат дека поради влијанието на COVID 19 
кризата ќе се намали продажбата за 41% - 60%,25.49%од претпријатијата сметаат дека 
поради влијанието на COVID 19 кризата ќе се намали продажбата за 21% - 40%,и 13.73% 
од претпријатијата сметаат дека поради влијанието на COVID 19 кризата ќе се намали 
продажбата за 61% - 80%. 

Профитабилноста во 2020 година како последица на кризата од COVID-19, 43.14% 
од претпријатијата сметаат дека ќе се намали за 41-60%, што значи дека земјоделскиот и 
прехранбениот сектор ќе ја одржат ликвидноста на своите претпријатија, но причината за 
намалената профитабилност ја наоѓаат во намален извоз, па така според спроведена 
анкета ова намалување на профитабилноста е под директно влијание на 36.6% на извозот 
на друштвото. Доколку COVID-19 кризата заврши до крајот на декември 2020 година, 
41.1% од претпријатијата и тоа 47.61% микро и 52.38% мали претпријатијата,  сметаат дека 
ќе им биде потребно повеќе од 12 месеци да се вратите на вообичаеното ниво на 
работење. 
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4. ЗАКЛУЧОЦИ 

Имајќи предвид дека човечкиот живот и храната се значајни вредности без кои не 
се може, јасно е дека меѓусебното влијание е големо, а со тоа истовремено се големи и 
предизвиците на земјоделско-прехранбениот сектор. 

Земјоделско-прехранбениот сектор во македонската економија, од една страна и 
големината на оваа здравствено-економска криза предизвикана од корона вирусот 
COVID-19 од друга страна донесе голем број предизвици и проблеми, кои во оваа студија 
ги синтетизиравме преку развиената алатка за потребите на оваа студија. 

Со анализата на податоците од економскиот преглед во оваа студија може да се 
заклучи дека заеднички земјоделскиот и прехранбениот сектор имаат високо место по 
придонесот во БДП, вработеноста и заработувачката. 

Со анализа на добиените податоци од анкетата и спроведените интервјуа преку 
трите компоненти: вработеност, прилагодливост на претпријатијата на кризата  и мерки, 
може да се заклучи дека: 

ВРАБОТЕНИТЕ се битен и важен ресурс во најважниот земјоделскиот и 
прехранбениот сектор, овој заклучок се изведе поради тоа што бројот на намалени 
вработувања е минимален а просечна плата по вработен е одржана во периодот на оваа 
здравствено економска криза.   

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА имаат значително намален увоз и извоз, а со тоа им е намалена 
продуктивноста и ликвидноста, при што овој период на здравствено-економска криза 
COVID-19 го преживуваат со намалени трошоци. Претпријатијата од овој сектор се 
спремни да ја одржат ликвидноста до јуни 2020 со отежната работа и наплата, и истите, 
иако немаат воспоставен кризен менаџмент добро ја одржуваат ликвидноста, која пак би 
била голем проблем доколку кризата продолжи до декември 2020година.  

МЕРКИ со кои претпријатијата ќе ја одржат ликвидноста можат да се обезбедат со 
помош на ДРЖАВАТА, преку зголемување на веќе постоечките мерки од државата, 
субвенционирање на плати и со обезбедување на разни финансиски инструменти-
кредити за обртни средства со минимална камата. 
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5. ПРЕПОРАКИ 

COVID-19 пандемијата предизвика светска здравствено економска криза која 
влијае врз животот и егзистенцијата на луѓето, работење на претприемачи, а со тоа и на 
целокупната економска состојба, глобалната трговија со храна, пазарите, ланци за 
снабдување со храна. Влијанието на кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19 е 
присутно и врз земјоделскиот и прехранбениот сектор, и истата го принуди секторот на 
реакција и тоа како на краток така и на долг рок. 

5.1.  Краткорочни мерки за времетраење на кризата за земјоделскиот и 
прехранбениот сектор 
 

Имајќи предвид дека земјоделско-прехранбениот сектор е приоритетен сектор во 
нашата  држава без кој не може да се одржува животот на луѓето, и истиот сектор во 
претходниот едногодишен период остварувал добивка според податоците од студијата, 
значително намалениот извоз и увоз, како и фактот дека ниту овој сектор не бил во 
можност да ја предвиди кризата мерките кои се предлагаат на краток рок се: 

 

 Субвенционирање на платите за месец јуни 2020 

24,3% од анкетираните компании се изјасниле дека мерката за субвенционирање 

на плати им е круцијална во обезбедувањето на ликвидноста на нивните 

претпријатија. Оваа мерка е од посебно значење за микро и малите претпријатија 

и освен за месеците април и мај, потребно е да се разгледа можноста за 

субвенционирање и на јунските плати. 

  

 Олеснување и одлагање на плаќање на даноци, ослободување од плаќање 

придонес за пензиско осигурување, намалување на социјалните давачки 

Оваа мерка има за цел претпријатијата да ја одржат својата ликвидност и да 

преземат чекори во насока на зајакнување на конкурентноста и проширување на 

своите производствени и преработувачки капацитети.  

 

 Обезбедување на кредити со мали каматни стапки за одржување на ликвидноста и 

обезбедување на обртни средства за претпријатијата, укинување на каматите за 

одложено плаќање на кредитите, обезбедување на гаранција за заем и заем за 

обртни средства. Поедноставување на постапката и условите и начинот на 

аплицирање за кредитите од Развојната банка на Р. С. Македонија и мерките кои 

се поврзани со справување со здравствено-економска криза предизвикана од 

COVID-19. Мерката е значајна за компаниите поради обезбедување на обртни 

средства за одржување на производствениот и преработувачкиот процес поради 

намалената наплатливост на побарувањата, а со крајна цел одржување на својата 

ликвидност; 
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 Мерки со кои извозот и увозот би течел непречено, преку воспоставување на 

здравствено-санитарни протоколи за транспортните компании и царината согласно 

кои би се намалиле проблемите во логистиката при увозот и извозот;  

 

 Намалување на ДДВ од 18% на 5% на репроматеријали кои се користат во 

земјоделскиот и прехранбениот сектор со цел зголемување на конкурентноста на 

македонските производи. За споредба, има примери како во Албанија и Косово 

каде ДДВ-то на репроматеријалите е 0%,и тоа ги прави поконкурентни од 

македонските производи на европскиот односно светскиот пазар;  

 

 Придржување кон роковите за исплата на субвенциите и директна помош од 

страна на државата за оваа година, кое е потребно на претпријатијата за 

одржување на својата ликвидност;  

 

 Зголемување на капацитетите и резервите за храна во приватни складови преку 

воспоставување на јавно-приватни партнерства со цел олеснување на постапка за 

преземање на конкретни мерки при настанување на криза или вонредна состојба. 

Дополнително да се подобри системот за откуп на производи од страна на Бирото 

за стокови резерви во според воспоставена методологија и време на откуп. 

 

 Обезбедување на пласман за производство на грозје преку склучување на бартер 

договори со други држави; 

 

 Олеснување на постапката и процедурите за пуштањето во продажба и примена на 

средства за заштита во земјоделскиот сектор преку кои се застапени во рамки на 

Каталогот за заштитни средства на ЕУ. На овој начин ќе се олесни примената на 

веќе дозволените и признаени средства кои се користат во ЕУ за зголемување на 

квалитетот на производството; 

 

 Спроведување на дополнителна програма за поддршка и промоција на 

македонските производи преку кампања од страна на државата за зголемување на 

продажбата на домашните и странските пазари во насока на поддршка на саемско 

претставување и олеснување на влез на странски пазари; 

 

5.2. Долгорочни мерки за времетраење на кризата за земјоделскиот и 
прехранбениот сектор 
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Очекувајќи надминување на сите првични проблеми и предизвици  на претпријатијата 
предизвикани од оваа здравствено-економска криза COVID-19, мерките кои се предлагаат 
на долг рок се: 

 

 Реформа во системот на субвенционирање и директните плаќања од страна на 

државата во насока на насочување на субвенциите кон зголемување на 

производните капацитети и окрупнување на земјоделските површини преку 

ревидирање на системот на скалесто субвенционирање. На овој начин се 

зајакнуваат малите и средни претпријатија затоа што помошта се распределува 

повеќе рамномерно. Ваквата дистрибуција обезбедува зајакнување на 

целокупниот сектор на земјоделско производство; 

 

 Поддршка за прилагодување на производните процеси и примена на современа 

технологија кај претпријатијата во насока на зголемување на капацитетот на 

процентот на искористување на производните капацитети. Искористување на 

капацитетот и зголемување на соработката со Земјоделските институти во насока 

на примена на современи агротехнички мерки и програми за истражување и 

развој. Истражувањето и трансферот на знаење ќе ги зголемат приносите на 

добиток и земјоделски култури, ќе ја подобрат продуктивноста на земјоделското 

земјиште, ќе го намалат загубата заради заболувања и инсекти, ќе развијат 

поефикасна опрема и ќе го зголемат целокупниот квалитет на храната. Со тоа се 

зголемува отпорноста на секторот на кризи во целост, без оглед на природата и 

потеклото на кризата; 

 

 Подобрување и поттикнување  на конкурентноста на претпријатијата преку 

спроведување на програми за поддршка на окрупнување на производните 

површини и капацитети, од консолидација на земјоделско земјиште до вертикална 

интеграција на ланецот на храна; 

 

 Прилагодување на системот на образование според реалните потребите на 

секторот преку воведување на дополнителна прилагодена пракса за студенти и 

ученици според тековните трендови потреби и барања на компаниите. На овој 

начин ќе се добие подобро квалификуван кадар и би се зголемила вработливоста 

во секторот.   

 
Со предложените препораки за краткорочни и долгорочни мерки (кои дел се 

најавени во новиот пакет мерки за поддршка на земјоделството)  претпријатијата би 
станале по отпорни на идни слични предизвици како оваа здравствено економска криза 
COVID-19. 
 



   

25 | P a g e  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕФЕРЕНЦИ 
 

 

1. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-

response_en 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
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2. https://www.aa.com.tr/en/economy/turkeys-food-supplies-safe-amid-pandemic-

un-official/1809531) 

3.  https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-

coronavirus-food-assistance-program) 

4. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

5. Државен завод за статистка 

6. Анкета ЕСПАИ систем 

7. Анкета ЕСПАИ систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА СО КОИ Е ИЗВРШЕНО ИНТЕРВЈУ: 

 

1. Друштво за производство и промет КИМ Славчо увоз-извоз ДООЕЛ Неготино 

2. Друштво за производство трговија и услуги АГРАР ТРЕЈД ДООЕЛ Велес 

3. Друштво за производство,трговија и услуги МАГАН-МАК ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 

Скопје 

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkeys-food-supplies-safe-amid-pandemic-un-official/1809531
https://www.aa.com.tr/en/economy/turkeys-food-supplies-safe-amid-pandemic-un-official/1809531
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program
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4. Друштво за производство,трговија и услуги ГРЕЕН АГРО Градско ДОО 

5. Друштво за производство,трговија и услуги АГРОУНИЈА Огнен ДООЕЛ  Скопје 

6. Друштво за трговија услуги и производство АГРОПЕЛАГОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп  

7. Винарска Визба Попов с. Сопот, Кавадарци 

8. Земјоделска Задруга Слога 

9. Друштво за производство,трговија и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје 

10. Друштво за производство,трговија и угостителство Специјал-Продукт ДООЕЛ Скопје 

11. Друштво за производство,трговија и услуги МАГАДАЛЕН ФУД ДООЕЛ с. Русиново, 

Берово 

12. Друштво за трговија и услуги ЛИПА ДООЕЛ с. Мустафино, Свети Николе 

13. Земјоделска Задруга Еко Илинден Свети Николе 

14. Друштво за производство,трговија и услуги Левидиа ДООЕЛ увоз извоз Зелниково 

15. Друштво за производство,трговија,услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ Скопје 


