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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Студијата има цел да придонесе за создавање поволен амбиент за производство на органска
храна во Република Македонија во согласност со интересите на потрошувачите. Поконкретно,
има за цел да ја подобри заштитата на потрошувачите на пазарот на храна со афирмирање на
органско производство, земање предвид на интересите на потрошувачите при формулирањето
и спроведувањето на земјоделските политики, и соработка со граѓанското општество во нивното
следење и спроведување. Со стимулирање на органското производство, се гради одржливо
земјоделство, односно се придонесува за: зачувување на квалитетот на водата и почвата, ефи-
касно управување со енергијата и отпадот, безбедноста на храната, биодиверзитетот, здравјето
на земјоделците и благосостојбата на животните.

Иако Македонија има развиено повеќе документи на политиката насочени кон поддршка на ор-
ганското производство, тоа сепак се соочува со сериозна криза, изразена преку пад на земјиш-
тето под органско производство и сите негативни ефекти што тоа ги носи.Причините за овој
загрижувачки тренд може да се поделат во три категории: 

l недоволна и несоодветна понуда на органски производи;

l недоволна доверба на потрошувачите во системот за контрола на органското производство
и заштита на нивните права и интереси;

l слабости во промоцијата и пласманот на органските производи.

Издвојуваме неколку клучни препораки за справување со предизвиците кои се подетално об-
разложени во студијата:

l издавањетопод закуп на државно земјоделско земјиште и субвенционирањето на млади
земјоделци да се прилагоди за да дава предност на органските производители;

l поактивно да се поддржи вертикалната интеграција, преработката на органските производи
и диверзификација на производите на органските фарми;

l да се финансираат јавни кампањи за зголемување на свесноста на потрошувачите за глав-
ните карактеристики на системот за органско производство, системот и мерките контрола
ова производство, ознаката за органски производ, како и придобивките за заштита на
здравјето и животната средина од ваквиот тип на производство;

l ресорното министерство да води и објавува ажуриран регистар на сертифицираните про-
изводители што ќе овозможи следливост на органското производство;

l да се започнат консултации со засегнатите страни за усогласување на со Новата Регулатива
на Европската унија за органско производство;

l да се отстранат бариерите за организирањето на производителите во задруги; 

l да се воспостави јавна пазарна инфраструктура за откуп и дистрибуција на органски
земјоделски производи;

l да се поддржи пласманот на органските производи на пазарите и во маркетите и да се ор-
ганизираат органски катчиња во нив;
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l да се промовира органското производство во системот на јавни набавки, согласно закон-
ските одредби кои овозможуваат зелени јавни набавки;

l да се развие заедничка маркетинг стратегија од страна на здруженијата на органските
земјоделци.

4
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ВОВЕД

Европската унија го прифаќа органското производство како техника која води кон исполнување
на основните мерки за одржливо земјоделско производство - т.н. зелена компонента на Заеднич-
ката земјоделска политика. Со стимулирање на органското производство, се гради одржливо
земјоделство, односно се придонесува за: зачувување на квалитетот на водата и почвата, ефи-
касно управување со енергијата и отпадот, безбедноста на храната, биодиверзитетот и заштитата
на пејзажите, здравјето на земјоделците и благосостојбата на животните.
Статистичките податоци говорат за пад на земјиштето под органско производство во Македонија
што посочува на тоа дека дел од производителите се враќаат кон конвенционалното земјоделство. 
Причините за овој загрижувачки тренд може да се поделат во три категории: 

l недоволна и несоодветна понуда на органски производи;
l недоволна доверба на потрошувачите во системот за контрола на органското производство

и заштита на нивните права и интереси;
l слабости во промоцијата и пласманот на органските производи.

На страната на понудата, можеме да детектираме неколку пречки, меѓу кои:
l Слаба е понудата на репроматеријали на домашниот пазар - семиња, садници и пестициди

- дозволени за употреба во растителното органско производство. 
l Државното земјоделско земјиште се издава под закуп според критериуми кои не го стиму-

лираат органското производство.
l Комплицирани се административните услови за користење на државната поддршка.
l Недоволни се образовните и информативните активности за органските земјоделци. 

Во однос на контролата и заштитата на потрошувачите, дел од проблемите се: 
l Македонските производители не се конзистентни во етикетирањето на органска храна.
l Не се спроведува поширока информативна кампања со која на јавноста ќе и се претставуваат

последиците по здравјето и по животната средина од употребата на вештачки ѓубрива и хе-
миски пестициди во конвенционалното земјоделство.

l Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не располага со ажуриран и
објавен регистар на сертифицирани производители.

l Не постои мрежа на контролни механизми која ќе се грижи за заштита на потрошувачите од
измама во форма на несоодветно означување, информирање или рекламирање.

Во однос на промоцијата и пласманот на органски производи, искуството покажува дека: 
l Кај потрошувачите не постои доволна свесност за придобивките од органски произведената

храна, како во однос на здравјето, така и во однос на животната средина.
l Отсуствува заедничка маркетинг стратегија на производителите, заеднички настап кон супер -

маркетите, зелените пазари, угостителски и туристички капацитети и позначајно промотивно
присуство на производителите на интернет, социјалните мрежи и другите нови медиуми.
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l Отсуствуваат откупни центри за органска храна, а мали се капацитетите за преработка и па-
кување на органски растителни производи.

l Отсуствува поттикнување на јавните набавки на органска храна, согласно правилата за зелени
јавни набавки.

1. ПОДДРШКА НА ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1.1. Предизвици и политики

Стратешка цел на Националниот план за органско производство за периодот 2013-2020 (НПОП)
е зголемување на конкурентноста на органскотопроизводство во Република Македонија заради
успешен пласман на домашниот истранските пазари.
Една од конкретните цели во делот на примарното земјоделско производство е обработливото
земјиште под органско производство да достигне удел од 4% во вкупнотообработливо земјоделско
земјиште во Македонија. За жал, целта не само што не е постигната, туку состојбата е влошена
во споредба со годината кога започна примената на Националниот план (2013 г.). Во Национал-
ната стратегија за земјоделството и руралниот развој 2014-2020 (НСЗРР) нивото на амбиција веќе
е преполовено, па е поставена пониска цел од 2% од обработливите површини. 
Подобра е состојбата со остварувањето на целта од Националниотпланза органско производство
која се однесува на органското сточарство. Предвидено е до 2020 г. вкупно сертифицираните
животни во органско сточарство1 да сочинуваат 4% од вкупниотсточен фонд во Македонија. За-
цртаната цел сѐ уште не е постигната, но веќе е надмината целта од Националната стратегија за
земјоделството и руралниот развој 2014-2020. Иако се однесува на истиот период, во тој документ
на политиката таргетот е поставен двојно пониско, на 2%.
Производителите се жалат на слабата понуда на репроматеријали за растително земјоделско про-
изводство на домашниот пазар (семиња, садници и пестициди) дозволени за при-мена во орган-
ското растително производство. Нискиот степен на користење на ИПАРД фондовите, во голема
мера придонесува за малиот број капацитети за преработка и складирање кои се специјализирани
и сертифицирани за секундарна и завршна обработка и пакување на органски растителни про-
изводи. Покрај тоа, државното земјоделско земјиште во Македонија се издава под закуп според
критериуми кои не го стимулираат органското производство. Недоволните образовни и инфор-
мативни активности за органските земјоделци се уште една пречка за развојот на органското
производство. 
Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020, како стра-
тешки приоритет го зацртува зголемувањето на конкурентноста на македонското земјоделско
производство и прехранбената индустрија, развој на руралните средини и одржливо управување
со природните ресурси. Согласно тоа, домашното органско производство добива финансиска под-
дршка од дополнителни субвенции кои се до 100% повисоки во однос на износите одобрени за
конвенционалното производство. Дополнителните директни плаќања се обезбедуваат за серти-
фицирано органско производство и производство во конверзија, вклучително и за произведен и
продаден органски производ наменет за преработка во финален органски производ. Стратегијата
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потенцира дека преработувачката индустрија треба да ја зголемиколичината и асортиманот на
преработки од органски земјоделски производи, што ќе придонесе за раст на органското примарно
производство и зголемување на додадената вредност на производите. Диверзификацијата на
преработувачката на органски земјоделски производи треба да биде поддржана со мерките за
кофинансирање на инвестициите.
Зголемени се субвенциите за развојните категории на земјоделските стопанства од 20% за расти-
телно и 10% за сточарско производство кое ги опфаќа и органските производители. Според Стра-
тегијата за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020, органското производство е
поддржано и со надомест на трошоците за контрола и сертификација инадомест за лабораториски
анализи во висина од 100% во првата година на конверзија и 50% во останатиот период. Мерките
за зголемување на конкурентноста на земјоделството предвидени со Националната програма за
развој на земјоделството и рурален развој за периодот 2018-2022предвидуваат поддршка од 60%
за модернизација на земјоделските стопанства преку инвестиции во основни средства, доколку
инвестицијата придонесува за заштита и унапредување на животната средина, подобрување на
хигиенските услови и благосостојба на животните. Оваа мерка е релевантна и за органското про-
изводство кое, пред сѐ, поради некористењето вештачки ѓубрива и хемиски пестициди, придонесува
да се минимизира загадувањето на животната средина. Предвидени се и инвестиции во изградба
и обновување на системи за наводнување, кои се поддржуваат и до 100%.
Стратегијата предвидува потаргетиран пристап кон развивање на собирањето на органски само-
никнати видови - шумски плодови, печурки и лековити билки - заради зголемување на бројот на
субјектите и површините сертифицирани за собирање на самоникнати видови. Проценките се
дека околу 50.000 домаќинства се занимаваат со собирање самоникнати видови. Сертификацијата
на самоникнатите видови се заснова најмногу на незагаденоста на регионот, и не бара преоден
период, туку по исполнување на условите, органскиот статус се добива уште во првата година на
сертификација. Во оваа област, Стратегијата предвидува обезбедување на обуки за собирачите,
заокружување на правната регулатива и кофинансирање на инвестициите за регистрација, и при-
лагодување на откупните пунктови за прием и складирање на органски сертифицирани производи,
како и етикетирање на собраните производи.
Иако одредени инструменти од политиките се спроведуваат доследно во текот на неколку после-
дователни години, најголем дел од главните инструменти подлежат на редовни измени кои при-
донесуваат за нестабилност на земјоделската политика во Македонија. Освен тоа, се јавува разлика
меѓу инструментите од политиката кои фактички се спроведуваат и буџетските средства планирани
за нив. Главни фактори кои придонесуваат за оваа разлика се: (1) комплицираните административни
процедури кои предизвикуваат одложување на плаќањата до следната календарска година; (2) че-
стите измени и приспособувања на регулаторната рамка; и (3) релативно ограниченото искуство,
образование и вештини на земјоделците, кои оневозможуваат тие да ги разберат сложените ад-
министративни барања за прибирање и подготовка на потребната документација.2

7

2) Анализата на НСЗРР е преземана од Volk, T., M. Rednak, E. Erjavec, E. Zhllima, G. Gjeci, S. Bajramović, Ž. Vaško,
D. Ognjenović, J. Butković, M. Kerolli-Mustafa, E. Gjokaj, B. Hoxha, D. Dimitrievski, A. Kotevska, I.J. Stamenkovska,
A. Martinovic, D. Konjevic, M. Spahic, N. Bogdanov, R. Papić, S. Todorović (authors); Volk, T., E. Erjavec, P. Ciaian, S.
Gomez y Paloma (eds.) (2017), MonitoringofagriculturalpolicydevelopmentsintheWesternBalkancountries, European
Commission, JointResearchCentre, EUR 28527 EN, doi:10.2760/73968 (Print), doi:10.2760/146697 (PDF). Стр. 89
и понатаму
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1.2. Мерки применувани во Европската унија и други европски земји

Според Регулативата бр. 1305/2013, ЕУ дава поддршка на фармери или групи на фармери за
конверзија кон или за одржување на органско производство. Поддршката се дава за период од
5 до 7 години, при што се вршат годишни исплати по хектар за компензирање на сите или дел
од дополнителните трошоци и изгубени приходи.
Некои региони на Италија и Шпанија доделуваат дополнителни субвенции за млади или нови
органски земјоделци, покрај општата субвенција за отпочнување на земјоделско стопанство. Ре-
гионите на Фландрија во Белгија и Мадеира во Португалија им дадоа повисоки грантови на ор-
ганските земјоделци отколку на конвенционалните фармери за инвестиции во фарма и
модернизација на опремата. Кипар, Латвија, Естонија и Словачка им дадоа дополнителни поени
на органските фармери во критериумите за пристап до грантовите за инвестиции во земјодел-
ството. Во Естонија субвенциите за инвестирање во подобрено работење на земјоделските сто-
панства се сметаат за многу важна мерка за поддршка на органските земјоделци.3

Важни предизвици со кои се соочуваат руралните средини се ниските приходи, несигурноста на
приходот кој зависи од продажба на варијабилни берби по варијабилни цени, како и нискиот ин-
терес за земјоделските занимања од помладите генерации. Мерка која се применува во ЕУ за
справување со оваа појава е поттикнувањето на диверзификацијата на приходите на фармите
со воведување нови нетрадиционални култури или обработка, пакување и други форми на дода-
дена вредност (вклучувајќи и нови форми на маркетинг) или воведување неземјоделски актив-
ности како што се агро-туризмот.4

Од 2007 година, преработувањето органски производи било финансиски поддржано преку мерката
123 „Додавање вредност на земјоделски и шумски производи“ на Програмата за рурален развој на
ЕУ 2007-2013. Со ова се поддржувале инвестиции со кои се подобрува целокупното работење на
претпријатието во врска со преработка, како и развој на нови производи, процеси и технологии.
Поддршката била дадена во форма на грантови за прифатливи инвестициони трошоци на микро,
мали и средни претпријатија. За периодот 2014-2020 година, овој вид поддршка продолжува според
друга регулатива на ЕУ.5 Поддршка за преработување органски производи се дава во многу земји
на ЕУ, на пример, во Данска, Естонија , Финска, Фландрија (Белгија), Германија, Ирска, Италија,
Латвија, Литванија, Холандија, Романија, Шпанија, Кипар, Чешка и Шкотска.6

2. КОНТРОЛА НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ

2.1. Предизвици и политики

Европската унија бара воспоставање систем за контрола на органското производство, преку кој
се проверува секој оператор во синџирот на снабдувањето (земјоделците, преработувачите, увоз-
ниците) и сепотврдува правилната примена на правилата за производство. Контролниот систем
има за цел да ги гарантира производните процеси, а не самите производи, бидејќи не постои на-

8

3) Ibid. 
4) Ibid.
5) Measures 4 and 8 ofArticles 17(1)(b) and 21(1)(e) ofRegulation (EU) No 1305/2013.
6) IFOAM OrganicsInternational. (2017, September). Guidelines for publicsupporttoorganicagriculture.
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учен начин за да се утврди дали производот е органски или не. Пазарот за органски производи
е многу зависен од довербата на потрошувачите и затоа преку ваков систем за сертификација
треба да им се даде гаранција дека производите што се декларираат како органски производи
се навистина такви. 
Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој 2014-2020 прави сериозен исчекор
препознавајќи го потрошувачот како клучен субјект во системот на безбедност на храна, и нагла-
сува дека интересите на потрошувачите мора соодветно да се земаат предвид во создавањето и
спроведувањето на политиката на безбедност на храна на Република Македонија. За таа цел, до-
кументот става акцент на исполнување на очекувањата на потрошувачите, заштита на нивното
здравје, заштитата на потрошувачите од измама и доведување во заблуда, како и потребата за
градење на довербата на потрошувачите во системот на контрола на безбедност на храната. За
заштита на здравјето на потрошувачите Стратегијата предвидува зголемена контрола на остато-
ците од пестициди во примарните земјоделски производи преку системот на мониторинг програми
и редовни лабораториски испитувања. Зацртано е и дека ќе се формира мрежа на контролни
механизми која ќе се грижи за заштита на потрошувачите од измама, преку несоодветно означување,
информирање или рекламирање. Во делот на институционалниот капацитет, Стратегијатапосочува
дека е потребно зголемување на конкуренцијата во понудата на контролни и сер тификациски услуги,
како и институционално зајакнување на системот за надзор во органското производство.
Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за периодот 2018-2022 г.,
во делот на Мерки за унапредување на квалитетот на земјоделски производи предвидува под-
дршка на земјоделците за учество во системите за квалитет на земјоделските производи со ком-
пензирање на дополнителните трошоци и обврски, вклучително и трошоците за анализи и
контрола. Со овие системи треба да се гарантира квалитетот на производите пред потрошувачите.
Целосната контрола и супервизија во системот на органско производство во Македонија се врши
од страна на Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).
Исто така, секој субјект кој аплицира за финансиска поддршка во органското производство подлежи
на контрола од страна Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Важен сегмент во контролата на безбедноста на храната е тоа што официјалните контроли се
вршат во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храна со што се овозможува
целокупна можност за интервенција на инспекторите во случај на сомневање во неисправноста,
односно небезбедноста на храната. Официјалните контроли вклучуваат контрола на бизнисите
со храна, на користењето на храна, на складирањето на храна, на секој процес, материјал, суп-
станција, активност вклучувајќи го и транспортот на храна и на живите животни. Освен претходно
споменатата контрола, официјална контрола се применува и при ставање во промет на храна и
при увоз и извоз.
Сепак искуствата покажуваат дека македонските производители не се конзистентни во етике-
тирањето на органска храна, па некои избираат визуелно да ја променат националната ознака
за органски производ на својата амбалажа, или дури и целосно да ја отфрлат и да ја заменат со
сопствени ознаки за органска храна. 
Во последната Програмата за заштита на потрошувачите на Владата на Република Македонијаза
2017 и 2018 година, Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) во соработка и со
поддршка од Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) објавуваат е-Билтен, наречен „Потрошу-

9
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вачите и храната“.7 Билтенот, меѓу другото, обработува и теми за означувањето на органската
хра на, производството, нејзиното рекламирање и начинот на продажба. Со објавувањето на е-
Бил тенот се прави чекор напред кон промоција и едукација на потрошувачите за користа од ор-
ганската храна за нивното здравје, препознавање на знакот за органска храна, а воедно се
потенцира улогата на потрошувачите во зачувување на животната средина. Текстови од е-Бил-
тенот кои се однесуваат на органската храна ќе бидат промовирани пред средношколската по-
пулација во рамки на имплементација на Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје
за 2018 година, каде ОПМ е носител на активности за обука на наставници од средните училишта
на територија на Град Скопје. Притоа ќе бидат опфатени теми од правилната исхрана и корисноста
на органската храна. 
Сепак, отсуствува поширока информативна кампања со која на јавноста ќе и се претставуваат
последиците по здравјето и по животната средина од употребата на вештачки ѓубрива и хемиски
пестициди во конвенционалното земјоделство. Јавноста не е доволно информирана за резултатите
од мониторингот на остатоците од пестициди кај свежиот зеленчук и овошје произведен на конвен-
ционален начин, како ни за мерките што се преземаат за контрола на органското производство.
Кај маркетите и кај потрошувачите е присутен сомнеж дали сета храна што се декларира како
органска е навистина таква. Тоа укажува дека не постои ефективна контрола дали пласираните
количини на органска храна од страна на одделни производители соодветствуваат на површините
за кои се сертифицирани. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не рас-
полага со целосен и ажуриран регистар на сертифицираните производители. Во тек е негова из-
работка по што ќе нуди точни податоци за сите производители: сертификација, вид на култури,
локација на производство и планирани количини. Со воспоставувањето на овој Регистар ќе се
елиминираат досегашните манипулациии на пазарот и секој потрошувач ќе знае точно дали про-
изводот кој го набавил навистина е органски, кој го произвел и каде.

2.2. Мерки применувани во Европската унија и други европски земји
Новата Регулатива на Унијата за органско производство е донесена во 2018 г., и се очекува да
започне со примена во јануари 2021 година. Новата Регулатива носи одредени поедноста-вувања
за земјоделците. Се предвидува да се напушти моделот на задолжителна годишна контрола на
сите сертифицирани фармери или капацитети. Со измените, фармите и капацитетите кои ќе ја
поминат успешно контролата во три последователни години, во иднина ќе бидат контролирани
на секои 2 години. На малопродажните објекти кои продаваат веќе спакувани органски производи
нема да им бидепотребна сертификација, туку ќе подлежат само на проверки за исполнетост на
општите законски услови. Новата регулатива предвидува и мерки што ќе ги применуваат опера-
торите за да спречат загадување на органските производи со пестициди при производството,
транспортот или преработката, како и мешање на органската со конвенционалната храна. Доколку
се јават образложени наводи дека органските производи содржат пестициди, националните над-
лежни тела ќе бидат должни тоа да го проверат. Постапката за испитување на наводите ќе треба
да го утврди изворот и причините за присуство на такви супстанци.
Во Европската унија се спроведуваат анкети за препознавањето на ознаката на Унијата за орган-
ски производ, како и информираноста на потрошувачите за органските производи. 

10

7) Достапен на www.opm.org.mk како и на веб страницата на АХВ -
http://www.fva.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=926&Itemid=450&lang=mk
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Европската унија нуди и можности за финансирање кампањи на органските производители, пре-
работувачи и трговци субјектите за кампањи кои имаат за цел да ја зголемат свесноста на потро-
шувачите за главните карактеристики на системот за органско производство, системот на ЕУ за
контрола и органската ознака на ЕУ.8

3. ПОДОБРА ПРОМОЦИЈА И ПЛАСМАН НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

3.1. Предизвици и политики

Достапноста на органски производи во пазарни канали кои често ги користат потрошувачите -
пазари или супермаркети - е главен предуслов за зголемување на продажбата. Кога главните
супермаркети или пазарите би почнале да нудат широк асортиман органски производи, тие би
допреле до оние потрошувачи кои инаку не би вложиле дополнителен труд и време за да купат
производи во специјализирана органска продавница.9 Засега, понудата на домашни органски про-
изводи во македонските супермаркети, а особено на свеж зеленчук и овошје, останува мала. Не-
мањето откупни центри за органска храна, малите произведени количини, немањето континуитет
во понудата, отсуството на соодветно амбалажирање и преработка, како неконзистентноста во
квалитетот на свежите органски растителни производи се дел од бариерите за поголем пласман
на органската храна преку синџирите на супермаркети. Исто така, нема брендирано посебни тезги
за продажба на органска храна на зелените пазари.
Недоволните активности за организирање на органските земјоделци се уште една пречка за раз-
војот на органското производство. Производителите продаваат индивидуално, наместо здружено
преку задругата, и наместо да ја препуштат продажбата на посебни стручни лица. Земјоделците
здружени во задруги се двојно оданочени, што го прави неатрактивно задругарството во Маке-
донија. Индивидуалните земјоделски производители имаат даночно ослободување и ефективно
плаќаат само два проценти персонален данок на доход, но ако влезат во задруга го губат тоа
право и ефективно се оданочуваат со 10% персонален данок на доход. 
Друга слабост што придонесува за недоволна побарувачка на органско производство во Маке-
донија е недостатокот на угостителски и туристички капацитети, вклучително и во руралниот ту-
ризам, кои нудат и органска храна во нивните менија. 
Имајќи ги предвид сите овие проблеми со промоцијата и пласманот органските производи, На-
ционалната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2018 истакнува дека во
делот на органскиот начин на производство фокусот треба да се пренасочи од воспоставување
на институционална рамка и поддршка на органското производство кон унапредување на препо-
знатливоста на органското производство на домашниот пазар и извоз на странските пазари. Стра-
тегијата констатира дека интересот на потрошувачите за органското производство е ограничен
од ниската куповна моќ и од недоволната препознатливост на органската хранаод страна на по-
трошувачите. Во насока на зголемување на пазарната потрошувачка, стратегијата предвидува на-
сочување на органското производство во формалните канали на трговија, подобрување на
маркетингот на органските производи и зголемување на јавната свест за органската храна. Пред-

11

8) EuropeanCommission. (2014). CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament, theCouncil, theEuro-
peaneconomicandsocialCommitteeandtheCommitteeoftheregions: ActionPlan for thefutureofOrganicProduction-
intheEuropeanUnion. 

9) IFOAM OrganicsInternational. (2017, September). Guidelines for publicsupporttoorganicagriculture.
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видено е потрошувачката на македонското органско производство да се стимулира со организи-
рање посебни локации за продажба на органско производство во руралните средини, како и со
воспоставување на типски тезги на зелените пазари и на други локации во поголемите потрошу-
вачки центри. Во насока на популаризација на органското производство Стратегијата предвидува
спроведување кампањи за придобивките од консумирање на „здравата храна“ насочени кон раз-
лични целни групи -вклучително и деца, родители, постара популација, потрошувачи кои посве-
туваат внимание на здравиот начин на исхрана.
Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за 2018-2022 година предви-
дува повеќе мерки за пазарна одржливост на органското производство и зголемена препознат-
ливост на домашниот пазар. Во делот на мерки за зголемување на конкурентноста на
земјоделството, со мерката „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи“
предвидена е поддршка за воспоставување јавна пазарна инфраструктура за откуп и дистрибуција
на земјоделски производи. Имајќи предвид дека индивидуалните органски производители во Ма-
кедонија обично располагаат со релативно мали количини, оваа мерка може да помогне да се
агрегира големопродажната понуда на овие производи, за да стане попривлечна за купувачите
на големо. Поддршката се движи од 60-80% во зависност од тоа дали инвестициите се направени
во недостапни, заостанати или депопулациони рурални средини, или се за помош во предфи-
нансирање на инвестиција од пошироко секторско значење.
Програмата предвидува да продолжи финансиската поддршка на задругите, но и воспоставување
постојан систем за обука на менаџерите и тековна техничка поддршка на иницијативите за фор-
мирање на задругите. За 2018 г. е предвидена дополнителна помош од 10% за членовите на
земјоделски задруги на вкупниот пресметан износ на директни плаќања.
Формирањето на задруги на органски производители се очекува да придонесе да се здружат ре-
сурсите во насока на поголема и поорганизирана промоција на домашниот и извозните пазари.
Покрај ова, здружувањето би требало да помогне да се обезбеди поширок асортиман, поголеми
количини и помали флуктуации во достапноста на одредени видови органска храна. Мерката
„Воспоставување на земјоделски задруги“ предвидува покривање до 80% на одредени оперативни
трошоци на задругите, до 90% од набавката на земјоделска механизација, како и до 80% за оси-
гурување на производните капацитети.
Со цел подобрување на настапот на земјоделците на пазарите преку нивно здружување, Нацио-
налната програма предвидува и поддршка на организации на производители врз основа на одоб-
рена оперативна програма за работа што може да вклучува активности за промоција и маркетинг,
заштита на животната средина и стабилизација на пазарот. Мерката е наменета за поддршка на
пласман на земјоделски производи преку земјоделски задруги со специјализирано производство
и со синхронизирани стандарди за производство и квалитет помеѓу членовите. Имплементацијата
на мерката е предвидена од 2020 година и зависи од успешноста на мерката за воспоставување
земјоделски задруги. Поддршката ќе овозможи покривање на дел од оперативните трошоци за
функционирање на асоцијациите во висина до 100% за асоцијациите на примарни земјоделски
производители и 30% за асоцијациите на преработувачи и трговци.
Предвидена е и поддршка на маркетингот и зголемувањето на продажбата на земјоделските про-
изводи, како и подобрување на перцепцијата на потрошувачите за висококвалитетни локални
прехранбени производи, во износ до 120.000 евра по проект.
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За подобрување на пласманот и подобро претставување на странскиот пазар, зголемен е и из-
носот за техничка поддршка за учество на меѓународни саеми и манифестации за 30%, како и за
покривање на транспортните трошоци за извоз на земјоделски производи и преработки.
Мерките на техничка поддршка и останати мерки на државна помош на земјоделството, предви-
дуваат и други инструменти кои можат да помогнат за подобра промоција и пласман: 

l помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи во ви-
сина од 20% од вкупната вредност на направените трошоци за покривање на трошоците за
амбалажирање преработени земјоделски производи, како и за транспорт на земјоделски про-
изводи и преработки за извоз; 

l издавање на стручни материјали од областа на земјоделството и рибарството (едукативни,
информативни, научни и пропагандни материјали).

3.2. Мерки применувани во Европската унија и други европски земји

Кампањите за едукација на потрошувачите се важен механизам за зголемување на свеста на по-
трошувачите за органските производи. Во ЕУ, тие главно се поддржуваат со Заедничката зем јо -
дел ска политика (ЗЗП), со што се покриваат до 70% од трошоците на организации на про изводители
за спроведување на промотивни активности, вклучително и рекламирање, дегус та ции или учество
на саеми и изложби.
Потрошувачите може позитивно да одговорат на пораката за придобивките од органската храна,
но ако не пронајдат органски производи во местата на кои обично купуваат - супермаркети и
зелени пазари - најчесто нема да купат органска храна. Во развиените земји на ЕУ супермаркетите
станаа најважен канал за продажба на органска храна. Во Холандија Министерството за земјодел-
ство и обезбедило експертстка поддршка од практичари од агро-прехранбениот сектор кои иден-
тификувале недостатоци во синџирот на производство и работеле на поттикнување на
производството на органски производи во вистинско количество и квалитет за супермаркетите.
Во овој потфат била вклучена и асоцијацијата на синџирите на супермаркети која се заложила да
го поттикне органското производство и потрошувачка. Владата, пак, обезбедила финансирање
на рекламни кампањи од супермаркетите за промовирање на органското производство.
Во Италија се применува концепт на биорегион. Локалните власти ги поттикнуваат рестораните
и туристичките центри во биорегионите да нудат локални органски производи, со што се развива
органското земјоделство и се промовирање регионот како дестинација за еко-туризам. 
Органското производство е застапено во критериумите на ЕУ за зелени јавни набавки на храна
и угостителски услуги. Во Данска, до 2020-та, 60% од храната во училиштата ќе биде органска.
Програмата AmbitionBio 2017 на Франција има зацртано цел органските производи да достигнат
удел од 20% на пазарот за јавни набавки.
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ПРЕПОРАКИ

1. Креатори на политики
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенција за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој треба да:

l Ги информираат органските производители на едноставен, небирократски начин за мерките
за поттикнување на органското производство и како да ги искористат.

l Им дадат предност на младите земјоделци во процесот на субвенционирање така што во по-
викот за доделување средства би се разјаснило дека оние кои ќе се пријават за органско
производство ќе добијат дополнителни поени. 

l Нудат државно земјоделско земјиште под закуп според критериуми кои поттикнуваат органско
производство.

l Прават агро-економски анализи за да ги советуваат производителите за избор на производ и
правилна производна техника што ќе резултира со профитабилно органско производство кое
поволно ќе се пласира на пазарот. Потребна е и сеопфатна поддршка за зголемување на пре-
работката на органски производи со пазарна анализа, финансиска и техничка поддршка.

l Ги отстранат бариерите за организирање на органските производители во задруги, како што
е на пример повисокото ефективно оданочување на задругите во споредба со индивидуал-
ните производители.

l Ги усогласат домашните прописи со новата регулатива на ЕУза органско производство имајќи
ја предвид заложбата на Македонија за членство во Унијата.

l Донесат акциски план за поттикнување на застапеноста на органските производи со јавните
набавки, согласно правилата за зелени јавни набавки на Унијата кои се вградени и во нашиот
закон за јавни набавки. Првично ваквото поттикнување да се врши преку набавките на гра-
динките, училиштата и болниците.

l Промовираат и поддржат формирање на т.н. синџири на снабдувачи кои промовираат ин-
тегриран пристап во процесот на производство, логистика, дистрибуција, продажба и про-
моција на таргетирани финални органските производи (чаеви, сирење, сапун и сл.).

l Ги поддржат активностите за воведување на пакување и амбалажа на органските производи
(органска амбалажа).

l Воведат поддршка и едукација за креирање и одржување на бренд на македонски органски
производи (генерален или поединечни производни брендови).

l Организираат едукативно - продажни саеми на македонски органски производи најмалку
два пати годишно;

l Организираат тематски органски саеми во различни градови во Македонија (органска цреша,
органски компир, органско сирење, органска калинка);

l Финансираат едукативни мобилни и веб апликации за информирање и едукација на младата
популација;

2. Субјекти надлежни за контрола и супервизија

Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за земјоделство и сертификациските
тела треба да:
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l Вршат едукација и советување на производителите на органска храна за важноста да ја при-
менуваат непроменета ознаката за органска храна на своите производи, со цел да се гради
нејзината препознатливост кај потрошувачите. 

l Го засилат системот за контрола за да се обезбеди заштита на потрошувачите од измама,
преку несоодветно означување, информирање или рекламирање, со цел да се зголеми си-
гурноста дека кога потрошувачите плаќаат за органска храна, навистина ја добиваат.

l Ја информираат јавноста за резултатите од мониторингот на резидуите од пестициди кај кон-
венционалното земјоделско производство, како и за придобивките за заштита на здравјето
и животната средина од органското производство.

l Воспостават јавен и ажуриран регистар на сертифицирани производители што ќе обезбеди
поголема сигурност и можност за проверка од страна на трговците за тоа кои производители
се сертифицирани и за кои производи.

3. Органските производители треба:

l Да се организираат во задруги со цел овозможување на заеднички пласман, здружување на
количините како и полесно следење на новостите и трендовите во органското производство.

l Да изградат заедничка маркетинг стратегија насочена кон трговските синџири, угостителските
објекти и позначајно промотивно присуство на производителите на интернет, социјални
мрежи и други медиуми.

l Да направат поголема диверзификација на производите и услугите на органските фарми, со
цел да се намали ризикот од неуспехот од еден органски производ, а и за зголемување на
приходите. 

l Соодветно да ги амбалажираат органските производи, и да го зголемат степенот на нивна
преработка.

4. Граѓанските организации кои промовираат органска храна треба да:

l Обезбедат дополнителни извори на финансирање за поттикнување на органското производ-
ство и потрошувачка.

l Организираат кампањи за подигнување на свеста на потрошувачите за органската храна и
придобивките од органскиот начин на производство.

l Организираат редовни комуникациски активности за придобивките од „здрава исхрана“ на-
сочена кон различни целни групи.

5. Трговците 

На зелените пазари, во маркетите, рестораните, туристичките објекти и компаниите за кетеринг
треба да:

l Обезбедат зголемена достапност на органските производи во својата понуда.
l Вршат поголема промоција на органските производи со соодветни трговски понуди, особено

на органски сезонски зеленчук и овошје, со цел зголемување на продажбата. 
l Создадат „органски катчиња“ во маркетите и на зелените пазари, за да се зголеми достапноста

и видливоста на органски производи, а особено на свежите производи. 
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