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Почитувани претставници на граѓанските 

организации, 

 Të nderuar përfaqësues të organizatave qytetare, 

 

Ви благодариме на интересот за учество на 

Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во 

подготвувањето на Програмата за работа на 
Владата на Република Северна Македонија за 

2022 година. Пополнетиот образец (заедно со 

прилозите, доколку ги има) доставете го до 
Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат на 

Владата на Република Северна Македонија, 
електронски на адреса 

nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака 

Иницијатива за ГПВРСМ 2022, до 30.9.2021 

година. Со доставување на образецот 
потврдувате дека се согласувате вашата 

иницијатива да биде објавена на веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk. 

 

Ju falemnderojmë për interesin e shprehur për 

pjesëmarrje në Thirrjen deri te sektori civil për 

kontributin në përgatitjen e Programit të punës së 
Qeverisë së Repblikës së Maqedonisë së Veriut për 

vitin 2022. Formularin e plotësuar ( së bashku me 

bashkëngjitjet, nëse ka) dorëzoni te Njësia për 
bashkëpunim me organizatat joqeveritare e 

Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mënyrë 
elektronike në adresën nvosorabotka@gs.gov.mkme  

shënim Iniciativa për PVQRMV 2022, deri më 

30.9.2021. Me dorëzimin e formularit vërtetoni se 

pajtoheni që iniciativa juaj të publikohet në faqen e 
internetit nvosorabotka@gs.gov.mk. 

 

Општи податоци за здружението / 

фондацијата 

 

Të dhëna të përgjithshme për shoqatën/ 

fondacionin 
 

Име на здружението/фондацијата: Рурална 
Коалиција 

 

 

 

Emri i shoqatës/ fondacionit: 

ЕМБС (матичен број на правниот субјект 

според податоците во Централен регистар):      

6882102                  

NVAS (numri amë i subjektit juridik sipas të dhënave 

në Regjistrin Qendror): 

 

Седиште и адреса (улица, број, општина): 
С. Режановце, Куманово 

 

Selia dhe adresa ( rruga, numri, komuna): 

Застапник: Лилјана Јоноски Procesverbali: 

 
Веб страница: https://rural.mk/  Faqja e internetit: 

 

Електронска пошта (e-mail): 
rkoalicija@gmail.com  

Posta elektronike ( e-mail): 
 

Телефонски број за контакт: 078/303-735 Numri i telefonit për kontakt: 

 
Лице за контакт: Лилјана Јоноски Personi për kontakt: 

 

 

Предлог- иницијатива 

 

Propozim-iniciativa 

за  годишна Програма за работа на 

Владата на Република Северна 

Македонија за 2022  година 

për Programin vjetor të punës së Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut Për vitin 

2022 

 
 

Наслов на иницијативата: Календар на 

исплата на директните плаќања (субвенции) 

 

 

Emri ( titulli) i iniciativës: 
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Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност 

со определен стратешки приоритет на Владата 

на Република Северна Македонија) 

Обезбедување забрзан и одржлив економски 

раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните 

Prioriteti strategjik: (kontributi- lidhur me prioritetin 

strategjik tëcaktuar të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut) 

 

 

Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со 
определена стратешка цел на Владата на 

Република Северна Македонија) 

 

Земјоделска политика 

Qëllimi prioritar: (kontributi- lidhur me qëllimin e 
caktuar prioritar të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut) 

 
 

НППА (поврзаност со пристапни партнерства 

како и соодветна идентификација на поглавје и 

подрачје) 
Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој 

NPAA (lidhje me partneritetet e pranuara si dhe 

identifikimi adekuat ikapitullit dhe rajonit) 

 
 

 

Образложение: (Краток опис на иницијативата: 
причини за предлагање, предмет на уредување 

доколку се работи за закон или подзаконски акт 

и надлежен орган на државната управа) 
Календарот на исплати е едно од барањата кое 

што низ годините се провлекува како 

неисполнето, а истото е од огромно значење за 

земјоделците пред се, па и за граѓанските 
организации затоа што може да има следливост 

како на исплатите, а она што е уште поважно да 

има можност за планирање кај земјоделците 
како за средствата кои што им доаѓаат од 

субенциите, така и да може да го планираат 

сопственото производство. Календарот е исто 

така потребен за да се испочитува и принципот 
на исплата 30% 30 дена по исплатата на 

субвенциите, а 70% по извршена контрола, што 

требало да започне да се применува од оваа 
2021 година, а тоа не е случај  

 

Arsyetim: (Përshkrim i shkurtër i iniciativës: arsyet e 
propozimit, lënda e rregullimit nëse bëhet fjalë pë akt 

ligjor ose nënligjor dhe organi kompetent i 

administratës shtetërore) 
 

 

 

 

Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните 
влијанија од предлог-иницијативата) 

Влијанијата ќе бидат особено позитивни кај 

земјоделците, затоа што на таков начин ќе 

имаат можност точно да знаат кога да ги 
очекуваат средствата и планирано да ги 

искористат, а тоа ќе се одрази директно и врз 

планирањето на нивното земјоделско 
производство.  

 

Ndikimet e pritshme: (Cilat janë ndikimet e pritshme 
nga propozim-iniciativa) 

 

 

Финансиски импликации: (Дали предлог-
иницијативата предизвикува финансиски 

импликации? Ако има, дали потребните 

средства се обезбедени и од кои извори?) 

 
Не, потребно е само законско регулирање на 

Implikime financiare: (A shkakton propozim- 
iniciativa  implikime financiare? Nëse ka, a janë të 

siguruara mjetet e nevojshme dhe nga cilat burime?) 
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календарот и интервенција во законот за 

земјоделство и рурален развој, со цел да се 
почитува спроведувањето на истата и редовно 

објавување на календарот по години.  

 

 

Наслов на иницијативата: Враќање на 

старите водостопански заедници 

 

 

 

Bashkëngjitje (me shënimin e autorit të dokumentit): 

 

 

Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност 

со определен стратешки приоритет на Владата 
на Република Северна Македонија) 

Обезбедување забрзан и одржлив економски 

раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните 

 

Nënshkrimi i përfaqësuesit 
 

Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со 

определена стратешка цел на Владата на 
Република Северна Македонија) 

 

Земјоделска политика 

------ 2021------------------------------ 

НППА (поврзаност со пристапни партнерства 
како и соодветна идентификација на поглавје и 

подрачје) 

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој 

V.V 

Образложение: (Краток опис на иницијативата: 

причини за предлагање, предмет на уредување 

доколку се работи за закон или подзаконски акт 

и надлежен орган на државната управа) 
Злоупотребата на водата, но и нејзиното 

нерационално користење станува се 

поалармантен проблем, па така оваа година 
како сушна година земјоделците најмногу го 

почувствуваа недостигот на вода врз квалитетот 

и приносот на земјоделските култури, 
Неисчистените канали се секојдневие, а нема 

соодветно управување со водните ресурси 

поради укинувањето на старите водни заедници 

чие што враќање го бараат над 90% од 
земјоделците кај нас, а се со цел да се воведе 

соодветно и правилно управување со водата и 

наводнувањето на земјоделските култури. 
 

 

Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните 

влијанија од предлог-иницијативата) 
Влијанијата ќе бидат особено позитивни кај 

земјоделците, затоа што ќе се воведе ред, а и ќе 

се вложува во управувањето со водните ресурси 

како што тоа било случај пред укинувањето на 
водните заедници, а водата е еден од 

најзначајните ресурси за квалитетно и 

конкурентно земјоделско производство.  
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Финансиски импликации: (Дали предлог-
иницијативата предизвикува финансиски 

импликации? Ако има, дали потребните 

средства се обезбедени и од кои извори?) 

 
Немаме точни информации дали законското 

враќање на водните заедници ќе има и 

дополнителни финансиски импликации, но тоа 
може да се испита и дополнително.  

 

 

Прилози (со наведување на авторот на 
документот): 

 

Програма на Влада 2021-2024. Линк: 

https://vlada.mk/node/22511  

 

 

Наслов на иницијативата:  

Формирање на интервентен фонд во програмата  

за директни плаќања 

 

Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност 
со определен стратешки приоритет на Владата 

на Република Северна Македонија) 

Обезбедување забрзан и одржлив економски 

раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните 
Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со 

определена стратешка цел на Владата на 
Република Северна Македонија) 

 

Земјоделска политика 
НППА (поврзаност со пристапни партнерства 

како и соодветна идентификација на поглавје и 

подрачје) 
Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој 

Образложение: (Краток опис на иницијативата: 

причини за предлагање, предмет на уредување 

доколку се работи за закон или подзаконски акт 
и надлежен орган на државната управа) 

Интервентниот фонд е исто така една од 

најзначајните мерки кои што Владата и 
Министерството за земјоделство треба да ги 

превземат, а се со цел да ги олеснат 

финансиските импликации кои што им се 

создаваат на земјоделците при аплицирањето за 
мерки од Програмата за финансиска поддршка 

за рурален развој и ИПАРД. Особено ќе се 

поттикне и инвестирањето во посериозни 

https://vlada.mk/node/22511
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зафати кои што ќе го направат секторот 

конкурентен, а и ќе се промени досегашната 
пракса да се вложува или инвестира само во 

основа механизација за земјоделско 

производство. Дополнителнио ваквата мерка е 

предвидена и во петгодишнатав програма за 
рурален развој 2018-2021 година, па така 2022 

година е последната година во која што треба 

ваквиот фонд да се воспостави, а 2022 година ќе 
биде и годината кога ќе се промовира ИПАРД 

3, па така воспоставувањето на ваквиот фонд ќе 

дојде во вистинско време за земјоделците. 
Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните 

влијанија од предлог-иницијативата) 

Влијанијата ќе бидат особено позитивни кај 

земјоделците, затоа што ќе имаат поддршка и во 
делот на ко-финансирањето на програмите и ќе 

може да превземаат посеопфатни инвестиции во 

секторот. 
 

Финансиски импликации: (Дали предлог-

иницијативата предизвикува финансиски 
импликации? Ако има, дали потребните 

средства се обезбедени и од кои извори?) 

 

Да, во зависност од тоа како ќе се направат 
плановите за процентот на кофинансирање кој 

што ќе се обезбедува од фондот, како и 

изворите од каде што ќе се обезбедуваат 
средствата, а извори на финансисрање би бил 

Буџетот на РСМ, Министерството за 

земјоделство итн. 

 
Прилози (со наведување на авторот на 

документот): 

 
Програма на Влада 2021-2024, како и програма 

за рурален развој 2018-2022 година. Линк: 

https://vlada.mk/node/22511 Со оглед на тоа што 
2022 година е последната година од 

петгодишната програма за рурален развој ова е 

последна можност ваквата иницијатива да се 

реализира 

 

 

Наслов на иницијативата:  

Зголемување на поддршката за жените земјоделки – мерка 115  

 

Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност 

https://vlada.mk/node/22511
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со определен стратешки приоритет на Владата 

на Република Северна Македонија) 

Обезбедување забрзан и одржлив економски 

раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните 
Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со 
определена стратешка цел на Владата на 

Република Северна Македонија) 

 

Земјоделска политика 

НППА (поврзаност со пристапни партнерства 

како и соодветна идентификација на поглавје и 
подрачје) 

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој 

Образложение: (Краток опис на иницијативата: 

причини за предлагање, предмет на уредување 
доколку се работи за закон или подзаконски акт 

и надлежен орган на државната управа) 

Оваа мерка беше пилотирана само еднаш и тоа 
во 2019 година, а во 2021 година за прв пат 

доделени средствата, со што се напушра 

динамиката на годишно издвојување на 
средства за оваа мерка, а при тоа истата треба 

да биде двојно зголемена до 2024 година, при 

што во програмата на Владата е напоменато 

дека тоа ќе оди линаерно за што досега не сме 
сведоци 

 

Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните 
влијанија од предлог-иницијативата) 

Влијанијата ќе бидат особено позитивни за 

зголемување на економската активност кај 

жените земјоделки, а ќе се зголеми и бројот на 
регистирани жени земјоделки, ќе се унапреди и 

родовата еднаквост во руралните средини  

 
Финансиски импликации: (Дали предлог-

иницијативата предизвикува финансиски 

импликации? Ако има, дали потребните 
средства се обезбедени и од кои извори?) 

 

Да, според програмата на Владата тоа треба да 

бидат средства до Буџетот на РСМ и 
Министерството за земјоделство 

 

Прилози (со наведување на авторот на 
документот): 

 

Програма на Влада 2021-2024. Линк: 
https://vlada.mk/node/22511  
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Наслов на иницијативата:  

Советодавни услуги за развој на земјоделството  

(финансирање на Земјоделскиот советодавен систем) 
 

Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на 

Владата на Република Северна Македонија) 

Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните 
Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на 
Република Северна Македонија) 

 

Земјоделска политика 

НППА (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на 
поглавје и подрачје) 

Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој 

Образложение: (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на 
уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната 

управа) 

Предвидено беше и донесување на посебен закон за советодавни услуги кои што ќе може 

да ги издаваат и приватни лица или консултантски куќи, а се со цел да може да се зголеми 
проценот на искористеност на средствата од ИПАРД, но ваквиот закон никогаш не го виде 

светлото на денот, а еден од механизмите како може да им се помогне за земјоделците во 

изготвувањето на квалитетни апликации за ИПАРД. 
Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата) 

Влијанијата позитивни, затоа што ќе се овозможи поголема искористеност на средствата, и 

директно преку советодавна поддршка ќе им се помага на земјоделците на терен во 
изработката на апликациите 

 

Финансиски импликации: (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски 

импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?) 
 

Минимални, затоа што во нацрт законот беа предвидени обуки и издавање на сертификати 

од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
 

Потпис на застапникот 

 
30.09.2021 година 

М.П. 

 


