
 

 
 

 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (НКЕУ

Прва сесија на Работната група

Уредување на земјоделските пазари

 

 Пазарно-ценовните мерки да се применуваат само во случаи на нарушување на пазарот. 
Поддршката мора повеќе да се насочи кон 
(може да се вклучи во следната Стратегија за земјоделство и рурален развој 2021

 Неопходно е ресорното министерство да овозможи соодветна рамка за поддршка на 
на производителите(хоризонтално
планирање на производството, преку концентрација на понудата, 
производите, договори за продажба, промоција на производите, набавка на инпути итн. 

 Потребни се мерки за стимулирање на договорните односи и нивно 
спроведување(регулирано со Законот за земјоделство и рурален развој)
сезоната, преку кои би се регулирала понудата и побарувачката за свежи производи и суровини за 
преработувачката индустрија. 

 Јакнење на инспекцискиот надзор 
инспекторите и производителите за правилно спроведување на законските прописи и стандарди
Корисен пример од Словачка е директна обука за производителите од страна на инспекторите. 

 Потребно е се направи усогласување на фирмите регистрирани за трговија
вршат откуп на земјоделски производи, но не се регистрирани како откупувачи во Регистарот на 
откупувачи на МЗШВ, а учествуваат во откупот нерегистрирани како откупувачи
нарушување на цената на пазарот. 

 Да се донесат подзаконски акти за примена на дел од 
потрошувачката на свежо овошје и зеленчук и млеко и млечни производи (Закон за земјоделство и 
рурален развој, чл. 45). 

 Земјоделскиот пазарен информативен систем
надградува, одржува и ажурира. 
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НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (НКЕУ-МК) 

Прва сесија на Работната група1 –Земјоделство и рурален развој (Поглавје 
Втор циклус  

Уредување на земјоделските пазари 
 

ценовните мерки да се применуваат само во случаи на нарушување на пазарот. 
Поддршката мора повеќе да се насочи кон доходовна поддршка, инвестиции и структурни мерки
(може да се вклучи во следната Стратегија за земјоделство и рурален развој 2021

ресорното министерство да овозможи соодветна рамка за поддршка на 
(хоризонтално и вертикално), со што ќе се зајакне нивната 

преку концентрација на понудата, подобрување на квалитетот на 
договори за продажба, промоција на производите, набавка на инпути итн. 

мерки за стимулирање на договорните односи и нивно 
(регулирано со Законот за земјоделство и рурален развој), особено пред почеток

сезоната, преку кои би се регулирала понудата и побарувачката за свежи производи и суровини за 

дзор во сите сегменти на синџирот, континуирано обучување на 
инспекторите и производителите за правилно спроведување на законските прописи и стандарди
Корисен пример од Словачка е директна обука за производителите од страна на инспекторите. 

усогласување на фирмите регистрирани за трговија
вршат откуп на земјоделски производи, но не се регистрирани како откупувачи во Регистарот на 
откупувачи на МЗШВ, а учествуваат во откупот нерегистрирани како откупувачи
нарушување на цената на пазарот.  

Да се донесат подзаконски акти за примена на дел од мерките за 
на свежо овошје и зеленчук и млеко и млечни производи (Закон за земјоделство и 

иот пазарен информативен систем во рамки на МЗШВ мора континуирано да се 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

(Поглавје 11)  

ценовните мерки да се применуваат само во случаи на нарушување на пазарот. 
иции и структурни мерки 

(може да се вклучи во следната Стратегија за земјоделство и рурален развој 2021-2027). 

ресорното министерство да овозможи соодветна рамка за поддршка на здружувањето 
, со што ќе се зајакне нивната пазарна позиција 

подобрување на квалитетот на 
договори за продажба, промоција на производите, набавка на инпути итн.  

мерки за стимулирање на договорните односи и нивно доследно 
особено пред почетокот на 

сезоната, преку кои би се регулирала понудата и побарувачката за свежи производи и суровини за 

, континуирано обучување на 
инспекторите и производителите за правилно спроведување на законските прописи и стандарди. 
Корисен пример од Словачка е директна обука за производителите од страна на инспекторите.  

усогласување на фирмите регистрирани за трговија (увоз-извоз) кои 
вршат откуп на земјоделски производи, но не се регистрирани како откупувачи во Регистарот на 
откупувачи на МЗШВ, а учествуваат во откупот нерегистрирани како откупувачи и влијаат на 

мерките за поттикнување на 
на свежо овошје и зеленчук и млеко и млечни производи (Закон за земјоделство и 

во рамки на МЗШВ мора континуирано да се 




