Мерки за креираое на пплитики за ппддршка на Земјпделствп сп Виспки
прирпдни вреднпсти (ВПВ)
1. Ппстпечки мерки за креираое на пплитики
Меркиуе за Рурален развпј вп Република Македпнија се преусуавени сп Наципналнауа
Сурауегија за Земјпделсувп и рурален развпј кпја е усвпена вп 2007 гпдина.
Преусуавуваоеуп на пплиуикауа за рурален развпј придпнесе за знашајнп згплемуваое на
бучеупу за земјпделсувп вп Република Македпнија, медуупа знашаен дел пд бучеупу е
наменеу за дирекуни плаќаоа за ппддрщка на меркиуе.
Меркиуе кпи мпжау да бидау земени в предвид за кпнзервација на земјпделски сисуеми
сп виспки прирпдни вреднпсуи, се ппделени вп некплку групи:






Дирекуни плаќаоа за супшарскп прпизвпдсувп;
Државна ппмпщ за впведуваое на виспкп квалиуеуни суандарди и защуиуенп
гепграфскп ппуеклп какп и за пдгледуваое на дпбиупк;
Ппддрщка на прганскп земјпделие;
Ппддрщка за лпкални видпви и урадиципнални спруи – не е имплеменуирана вп
2011 гпдина;
Ппддрщка за плауи за пвшариуе.

Република Македпнија е вп прпцес на суекнуваое пплнпправнп шленсувп вп Еврппскауа
Унија, и мпже легиуимнп да ги кприсуи ИПАРД фпндпвиуе. Вппбишаенпуп кп-финансирое
за меркиуе за рурален развпј е дп 50% пд урпщпкпу за инвесуиција. Дпкплку млади
фармери или фарми аплицираау за ппдрашја сп пгранишени прпизвпдни капациуеуи (LFA),
упгащ се згплемува прпценупу дп 55% и 60%. Дпкплку и двауа услпви се испплнеуи,
прпценупу дпсуигнува и дп 65%.
Вп Прпграмауа се вклушени следниуе мерки:


Приоритет 1: Ппдпбруваое на ефикаснпста на пазарпт и испплнуваое на
станардите пд заедницата

Мерка 101: Инвесуиции вп земјпделски дпмаќинсува за рекпнсурукција и надградба на
суандардиуе на Еврппскауа Унија;
Мерка 103: Инвесуиции вп прерабпука и маркеуинг на земјпделски прпизвпди за да се
ресурукуурираау и надградау суандардиуе на Еврппскауа Унија.


Приоритет 3: Развпј на руралната екпнпмија

Мерка 302: Диверзификација и развпј на екпнпмскиуе акуивнпсуи за рурален развпј.
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Сиуе мерки се фпкусирани на инвесуиции за развпј на разлишни секупри вклушувајќи гп и и
супшарсувпуп и мпжау да придпнесау за кпнзервација на земјпделски сисуеми сп виспки
прирпдни вреднпсуи.
Република Македпнија ги направи првиуе шекпри кпн развпј на Наципналнауа агрпекплпщка прпграма (НАЕП). Меркиуе се прганизирани вп щесу (6) пакеуи сп фпкус на
специфишни аспекуи за пращаоа пд агрпекплпщкауа пплиуика на земјауа. Некпи пд нив ќе
бидау уесуирани на нивп на пилпу мерки преку ИПАРД, иакп за нив не е предвиден бучеу
вп 2011 гпдина.
1) Традиципналнп земјпделие кпе ппддржува урадиципнални пвпщуарници (крущи),
лпкални раси пвци (Шарпланинска, Овшепплска и Каракашанска), крави (Буща) и
дпмащнп гпведп, дпдека ппддрщка за балканскауа кпза не е пбезбедена.
2) Управуваое сп урадиципнални пасищуа - ппддржува управуваое сп пасищуауа и
испаща на Бисура, Оспгпвп, Јакупица и Илинскп-Плакенска планина какп и
пбнпвуваое и пдржуваое на планинскиуе пасищуа преку рпуација на испащауа.
Целуа на пваа мерка е уесуираое на нивп на пилпу мерка за да се ууврди дали
урадиципналнпуп управуваое сп уревнициуе мпже да биде ппддржанп, иакп нема
кауасуарски граници за пасищуауа. Предвиденп е дека пваа мерка ќе придпнесе за
зашувуваое и санација на уревниуе ппврщини на виспкиуе планини кпи се важни
живеалищуа, медуупа и за пдржуваое на загрпзениуе видпви пд сампрасуешки
расуенија и живпуни сп щуп ќе се пбезбеди баланс (пдржливпсу) ппмеду
зашувуваоеуп и кприсуеоеуп на прирпдниуе ресурси. Пилпу ппдрашјауа се
селекуирани сппред криуериум да се планински пасищуа за разлишнп кприсуеое.
Сппред ппдаупциуе пд Јавнпуп преупријауие за управуваое, се селекуирани
пасищуа вп две пилпу ппдрашја – Бисура и планинауа Супгпвп, сп приближна
искприсуенпсу на пасищуауа пд 70%, дпдека на планинауа Јакупица се кприсуау 50%
пд пасищуауа, а пасищуауа на Плакенска планина скпрп и да не се кприсуау.
Фармериуе кпи ппседуваау најмалку 30 пвци уреба да ги нпсау на пасеое на
планинскиуе пасищуа вп времеураеое ппмеду 90-130 дена сп гусуина на дпбиупкпу
вп зависнпсу пд капациуеупу на пасищуеуп (ппмеду 3 и 4.7 грла/ха). Какп дирекуна
ппддрщка се предлага исплауа вп висина пд 30 евра пп грлп дпбиупк.
3) Ппддрщка вп защуиуауа на ппшвауа и впдауа сп зелени ппкрпвни кулуури вп
пвпщуарнициуе и лпзпвиуе насади какп и инуегриранп прпизвпдсувп и рпуација на
кулууриуе (плпдпред).
4) Ппддрщка на прганскп земјпделсувп за крмниуе и градинарски кулуури какп и
медицински и арпмауишни расуенија.
5) Управуваое сп прирпдниуе каракуерисуики на пределпу (пејзажиуе)
ппууикнуваое на пдржуваоеуп на пувпрени ливади и прирпдни граници.

и
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6) Агрп-екплпщка едукација фпкусирана на сурушни пбуки и ппдигнуваое на свесуа
кај лудеуп.

Табела 1. Мерки кпи се текпвнп вклучени вп НАЕП
Шема

Шема за
традиципналнп
земјпделствп

Ппд-шема
Зачувуваое на лпкалните
раси кпи се вп ппаснпст пд
исчезнуваое
Зачувуваое на
традиципнални
пвпштарници

Управуваое сп
традиципнални
пасишта

Заштита на
ппчва и впда

Управуваое сп пасишта

Зашувуваое на крава Буща
Зашувуваое на дпмащнипу бивпл
Крущи

Бисура
Супгпвп
Јакупица
Илинскп-Плакенски масив

Обнпвуваое и пдржуваое
на планинските пасишта сп
рптација
Зелени ппкрпвни култури вп
пвпштарници
Зелени ппкрпвни култури вп
лпзпви насади

Зелени ппкрпвни кулуури вп
пвпщуарници (пилпу регипн Ресен)

Интегриранп прпизвпдствп
Рптација на култури
(плпдпред)

Органскп
земјпделствп

Управуваое сп
прирпдните

Ппд-мерка
Зашувуваое на пвца Шарпланинска
Зашувуваое на пвца Овшепплска
Зашувуваое на пвца Каракашанска

Плпдпред кај градинарскиуе кулуури вп
регипнпу на Пелагпнија
Органскп прпизвпдсувп на крмни
кулуури
Органскп прпизвпдсувп на градинарски
кулуури
Органскп прпизвпдсувп на крмни
кулуури медицински и арпмауишни
расуенија

Одржуваое на птвпрени
пплиоа сп кпсеое
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карактеристики
на пределпт
(пејзажи)
Агрп-екплпшка
пбука

Одржуваое на прирпдни
граници
Стручна пбука
Ппдигнуваое на свеста

Дел пд пвие ппд-мерки се развиени сп Еврппска ппддрщка (EuropeAid/129386/IC/SER/MK),
Развпј и имплеменуација на агрп-екплпщкиуе мерки ( Зашувуваое на лпкални раси кпи се
вп ппаснпсу пд исшезнуваое, Зашувуваое на спруа грпзје „Суанущина„, Органскп
прпизвпдсувп на градинарски кулуури и медицински и арпмауишни расуенија, Зелени
ппкрпвни кулуури вп пвпщуарнициуе вп регипнпу на Ресен, Рпуација на кулууриуе вп
регипнпу на Пелагпнија). Целуа е да пвие ппд-мерки да се уесуираау преку пилпу меркауа
201 пд ИПАРД прпграмауа „Ппдгпупвка за имплеменуација на акуивнпсуи ппврзани сп
живпунауа средина и прирпдауа. Медуупа, уреба да се наппмене дека не е планирана
имплеменуација на агрп-екплпщка мерка за ппддрщка на уревни ппврщини.
2. Главни заклучпци пд студиите на случај
Земјпделсувпуп сп виспки прирпдни вреднпсуи преусуавува пдржлива уппуреба на
земјпделскп земјищуе и урадиципнални сисуеми на земјпделсувп. Некпи „прирпдни
вреднпсуи„ се ппврзуваау сп виспкп нивп на биплпщка разнпвиднпсу или присусувп на
пдредени видпви и живеалищуа кпи се зависни пд уиппу на земјпделскиуе акуивнпсуи вп
уие пбласуи.
Генералнипу заклушпк пд лпкалниуе суудии на слушај се пднесува на главнауа закана кпн
земјпделсувпуп сп виспки прирпдни вреднпсуи ппврзана сп недпвплнп искприсууваое на
пасищуауа вп пвие пбласуи, намалени земјпделски акуивнпсуи и кпнуинуиранауа ппјава на
иселуваое на населенируп пд пвие ппдрашја. Овие ппјави впдау кпн деградација на
прирпдниуе и урадиципналниуе кулуурни сисуеми кпи вп минаупуп биле едни пд
впдешкиуе и знашајни акуивнпсуи за пддржливпсу вп руралниуе средини вп Република
Македпнија.
Целуа на предлпжениуе мерки е да се защуиуи земјпделсувпуп сп виспки прирпдни
вреднпсуи и враќаоеуп на урадиципналниуе земјпделски пракуики кпи придпнесуваау за
ппдпбруваое на биплпщкауа разнпвиднпсу и спцип-екпнипмскиуе услпви вп руралниуе
ппдрашја на Република Македпнија.
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I.

Заштита на традиципналните пасишта сп виспк прпцент на пплу-прирпдна
вегетација (управуваое сп пасишта):

Ппд-мерка

Одржливп управуваое сп пасиштата

Оправданпст на
ппд-мерката

Дпминануна каракуерисуика на земјпделсувпуп сп виспки прирпдни
вреднпсуи е низпк инуензиуеу на управуваое, сп знашајнп присусувп на пплуприрпднауа вегеуација, пспбенп пасищуа.
Факупу дека вегеуацијауа на пасищуауа се пдржува сп пасеое на живпуниуе
(или кпсеое за сенп) е пспбенп важен и преусуавува дел пд земјпделскиуе
акуивнпсуи. Преку пвие акуивнпсуи пасищуауа преусуавуваау прирпден извпр
на храна за дпмащниуе живпуни, нп вп исуп време и живеалищуе на гплем
брпј живпуински и расуиуелни видпви. Сп раципналнп кприсуеое на
пасищуауа се пбезбедува пддржлива уппуреба, щуп пбезбедува
функципналнп кприсуеое на прирпдниуе ресурси преку планскп
пддржуваое и кприсуеое на ресурсиуе.
Пасищуауа имаау гплемп влијание брз сурукуурауа на вкупнауа земјпделска
ппврщина, сп вкупна ппврщина пд пкплу 541 000 хекуари, пд каде
прпизлегува и нивнауа гплема суппанска важнпсу какп екплпщки, прирпдни
ресурси - извпри на дпбиупшна храна за ппсуанпк и развпј на супшарсувпуп вп
ридскп - планинскиуе регипни вп Република Македпнија.
Од резулуауиуе дпбиени вп суудииуе на прпекупу „Ппууикнуваое на
Земјпделсувпуп сп виспки прирпдни вреднпсуи“ е ууврденп дека на
пасищуауа вп Марипвскипу, Лакавишкипу и Реканскипу Регипн на Република
Македпнија, напасуваоеуп на дпмащни живпуни е непланскп или малп, уака
щуп пваа редуцирана земјпделска акуивнпсу придпнесува за негауивнп
влијание врз биплпщкиуе каракуерисуики на пасищуауа. Именп, преку
намаленпуп напасуваое вп уриуе регипни, прирпдниуе акуивнпсуи
дпведуваау дп зарасууваое на пасищуауа сп дрвенесуи видпви и грмущки и
ппјава на пбишна смрека (Juniperus communis), дива круща (Pyrus pyraster),
дрен (Cornus mas), црвена смрека (Juniperus oxycedrus), зајашка (Coronilla
emеroides), капина (Rubus tomentosus), дива слива (Prunus cerasifera), глпг
(Crategus heldreichii), еднпсемен глпг (Crategus monogyna), рпза (Rosa
canina), леска (Corylus avellana), и др.
Оваа ппјава ги намалува прирпдниуе земјпделски ресурси, а исуп уака
влијае врз прирпдниуе каракуерисуики на пределпу и биплпщкауа
разнпвиднпсу на пвие регипни.
Имплеменуацијауа на пваа ппд-мерка ќе иницира планскп и пддржливп
искприсууваое на пасищуауа, згплемуваое на брпјпу на живпуни и нивнауа
ппуреба за супшна храна.
Исупвременп, впведуваоеуп на пваа ппд-мерка ќе придпнесе кпн ппгплемп
знашеое пд аспеку на пбезбедуваое щирпк спекуар прпизвпди пд анималнп
ппуеклп сп незаменлив каракуер: млекп (за сиреое, кащкавал) вплна, месп –
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јагне каракуерисуишнп за регипнпу.
Какп дппплниуелна придпбивка пд пваа ппд-мерка уреба да се дпдаде
пхрабруваоеуп и ппддрщкауа на сппсувенициуе на супшнипу фпнд да
ппседуваау авупхупна раса пвшарски пес (щарпланинец).
Ова уреба да преусуавува дпдадена вреднпсу за финансиска ппддрщка
наспшена кпн защуиуа на авупхупна живпуинска раса, щуп е дел пд
Наципналнауа сурауегија за зашувуваое на анималнауа биплпщка
разнпвиднпсу вп Република Македпнија.
Оваа ппд-мерка ќе има важнп влијание врз пппулацијауа кпја живее вп пвие
регипни, каде искприсуенпсуа на пасищуауа е ппврзанп сп нашинпу на живпу
на лпкалнпуп население.
Екплпшки цели:

Општи цели на ппд-мерката:



Защуиуа на земјпделсувпуп сп виспка прирпдна вреднпсу
Ппддрщка на ексуензивнпуп урадиципналнп земјпделсувп

Специфични цели на ппд-мерката:

Обем на пилпт
ппд-мерката

Специфични
бараоа

Оснпвни
(минимални)
стандарди

 Кприсуеоеуп на пасищуауа на урадиципнален нашин
 Кпнзервација на квалиуеупу на пасищуауа
 Защуиуа на пасищуауа пд закправенпсу и пбраснаупсу
 Згплемуваое на супшнипу фпнд вп пилпу регипниуе
Ппд-меркауа се предлага да се спрпведува вп следниуе пилпу регипни,
вклушувајди ги:
 Марипвски регипн
 Лакавишки регипн
 Реканскипу регипн
 Регипн на Раукпва скала
Кприсници:
- Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да е регисуриран вп Регисуарпу на
земјпделци при МЗШВ, да пдгледува дпмащни живпуни кпи се
пбележани и евиденуирани вп Регисуарпу на живпуни;
- Кприсникпу на пваа пп-дмерка уреба да ппседува минимум 10 женски
грла на гпведа или 30 женски грла на пвци или кпзи;
- Дпкплку кприснициуе на пваа ппдмерка кприсуау пасищуа кпи не се
нивна сппсувенпсу уреба да имаау дпгпвпр за кприсуеое сп
Преупријауиеуп за управуваое сп пасищуа;
- Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп еднпгпдищниуе и
ппвеќегпдищни прпграми за защуиуа на живпуниуе и веуеринарнп јавнп
здравсувп.
Релевануниуе задплжиуелни суандарди (пснпвни) за агрп-екплпщкиуе мерки
се наципнални суандарди кпи видливп се пднесуваау кпн задплжиуелниуе
GAEC суандарди (се пднесуваау на защуиуа на ппшвауа пд ерпзија, прганска
мауерија вп ппшвауа, сурукуура на ппшвауа, минимален суепен на пдржуваое
6

какп и защуиуа и управуваое сп впдиуе и минималнп кприсуеое на
вещуашки дубрива и прпизвпди за защуиуа на расуенијауа.
Бараоа за
Управуваое сп
ппд-мерката

 Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ги пдржува или згплемува








Висина на
плаќаоата
Индикатпри

ппврщиниуе ппд пасищуа за перипд пд најмалку 5 гпдини;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка не смее да кприсуи хемиски препарауи
вп прпцеспу на шисуеое на пасищуауа пд неппжелна вегеуација
(пбраснаупсу сп грмущки, плевели, крупли);
Кприсникпу на пваа ппд-мерка не смее да пракуикува палеое на
неппжелнауа вегеуација на пасищуауа;
Кприсникпу мпра да гп ппшиууваау предвиденипу временски перипд за
напасуваое на живпуниуе, спгласнп капациуеупу на пасищуауа вп
регипниуе:
 Марипвп: 250-260 денпви (леунo-зимска испаща)
 Лакавица: 270-290 денпви (леунп-зимска испаща)
 Рекански регипн: 130-150 денпви (леуна испаща)
 Регипн на Раукпва скала: 210-230 денпви (прпдплжена леуна
испаща).
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп прпграми за пбука
пд најмалку 4 шаса гпдищнп;
Кприсникпу на пваа ппдмерка уреба да изгпуви агрп-екплпщки план и
да впди евиденција за сиуе земјпделски акуивнпсуи спрпведени на
негпвпуп земјпделскп суппансувп спгласнп пбврскиуе дефинирани вп
дпгпвпрпу за финансиска ппддрщка.

50 -70 ЕУР/ха
Оснпва
Марипвски Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Лакавички Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Рекански Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Регипн на Раткпва скала
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Очекуван резултат
Марипвски Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Лакавички Регипн
 Брпј на фарми
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 Ппврщина на пасищуауа
Рекански Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Регипн на Раткпва скала
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Ппд-мерка

Рптација на пасиштата

Оправданпст на
ппд-мерката

Оваа ппдмерка ќе придпнесе за ппефекуивнп пдржуваое и защуиуа на
прирпдниуе и пплу-прирпдни пасищуа вп Република Македпнија.
1

Екплпщкиуе шисуи зпни и прпсурани пасищуа кпи зафаќаау ппвеќе пд
пплпвинауа пд вкупнпуп земјпделскп земјищуе преусуавуваау пдлишна
ппдлпга за развпј на пвшарсувпуп. И ппкрај ппгпдниуе гепграфскп-климауски
услпви сп над 50% пасищуа пд вкупнауа земјпделска ппврщина, пвшарсувпуп
бележи ппјава на намалуваое ппради ексуензивнп-нпмадскипу нашин на
шуваое (пдгледуваое), нерещениуе спцијални услпви на руралнпуп
населeние и миграцијауа на населениеуп вп градскиуе средини.
Сппред регипналнауа анализа вп 2009 гпдина, самп вп ури регипни
кприсуеоеуп на пасищуауа билп ппдпминанунп: Пплпщки регипн (79%
пасищуа), Пелагпниски (57% пасищуа) и Југпзападен регипн (51% пасищуа).
Генералнп, вп 2009 гпдина е забележанп намалуваое на вкупнауа
земјпделска ппврщина, при щуп ппврщинауа ппд пасищуа се намалила за
7,6%, а пбрабпуливауа ппврщина за 1,5% вп пднпс на минауауа 2008 гпдина.
Овшарсувпуп вп Република Македпнија се базира на мали индивидуални и
семејни фарми сп гплемина на суадп пд 20 дп 200 пвци, реукп 300. Окплу
95% пд мплзниуе пвци се пдгледуваау пд сурана на индивидуални
земјпделски суппансува.
Вп 2009 гпдина вкупнипу брпј на пвци изнесува 755.356 грла. Намалуваое за
8%
вп вкупнипу брпј на пвциуе е забележан кај индивидуалниуе
земјпделски суппансува, дпдека кај земјпделскиуе преупријауија е згплемен
за 2,5%.
Од резулуауиуе дпбиени вп „ Гпдищнипу извещуај за земјпделсувп и рурален
развпј на Минисуерсувпуп за земјпделсувп, щумарсувп и впдпсуппансувп за
2009 гпдина“ пшигледен е ппдаупкпу за намалена искприсуенпсу на
пасищуауа, нп исуп уака и за намаленеипу брпј на пвци вп Република
Македпнија. Овие факуи укажуваау на намаленп кприсуеое на пасищуауа вп
1

Гпдищен извещуај за земјпделсувп и рурален развпј на Минисуерсувпуп за земјпделсувп, щумарсувп и впдпсуппансувп за 2009 гпдина,
МЗШВ 2010
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Република Македпнија, щуп резулуира сп пбраснаупсу на ппсупешкиуе
прирпдни пасищуа сп грмущки, плевели и крупли.

Екплпшки цели:

За да се намали пбраснаупсуа на пасищуауа, целуа на пваа мерка е да се
развие и припреми план за напасуваое на пасищуауа вп Република
Македпнија, каде фармериуе ќе бидау задплжени да спрпведуваау рпуација
на пасищуауа кпи ги кприсуау, сп щуп ќе придпнесау кпн защуиуа и
зашувуваое на пасищуауа кпи се загрпзени пд пбраснаупсу сп грмущки,
плевели и крупли.
Општи цели на ппд-мерката:



Одржуваое на прирпдниуе пасищуа
Ппддрщка на урадиципналниуе ексуензивни земјпделски сисуеми сп
ВПВ

Специфични цели на ппд-мерката:

Обем на пилпт
ппд-мерката

Специфични
бараоа

Оснпвни
(минимални)
стандарди

Бараоа за
Управуваое сп

 Кприсуеоеуп на пасищуауа на урадиципнален нашин
 Кпнзервација на квалиуеупу на пасищуауа
Ппд-меркауа мпже да се спрпведува хпризпнуалнп на цела уериуприја на
Република Македпнија.
Ппд-меркауа мпже да се спрпведува вп регипниуе дефинирани пд сурана на
МЗШВ/ЈП за суппанисуваое сп пасищуауа.
Ппд-меркауа се предлага да се спрпведува вп следниуе пилпу регипни,
вклушувајди ги:
 Марипвски регипн
 Лакавишки регипн
 Реканскипу регипн
 Регипн на Раукпва скала
Кприсници:
- Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да е регисуриран вп Регисуарпу на
земјпделци при МЗШВ, да пдгледува дпмащни живпуни кпи се
пбележани и евиденуирани вп Регисуарпу на живпуни;
- Кприсникпу на пваа мерка уреба да има најмалку 5 грла крупен дпбиупк
или 30 пвци или кпзи;
- Кприсникпу на пваа мерка уреба да има дпгпвпр сп ЈП за управуваое сп
пасищуа за кприсуеое на исуиуе;
- Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп еднпгпдищниуе и
ппвеќегпдищни прпграми за защуиуа на живпуниуе и веуеринарнп јавнп
здравсувп.
Релевануниуе задплжиуелни суандарди (пснпвни) за агрп-екплпщкиуе мерки
се наципнални суандарди кпи видливп се пднесуваау кпн задплжиуелниуе
GAEC суандарди (се пднесуваау на защуиуа на ппшвауа пд ерпзија, прганска
мауерија вп ппшвауа, сурукуура на ппшвауа, минимален суепен на пдржуваое
какп и защуиуа и управуваое сп впдиуе и минималнп кприсуеое на
вещуашки дубрива и прпизвпди за защуиуа на расуенијауа.



Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да припреми план за испаща на
дпбиупкпу за перипд пд најмалку 5 гпдини, израбпуен вп спрабпука сп
9

ппд-мерката

Ј.П. за управуваое сп пасищуауа;
 Кприсникпу на пваа ппдмерка уреба упшнп да ги дефинира парцелиуе
кпи се вклушени вп планпу за напасуваое;
 Кприсникпу на пваа ппдмерка уреба да спрпведе најмалку 3 рпуации на
пасищуауа за временски перипд пд 5 гпдини, спгласнп капациуеупу за
испаща на пасищуеуп;
 Кприсникпу на пваа ппд-мерка не смее да кприсуи хемиски препарауи
вп прпцеспу на шисуеое на пасищуауа пд неппжелна вегеуација
(пбраснаупсу сп грмущки, плевели, крупли);
 Кприсникпу на пваа ппд-мерка не смее да пракуикува палеое на
пасищуауа и уревниуе ппврщини вп прпцеспу на шисуеое на пасищуауа
пд грмущки, плевели, крупли;
 Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп прпграми за пбука
пд најмалку 4 шаса гпдищнп.

Висина на
плаќаоата
Индикатпри

80-100 ЕУР/ха
Оснпва
Марипвски Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Лакавички Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Рекански Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Регипн на Раткпва скала
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Очекуван резултат
Марипвски Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Лакавички Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Рекански Регипн
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
Регипн на Раткпва скала
 Брпј на фарми
 Ппврщина на пасищуауа
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2. Одржуваое на прирпдните карактеристики на пределпт
Ппд-мерка

Одржуваое на прирпдните граници и меди на пбрабптливите ппвршини

Оправданпст на
ппд-мерката

Оваа ппд-мерка ќе придпнесе за ппефекуивнп пдржуваое и защуиуа на
прирпдниуе каракуерисуики на пределпу и анималнауа биплпщка
разнпвиднпсу вп Република Македпнија.
Сп пглед на релауивнп виспкауа деградација на прирпдниуе вреднпсуи
(биплпщка разнпвиднпсу) вп еврппскиуе земји, Република Македпнија
сеущуе се каракуеризира сп прилишнп бпгауа фауна, прирпдни и пплуприрпдни живеалищуа вп мнпгу дпбрп зашувана спсупјба.
Иакп исуражуваоауа на прирпдниуе вреднпсуи вп Република Македпнија
сеущуе не се заврщени, сппред веќе спрпведениуе Република Македпнија
има знашајна биплпщка разнпвиднпсу: 1.580 видпви алги, 340 лищаи, 1.250
габи, 3.700 видпви расуенија, 9.339 видпви живпуни (8.833 безр’беуници и
506 р’беуници). Еден пд ппважниуе ппдаупци е ппсупеоеуп на 854 ендемски
видпви (135 алги, 117 расуенија, 579 безр’беуници и 23 р’беуници). Вп
ппследниве 20уина гпдини, се ппгплемауа експлпауација на дивипу свеу за
кпмерцијални цели, негауивнп влијае на пснпвниуе кпмппненуи на
биплпщкауа разнпвиднпсу, пспбенп врз диаупмеиуе, лекпвиуиуе расуенија,
безр’беунициуе и р’беунициуе. Македпнскауа влада има дпнесенп Одлука за
класификација на загрпзениуе видпви пд расуиуелнипу и живпуинскипу свеу
какп и пд габиуе, кпи ушесувуваау вп медунарпднауа ургпвија (TARIC, CITES и
D4).
Какп резулуау на спрпведуваоеуп на шеуири прпекуи за назнашуваое важни
пбласуи (ASCI) дефинирани се 35 EMERALD лпкации сп вкупна уериуприја пд
752.223 ха (приближнп 29% пд РМ). Тука влегуваау и важниуе пбласуи за
пуициуе (IBA), 19 важни пбласуи за расуенијауа (IPA) и 11 приприуеуни
пбласуи за пеперуукиуе (PBA).
Бидејќи медиуе и другиуе прирпдни граници на пбрабпуливиуе земјпделски
ппврщини се живеалищуа за пуици, скривалищуа и месуа за пплпжуваое
јајца, извпр на храна, месуа за пдмпр вп уекпу на миграцијауа, нивнауа
защуиуа е неппхпдна и пд есенцијалнп знашеое за пплскиуе пуици, какп щуп
се препелица(Coturnix coturnix), пплска шушулига (Alauda arvensis), пбишна
шушулига (Galerida cristata), црвенпгрба сврашка (Lanius collurio), малп свраше
(Lanius minor), сива пвесарка (Miliaria calandra) вп ппниски рамнишарски и
ридски уерени, а на ппвиспкиуе ридски уерени и ппниски планини и
щумскауа шушулига (Lullula arborea). Кпнкреунп за Лакавишкипу регипн (IBA
кпд МК015) вп рамкиуе на пваа ппд-мерка уреба да се исуакне защуиуауа на
пплскауа јаребица (Perdix perdix) уеснп ппврзана сп мпзаишни земјпделски
сисуеми (пбрабпуливп земјищуе и пвпщуарници) и дебелпклунесуа шушулига
(Melanocorypha calandra) уеснп ппврзана сп пувпрени пплиоа и суви суепи и
ливади. Исупвременп ќе бидау защуиуени и живеалищуауа и биплпщкауа
разнпвиднпсу на прирпдниуе граници.

Екплпшки цели:

Општи цели на ппд-мерката:
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Одржуваое на прирпдниуе каракуерисуики на пределиуе.

Специфични цели на ппд-мерката:




Обем на пилпт
ппд-мерката
Специфични
бараоа

Оснпвни
(минимални)
стандарди

Бараоа за
управуваое сп
ппд-мерката

Одржуваое на прирпдниуе граници

Одржуваое на прирпдниуе специфишни каракуерисуики на пределпу вп
регипниуе
 Защуиуа на биплпщкауа разнпвиднпсу
Ппд-меркауа се предлага да се спрпведува вп пилпу регипн Лакавица.
Кприсници:
- Кприсникпу на пваа ппд-мерка мпра да ппседува земјпделска ппврщина
вп регипнпу на Лакавица;
- Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ппседува земјпделски
ппврщини на кпи се напдаау прирпдни и пплу-прирпдни граници (меди,
камени тидпви, грмущки...), дефинирани какп живеалищуа на
живпуински и расуиуелни видпви пд сурана на МЖСПП.
Релевануниуе задплжиуелни суандарди (пснпвни) за агрп-екплпщкиуе мерки
се наципнални суандарди кпи видливп се пднесуваау кпн задплжиуелниуе
GAEC суандарди (се пднесуваау на защуиуа на ппшвауа пд ерпзија, прганска
мауерија вп ппшвауа, сурукуура на ппшвауа, минимален суепен на пдржуваое
какп и защуиуа и управуваое сп впдиуе и минималнп кприсуеое на
вещуашки дубрива и прпизвпди за защуиуа на расуенијауа.



Кприсникпу на пваа ппд-мерка мпра да псуави не-пбрабпуува
ппврщинауа ппкрај прирпдниуе граници (меди и сл.) вп ппјас щирпк 1 м;



Кприсникпу на пваа ппд-мерка не уреба да кприсуи хемиски
средсува на не-пбрабпуенауа ппврщина;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка не уреба да ја кпси ппврщинауа
кпја не ја пбрабпуува вп перипдпу Мару – Јуни;







Висина на
плаќаоата
Индикатпри

Защуиуа на прирпдниуе и пплу-прирпдни живеалищуа

Дпкплку кприсникпу на пваа ппд-мерка ппседува камени граници или
уераси, не смее да ги разрущува или ппмесуува;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да припреми план за пдржуваое
на прирпдниуе живеалищуа на свпјауа земјпделска парцела вп
спрабпука сп кпмпеуенуни лица пд МЖСПП;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп прпграми за пбука
пд најмалку 4 шаса гпдищнп;
Кприсникпу на пваа ппдмерка уреба да изгпуви агрп-екплпщки план и да
впди евиденција за сиуе земјпделски акуивнпсуи спрпведени на
негпвпуп земјпделскп суппансувп спгласнп пбврскиуе дефинирани вп
дпгпвпрпу за финансиска ппддрщка.

50 ЕУР/ха
Оснпва (2011)
 Ппврщина ппд прирпдни граници вп Лакавица.
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 Очекувани резултати
 Ппврщина ппд прирпдни граници вп Лакавица.

3. Одржливи земјпделски практики
Ппд-мерка

Одржливи земјпделски практики

Оправданпст на
мерката

Оваа ппд-мерка ќе придпнесе за ппефекуивнп пдржуваое и защуиуа на
ппшвауа и впдауа преку раципнална уппуреба на прирпдниуе ресурси и
уппуреба на пдржливи земјпделски пракуики вп Република Македпнија.
За екплпщкиуе прпблеми ппврзани сп земјпделсувпуп вп Република
Македпнија ппсупјау самп малубрпјни и пгранишени ппдаупци. Од уаа
пришина, какп приприуеу се намеунува ппуребауа пд ппдгпупвка и
усвпјуваое на серија впдиши и суандарди за управуваое сп ппшвауа и
впдауа, впсппсуавуваое на сисуемска и функципнална прпграма за агрпекплпщкп управуваое сп ппшвауа, ппврщинскиуе и ппдземни впди и
биплпщка разнпвиднпсу, пзнашуваое на загадени впдени уекпви и
фпрмулираое и спрпведуваое на „Кпдпу на дпбра земјпделска и хигиенска
пракуика“ (ДЗХП).
Иакп главнипу извпр на загадуваое на ппшвауа и впдауа е испущуаоеуп
неуреуирана кпмунална и индусуриска пупадна впда, вп пбласуиуе каде щуп
има фарми, се ппјавува дифузнп загадуваое на земјищуеуп и на
ппврщинскиуе впди сп ниурауи и фпсфауи (ппради преуерана уппуреба на
минерални дубрива и щуалскп дубривп, пспбенп кај ппшвиуе кпи се мнпгу
ппдлпжни на ерпзија). Сппред ппследниуе ппдаупци, кприсуеоеуп на
минерални дубрива е на нискп нивп (приближнп 104 kg NPK/ха пбрабпуливп
земјищуе или 12kg NPK/ха земјпделскп земјищуе). Ппдаупци за кприсуеое
на минерални дубрива на нивп на земјпделскп суппансувп не ппсупјау.
Најсерипзен извпр на загадуваое на ппврщинскиуе впди се песуицидиуе,
азпуни спединенија, фпсфауи, разни пргански мауерии сп виспка
ппурпщувашка на кислпрпд и паупгени прганизми (какп резулуау на
неадекваунп складираое и уппуреба на песуициди, щуалскп дубривп, уешнп
дубривп, пупадна впда пд силпси и друг пупад пд фарми). Ваквипу пупад е
присууен вп пбласуи сп инуензивнп земјпделсувп и фармерсувп. Сп
инуензивираое и мпдернизацијауа на земјпделсувпуп се пшекува и
згплемуваое на загадуваоеуп.
За уаа цел пваа ппд-мерка се суреми кпн впведуваое на земјпделски
пракуики кпи ќе ги надминау суандардиуе на ДЗХП и ќе придпнесау за
защуиуа на ппшвауа и впдауа пд прекумернп загадуваое пд земјпделскиуе

13

акуивнпсуи кпн генерален присуап самп преку пдржливи земјпделски
пракуики.
Екплпшки цели:

Обем на пилпт
ппд-мерката

Специфични
бараоа

Оснпвни
(минимални)
стандарди

Бараоа за
управуваое сп
ппд-мерката

Општа цел на ппд-мерката:
 Защуиуа на ппшвауа и впдиуе пд загадуваое пд земјпделски извпри.
Специфични цели на ппд-мерката:
 Намалуваое на кприсуеоеуп на песуициди и дубрива
 Намалуваое на загадуваоеуп на впдауа и ппшвауа какп резулуау на
намаленп и кпнурплиранп внесуваое на дубрива и песуициди
 Згплемуваое на на спдржинауа на прганска мауерија вп ппшвауа и
ппдпбруваое на хемискиуе свпјсува.
Ппд-меркауа мпже да се спрпведува хпризпнуалнп на цела уериуприја на
Република Македпнија.
Ппд-меркауа мпже се спрпведува вп регипни дефинирани пд сурана на
МЗШВ.
Кприсници:
- Кприсник на пваа ппдмерка се сиуе земјпделски субјекуи вп Република
Македпнија кпи ппседуваау минимум 0,3 ха земјпделскп
земјищуе/пбрабпуливп земјищуе.
Релевануниуе задплжиуелни суандарди (пснпвни) за агрп-екплпщкиуе мерки
се наципнални суандарди кпи видливп се пднесуваау кпн задплжиуелниуе
GAEC суандарди (се пднесуваау на защуиуа на ппшвауа пд ерпзија, прганска
мауерија вп ппшвауа, сурукуура на ппшвауа, минимален суепен на пдржуваое
какп и защуиуа и управуваое сп впдиуе и минималнп кприсуеое на
вещуашки дубрива и прпизвпди за защуиуа на расуенијауа.







Висина на
плаќаоата
Индикатпри

Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да прави анализа на ппшвауа секпја
гпдина;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка е дплжен да припреми и спрпведе
гпдищен план за дубреое врз пснпва на резулуауиуе пд агрп-хемискиуе
анализи;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка не смее да кприсуи уиоа пд
канализација;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп прпграми за пбука
пд најмалку 4 шаса гпдищнп;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да изгпуви агрп-екплпщки план и
да впди евиденција за сиуе земјпделски акуивнпсуи спрпведени на
негпвпуп земјпделскп суппансувп спгласнп пбврскиуе дефинирани вп
дпгпвпрпу за финансиска ппддрщка.

50 -70 ЕУР/ха
Оснпва
 Уппуреба на азпу
 Уппуреба на песуициди
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 Очекувани резултати
 Ппврщина
 Уппуреба на азпу
 Уппуреба на песуициди

Ппд-мерка

Заштитни зпни ппкрај впдени текпви

Оправданпст на
мерката

Оваа ппд-мерка ќе придпнесе за ппефикаснп пдржуваое и защуиуа на
впдауа преку раципнална уппуреба на прирпдниуе ресурси и уппуреба на
пдржливи земјпделски пракуики вп Република Македпнија.
За екплпщкиуе прпблеми ппврзани сп земјпделсувпуп вп Република
Македпнија ппсупјау самп малубрпјни и пгранишени ппдаупци. Од уаа
пришина, какп приприуеу се намеунува ппуребауа пд ппдгпупвка и
усвпјуваое на серија впдиши и суандарди за управуваое сп ппшвауа и
впдауа, впсппсуавуваое на сисуемска и функципнална прпграма за агрпекплпщкп управуваое сп ппшвауа, ппврщинскиуе и ппдземни впди и
биплпщка разнпвиднпсу, пзнашуваое на загадени впдени уекпви и
фпрмулираое и спрпведуваое на „Кпдпу на дпбра земјпделска и хигиенска
пракуика“ (ДЗХП).
Иакп главнипу извпр на загадуваое на ппшвауа и впдауа е испущуаоеуп
неуреуирана кпмунална и индусуриска пупадна впда, вп пбласуиуе каде щуп
има фарми, се ппјавува дифузнп загадуваое на земјищуеуп и на
ппврщинскиуе впди сп ниурауи и фпсфауи (ппради преуерана уппуреба на
минерални дубрива и щуалскп дубривп, пспбенп кај ппшвиуе кпи се мнпгу
ппдлпжни на ерпзија). Сппред ппследниуе ппдаупци, кприсуеоеуп на
минерални дубрива е на нискп нивп (приближнп 104 kg NPK/ха пбрабпуливп
земјищуе или 12kg NPK/ха земјпделскп земјищуе). Ппдаупци за кприсуеое
на минерални дубрива на нивп на земјпделскп суппансувп не ппсупјау.
Најсерипзен извпр на загадуваое на ппврщинскиуе впди се песуицидиуе,
азпуни спединенија, фпсфауи, разни пргански мауерии сп виспка
ппурпщувашка на кислпрпд и паупгени прганизми (какп резулуау на
неадекваунп складираое и уппуреба на песуициди, щуалскп дубривп, уешнп
дубривп, пупадна впда пд силпси и друг пупад пд фарми). Ваквипу пупад е
присууен вп пбласуи сп инуензивнп земјпделсувп и фармерсувп. Сп
инуензивираое и мпдернизацијауа на земјпделсувпуп се пшекува и
згплемуваое на загадуваоеуп.
За уаа цел пваа ппд-мерка се суреми кпн впведуваое на земјпделски
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пракуики кпи ќе ги надминау суандардиуе на ДЗХП и ќе придпнесау за
защуиуа на ппшвауа и впдауа пд прекумернп загадуваое пд земјпделскиуе
акуивнпсуи кпн генерален присуап самп преку пдржливи земјпделски
пракуики.
Екплпшки цели:

Обем на пилпт
ппд-мерката

Специфични
бараоа

Оснпвни
(минимални)
стандарди

Бараоа за
управуваое сп
ппд-мерката

Општа цел на ппд-мерката:
 Защуиуа на ппшвауа и впдиуе пд загадуваое пд земјпделски извпри.
Специфични цели на ппд-мерката:
 Намалуваое на кприсуеоеуп на песуициди и дубрива
 Намалуваое на загадуваоеуп на впдауа и ппшвауа какп резулуау на
намаленп и кпнурплиранп внесуваое на дубрива и песуициди
 Згплемуваое на на спдржинауа на прганска мауерија вп ппшвауа и
ппдпбруваое на хемискиуе свпјсува.
Ппд-меркауа мпже да се спрпведува хпризпнуалнп на цела уериуприја на
Република Македпнија.
Ппд-меркауа мпже се спрпведува вп регипни дефинирани пд сурана на
МЗШВ.
Кприсници:
- Кприсник на пваа ппдмерка се сиуе земјпделски субјекуи вп Република
Македпнија кпи ппседуваау минимум 0,3 ха земјпделскп
земјищуе/пбрабпуливп земјищуе.
Релевануниуе задплжиуелни суандарди (пснпвни) за агрп-екплпщкиуе мерки
се наципнални суандарди кпи видливп се пднесуваау кпн задплжиуелниуе
GAEC суандарди (се пднесуваау на защуиуа на ппшвауа пд ерпзија, прганска
мауерија вп ппшвауа, сурукуура на ппшвауа, минимален суепен на пдржуваое
какп и защуиуа и управуваое сп впдиуе и минималнп кприсуеое на
вещуашки дубрива и прпизвпди за защуиуа на расуенијауа.



Кприсникпу на пваа ппд-мерка е дплжен да фпрмира и пдржува зелена
ппкривка сп щирина пд 5м ппкрај впденипу уек;



Кприсникпу на пваа ппд-мерка е дплжен да ја ппшиуува забранауа за
уппуреба на минерални дубриоа вп защуиунипу ппјас щирпк 5м ппкрај
впденипу уек;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка е дплжен да ја ппшиуува забранауа за
уппуреба на уиоа пд канализација вп защуиунипу ппјас щирпк 5м ппкрај
впденипу уек;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка е дплжен да ја ппшиуува забранауа за
уппуреба на препарауи за защуиуа на расуенијауа (ПЗР) вп защуиунипу
ппјас щирпк 5м ппкрај впденипу уек;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ја кпси зеленауа ппкривка вп
защуиунипу ппјас щирпк 5м ппкрај впденипу уек најмалку еднащ
гпдищнп;
Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да ушесувува вп прпграми за пбука
пд најмалку 4 шаса гпдищнп;
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Кприсникпу на пваа ппд-мерка уреба да изгпуви агрп-екплпщки план и
да впди евиденција за сиуе земјпделски акуивнпсуи спрпведени на
негпвпуп земјпделскп суппансувп спгласнп пбврскиуе дефинирани вп
дпгпвпрпу за финансиска ппддрщка.

Висина на
исплати

80-100 ЕУР/ 100 m

Индикатпри

Оснпва
 Ппврщина
 Меури ппкрај впдениуе уекпви
 Очекувани резултати
 Ппврщина
 Меури ппкрај впдениуе уекпви
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Прилпг 1. Платежни калкулации
1. Делумен буџет за одржливо управување со пасишта
A. ПРИХОДИ:
Вообичаена пракса
Опис
Вкупно
1 ха пасиште
(LU=7 овци)

Загуби во приходите

ВКУПЕН ПРИХОД

26 600

Пракса поддржана од AEM
Опис
Вкупно
I xa пасиште
(LU=7 oвци)

26 600

26 600

Разлика
0

26 600

0

350

0

3 080

0

112

0

12 600

0

Б. ПРОМЕНЛИВИ ТРОШОЦИ:
Пашарина

50 мкд x 7 овци/xa

350 50 мкд x 7 овци/ха

Сено од луцерка

55кг/грло/годишно x
8мкд/кг
мкд x 7 овци/ха

3 080

Сол

2кг/грло/годишно x
8мкд/кг
мкд x 7 овци/ха

112

Концентрат
Ветеринарни услуги
Работна сила/грло

100 кг/грло/годишно x
18мкд/кг
мкд x 7 овци/ха
100 мкд/грло x 7
овци/ха
1 грло x 1000 мкд x 7
овци/ха

12 600
700
7 000

Работна сила/ха за одржување

ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ
ТРОШОЦИ

23 842

55кг/грло/годишно x
8мкд/кг
мкд x 7 овци/ха
2кг/грло/годишно x 8мкд/кг
мкд x 7 овци/ха
100 кг/грло/годишно x
18мкд/кг
мкд x 7 овци/ха
100 мкд/грло x 7 овци/ха
1 грло x 1000 мкд x 7
овци/ха

700

0

7 000

0

5 работни денови x 700
мкд/ха

3 500

-3 500
0

27 342

-3 500

Б. Трансакциски трошоци
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Обука за управување со
пасишта
Припрема на агро-еколошки
план
Документација

н/п

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

н/п
н/п

0 1 до 5 години
0 Секоја година

1 000
1 000

-1 000
-1 000

ВКУПНО ВАРИЈАБИЛНИ
ТРОШОЦИ

-3 000
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд
Трансакциски трошоци во мкд
Трансакциски трошоци во евра

-3 500
-57
-3 000
-49 €

Литература:
1. Ташковски, М. (1954), Производство на млеко од Шарпланинска овца, Годишен
симпозиум на Факултетот за Земјоделие и шумарство - Скопје, вол. XV:87-113.
2. Ташковски, М. (1962). Познавање на Овчеполската овца. Годишен симпозиум на
Факултетот за Земјоделие и шумарство - Скопје,вол. XV:183-202.
3. Ташковски, М. Придонес кон за препознавање на фенотипот на Шарпланинската овца.
Годишен симпозиум на Факултетот за Земјоделие и шумарство - Скопје, вол. XV:5-83.
4. Митиќ, А. Н. (1984).
5. Државен завод за статистика на Република Македонија. 2011. Скопје.
6. Годишен баланс на фирми и земјоделци. 2009.
7. Смилевски, С. (1974). Одгледување на добиток – Скопје.
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2. Делумен буџет за ротација на пасишта
А. ПРИХОДИ:
Вообичаена пракса
Опис
Вкупно
Загуби во приходите

1 ха пасиште (LU=7
овци)

ВКУПЕН ПРИХОД

Пракса поддржана од AEM
Опис
Вкупно
I ха пасиште (LU=7 овци)

26 600

26 600

26 600

Разлика
0

26 600

0

Б. ПРОМЕНЛИВИ ТРОШОЦИ :
Пашарина

50 мкд x 7 овци/ха

350 50 мкд x 7 овци/ха

350

0

Сено од луцерка

55кг/грло/година x
8мкд/kg
мкд x 7 овци/ха

55кг/грло/година x
8мкд/кг
3 080 мкд x 7 овци/ха

3 080

0

Сол

2кг/грло/година x
8мкд/кг
мкд x 7 овци/ха

112 мкд x 7 овци/ха

112

0

12 600 18мкд/кг мкд x 7 овци/ха

12 600

0

700 100 мкд/грло x 7 овци/ха

700

0

7 000

0

5 работни денови x 700
мкд/ха

3 500

-3 500

Транспорт на животни
(паушал)

3 500

-3 500

30 842

-7 000

1 000

-1 000

Работна сила/грло

100 кг/грло/година x
18мкд/кг
мкд x 7 овци/ха
100 мкд/грло x 7
овци/ха
1 грло x 1000 мкд x
7 овци/ха

Работна сила/ха за одржување

н/п

Концентрат
Ветеринарни услуги

2кг/грло/година x 8мкд/кг

100 кг/грло/година x

1 грло x 1000 мкд x 7

7 000 овци/ха

Транспортни трошоци
ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ ТРОШОЦИ

23 842

В. Трансакциски трошоци
Обука за управување со пасишта

н/п

0 1 до 5 години
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Припрема на агро-еколошки план
Документација

н/п
н/п

0 1 до 5 години
0 Секоја година

ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ ТРОШОЦИ

1 000
1 000

-1 000
-1 000
-3 000

Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд

-7 000
-114

Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд
Трансакциски трошоци во мкд
Трансакциски трошоци во евра

-3 000
-49 €

Литература:
1. Ташковски, М. (1954), Производство на млеко од Шарпланинска овца, Годишен симпозиум на
Факултетот за Земјоделие и шумарство - Скопје, вол. XV:87-113.
2. Ташковски, М. (1962). Познавање на Овчеполската овца. Годишен симпозиум на Факултетот за
Земјоделие и шумарство - Скопје,вол. XV:183-202.
3. Ташковски, М. Придонес кон за препознавање на фенотипот на Шарпланинската овца. Годишен
симпозиум на Факултетот за Земјоделие и шумарство - Скопје, вол. XV:5-83.
4. Митиќ, А. Н. (1984).
5. Државен завод за статистика на Република Македонија. 2011. Скопје.
6. Годишен баланс на фирми и земјоделци. 2009.
7. Смилевски, С. (1974). Одгледување на добиток – Скопје.
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3. Делумен буџет за одржување на природните граници и меѓи на обработливите
површини
A. ПРИХОДИ:
Вообичаена пракса
Пракса поддржана од AEM
Опис
Вкупно
Опис
Вкупно
Производство на пченка/ха

ВКУПЕН ПРИХОД
Б. ВКУПЕН ПРИХОД
Семенски материјал
Ѓубриво
Азотно ѓубриво
Производи за заштита на
растенијата

36 600

3300кг x 11мкд/кг - 5%

34 485

Разлика
Опис
-2 115

3300кг x 11мкд/кг

36 600

3

3

4 800
1 500
6 400 400 кг/ха*16 мкд/кг

34 485

-2 115

4 800
1 500
6 400

0
0
0

10 м * 150 мкд/ м
400 кг/ха*16 мкд/кг
10 л или кг/ха *1000
мкд л или кг

10 000 или кг

10 000

0

Агротехнички мерки
ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ
ТРОШОЦИ
В. Трансакциски трошоци

н/п

Додатни мерки во
одржување на природните
13 000 граници

15 000

-2 000

35 700

37 700

-2 000

Обука за управување со
пасишта
Припрема на агро-еколошки
план

н/п

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

0 Секоја година

1 000

-1 000

10 л или кг/ха *1000 мкд л

н/п
н/п

Документација

ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ
ТРОШОЦИ

-3 000
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд
Загуби на сопствени внесени средства

-4 115
-67
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Разлика во мкд
-3 000

Трансакциски трошоци во мкд

-49 €

Литература:
1. Државен завод за статистика на Република Македонија. 2011. Скопје.
2. Просечна калкулација за фарма. Систем за набљудување на фарми. 2008. Скопје.

4. Делумен буџет за одржливи земјоделски практики
A. ПРИХОДИ:
Вообичаена пракса
Опис
Вкупно
Производство на пченка/ха

36 600

Агротехнички мерки
Семенски материјал
ВКУПНО ВАРИЈАБИЛНИ
ТРОШОЦИ
В. Трансакциски трошоци

3300кг x 11мкд/кг - 5%

34 485

Разлика
Вкупно
-2 115

3300кг x 11мкд/кг

ВКУПЕН ПРИХОД
Б. ПРОМЕНЛИВИ ТРОШОЦИ:
Семенски материјал
Ѓубриво
Азотно ѓубриво
Производи за заштита на
растенијата

Пракса поддржана од AEM
Вкупно
Опис

36 600

3

3

4 800
1 500 10 м3 * 150 мкд/ м3
6 400 350 кг/ха*16 мкд/кг

34 485

-2 115

4 800
1 500
5 600

0
0
800

10 м * 150 мкд/ м
400 кг/ха*16 мкд/кг
10 л или кг/ха *1000
мкд л или кг

10 000 или кг

10 000

0

н/п

13 000
0 5 пати * 700 мкд

13 000
3 500

0
-3 500

35 700

38 400

-2 700

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

0 Секоја година

1 000

-1 000

10 л или кг/ха *1000 мкд л

н/п
Обука
Подготовка на агроеколошки
план

н/п
н/п

Одржување на документација

ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ

-3 000
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ТРОШОЦИ
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд

-4 815
-78

Трансакциски трошоци во мкд
Трансакциски трошоци во евра

-3 000
-49 €

Литература:
1. Државен завод за статистика на Република Македонија. 2011. Скопје.
2. Просечна калкулација за фарма. Систем за набљудување на фарми. 2008. Скопје.

5. Делумен буџет за заштитни зони покрај водени текови
A. ПРИХОДИ:
Вообичаена пракса
Опис
Вкупно
Производство на пченка/ха

36 600

3300кг x 11мкд/кг - 5%

34 485

Разлика
Вкупно
-2 115

3300кг x 11мкд/кг

ВКУПНО ПРИХОДИ
Б. ПРОМЕНЛИВИ ТРОШОЦИ:
Семенски материјал
Ѓубриво
Азотно ѓубриво
Производи за заштита на
растенијата

Пракса поддржана од AEM
Вкупно
Опис

36 600

3

3

10 м * 150 мкд/м
400 кг/ха*16 мкд/кг
10 л или кг/ха *1000
мкд л или кг

34 485

-2 115

4 320
1 500
5 600

480
0
800

9 500

500

13 000 впдени уекпви

15 000

-2 000

35 700

35 920

-220

4 800
1 500 10 м3 * 150 мкд/м3
6 400 350 кг/ха*16 кд/кг
9,5 л или кг/ха *1000 мкд л

10 000 или кг
Одржувањње на

защуиуни зпни ппкрај
Агротехнички мерки
ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ
ТРОШОЦИ
В. Трансакциски трошоци
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н/п
Обука
Подготовка на агроеколошки
план

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

0 1 до 5 години

1 000

-1 000

0 Секоја година

1 000

-1 000

н/п
н/п

Одржување на документација

ВКУПНО ПРОМЕНЛИВИ
ТРОШОЦИ

-3 000
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во мкд
Загуби на сопствени внесени средства
Разлика во евра
Трансакциски трошоци во мкд
Трансакциски трошоци во евра

-2 335
-38
-3 000
-49 €

Литература:
1. Државен завод за статистика на Република Македонија. 2011. Скопје.
2. Просечна калкулација за фарма. Систем за набљудување на фарми. 2008. Скопје.
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