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МАЗЗ присуствуваше на информативна сесија 
за презентација на Кодексот на граѓански 
организации во организација на Цивика 

мобилитас програмата

Реализирана кампања ”ЗАСАДИ ИДНИНА” во 
рамки на проектот „Поддршка на поконкурентно 

и одржливо земјоделство во Северна 
Македонија“

Одржана седница на
Редовно Годишно Собрание на МАЗЗ

Одржана обука за управување со ризици
при производство на храна и рурален развој

и влијанието на климатските промени
во земјоделството

Граѓанските организации побараа поголем 
ангажман од властите за државното 

финансирање
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МАЗЗ присуствуваше на информативна сесија за презентација 
на Кодексот на граѓански организации во организација на 

Цивика мобилитас програмата

Македонската асоцијација на земјоделски задруги на 31 март 2022г., присуствуваше на онлајн 
информативна сесија за запознавање со Кодексот на граѓански организации на која учествуваа 34 
претставници (организации), грантисти на програмата Цивика мобилитас.

Учесниците беа запознати со процесот на подготовка на Кодексот, придобивките од оваа алатка 
за поголема отчетност и нејзината цел. Кодексот претставува катализатор за постојано развивање на 
вредностите на организациите и со него ќе се зајакне системот на саморегулација што ќе придонесе 
за поголема транспарентност, ефикасност и доверба во граѓанските организации. Учесниците во 
групи зборуваа за своето досегашно искуство во саморегулацијата во организациите и го дадоа 
своето мислење за потенцијалните придобивки од Кодексот, предизвиците со кои би се соочиле при 
спроведување и на кој начин би ја примениле алатката во нивната работа. Кодексот за граѓански 
организации ќе помогне да се зголеми квалитетот на работата во организациите. Тоа ќе придонесе за 
поголема транспарентност што ќе ја зголеми довербата помеѓу организациите во секторот и граѓаните. 
Ќе се изгради и подобра слика кон донаторите со што ќе се подобри финансиската состојба, беше 
општиот заклучок од дискусиите.
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Реализирана кампања ”ЗАСАДИ ИДНИНА” во рамки 
на проектот „Поддршка на поконкурентно и одржливо 

земјоделство во Северна Македонија“

Македонската асоцијација на земјоделски задруги во периодот од 1-3 април 2022 г., ја реализираше 
кампањата ”ЗАСАДИ ИДНИНА” и тоа во 5 плански региони во Република Северна Македонија каде 
15 земјоделски задруги членки на MAЗЗ засадија приближно 2500 дрвца во нивните локални заедници. 
Целта на кампањата беше да придонесе за развојот на свеста кај граѓаните, особено за задружното 
движење за подигање и одржување на зелени површини како единствена опција за справување со 
загадувањето, заштитата и подобрувањето на животната средина во нивната околина. Идејата на 
кампањата беше земјоделските задруги како општествено одговорни организации да придонесат за 
воспоставување на масовна и долгорочна кампања за “прочистување” на “воздушните бранови” и 
“крвотокот” на локалните заедници.
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Намерното и планираното садење на дрва има повеќе ефекти и далекусежни бенефиции, не само за 
позеленување на руралните области, туку и за едукација и охрабрување на еко-свеста кај локалното 
население да се грижи за дрвјата што ќе ги засадат и на тој начин да стекнат навики за зачувување 
на животната средина во која живеат и дејствуваат со реплицирање на слични идеи и еко практики. 
Поттикнувањето на еко-свеста е важна за обновување на кругот на биолошката разновидност како 
важен услов за хармонија и синергија помеѓу луѓето и растенијата. MAЗЗ со предложената кампања 
имаше цел да придонесе за развој на свеста кај граѓаните, особено на младата популација за подигнување 
и одржување на зелени површини во локалните заедници како единствена опција за справување 
со климатските промени и подобрување на животната средина, особено со оглед на фактот дека во 
последниот период Северна Македонија се смета за една од најзагадените земји во светот.

Идејата беше да се стави акцент – за повеќе “млади” идни зелени површини, но во исто време повик 
и иницијатива на младите и граѓаните за нови акции за уредување и подобрување на руралните и 
урбани области каде што функционираат.

Реализираната иницијатива беше во согласност со Зелената агенда на Европската Унија, со Локалните 
акциони планови на општините како и со седмиот задружен принцип – Грижа за заедницата. Активноста 
е дел од проектот „Поддршка на поконкурентно и одржливо земјоделство во Северна Македонија“ 
имплементирана од страна на CARE International a финансиски поддржана од страна на Германската 
покраина Северна Рајна-Вестфалија.
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Претставници на Македонската асоцијација на земјоделски задруги беа дел од Тематски форум 
на Цивика мобилитас насловен: „Државното финансирање за поголема одржливост на граѓанските 
организации“.

Граѓанските организации побараа поголем ангажман
од властите за државното финансирање

Заклучокот од Тематскиот форум беше дека подобрувањето на системот на државно финансирање 
е еден од приоритетите на граѓанското општество, а според Програмата за работа на Владата на 
РСМ за периодот 2022-2024, приоритет е и на извршната власт во земјава. Сепак, неодамнешните 
реструктурирања и кратења на буџетот за граѓанските организации не ги потврдуваат заложбите на 
Владата за унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации.

Тематскиот форум на Цивика мобилитас обезбеди простор за дискусија помеѓу претставниците 
на граѓанските организации, институциите на национално или локално ниво и сите други чинители 
важни за решавање на прашањата кои се третираат.
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Усвоени точки на Дневен на ред на седницата беа следните:
• Годишен наративен извештај на МАЗЗ за 2021 година,
• Финансиски извештај на МАЗЗ за 2021 година,
• План на активности на МАЗЗ за 2022 година,
• Стратешки план на МАЗЗ 2021-2027

Врз основа на чл. 19 ст. 1 и 2 од Статутот на 
Македонската асоцијација на земјоделските 
задруги на 20.04.2022 година (среда) во хотел 
Гардениа, Велес се одржа седница на Редовно 
Годишно Собрание на МАЗЗ. Седницата свечено 
со поздравен говор ја отвори претседателката на 
МАЗЗ г-ѓа Сузана Димитриевска која меѓу другото 
даде осврт на реализираните активности во склоп 
на организацијата изминатата година но посочи и 
на предизвиците кои не очекуваат во наредниот 
период. Седницата на Собрание се одвиваше 
во демократска атмосфера со конструктивни 
дискусии и предлози помеѓу присутните делегати. 

Одржана седница на Редовно Годишно Собрание на МАЗЗ
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На 28-ми и 29-ти април 2022 година, во хотел Цар Самуил, Струмица претставници на Македонската 
асоцијација на земјоделски задруги присуствуваа на обука за управување со ризиците при производство 
на храна и руралниот развој со посебен осврт на влијанието на климатските промени во земјоделството 
како еден од најтешките предизвици со кои се соочуваме во 21 век.

Одржана обука за управување со ризици при производство
на храна и рурален развој и влијанието

на климатските промени во земјоделството

На обуката се водеа дискусии за тоа дека земјоделството е многу силно изложено на влијанието 
на климатските промени, пред се поради фактот дека земјоделските активности се изведуваат на 
отворено и директно зависат од климатските услови. Подолго време се мислело дека земјоделците сами 
можат да се справат со климатските промени, дека имаат искуство и знаење како да произведуваат и 
во влажна и во сушна година, произведувале и при пониски и повисоки просечни температури. Но за 
жал, проблемот станува се поголем. Поголем од тоа со што земјоделските производители умеат да се 
справат, повеќе од тоа со што можат финансиски да се носат. А производството на храна е стратешки 
интерес, можеби најзначаен од сите. Храната мора да ја има во доволни количини, да биде евтина и да 
исполнува низа стандарди за квалитет и безбедност.

Како заклучок од обуката беше тоа дека земјоделскиот сектор, кој во моментов е најверојатно 
најизложен на негативното влијание на климатските промени, има повеќекратна улога и пристапот 
кон мерките за ублажување и мерките на адаптација на секторот треба да биде многу похрабар и 
поефикасен, не само за да се намалат негативните ефекти, туку и да се искористи неговиот силен 
потенцијал за намалување на проблемот.



Назив на грант: 
„Институционално јакнење

на ЗМАЗЗ“

Контакт Извршна канцеларија

Годишниот план за работа на ЗМАЗЗ е поддржан од 
Цивика мобилитас

Времетраење на грант: 24 месеци 
1 година (Г1): 01.07.2020-30.06.2021 
2 година (Г2): 30.06.2021-30.06.2022

Висина на грант 
Г1: 1.746.500 МКД 
Г2: 1.700.000 МКД

Целосен износ на грант: 3.446.500 МКД

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Мартин Мицевски – Генерален секретар
Тел: 072 / 273 567
E- мејл: m.micevski@mazz.mk

Адреса: ул. “Јордан Мијалков” бр. 38/1
1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Телефон: 02 / 314 830 
       070 / 290 853

Е-мејл: mazz@mazz.mk
Веб сајт: www.mazz.mk

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Македонската асоцијација на земјоделски задруги и на ниту еден 
начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка 

(SDC) или организациите што ја спроведуваат

tel:+38972273567
mailto:m.micevski@mazz.mk 
tel:+38923141830
tel:+38970290853 
mailto:mazz@mazz.mk
https://www.mazz.mk

