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Претставници на МАЗЗ присутни на Средбата за вмрежување на 
граѓански организации на Цивика мобилитас

Претставници на Македонската асоцијација на земјоделски задруги во периодот од 4-6 мај 2022 
година беа дел од Средбата за вмрежување на Цивика мобилитас која се одржа во хотел Метропол, 
Охрид – како еден од најголемите настани посветен за сумирање на заедничките постигнувања но и на 
плановите за следната, завршна фаза. Цивика мобилитас секогаш негувала партиципативен пристап 
во планирањето и ги имала во предвид потребите на нејзините главни конституенти – граѓанските 
организации.

Целта на средбата беше со директно учество граѓанските организации да имаат можност да се 
вклучат во дизајнирањето на следната фаза на една од најголемите програми за поддршка на граѓанското 
општество во земјата. Исто така за време на Средбата за вмрежување, од страна на Ѓорѓи Андонов – ЗЗ 
Пчлелин Рај, Струмица а воедно и претседател на Надзорниот одбор на МАЗЗ беше предадена Изјава за 
пристапување кон Кодексот на граѓански организации на Цивика мобилитас како една моќна алатка за 
постојано развивање на вредностите на организациите но и зајакнување на системот на саморегулација 
што ќе придонесе за поголема транспарентност, ефикасност и доверба во граѓанските организации!
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Реализирана обука во Р. Бугарија за јакнење на капацитети на 
жени од рурални средини во рамките на Еразмус+ програмата

Македонската асоцијација на земјоделски задруги во партнерство со ИНФОЦЕНТЕР ЕООД од 
Р. Бугарија во периодот од 15-21 мај организираа обука за јакнење на капацитетите на руралните 
жени, членки на земјоделски задруги за подобрување на нивните деловни, социјални, економски и 
финансиски вештини заради зголемена конкуретност на пазарот на трудот. Обуката беше финансирана 
од Европската Унија под акцијата KA122-ADU - Краткорочни проекти за мобилност на ученици и 
кадар во образование за возрасни преку Еразмус+ програмата. Целта на 6 дневната обука беше 12 
претставнички на земјоделски задруги од Р. Северна Македонија да дискутираат на теми кои се клучни 
за подигнувањето на свеста за родовите прашања, зајакнувањето на свеста за жените фармери како 
столбови на заедницата и поддршката на женското претприемништво. Обуката даде дополнителни 
можности за вклучување на жените фармери во македонскиот рурален развој и воспоставување на 
организирано влијание врз сите вклучени актери на регионално и национално ниво.
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Претставници на МАЗЗ присутни на 89-от по ред Меѓународен 
саем за земјоделство во Нови Сад, Р. Србија

Во периодот од 20-24 мај, дваесетчлена делегација на Македонската асоцијација на земјоделски 
задруги беше дел од 89-от по ред Меѓународен саем за земјоделство во Нови Сад кој претставува најголем 
саемски настан во Р. Србија и еден од најголемите во Европа во областа на земјоделството. Саемот ги 
обединува најважните компании од агроиндустријата, земјоделското производство, механизацијата, 
како и најдобрите во сточарството и е неизбежно место за земјоделците и професионалната публика 
која е заинтересирана за земјоделството. Со оглед на долгогодишната традиција на оддржување, саемот 
стана заштитен знак на Нови Сад, како и престижно место за презентација и развој на агробизнисот. 
Земја партнер на овогодинешниот саем беше Унгарија а истиот официјално беше отворен од страна на 
српскиот претседател Александар Вучиќ и унгарскиот премиер Виктор Орбан.

Традиционално, Задружниот сојуз на Војводина беше домаќин на делегации на Задружни сојузи 
од регионот во рамките на одржувањето и зајакнувањето на меѓусебната соработка и поддршка. 
Одржана беше и тркалезна маса на тема „Задругите во регионот – размена на искуства“, на која 
учествуваа претставници на Задружни сојузи од Војводина, Србија, Република Српска и Хрватска 
со цел поврзување на задругите на регионално ниво, размена на искуства и воспоставување деловна 
соработка.
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Претседателката на Македонската асоцијација на земјоделски задруги г-ѓа Сузана Димитревска, 
заедно со двајца претставници на земјоделски задруги – членки на МАЗЗ, г-дин Ѓорѓи Андонов од 
зз Пчелин Рај, Струмица и г-дин Мукрем Мехмеди од зз Рекански Фармер, Маврово Ростуше беа 
дел од шестата и последна дебата пред затворањето на изложбата „Розови тигри и златни гуштери и 
што уште не„ во Резиденцијата на Европската Унија во Р. Северна Македонија која беше посветена на 
земјоделството и неговото влијание врз економијата, животната средина и достапноста на храна.

На дебатата присутните учесници имаа можност да дискутираат за тоа дали постојат можности за 
урбано земјоделство со оглед на растечкиот интерес за локално одгледани производи, колку млади 
семејства ги напуштаат градовите и дали младите луѓе се се’ повеќе оттргнати од земјоделството и што 
треба да се направи за да се заштитат традиционалните и локално произведените производи.

Претставници на МАЗЗ присутни на шестата дебата посветена 
на земјоделството во Резиденцијата на Европската Унија
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Македонската асоцијација на земјоделски задруги на 17 јуни во хотел Сириус, Струмица одржа 
работилница на тема: Важноста на загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на 
животната средина. Целта на обуката беше претставниците на земјоделски задруги од регионот – членки 
на МАЗЗ да се запознаат подетално со хемиските средства за заштита на растенијата и правилен избор 
и употреба на пестициди, начините на манипулација со остатокот од средствата за заштита и хигиенски 
постапки при процесот на ракување со пестициди со посебен осврт на заштита на животната средина 
како и увид на други (нехемиски методи) за заштита на растенија со посебен осврт на еко (органско) 
производство. Обуката за „Важноста на загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на 
животната средина“ беше активност која се реализираше во рамките на Институционалниот грант 
на МАЗЗ како дел од активностите предвидени во Годишниот план за работа на организацијата кој е 
поддржан од Цивика мобилитас програмата.

Одржана работилница за важноста на 
загадувањето од пестициди во земјоделството
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Во организација на Македонската асоцијација на земјоделски задруги а со поддршка на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Цивика мобилитас програмата на 2 
јули во с. Мустафино, Свети Николе, свечено се одбележа Меѓународниот ден на задруги. Со поздравни 
говори пред присутните гости се обратија – Претседателката на МАЗЗ Г-ѓа Сузана Димитриевска, 
претставници на општина Свети Николе, претставник на CARE International г-дин Драган Периќ, како 
и најстариот задругар од овчеполскиот регион г-дин Љупчо Иванов. Оваа година симболично настанот 
за одбележување на Меѓународниот ден на задруги беше збогатен и со изложбен дел каде претставници 
на 20 земјоделски задруги на штандови го презентираа и промовираа своето производство. Реализирана 
беше и панел дискусија на која збор земаа почитуваниот професор Јорде Јаќимовски како и дел од 
претставниците на земјоделските задруги – членки на МАЗЗ, при што секој од свој аспект даде свое 
видување но и препораки за надминување на предизвиците со кои се соочуваат во секојдневното 
работење како и конструктивни предлози за поуспешно функционирање на земјоделските задруги во 
Р. Северна Македонија. Додадена вредност на настанот беше подготвената традиционална храна од 
страна на вештите раце на Рурални жени од Преспа и руралните жени од Овчеполскиот регион!

Целта на одбележување на Меѓународниот ден е да се зголеми свеста за задругите и да се промовираат 
успесите и идеалите на движењето на меѓународната солидарност, економската ефикасност, еднаквоста 
и светскиот мир. Меѓународниот ден, исто така, има за цел да ги зајакне и прошири партнерствата 
помеѓу меѓународното движење за соработка и другите актери, вклучително и владите, на локално, 
национално и меѓународно ниво.

Одбележан Меѓународниот ден на задруги
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Темата на овогодинешниот 100-ти по ред јубилеен Меѓународен ден на задруги беше ”Задругите 
градат подобар свет!” Работејќи низ целиот свет, во многу различни сектори на економија, задругите 
се покажаа поотпорни на кризи отколку просекот. Тие поттикнуваат економско учество, се борат 
против деградацијата на животната средина и климатските промени, генерираат добри работни места, 
придонесуваат за безбедност на храната, го задржуваат финансискиот капитал во локалните заедници, 
градат ланци на етички вредности и, со подобрување на материјалните услови и безбедност на луѓето, 
придонесуваат за позитивен мир.



Назив на грант: 
„Институционално јакнење

на ЗМАЗЗ“

Контакт Извршна канцеларија

Годишниот план за работа на ЗМАЗЗ е поддржан од 
Цивика мобилитас

Времетраење на грант: 25 месеци 
1 година (Г1): 01.07.2020-30.06.2021 
2 година (Г2): 30.06.2021-31.07.2022

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

