
 СЕКТОР ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

 

Институција: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

Вкупно доделени средства од буџетот за 2018 година 

за финансиска поддршка на здруженија и фондации 

(денари) 

 17.405.863,00 

Вкупно доделени средства на здруженија/фондации 

по пат на јавен оглас 

 11.062.774,00 

Вкупно доделени средства на здруженија/фондации 

без јавен оглас 

 6.343.089,00 

Доделени средства на здруженија/фондации по пат на јавен оглас 

Здружение/фондација Проект Доделени финансиски 

средства (денари) 

Здружение за едукација на 

земјоделците ЗЕЛЕНА БЕРЗА 

Битола 

Манифестација „Зелена 

берза есенски саем" 

Битола 

 106.200,00 

Пчеларско здружение 

Братство Прилеп 

Манифестација „Медот и 

другите пчелни 

производи- инвестиција 

во вашето здравје" - 

Прилеп 

 119.944,00 

Здружение на одгледувачи на 

овци од западна Македонија 

Гостивар 

Манифестација „Денови 

на овчарство" Маврово 

 120.000,00 

Здружение Градот на пчелите 

Тетово 

Изложба „Куќа"  116.250,00 

Здружение на пчелари 

Матица 2012 Струга 

Манифестација „Саем на 

медот" Струга 

 92.500,00 

Здружение на жени фармери 

Моја фарма Гостивар 

Манифестација „Да ја 

зачуваме традицијата" 

Гостивар 

 119.760,00 

Здружение за земјоделци 

Современо земјоделство 

Манифестација „Избор 

на најуспешни во 

 119.400,00 

 



 

 

областа на 

земјоделството" Битола 

  

Пчеларско здружение Нектар 

Битола 

Манифестација „Деновр 

на македонското 

пчеларство Битола 2018" 

 120.000,00 

Здружение за околина 

Молика - Дом Битола 

Манифестација 

„Тракторијада 2018" 

Могила 

 120.000,00 

Мрежа на млади фармери - 

ММФ, Дебарца 

Манифестација „Ден на 

млад фармер во 

Р.Македонија" 

 119.995,00 

Здружение на сомелиери 

БРИКС Скопје 

Манифестација „Скопски 

вински салон Винодонија 

2018" 

 120.000,00 

Здружение Слоу Фуд Битола Манифестација „Да го 

зачуваме 

биодиверзитетот на 

млекото" Битола 

 119.000,00 

Здружение на сопственици на 

приватни шуми Берово 

Манифестација „Форес 

Фест" Берово 

 120.000,00 

Пчеларско здружение 

Матица 

Манифестација „Денов1/ 

на македонскиот мед" 

Скопје 

 118.773,00 

Центар за за развој на 

земјоделие Еко продукт 

Тетово 

Манифестација 

„Меѓународен саем на 

земјоделски производи и 

традиционални јадења" 

Тетово 

 120.000,00 

Здружение за заштита на 

природата и здравјето 

„Виножито" 

Пченка лупенка- 

фестивал на изобилие 

 120.000,00 

Здружение за 

унапредувањеи заштита 

Здрава храна за живот 

без мана 

 119.720,00 

 



 

 

 

  

на животните стандарди 

М5М ЛОБИ ГРУПА Скопје 

  

Кинолошки клуб 

Македонско овчарско куче- 

КАРАМАН Скопје 

Караман КУП Државно 

првенство за МОК 

118.497,00 

Здружение Живот Куманово Органска трпеза од 

североистокот 

119.700,00 

Здружение за негување и 

развој на винската култура, 

вински туризам и производи 

од грозје „ВИНОТЕК" 

Кавадарци 

Манифестација Фестивал 

на младо винс 

тиквешија-2018 

 114.334,00 

Здружение на граѓани за 

еколкогија, туризам, органско 

производство и истражувачка 

дејност ЕКО ПАРТНЕРС 

Гостивар 

Форум за развој на еко 

туризмот и размена на 

регионални искуства 

 118.000,00 

Здружение за заштита на 

природата од 

загадување„ЧИСТА ВОДА 

ЗДРАВА ХРАНА" Дебар 

Манифестација 

„Одбележување на 

Светскиот ден на 

почвата"-2018 

 119.996,00 

Здружение на граѓани 

Иницијатива за 

претприемништво и 

општествен развој Берово 

Подобрување на 

ефикасноста во 

работењето на 

земјоделските 

стопанства, со цел 

јакнење на 

конкурентноста и 

подобрување на 

квалитетот на живот 

 1.200.000,00 

Пчеларско здружение 

„Еко-пчела" Скопје 

Прирачник„Пчеларски 

календар" 

 512.616,00 

Здружение за заштита, 

едукација и промоција на 

храна „Слоу фуд Битола" 

„Информирање и 

едукација за практична 

примена на новиот 

правилник со 

 1.200.000,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

дозволената 

флексибилност при 

производството и 

дистрибуцијата на 

производи од анималнс 

потекло произведени вс 

мал обем" 

 

Здружение за земјоделци 

„Современо земјоделство" 

Списание посветено на 

земјоделството - 

Современо Земјоделство 

1.040.000,00 

Доделени средства на здруженија/ фондации безјавен оглас 

Здружение/фондација  Проект Доделени 

финансиски средства 

Здружение Вина од 

Македонија 

Манифестација за 

промоција на 

македонско вино во 

Сингапур 

737.917,00 

Здружение Вина од 

Македонија 

Манифестација за 

промоција на 

македонско вино во 

Данска 

 1.193.000,00 

Здружение Вина од 

Македонија 

Манифестација за 

промоција на 

македонско вино во САД 

 3.797.172,00 

Македонска асоцијација на 

преработувачи - МАП 

Промоција на 

преработувачката 

индустрија на овошје и 

зеленчук во Русија 

 615.000,00 

Вкупно планирани средства во буџетот за 2019 година 

за финансиска поддршка на здруженија и фондации 

 77.880.000,00 


