


Pe~ateweto na ovaa publikacija e ovozmo`eno od strana na Postojanata Rabotna Grupa za 
Regionalen Ruralen Razvoj (SWG) vo Jugo-Isto~na Evropa, a so pomo{ i vo sorabotka so 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – www.giz.de vo imeto na  
Federalnoto Ministerstvo za Ekonomski Razvoj i Sorabotka na Federalna Republika 
Germanija (BMZ) – www.bmz.de, a vo ramkite na SWG - GIZ ORF proektot: “Zajaknuvawe na 
konkurentnosta na kompani i organizacii od zemjodelsko-prehranbeniot sektor vo Jugo-
Isto~na Evropa preku implementirawe na standardi za kvalitet na hranata i zgolemuvawe 
na regionalnoto vmrezuvawe” 



1. ПРОФИЛ НА ЗЕМЈАТА 

Географска локација : Југоисточна Европа- Балкански полуостров, граничи со Грција, Бугарија, 
Србија, Косово и Албанија.
Рељеф                       : континентална ридско-планинска земја. 
Клима                         : континентална и медитеранска, планинска.
Просечно врнежи      :      733 мм
Вкупната површина    :  25.713 км²                    Население        :        2.052.722
 (Ридови и планини   79,0 % )    Број на Општини       :          84
 (Рамнини                   19,1 % )                                          Населени места        :     1.767
 (Природни езера         1,9 % )    Густина на население    : 79,8 жители/км2

Структура на популација :                 Етничка структура : Македонци (64,18%),
        Албанци     (25,17%),
Рурално население :   43%                                                 Турци           (3,85%),
Градско население :    57%                                                 Роми            (2,66%),
        Останати      (4,14%).
        
Административна поделба на Република Македонија  (ДЗС, 2008)

Република Македонија е поделена на 8 плански региони: Скопски, Пелагониски, Полошки, 
Источен, Југоисточен, Североисточен, Југозападен и Вардарски.

 
Извор:ДЗС2010 

2. МАКРО ЕКОНОМСКА РАМКА 
Земјоделството (вклучително лов, шумарство и рибарство) е третиот најголем сектор по учество 
во БДП - по услугите и индустријата. Доколку се вклучи и преработувачката индустрија, процентот 
се зголемува на 16%. 
Макроекономски индикатори

Показател Мерка 2006 2007 2008 2009* 2010**

БДП (во милиони евра) евра 5.231 5.965 6.720 6.677 6.891

БДП по глава на жител (во евра) евра 2.564 2.919 3.283 3.253 3.355

Учество на земјоделскиот сектор во 
БДП %    10,5    9,1 10,0 9.7 9.7
Економски развој 
(промени во БДП) %     4,0    6,1    5,0 -0,9 0.7

Инфлација %     2,9     6,1   4,1 -1.6     3.0***
Учество на храна, пијалоци и 
тутун во вкупната потрошувачка по 
домаќинства

%   43,4   42,5 43,3 40.7 39.0

Извор: ДЗС 2003-2011, *претходни податоци,**проценети податоци,***НБРМ

Број на идивидуални земјоделски стопанства - 192.378.
Број на деловни субјекти  - 297.
Просечна големина на фарма во приватна сопственост : 1,47 ха. 
Однос на сопственост на земјоделското земјиште : приватна 80%, државна 20% . 

Региони Население Стапка на 
пораст

Густина на 
населен.

Вкупно 2.046.898 0,64 82,2
Скопски 596.447 3,20 329,0
Пелагониски 234.902 -1,40 49,8
Полошки 312.607 2,80 129,4
Источен 180.260 -0,90 51,0
Јужноисточен 172.362 0,60 62,9
Североисточен 174.276 0,90 75,4
Југозападен 222.142 0,30 66,5
Вардарски 153.902 -0,34 38,1



Земјоделството со прехрамбената индустрија акумулира околу 20% од вкупната работната сила 
и  го претставува земјоделскиот карактер на земјата.

3. ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
3.1 Земјоделско земјиште 

Од вкупната површина на земјата во 2010 околу 43,6% отпаѓа на земјоделското земјиште. Од 
вкупното земјоделско земјиште 45,4% е обработливо земјиште.

Структура на површините под земјоделска категорија 2010 

Вкупно земјоделско земјиште во 
2010

1.121.000

Категорија на земјиште Површина во ха

1. Обработлива површина 509.000

1.1 Ораници и бавчи 415.000
1.2 Овоштарници 14.000
1.3 Лозја 21.000
1.4 Ливади 59.000
2. Пасишта 611.000

3. Бари, трски и рибници 1.000
Извор : ДЗС 2011

Според статистичките податоци, вкупното обработливо земјиште бележи тренд на 
намалување  заради миграцијата на населението село – град и искористување на 
земјиштето за урбани цели и други неземјоделски активности. 

Земјоделски стопанства (фарми) според типот на земјоделското производство

Тип на земјоделско производство Вкупно стопанства

Фарми за полјоделски култури 42.192

Фарми за градинарство 15.013

Фарми за повеќегодишни култури 30.392

Фарми за пасишен добиток 24.199

Фарми за затворен добиток 7.760

Мешано растително производство 25.456

Мешано добиточно производство 10.556

Мешано растително/добиточно производство 36.552

Некласификувани стопанства 555

Земјоделски стопанства вкупно 192.675
Извор: ДЗС, Типологија на земјоделски стопанства 2010



3.2  Шуми и шумско земјиште 

Шумите во Република Македонија се карактеризираат со богата биолошка разновидност 
(лековити растенија, печурки, шумски плодови, разновиден дивеч итн.), заради што најголем дел 
од заштитените подрачја во државата се под шума. 

Според типот, 30% од вкупната површина под шума се високостеблени и 70% 
нискостеблени. По состав, шумите се листопадни, иглолисни и мешовити.  

На шуми и шумско земјиште во Република Македонија припаѓаат 1.159.600 ха (45% од 
целокупната територија), од кои вкупната површина под шумa изнесува 955.300 ха (37% од 
територијата). Од 1970 година до денес површината е зголемена за повеќе од 140.000 ха преку 
пошумување на голини и ерозивни земјишта главно заради заштитна функција.

Од вкупната површина под шумa, шумите во државна сопственост зафаќаат 90,14%, а по 
дрвна резерва нивното учество е 92,2%. 



Стопанисување со шумите 

Шумарството и дрвната индустрија имаат важна улога во економијата во руралните 
средини. Општиот придонес во бруто-националниот производ на дрвната индустрија (примарна 
и секундарна преработка на дрво, мебел, хартија, целулоза и др.) изнесува околу 2%. 
Вкупната дрвна маса изнесува 74.343.000 м3, а вкупниот годишен прираст 1.830.000 м3 со 
просечен годишен прираст од 2,02 м3 по хектар. Соодветно на тоа, плaнираниот годишен сечив 
етат (планирана годишна дрвна маса за сеча) изнесува околу 1.300.000 м3.

Стопанисувањето со шумите во 
државна сопственост го врши Јавното 
Претпријатие  „Македонски шуми“ во чиј 
состав се наоѓаат 30 (триесет) подружници 
– шумски стопанства и 20 расадници 
за  производство на шумски саден 
материјал наменет за пошумување и за 
хортикултурно уредување и озеленување. 
Во приватна сопственост регистрирани се, 
исто така,  30 расадници.

Чувањето на шумите во државна 
и приватна сопственост од бесправни дејствија и други негативни фактори го врши Шумската 
полиција со 370 шумски полицајци (2010 година) и шумо-чуварската служба од ЈП „Македонски 
шуми“.

Владата секоја година донесува Програма за проширена репродукција на шумите со која се 
обезбедуваат средства за финансирање на одредени мерки и активности во шумарството:

- пошумување на голини и ерозивни земјишта - 587 ха,
- нега на шуми и шумски култури со прореди - 503 ха,
- санирање на опожарени шумски површини од пожари со големи размери - 40 ха,
- заштита на шумите од биотски и абиотски фактори, 
- сузбивање на штетникот боров четник во шумите и шумските култури со авиотретирање 

на површина од - 9000 ха итн.
За заштита на шумите од ерозија, деградирање и од шумски пожари, во пролет/есен 2010 

година, се спроведе акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина“, во чии рамки се засадија 
околу 7,6 милиони садници на вкупна површина од 2017 ха.

Ловство. Во Република Македонија востановени се вкупно 250 ловишта, од кои 105 се за крупен 
дивеч и 145 за ситен дивеч. Од нив, 5 се државни ловишта и тоа четири ловишта за крупен дивеч: 
„Јасен“ и „Јасен I“ - Скопје,  „Полаки“- Кочани и „Лешница“-Тетово и едно ловиште за ситен дивеч 
„Трубарево“ – Скопје, кое е наменето за наставно - научни цели.

1.3 Водни ресурси 

Од вкупната површина на Македонија, околу 56.000 ха се водни површини. Од нив 46.700 ха 
се природни езера, 6.400 ха вештачки езера, 2.200 ха реки и 700 ха рибници.
Вкупните ресурси на вода на Република Македонија се проценети на 6,37 милијарди м3 во 
нормални години и 4,8 милијарди м3 во сушни години, од кои 80% се наоѓаат во басенот на реката 
Вардар. Годишниот потенцијал на изворите по глава на жител изнесува околу 3.000 м3.

Околу 85% од површинската вода потекнува од земјата, додека само 15% од водата втекува во 
земјата од соседните земји. 

Водостопанство

Во Република Македонија има приближно 110 големи и мали вештачки езера (од кои 21 со 
големина над 1 милион м3) кои се користат за наводнување, водоснабдување и производство на 
хидроелектрична енергија.
 Главниот корисник на вода се земјоделските површини опфатени со системите за 
наводнување. Вкупна обработлива земјоделска површина во Република Македонија изнесува 
приближно 526.000  хектари. 



Од оваа површина со изградената детална мрежа од системите за наводнување можно е 
наводнување на 123.864 ха. Повеќето системи за наводнување се стари повеќе од 25 години и 
вкупната наводнувана област помина низ огромна криза. Врз основа на добиените податоци од 
водостопанствата, во 2010 година околу 22.000 ха, или 18%, од некогаш опремената област беше 
наводнувана.
Според Законот за водостопанства заклучно со крајот на 2010 година, формирани се вкупно 12 
регионални водостопанства  и  регистрирани се 137 водни заедници, кои опфаќаат површина од 
околу 63.500 ха. 

 
Извор: МЗШВ, Управа за водостопанство 

Капиталните инвестиции во водостопанството се во реконструкција и изградба на системите за 
наводнување и изградба на брани.

Опис на инвестицијата Планирана површина за 
наводнување

Вкупна инвестиција во 
милиони евра

ХС Злетовица (прва фаза) 4,500 105
ХС Лисиче (втора фаза) 4,100  33
Јужен Вардар (втора фаза) 3,900  21
ХС Оризарска река  45
Вкупно:              12,500 204

Извор: МЗШВ, Управа за водостопанство 

4. ПОЛЕДЕЛСКО  ПРОИЗВОДСТВО

Според засеаните површини, растителното производство е расчленето на шест главни 
групи, каде доминантно е производството на житарки на околу 195.228 ха заради почвено 
климатските услови, додека кај индустриските култури преовладува тутунот како многу значајна 
трудоинтензивна култура во подрачја со отежнати услови за земјоделско производство.  Фуражните 
култури се застапени во сточарско развиените подрачја, а градинарските ја користат изменетата 
медитеранска клима во јужните делови на земјата за раноградинарско производство. Овошните 
култури се најзастапени во западните делови на земјата, заради повлажните климатски услови 
додека лозарството е најзастапено во централниот дел на земјата заради погодните почвени 
услови и високите температури со минимална влажност.

 



4.1 Житни култури

Од вкупно обработливата земјоделска површина (509.000 ха во 2010 година), житните 
култури, како најзастапени, се одгледуваат на 38%, а пченицата како стратешки најзначајна е 
застапена со 49 % од вкупните површини под житарки. 

 

 



Извор : МЗШВ 

Пченица.   Вкупните потреби од пченица во Република Македонија на годишно ниво во просек 
(во период 2006-2009 година) се проценуваат на околу 250.524 тони (околу 29.000 тони семенски 
материјал и околу 221.000 тони меркантилна пченица - за задоволување на потребите за 
производство на леб и бели пецива). 

Во 2010 година од домашните производители се откупени 75.130 тони пченица по просечна 
цена од 9,06 денари/килограм (147,30 евра/тон). 

Извор : МЗШВ

Јачмен.   И покрај намалување на површините под јачмен 2007-2010 година  за 4.633 ха, обемот 
на производството е зголемен заради зголемените просечни приноси. Зголеменото производство, 
а со тоа и понудата на јачмен, од една страна, и намалувањето на добиточниот фонд од друга, 
предизвика намалување на увозот на истиот на незначителни 169  тони во 2010 година.  
Пченка.   Површините под пченка не се менуваат многу во периодот 2006-2010 година (39.463 ха 
во 2010) како и приносот (5,56 т/ха) и обемот на производството од 219.275 тони. За задоволување 
на потребните количества, пченката, како основа во добиточната исхрана, се увезува,  најчесто 
од соседна Србија. Заради намалување на добиточниот фонд, увозот бележи благо опаѓање од 
65.460 тони во 2008 година, на  47.961 тони во 2010 година. 

 



Ориз.  Значително наголемување на површините бележи оризопроизводството, (од 2.855 ха во 
2008, на 4.237 ха во 2010 година), како и на добиените количества оризова арпа (25.831 тони) 
односно околу 14.207 тони лупен ориз. 

Оризот е единствена житарка која традиционално се извезува на регионалните пазари и 
пошироко – 4.180 тони во 2010 година. Се извезува во: Србија (59%), Црна Гора (11 %), Косово 
(26%), Албанија (3%), БиХ (1%), Хрватска, Словенија, но и повремено во Турција, Полска и 
Бугарија.

4.2 Индустриски култури
Од вкупните површини  под индустриски култури: 78% се под тутун, сончогледот се одгледува на 
околу 19,5% од површините, а афионот на 2,5%. Заради ниските откупни цени производството на 
шеќерната репа бележи тренд на намалување. 

  Извор : МЗШВ

Тутун. Производството на тутун се базира на одгледувањето на ориенталните ситнолисни 
ароматични тутуни. Тутунот е најзначаен земјоделски производ од Република Македонија со 
најголемо учество во вкупниот извоз на земјоделско-прехрамбените производи или во апсолутна 
извозна вредност од околу 72 милиони евра (во 2010 година). Околу 42.620 фармери се занимаваат 
со производство на тутун. Откуп на тутун од реколта 2010 година вршеа 8 регистрирани тутунски 
претпријатија за откуп.
Во 2009 година откупот на суров тутун во лист е зголемен за 44% во однос на 2008 година, а во 
2010 година откупот на суров тутун во лист е зголемен за 11% во однос на 2009 година.

Откуп на суров тутун во лист во период 2006-2010

Извор: МЗШВ

 

 



Сончоглед. Се одгледува главно во Пелагонискиот регион (50-70%), а по него следуваат 
Кумановскиот и Овчеполскиот регион. Во 2010 година површините под оваа култура се намалени 
за околу 10 % во однос на 2009 година. Годишните потреби од масло за јадење се околу 25 
илјади тони од кои само 10% се обезбедуваат од домашното производство.
Афион. Нашата земја како стар производител на опиумски афион согласно со меѓународниот 
договор има право да одгледува опиумски афион за производство на суров опиум во определени 
количества. Опиумот се екстрахира од афионовите чушки кои ги откупува Алкалоид АД од Скопје 
како единствен лиценциран производител на овој вид опијат. Семето од афион е позначајно за 
производителите, бидејки се извезува.

4.3 Фуражни култури
Производството на добиточна храна и фуражни култури на вкупни површини од 28.534 ха 

задоволува само 30-35% од вкупните национални потреби. Производство на фуражни култури во 
2010 година изнесува околу 213.700 тони. Недостатокот од фуражни култури и добиточна храна е 
еден од главните ограничувачки фактори за развојот на сточарството што негативно се одразува 
на трошковната структура на производството на месо и млеко.
Фуражните растенија опфаќаат само 9% од вкупната поледелска  обработлива површина.

4.4 Градинарски култури
Градинарството како извозно ориентирана земјоделска гранка учествува во извозот на 
земјоделски производи во два важни сегмента: извоз на свеж зеленчук и извоз на преработки 
од зеленчук (конзервиран или преработен). Производството на градинарски култури се дели на: 
раноградинарско - лоцирано претежно во јужните делови на земјата со медитеранска клима 
(Струмица, Гевгелија, Валандово), и  производство на отворено - во источните и северните делови 
на Македонија (Скопје, Куманово, Кочани, Радовиш, Прилеп, Охрид) со средна континентална 
клима. 

Структура на градинарско производство 2010 година
Тип на градинарско 

производство
Површина 

во ха
Структура 

во %
Производство во 

тони
Структура 

во%

Оранжериско производство 216,3 0,50% 26.334,0 2,7%

Производство под пластеници 3.832,0 8,25% 196.406,0 20,2%

Производство на отворено 42.366,0 91,25% 751.615,0 77,1%

Вкупно: 46.414,3 100,00% 974.355,0 100,0%

Извор:МЗШВ

   



Раноградинарското производство во 2010 година бележи значителен пораст како во обемот, 
така и во вредноста на производството, со оглед дека 80%  е извезено.

Извор: МЗШВ

Производство на зеленчук под пластеници во 2010 година се одвива на површина од 3.832 ха и 
тоа претежно лоцирано во Југоисточниот , Вардарскиот и Источниот  регион. Овде  влијанието 
на медитеранската клима овозможува порано стасување на производството, а тоа е обично во 
почеток на месец јуни. Вкупниот обем на производство се проценува на 196.406 тони, од кои 
добар дел е наменет за регионалните пазари.  

Извор : МЗШВ  

Производството на градинарски култури на отворено традиционално е распространето низ целата 
територија на Република Македонија, со посебни специфики на производи во регионите (тетовски 
грав, кумановски праз, бучински кромид, струмички домат, беровски компир, струмичка капија, 
скопски јабучар, гевгелиска зелка, тиквешки бостан) како  регионални сорти. Овој тип на производство 
е наменет главно за домашниот пазар, но и во голем дел за преработувачката индустрија, која во 
2010 година откупи околу 10% од вкупното производство на 751.615 тони зеленчук.

Извор: МЗШВ

 

 

 
 

 



Во производствената 2010 година има мало намалување на производството на градинарски-
те култури на отворено (бостан и пиперки) заради неповолните климатски услови (појава на 
болести, високо УВ зрачење  и штети од град).

Домати. Околу 80% од производството на домати се одвива во југо-источниот и повардарскиот 
регион, односно во регионот на Струмица, Валандово, Гевгелија, Дојран,  Кавадарци,  Демир Капија, 
Велес и Свети Николе. 
Пиперки. Производството на пиперки најчесто се сретнува во: Струмичкиот, Радовишкиот, Полошкиот, 
Скопскиот и Кумановскиот регион. Освен за потрошувачка во свежа состојба, пиперките во голем 
дел се користат и во преработувачката индустрија како: полу-производ (полу-замрзнат, замрзнат, 
сушен, пиперки во оцет, феферони во буриња) и финален производ (ајвар, лутеница, пинџур, ѓувеч, 
печени пиперки, пржени пиперки и феферони во оцет). 
Индустриски пиперки. Куртовска капија е најбарана од преработувачката индустрија заради 
нејзиниот квалитет за конзервирање и преработка во ајвар, еден од најбараните производи во 
странство. Се извезува како свежа, или откупува од домашни трговци и преработувачи. 
Бостан. Традиционално  наменет за извоз на регионалните пазари. Во 2010 година производството 
на дињи и лубеници бележи намалување на површините заради пренамената на површините кон 
останатите раноградинарски култури. 
Компири.  Најраширени во ридско-планинските региони (Берово, Кратово и Крива Паланка). Се 
проценува дека околу 50% се консумираат на ниво на домаќинства,  додека остатокот се продава на 
угостителски објекти и преработувачката индустрија.
Грав. Најзастапен е во Полошкиот  регион со домашната сорта Тетовски грав, познат и надвор 
од границите на земјата. Производството е претежно како меѓупосев во комбинација со пченка и 
опфаќа 40% од вкупните површини под грав. 
Производството на зелка според периодот на берба се дели на:  рана пролетна и есенска-зимска 
зелка, наменета како за домашниот пазар и преработка, така и за извоз. Раната пролетна зелка 
во најголем дел се извезува а  побарувачката расте секоја година.
Краставиците како еден од првите раноградинарски производи главно се наменети за извоз, 
додека произведените корнишони  во целост ги откупува  домашната преработувачка индустрија.
Кромидот обично се извезува на регионалните пазари, а во голем дел се преработува во 
домашните капацитети (сушен, замрзнат). 

Можности за извоз
Можностите за извоз на градинарските култури (заедно со пиперките) се отворени преку 
склучените договори за слободна трговија со земјите од ЕУ, ЦЕФТА, Турција и Украина. 
- Извозот во ЕУ, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово е слободен, безцарински;
- Со Хрватска договорени се безцарински квоти: за пиперки во количество од 3.500 тони, за до-
мати од 4.000 тони и за краставици и корнишони во количина од 1.200 тони (над квотата царината 
изнесува 45% од вкупната царинска стапка за градинарските култури);
- Со Албанија договорени се безцарински квоти од: 150 тони за домати и  100 тони за краставици 
и корнишони; 
- Со безцаринска квота од 5.000 тони со Украина (за пиперки);
- Со безцаринска квота од 1.500 тони со Турција ( домати, краставици, зелка, кромид и пиперки).   

4.5 Овоштарство 
Зафаќа околу 2,75% од обработливото земјоделско земјиште или околу 14.000 ха (околу 9.000 
ха со родни дрва - МЗШВ), со околу 9.000.000 стебла кои се сконцентрирани во региони на 
надморска висина од 300-800м. 



Според  површините  најзастапени  се:  јаболките со околу  62%,  сливите  13%,  вишните  7%, 
праските 7%, трпезно грозје 7% и други овошни видови (крушки, кајсии, бадеми, ореви и др.) со 
околу 4% . Обемот на вкупното овоштарско производство се  движи  околу 155.000 тони годишно. 
Според статистичките податоци, домашната потрошувачка на јаболка по жител изнесува 12 кгр. 
При што се цени дека околу 25% од вкупното производство на јаболка се пласира на домашен 
пазар додека преостанатиот дел од 75% се преработува или продава на странските пазари.

Извор: МЗШВ          

Извозот на овошје (свежо и смрзнато) во 2009 година учествуваше со 6,1% од вредноста на 
вкупниот извоз на земјоделско-прехрамбени производи.
Во 2010 година количеството на извезени јаболка бележи зголемување за двапати (200%) во 
однос на 2009 година. И другото овошје во 2010 година бележи зголемен извозен ефект во 
однос на 2009 година (како грозјето за 31%, праските, вишните, кајсиите и црешите за 76%, 
јатчестото овошје за 33%, и другото свежо овошје за 242%).
Поддршката на овоштарскиот сектор, особено субвенциите за подигање нови овошни насади 
со употреба на сертифицирани садници, во голем дел го стимулираа производството и извозот 
на квалитетно овошје. Поддршката од 35,7 милиони денари во 2008 година, се покачи на 116,6 
милиони во 2009 година, за да во 2010 година достигне 172 милиони денари. 

4.6 Лозарство и винарство

Лозарството заедно со производството на вино учествува со околу 17%-20% во земјоделскиот 
БДП. Виното после тутунот е вториот најважен производ во однос на извозната вредност на 
земјоделските производи. 
Географската област-реон на производство на регионално вино е целата територија на Република 
Македонија, односно 16 географски области-виногорја за производство на квалитетно вино. 

Во 2009 година површините под лозови насади изнесуваат 19.960 ha, што е за 10% помалку во однос 
на 2008 година, додека во 2010 година се забележува мал пораст на површините на 20.700 ха. 

Во  површините под лозја винските сорти грозје учествуваат со 70%, од кои белите сорти со 40%, 
а обоените со 60%. Најзастапени обоени вински сорти грозје се: Вранец и Кратошија кои се со 
подолга традиција на одгледување, а од белите сорти: Смедеревка, Жилавка потоа Шардоне, 
Ризлинг, Совињон бел и др. 

Трпезното грозје најмногу се произведува во Вардарскиот регион потоа Југоисточниот и 
Североисточниот регион, а доминантни сорти се: Афус-Али, Кардинал, потоа Мускат Италија, 
Мускат Хамбург, Бело Зимско  и др., односно од многу рани, до многу доцни сорти на трпезно 
грозје.
Заради поволната клима македонското трпезно грозје има висок квалитет и значителен извозен 
потенцијал.
Во лозарството се вклучени околу 25.000 фарми, од кои околу 70% се индивидуални стопанства 
а 30% се земјоделски фирми. Просечните приноси изнесуваат околу 10 тони/ха . 



Извор: *ДЗС; ** МЗШВ 

Производство на вино 
Просечното годишно производство на вино се движи околу 90 милиони литри. Трендот во 
производството на вино укажува на извесно намалување на произведените количества, 
што се должи на фактот што голем дел од винарски визби се фокусирани кон производство 
на висококвалитетни вина во шишиња, со контрола на сортите, лозовите насади и бербата, 
софистицирана преработка и маркетинг технологии и се конкурентни како на домашните така и 
на странските пазари.
Во 2010 се регистрирани 86 винарски визби, во споредба со 28 во 2003 година, со вкупен 
капацитет за преработка на грозје во вино два пати поголем од годишното производство на грозје. 
Домашната потрошувачка на вино се проценува на 15 литри вино по жител годишно.

Трговија со вино
Македонија е нето извозник на вино. Во 2010 година, вкупниот извоз на вино се искачи на 

700.167 хл (односно за 1,02% повеќе од 2009 во однос на количината и за 1,14% повеќе во однос 
на вредноста). Увозот на вино во Македонија е незначителен.

Во однос на вкупната вредност на извозот на земјоделско-прехрамбени производи, виното 
е на второ место веднаш после тутунот. 

Анализата на трговијата со вино, посочува неколку земји како главни дестинации за извоз 
на Македонското вино и тоа: Германија, Чешката Република и Словенија (како земји членки на 
ЕУ) и Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина (како поранешни Југословенски пазари), и САД и 
Русија како други пазари.
  И покрај тоа што најголем дел од македонското вино завршува на пазарите во ЕУ, 
поранешните Југословенски пазари остануваат многу важна извозна дестинација од причина 
што вредноста на извозот на овие пазари е поголема заради извозот на вино во шишиња.   

Извозот во Земјите членки на ЕУ во 2010 година е намален на 323.737 хл, спореден со 
2009 година и претставува 46,24% од количината и 32,7% од вредноста на вкупниот извоз. 

Извор: Државен завод за статистика 

 

 



Застапеноста на наливното вино (85%) и виното во шишиња (15%) во вкупниот извоз во 2010 
година, покажува пораст во споредба со 2009 година. Извозот во ЕУ зафаќа 51,3% од вкупниот 
извоз на наливно вино и 14,8%  од вкупниот извоз на вино во шишиња.

Царински квоти за вино

Последното проширување на ЕУ со двете нови земји членки, од 1ви Јануари 2007 година, доведе 
до зголемување на безцаринската квота за извоз на Македонското вино во ЕУ на 399.000 хл (од 
кои во 2010 година 332.000 хл отпаѓаат на наливно вино, а 67.000 хл на вино во шишиња). Од 
друга страна, заради истите причина Македонија ја зголеми безцаринската квота за увоз на вино 
со потекло од ЕУ на 12.000 хл, која понатаму на годишно ниво се зголемува за 300 хл, односно 
во 2010 година достигна 12.900 хл.
Година Т а р и ф н а 

ознака
Наименување Квота (хл) Извезено 

количество (хл)
Вредност на 
извоз (€)

Искористеност 
на квотата

2010 Ex 2204 10
Ex 2204 21

Квалитетно пенливо вино
Вино од свежо грозје 67.000 14.931 1.519.616 22,29%

Ex 2204 29 Вино од свежо грозје 332.000 308,806 10.571.681 93,01%
Извор на податоци: Државен завод за статистика 

Врз основа на податоците добиени од Државниот завод за статистика за 2010 година, 
безцаринската квота за извоз на македонско вино во ЕУ беше искористена со 81%, при што 
квотата за наливно вино беше искористена со 93%, а квотата за извоз на вино во шишиња беше 
искористена со 22%.

5. СТОЧАРСТВО
Сточарството е носечка гранка на индивидуалниот земјоделски сектор претежно во ридско-
планинските региони. Доминираат малите индивидуални семејни фарми кои произведуваат 
воглавно за сопствени потреби. 

Како резултат на зголемената буџетска поддршка бројот на комерцијално ориентирани семејни 
фарми е во пораст, додека опаѓа бројот на грла во големите специјализирани сточарски 
претпријатија, заради зависноста од увозот на добиточна  храна (пченка, соја, концентрати).

Број на домашни животни во периодот 2006-2010  
Категорија 2006 2007 2008 2009 2010

Говеда 255.430 253.766 243.667 257.900 267.086

Овци 1.248.801 817.536 688.278 713.465 755.053

Кози 63.579 126.452 81.421 80.837 73.888

Свињи 167.116 255.146 260.000 277.110 260.000

Живина 2.585.327 2.263.894 2.343.300 2.543.146 1.994.852*

Пчели 67.804 58.307 47.352 53.439* 76.052*
Извор : МЗШВ Управа за ветеринaрство, * ДЗС 2010(живинарство и пчеларство)



Во изминатите години добиточниот фонд бележи намалување, освен кај говедата. Најголемо 
намалување бележиме кај козарството и живинарството.

Извор : МЗШВ Управа за ветеринaрство, * ДЗС 2010 (пчеларство)

Говедарство.  Најзастапено во ридско-планинските предели по должината на северната, 
западната и источната граница на земјата. Националната расна структура вклучува претежно 
млечни раси на говеда и комбинираните раси за месо.
Во 2010 година од вкупно 267.086 обележани говеда, на молзни грла отпаѓа околу 35% или 93.500 
грла, од кои е откупено 136.472 тони кравјо млеко  од страна на преработувачите.
Производството на говедско месо од 948 тони не е доволно за потребите на потрошувачите, па 
потребата се задоволува со увоз кој во 2010 година изнесува околу 10.144  тони - поголем дел 
увоз на свежо и разладено месо, а дел е наменето за преработувачката индустрија за месо. 

Извор: МЗШВ Управа за ветеринарство

Овчарство. Според податоците од Управата за Ветеринарство во 2010 година вкупниот број на 
овци изнесува 755.053 грла, што преставува зголемување од  5,8 %  во однос на 2009 година. 
Расната структура на популацијата  овци во Република Македонија се состои главно од расата 
оплеменета Праменка поделена во Овчеполски сој и Шарпланински сој,  додека во последно 
време се зголемува бројноста на мелезите со расите Виртемберг (за месо) и Аваси (за млеко). 
Во текот на 2010 извезено е  2.920 тони јагнешко и овчо месо, претежно во Италија и Грција (од 
членките на ЕУ), а помали количества во: Хрватска, Србија и БиХ.
Јагнињата се откупуваат и извезуваат главно преку 4 ЕУ - регистрирани кланици, каде што 
функционира специјализирана линија за производство на јагнешки трупови според барањата на 
пазарите на ЕУ. 
Овчото млеко преставува значајна суровина за производство на традиционални типови сирења 
и кашкавали барани на домашниот и странските пазари. Во 2010 година од произведените 8.640 
тони овчо млеко, откупено е и преработено е 5.539 тони млеко од страна на преработувачите, но 
значителен дел од млекото останува неоткупено заради немање патишта и тешките транспортни 
услови до планинските пасишта. 



Козарство. Во 2010 година  регистрирани се 73.888  грла кози сместени главно во 664 козарски 
фарми. Расниот состав на козите главно е од типот балканска коза со изразено присуство на 
мелези од санската раса, но има и козарски фарми кои располагаат со подобрен расен состав 
од типот на алпина.
Бројот на одгледувачите на кози се зголемува како резултат на побарувачката на пазарот за козјо 
млеко и заради неговата профитабилност. Во 2010 година  произведено е 2.198 тони козјо млеко, 
а откупено е 1.022 тони. Сепак, главните проблеми со кои се соочува оваа гранка во развој 
се недоволната примена на техничко-технолошките решенија на фармите, што резултира со 
генерално недоволно искористување на достапните природни и други ресурси во оваа индустрија.

Свињарство. Во 2010 година  во Република Македонија има приближно 260.000 грла свињи. Во 
индустриските свињарски фарми се одгледуваат 60% од вкупниот број на свињи во земјата, а 
останатите 40% грла  во семејните фарми на индивидуалните земјоделски производители. 
Во свињарството, најзастапена раса се ландрасите (белгиски, дански, шведски и германски) 
како и голем Јоркшир и Дурок. 
Домашното производство на свинско месо од 7.918 тони само делумно ги покрива потребите на 
населението, оттука недостатокот се покрива со увоз на свежо, разладено или замрзнато свинско 
месо. Во 2010 година увозот на 10.476 тони свинско месо учествува со околу 4% од вкупниот увоз 
на земјоделско-прехрамбени производи.

Живинарство. Производството на јајца е примарна активност на македонската живинарска 
индустрија. Околу 37% од вкупниот број на несилки отпаѓа на големите фарми а 63% на средните 
фарми кои се со просечен капацитет од 2-5 илјади по фарма. Вкупниот број живина во 2010 
година според Државен завод за статистика изнесува околу 2 милиона од кои 75% се несилки, 
кои произведуваат околу 336 милиони јајца.  Производството на јајца ја задоволува домашната 
потрошувачка, а се извезува и на регионалните Балкански пазари.
Производството на живинско месо се базира главно од колење на несилки и бројлери со 
производство од 1.094 тони месо, но претставува мал дел од пазарната побарувачка за свежо 
пилешко месо. Најголемото количество на пилешко месо доаѓа од увоз како замрзнато пилешко 
месо. Во државата постојат само две кланици (со вкупен капацитет од 2 милиони птици годишно), 
што го ограничува развојот на производството.
Пчеларство. Просечното годишно производство по пчелно семејство се движи средно околу 15  
килограми. Скоро целокупното производство на мед се консумира на домашниот пазар, а мал 
дел се извезува. Увозот на мед е помал од 1%. 
Во 2010 година бројот на пчелните семејства достигнува до околу 76.052 единици (според ДЗС).  

6. ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

6.1 Индустрија за преработка на зеленчук и овошје. 

Во Република Македонија преработувачката индустрија е застапена со вкупно 58 компании со 
вкупен капацитет за преработка на околу 120.000 тони зеленчук и овошје годишно.  Во 2010 
година индустријата откупила вкупно 69.400 тони суровини или 3,4 % повеќе (67.100 тони) зелен-
чук од кои 91% зеленчук и 9% овошје. Најважна суровина во вкупниот откуп на зеленчук и овошје 
преставуваат црвените пиперки со околу 48%, потоа индустриските домати, модриот патлиџан, 
лутите пиперки, зелка, тиквички, кромид и цвекло. 

Извор: АгБиз/МАП анализа 2011



ПРОИЗВОДИ
2010               

(000 ТОНИ) ВО %
Индустриски ајвар 10,3 22
Домашен ајвар 2,1 4,5
Лутеница 0,9 1,9
Печени пиперки 3,1 6,5
Барени пиперки 1,2 2,5
Феферони 2,4 5,1
Корнишони 4,8 10
Цвекло 2,0 4,2
Кечап 2,1 4,5
Мешани салати 1,1 2,3
Смрзнати вишни 1,4 2,9
Смрзнати пиперки 5,3 11
Друго 10.9 23
      Вкупно 47,6 100

Во откупот на овошје најзастапени се вишните со 3,5%, јаболките со 2,2%, сливите со 2,3%.
Главниот краен производ овде преставуваат смрзнатите вишни и сливи, како и други ситни 
овошја кои како суровини се извезуваат во соседните земји. Структурата на преработувачките 
капацитети покажува висок степен на финализација на суровините во готови производи, особено 
зеленчукот, кои имаат главно извозна ориентација.

Извор: АгБиз/МАП анализа 2011

Конзервните капацитети (преработки полнети во тегли, конзерви и пластични тегли) имаат 
најголем удел во преработувачката идустрија со 86,1% и застапеност на производите според 
горе дадениот преглед. Трговијата со производите од индустријата за преработка на овошје и 
зеленчук (47,6 илјади тони) има извозна ориентација со високи 73% извезени производи.

6.2 Индустрија за преработка производи од животинско потекло 

Објектите за производство и преработка на анимални производи во Република Македонија во 
2010 година задолжително ги исполнуваат меѓународните стандарди за безбедност и сигурност 
на производите, односно примена на НАССР стандардите.
Од вкупно 20 регистрирани кланици, 4 се регистрирани за извоз во ЕУ, главно за јагнешко месо. 
Регистрирани објекти во 2010 година: за преработка на месо 40, за преработка на риби 1, 
аквакултура 1, класификација и пакување на јајца 6, преработка на јајца 3 и мед 8 објекта. 
Увезеното месо главно е наменето за преработки од месо (сувомеснати производи), 70 ладилници 
наменети за складирање на производи од животинско потекло.

 



Објекти за преработка на млеко (млекарници) регистрирани се вкупно 68,  за производство на 
сладолед 1 објект, а извозни дозволи за ЕУ имаат: една млекарница и еден објект за производство 
на сладолед.

7. ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО     

И во 2010 година продолжува трендот на зголемување на органското производство. Во 
системот на органското земјоделско производство се вклучуваат се повеќе оператори, се зго-
лемуваат обработливите површини, површините со самоникнати растенија и плодови (кои сега 
изнесуваат над  250.000 ха), како и вкупните производствени капацитети.

Извор : МЗШВ

Растително органско производство
2009 година 2010 година

вид/култура во преод органско вкупно/ ха во преод органско вкупно/ ха
житни 501,52 166,35 667,87 2.723,7 276,1 2.999,8
фуражни 101,04 82,05 183,09 848,9 145,7 994,6
индустриски 12,31 31,32 43,63 32,1 / 32,1
маслодајни 63,78 / 63,78 40,7 6,7 47,5
овошни 137,48 73,55 211,03 165,9 168,3 334,2
лозови 46,25 13,92 60,17 223,6 20,7 244,3
градинарски 84,22 58,64 142,86 164,2 35,7 199,9
угар 7,99 56,81 64,8 306,4 66,3 372,7

Сточарско органско производство
вид животно во преод органско вкупно/ бр во преод органско вкупно/ бр
говеда 180 197 377 2.522 37 2.559
овци 21.844 208 22.052 92.523 6.275 98.798
кози 791 248 1.039 2.470 578 3.048
Исто така, значителен пораст оваа година бележи и органското сточарско производство, 
особено овчарството.



За развој на органското земјоделско производство во Република Македонија во рамките на 
Програмата за финансиска поддршка  за 2010 година беа обезбедени и реализирани средства 
во висина од 70.800.000 денари. За 2011 година предвидена е повисока финансиска поддршка 
од € 1.788.618. 
Во однос на усогласување на законодавството, врз основа на новиот Закон за органско 
земјоделско производство (Сл. Весник на РМ, бр. 146/2009), усогласен со европските регулативи 
(EC) 834/2007 и (EC) 889/2008, во декември 2010 година, беа усвоени неколку правилници, 
кои ја регулираат областа на производството, контролата, сертификациските тела и нивното 
овластување, пакувањето, транспортот и складирањето на органски производи, како и содржината 
и изгледот на националната ознака за органски производ. Дополнително на ова, листата 
на ѓубрива, подобрувачи на својствата на почвата, средствата за заштита, крмни суровини, 
додатоци во добиточната храна и други материи кои се користат во исхраната на животните, 
средства за чистење и дезинфекција, производи и материи кои се користат во производството на 
преработена органска храна и состојки кои не биле произведени според принципите на органското 
земјоделство, како и условите на производство во однос на минималните површини во затворен 
и отворен простор и други карактеристики на сместување на различни видови на животни и 
максималниот број на животни на хектар, беа превземени од Регулативата (EC) 889/2008 (Сл. 
Весник на РМ, бр. 162/2010 и 163/2010).

Национална ознака за органски производ и органски производ во преод
Стручната контрола и сертификацијата на органското земјоделско производство е делегирана 
на две сертификациски тела, Балкан Биосерт и Процерт, кои се овластени од страна на МЗШВ. 
Овие сертификациски тела стручната контрола и сертификацијата ја вршат во согласност со 
стандардот EN 45011 i ISO/IEC Водич 65 (Општи барања за телата кои работата со системите 
за сертификација на производи). Потврдата дека сертификациските тела работат согласно 
овој стандард за тоа ја дава Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ) низ 
процесот на акредитација. Во текот на 2010 година извршени се 578 редовни и 43 дополнителни/
ненајавени контороли, врз основа на кои се  издадени 562 сертификати за органско производство.

Висина на финансиска поддршка на органско земјоделско производство (‘000 евра) 2007-2010

Извор МЗШВ

 



Со цел подигање на националната свест за вредноста на органската храна, како и промоција 
на новата национална ознака за органски производ, во текот на 2010 година МЗШВ започна со 
реализација на национална кампања за подигање на свеста на потрошувачите за органската 
храна. Како резултат на превземените активности, органските производи веќе го наоѓаат своето 
место на домашниот пазар. Врз основа на ефектите од националната кампања, односно потребата 
за континуирано информирање за важноста и вредноста на органската храна, министерството 
во соработка со Федерацијата на органски производители (ФПОПМ) продложува и понатаму да 
го промовира органското производство со нови медиумски алатки, се со цел постигнување на 
задоволително ниво на препознавање и потрошувачка на органската храна, а со тоа и поголема 
мотивација на органските производители за зголемување на нивните производни капацитети и 
мотивација за трговците за продажба на органска храна.

8. РИБАРСТВО
Водните ресурси кои се употребливи за вршење риболов опфаќаат околу 56.000 ха, од кои 46.700 
ха се природни езера, 6.400 ха се вештачки езера  2.200 ха се реки и 700 ха се рибници.
Во регистарот на одгледувачи на риби кој се води во Одделението за рибарство и аквакултура 
при МЗШВ запишани се 21 субјект од кои, 14 се запишани како одгледувачи на ладноводни 
видови риби, а 7 како одгледувачи на топловодни видови риби.
 Во регистарот на репроцентри за производство на порибителен материјал наменет за порибување 
на риболовите води запишани се 3 субјекти, а во Регистарот за производство од порибителен 
материјал наменет за порибување на рибници 8 субјекти. 
Вкупното производство на риби во Република Македонија се однесува на аквакултурното 
производство и уловот од стопанскиот риболов на риболовните води. 
Аквакултурното производство на поважните видови риби од регистрираните субјекти во 2010 
година изнесува:

 Вид риба 2009* 2010*

Вкупно/кг. Вкупно/кг.

Пастрмка 315.378 645.595

Крап 116.802 342.309

 Сом 5.000 10.200

Други 2.269 13.250

Вкупно 439.449 1.011.354

*Извор Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

Во 2010 година како и во изминатиот период најзначајно е производството на свежа пастрмка 
(виножитна, речна и охридска) и свеж крап. Порај овие видови, во рибничките капацитети се 
произведуваат и амур и толстолобик.
Покрај аквакултурното производство во 2010 година, се проценува дека со вршење рекреативниот 
риболов на годишно ниво се изловуваат околу 130 до 150  тони од сите видови риби. 
Рибите од риболовните води за вршење стопански риболов  (освен од водите за кои постојат 
посебни акти за забрана) се даваат на користење за вршење стопански риболов и организирање 
рекреативен риболов, по пат на концесија.
Според официјалната статистика, просечно домаќинство во Република Македонија конзумира 
околу 21 кг риба и производи од риби годишно, или околу 5 кг по глава жител. 

Трговија со риби и преработки од риби. Република Македонија, како континентална земја, е нето 
увозник на риби и производи од риби претежно од морски видови. Увозот на риби, производи и 
преработки од риби во 2010 година учествува со околу 3,8% од вкупниот увоз на земјоделско-
прехрамбени производи,  додека во извозот на риби и рибни производи со 1,5% и тоа претежно 
полжави за околу 6,5 милиони евра.

9. ТРГОВИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
Трговска политика
Република Македонија како членка на Светската трговска организација (СТО) од 2003 година се 
согласи на значителна либерализација кај најголем дел од производите, додека за земјоделските 
производи царинската заштита е задржана на задоволително ниво - просечната царинска стапка 



за земјоделските производи се намали од 24,87% на 13,75%. 
Како дел од трговските интеграции е членството во Централно европскиот договор за слободна 
трговија – ЦЕФТА, како средство за регионална соработка помеѓу: Хрватска, Република 
Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија,  Босна и Херцеговина, Молдова и Косово.

Вкупна трговија и трговија со земјоделско-прехрамбени и рибни производи. 

Како резултат на глобалната економска криза во 2009 година, вкупната трговска размена 
(индустриски + земјоделско-прехрамбени производи) (извоз + увоз) беше драстично намалена 
во споредба со претходните години. Вкупниот извоз (индустриски + земјоделско-прехрамбени 
производи) во 2009 година во споредба со 2008 година, беше намален за 28,4%, вкупниот увоз 
(индустриски + земјоделско-прехрамбени производи) во 2009 година во споредба со 2008 беше 
намален за 22,1%. Извозот на земјоделско-прехрамбените производи во 2009 година во споредба 
со 2008 беше намален за 5,5%, а увозот на земјоделско-прехрамбени производи во 2009 година 
во споредба со 2008, беше намален за 6,5%.
Наспроти ова во 2010 година, вкупната трговска размена (индустриски + земјоделско-прехрамбени 
производи) (извоз + увоз) бележи пораст во споредба со претходните години. Вкупниот извоз 
(индустриски + земјоделско-прехрамбени производи) во 2010 година во споредба со 2009 година, 
беше зголемен за 29,7%, вкупниот увоз (индустриски + земјоделско-прехрамбени производи) во 
2010 година во споредба со 2009 беше зголемен за 13,9%. Извозот на земјоделско-прехрамбените 
производи во 2010 година во споредба со 2009 бележи зголемување за 18,4% (од 357,8 милиони 
евра на 423,7 милиони евра), а увозот на земјоделско-прехрамбени производи во 2010 година во 
споредба со 2009, беше зголемен за 6,5% (од 499,8 милиони евра на 532,2 милиони евра).
Во 2010 година извозот на земјоделско-прехрамбени и рибни производи во вкупниот извоз 
на Република Македонија изнесува 16,9%, додека увозот земјоделско-прехрамбени и рибни 
производи во вкупниот увоз на Република Македонија, учествува со 12,9%.
Трговскиот дефицит во последните три години има тренд на намалување, па така од 156 мили-
они евра во 2008 година, во 2009 година беше намален на  142 милиони евра, а во 2010 година 
бележи намалување за уште 23,5% и изнесува 108,6 милиони евра.

Трговска размена со земјоделско-прехрамбени и рибни производи 2006-2010 (во милиони  евра)

       Извор : ДЗС

Во 2010 година земјите членки на ЦЕФТА 2006 се најзначаен партнер на Република Македонија 
во тровијата со земјоделско-прехрамбени и рибни производи, со вкупна вредност на трговската 
размена (извоз+увоз) од 393,7 милиони евра. Учеството на извозот на земјоделско-прехрамбени 
и рибни производи во земјите членки на ЦЕФТА 2006 во вкупниот извоз на овие производи во 
2010 година изнесува 51,7%, додека учеството на увозот од земјите членки на ЦЕФТА 2006 во 
вкупниот увоз на земјоделско-прехрамбени и рибни производи во 2010 година изнесува 32,8%. 
Најзначаен трговски партнер од земјите членки на ЦЕФТА 2006 е Србија со учество од 20,1% во 
вкупниот извоз на земјоделско-прехрамбени и рибни производи и учество од 23,6% во вкупниот 
увоз на овие производи.



 Следи Хрватска (со учество од 7,4% во вкупниот извоз и учество од 6,1% во вкупниот увоз), 
потоа Босна и Херцеговина (со учество од 7,1% во вкупниот извоз и учество од 2,0% од вкупниот 
увоз) а во однос на извозот Косово треба да се смета за значаен партнер со учество од 11,4% 
од вкупниот извоз, додека останатите заемји членки на ЦЕФТА 2006 (Црна Гора, Молдова и 
Албанија) сеуште немаат големо значење во трговската размена.

Втор најзначаен партнер на Република Македонија во тговијата со земјоделско-прехрамбени и 
рибни производи во 2010 година е ЕУ-27, со вкупна вредност на трговската размена (извоз+увоз) 
од 390,1 милиони евра. Учеството на извозот на земјоделско-прехрамбени и рибни производи во 
ЕУ-27 во вкупниот извоз на овие производи во 2010 година изнесува 41,0%, додека учеството на 
увозот од ЕУ-27 во вкупниот увоз на земјоделско-прехрамбени и рибни производи во 2010 година 
изнесува 40,7%.

Исто така треба да се спомене и Турција која е земја кандидат за влез во ЕУ и значаен трговски 
партнер на Република Македонија со учество од 1,2% во вкупниот извоз на земјоделско-
прехрамбени и рибни производи и учество од 3,6% во вкупниот увоз на овие производи. Најзначаен 
не Европски партнер е Бразил со учество од 7,9% од вкупниот увоз, ова од причина што во 2010 
година од Бразил се увезени големи количини на шеќер, живинско месо, говедско месо и кафе.

Преглед на трговијата со земјоделско-прехрамбени и рибни производи по земји 2008-2010
(во милиони евра)

 Извоз Увоз Трговски 
баланс

Земја
2009 2010 2009 2010

евра % евра % евра % евра % 2009 2010
Албанија 12,4 3,5% 15,2 3,6% 1,0 0,2% 0,9 0,2% 11,4 14,3
Босна и Херцеговина 30,0 8,4% 30,0 7,1% 12,0 2,4% 10,8 2,0% 18,0 19,3
Хрватска 29,3 8,2% 31,5 7,4% 28,9 5,8% 32,4 6,1% 0,4 -0,9
Србија 78,9 22,1% 85,0 20,1% 105,9 21,2% 125,6 23,6% -27,0 -40,6
Косово 35,5 9,9% 48,2 11,4% 2,44 0,5% 4,4 0,8% 33,1 43,8
Црна Гора 9,0 2,5% 9,1 2,1% 0,3 0,1% 0,6 0,1% 8,7 8,5
Молдова 0,05 0,0% 0,3 0,1% 0,23 0,0% 0,04 0,01% -0,2 0,2
ЦЕФТА - Вкупно 195,1 54,5% 219,1 51,7% 150,9 30,2% 174,6 32,8% 44,3 44,5
ЕУ-27 - Вкупно 145,7 40,7% 173,7 41,0% 197,7 39,6% 216,4 40,7% -52,0 -42,7
Турција 2,7 0,7% 5,2 1,2% 18,0 3,6% 19,0 3,6% -15,4 -13,8
Бразил 0,0 0,0% 0,7 0,2% 42,2 8,4% 42,0 7,9% -42,2 -41,3
Останати земји 14,3 4,0% 24,9 5,9% 90,9 18,2% 80,3 15,1% -76,7 -55,4
Вкупно, цел свет 357,8 100% 423,7 100% 499,8 100% 532,2 100% -142,0 -108,6

Извор: ДЗС

Структура на извозот и увозот на земјоделско-прехрамбени производи во 2010 година

Зголемениот извоз на земјоделско-прехрамбени и рибни производи од Република Македонија 
во ЕУ-27 во 2010 година споредено со 2009 од 19,2% (од 145,7 милиони евра во 2009, на 173,7 
милиони евра во 2010), е резултат на зголемен извоз на јаболка за 250% (од 0,9 милиони евра 
на 3,2 милиони евра); тутун за 10,9% (од 56,4 милиони евра на 62,3 милиони евра); домати за 
118% (од 3,4 милиони евра на 7,4 милиони евра); овошје и јатчесто овошје варено или неварено, 
замрзнато за 153% (од 1,5 милиони евра на 3,9 милиони евра); зелка за 84% (од 2,7 милиони евра 
на 5 милиони евра); печурки и пиперки за 37% (од 6,9 милиони евра на 9,6 милиони); замрзнат 
зеленчук за 35,5% (од 4,5 милиона на 6,1 милиони евра); лубеници за 69,7% (од 1,7 милион на 
2,9 милиони евра); сокови за 159% (од 1 милион на 2,7 милиони евра), и намален извоз на вино 
за 25% (од 16,2 милиони на 12,1 милиони евра) 
Назначајни извезени Македонски земјоделско-прехрамбени производи во ЕУ-27 во 2010 година 
се: непреработен тутун (со учество од 35,9% од вкупниот извоз), виното (со учество од 7%), 
јагнешко месо (со учество од 7,4%), разни видови на зеленчук свеж или разладен (со учество од 
5,5%), домати (со учество од 4,3%), бисквити и вафли (со учество од 4%) и полжави конзервирани 
(со учество од 3,7%). 



Зголемувањето на увозот во 2010 година во споредба со 2009 за 9,5% (од 197,7 милиони евра 
во 2009, на 216,4 милиони евра во 2010), беше во резултат на зголемениот увоз  на следните 
производи: масло од сончоглед за 147% (од 7,8 милиони на 19,3 милиони евра); тутун за 67,4% 
(од 3,5 милиони на 5,9 милиони евра), свинско месо за 22% (од 10 милиони на 12,3 милиони 
евра), млеко во прав за 120% (од 1 милион на 2,3 милиони евра), преработки од месо за 24,5% 
(од 4,8 милиони на 6,1 милиони евра), семе од сончоглед, путер, сирење, јужно овошје алкохолни 
пијалоци и некои други производи. Во однос на увозот во 2010 година во споредба со 2009 имаше 
намален увоз на пченица за 49% (од 4,4 милиони на 2,2 милиони евра), слад за 26%  (од 3,6 ми-
лиони на 2,6 милиони евра), кафе, живи растенија и некои други производи.

Најголемо учество во вкупниот увоз на земјоделско-прехрамбени и рибни производи од ЕУ-27 во 
2010 година имаа следните производи: прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту 
опфатени (со учество од 10,1%), масло од семе од сончоглед (со учество од 9%), месо говедско 
свежо или разладено (со учество од 7,6%), месо свинско свежо, разладено или замрзнато (со 
учество од 5,7%), месо од живина (со учество од 4,6%), чоколади и други прехрамбени производи 
што содржат какао (со учество од 3,2%), бисквити и вафли (  со учество од 3,1%), зеленчук конзер-
виран (со учество од 2,3%), сирење (со учество од 2,7%), преработки од месо (со учество од 2,8%), 
колбаси и слични производи од месо (со учество од 2%), добиточна храна (со учество од 4.5%) и тн. 

Табела - извоз, увоз и трговски биланс на земјоделско-прехрамбени прозводи според групи на 
производи од Царинската тарифа за 2010 година

ЦН Назив

Извоз Увоз
2010

2010 2010
Вредност 
во 1000 
ЕУР 

Учест.
Вредност 
во 1000 
ЕУР 

Учест. Трговски 
баланс 

01 Живи животни 3. 069,2 0,7% 941,7 0,2% 2.127,5

02 Месо и други кланични производи за јадење 16.980,6 3,8% 80.086,7 13,1% -63.106

03 Риби, черупкари, мекотелци и други водни 
без’рбетници 559 0,1% 7.620 1,2% -7.061

04 Млеко и производи од млеко, живински 
птичји јајца, природен мед 4.487,7 1,1% 29.039,1 4,5% -24.191

05
Производи од животинско потекло на друго 
место неспоменати 756 0,% 3.835,9 0,6% -3.079,8

06
Живи дрвја и други растенија, луковици, 
корења, сечено цвеќе 2.678,4 0,6% 3.623,2 0,6% -944,7

07 Зеленчук, морења и грутки за јадење 66.204,8 12,8% 6.341,9 1% 59.862,9

08 Овошје и јатчесто овошје, кори од агруми 
или од дињи и лубеници 39.618 7,1% 24.361,5 3,5% 15.256,5

09 Кафе, чај, мате-чај и мирудии 1.619,2 0,3% 16,517,7 2,3% -14.898,5

10 Жита 2.986,9 0,5% 18.713,8 2,6% -15.726,9

11 Производи на мелничката индустрија, слад, 
скроб, инулин, глутен од пченица 179 0,% 16.729,4 2,3% -16.550,5

12 Маслодајни семиња и плодови, индустриски 
или медицински растенија 3.884,6 0,7% 14.079,6 1,9% --10.195

13 Шелак, гуми, смоли и други растителни 
сокови и екстракти 0,032 0,0% 39 0% -39

14 Растителни материјали за плетарство 0.061 0,0%                  
60,2 0,0% -60,1

15
Маснотии и масла од животинско или 
растително потекло и производи од нивно 
разлагање

8.545,5 1,5% 43.873,4 5,5% -35.327,9

16 Преработки од месо, риби, черупкари или 
мекотелци 17.303,6 2,9% 23.301,8 2,8% -5.998,2

17 Шеќер и производи од шеќер 7.589,2 1,3% 44.721 5,2% -37.131,8

18 Какао и производи од какао 8.358,1 1,4% 30.569,6 3,4% -22.211,5

19 Производи врз база на жита, брашно, скроб 
или млеко, слатки производи 33.554,3 5,2% 32.530,8 3,5% 1.023,5

20 Производи од зеленчук, од овошје, од 
јатчесто овошје 31.651,4 4,7% 19.704,8 2,1% 11.946,6



21 Разни производи за исхрана 13.494 2% 46.405,4 4,7 % -32.911,3

22 Пијалаци, алкохоли и оцет 60.552,9 8,1% 25.517,7 2,5% 35.035,2

23 Приготвена храна за животни 278 0% 18.753,7 1,8% -18.475,8

24 Тутун и производи за замена за тутун 93.483,7 11,1 % 18.597,7 1,8% 74.886

Други земјоделски производи над 24 Глава од 
Царинска тарифа 5.442 0,6% 5.121 0,5% 321

Вкупно вредност на Извоз и Увоз на земјоделско-
прехрамбени производи 423.670 100% 532.243,8 100% -108.573,8

  Извор : ДЗС

10. ПОЛИТИКИ НА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО 2010 ГОДИНА
Земјоделството и руралниот развој се клучните претпристапни елементи на Македонија за 
Европската Унија. За да се постигне наведената стратешка цел, националната политика 
опфати шест главни прашања во периодот 2007-2013 наведени во Националната стратегија за 
земјоделство и рурален развој 2007-2013 :
1) Зголемување на конкурентноста на секторот.
2) Постигнување на квалитет и безбедност на храна.
3) Постигнување на одржливо управување со ресурси.
4) Подобрување на условите за живот во руралните средини. 
5) Реформа на регулаторната и институционалната рамка.
6) Институционалните реформи на МЗШВ.
Политиката на развој на земјоделството и руралните подрачја соодветно е поддржана со буџетска 
поддршка која треба да обезбеди реализација на планираните активности и резултати до 2013 година. 

Тренд на централниот национален и МЗШВ планиран буџет во периодот 2005-2010 (МКД 000’)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

МКД Буџет 66,538,469 88,576,000 79,552,497 89,397,520 115,399,000 149,416,120 

МЗШВ 1,459,518 1,453,972 2,002,140 1,524,000 1,542,295 1,679,546

АФПЗРР 4,257,000 6,007,941 6,068,110 

Структура 2.19% 1.64% 2.52% 4.8% 5.2% 5.2%
Извор : МЗШВ

Политиката за поддршка на земјоделството претставува основен инструмент за поддршка 
на земјоделското производство. Се состои од директни плаќања (субвенции) по хектар, во 
производството на растителни култури и по грло во сточарството.
 Политиката за Рурален Развој е вториот финансиски инструмент за економски и социјален 
развој на руралните подрачја со цел да го спречи процесот на депопуларизација и од друга 
страна да ги истакне природните и наследните вредности како дел од културното наследството 
на Република Македонија. Во јуни 2007 година, се основа Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР), со цел ефикасно управување со финансиските 
средства од Буџетот на Република Македонија и со средствата од претпристапната помош на 
Европската Унија наменети за руралниот развој. 

Надлежности  на Агенцијата:
 извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството; 
 извршување на мерките за рурален развој; 
 реализација на средствата од претпристапната помош на Европската Унија за рурален 

развој – ИПАРД програма; 
 спроведување на мерките на државна помош во земјоделството; 






	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00222
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00222
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


