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АПСТРАКТ 

 
 Република Северна Македонија е познат производител на висококвалитетен 

тутун од ориенталски тип. Тутунот е од суштинско значење за нејзиниот економски 

развој, поради што е влезен во калкулациите и проекциите за стопанскиот раст на 

државата. Македонија се третира како земја која поседува капацитет, искуство и 

традиција за развој и осовременување на тутунопроизводството, а паралелно со тоа  

располага и со поволни почвени, климатски и економски услови за производство на 

квалитетен тутун и тутунски производи. 

Практиката и долгогодишното искуство покажуваат дека секој производител 

кој сака да развие свој бизнис со основна дејност тутунопроизводство мора да биде 

максимално подготвен за реализирање на својата идеја, да ги користи научните и 

апликативните сознанија, да го унапреди постоечкото производство, правилно да ги 

согледа и процени можностите за проширување на  бизнисот преку зголемување на 

прозводството на тутун, да изнајде сигурни деловни потенцијали за непречен развој 

на бизнисот, да располага со долгорочна стратегија за развој базирана на сеопфатен 

бизнис план и, конечно, да покажува исклучителна посветеност кон тоа што го 

работи. 

Деловните рeзултати ќе бидат загарантирани доколку при развивањето на 

семеен бизнис во тутунопроизводството се располага со: добри менаџерски 

способности, желба, истрајност, ориентираност кон поставената цел, прифаќање на 

одговорност, енергија, одлучност, самодоверба и посветеност кон работата, добра 

организациска поставеност на работните задачи, координираност на работната сила, 

како и визија за иднината која води кон развој и осовременување на постоечкиот 

биснис. Во овој труд посебно е обработена потребата од човечки потенцијал во 

тутунопроизводството, којшто во нашава држава е неизвесен поради стареењето на 

популацијата и масовното иселување на младите во странство како глобална 

тенденција. За тоа да се надмине, Македонија мора да има стратегија, мерки и 

програма за континуиран развој во иднина. 

Клучни зборови: тутунопроизводство, семеен бизнис, демографски фактор, 

менаџмент, мотивација, SWOT анализа, глобални трендови 
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ABSTRACT 

The Republic of North Macedonia is a well-known producer of high quality oriental 

tobacco. As an essential crop for its economy, tobacco is included in all calculations and 

projections for economic growth of the country. Macedonia has the capacity, experience 

and tradition to develop and modernize tobacco production, accompanied by favorable 

soil, climatic and economic conditions for production of good quality tobacco and tobacco 

products. 

Practice and the long experience show that every farmer who wants to develop business 

based on tobacco production must be fully prepared to realize his idea, to use scientific and 

applied knowledge, to improve existing production, to properly perceive and evaluate 

opportunities to expand the business by increasing tobacco production, to find reliable 

business potentials for unhindered business development, to have a long-term development 

strategy based on a comprehensive business plan and, finally, to show exceptional 

commitment to the work he does. 

Good business results will be guaranteed if the development of a family business in 

tobacco production is accompanied by: good managerial skills, desire, perseverance, 

orientation towards achieving the goals, acceptance of responsibility, energy, 

determination, self-confidence and commitment to work, good organizational settings of 

work tasks, coordination of the workforce, as well as a vision for the future that leads to 

the development and modernization of the existing business. This paper specifically 

addresses the need for human resources in tobacco production, which is quite uncertain 

factor in our country due to the aging population and the mass migration of young people 

abroad. To overcome this, Macedonia must build a strategy and program and take actions 

for continuous development in the future.  

 

Keywords: tobacco production, family business, demographic factor, management, 
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 1. ВОВЕД 

Семејните бизниси денеска се столб на многу силни светски економии. 

Благодарение на нивната флексибилност и прилагодливост кон турбулентното 

опкружување, тие се повеќе напредуваат и од мали семејни компании прераснуваат 

во огромни бизниси со голема финансиска моќ. Во изминативе децении, глобалните 

трендови се пресликуваа и во нашава држава, секако прилагодени на условите и 

капацитетите со кои се располага. Всушност, семејните бизниси станаа стожер и на 

македонското стопанство во сите негови сфери и носителите на тие бизниси 

секојдневно се соочуваат со огромни предизвици, не само од гледна точка на тоа 

како да се постави бизнисот во вистинска насока која ќе им носи успех и профит 

туку и како да ги одвојат семејните од бизнис односите. И во сферата на 

тутунопроизводството, организирањето на дејноста како семеен бизнис од пошироки 

размери, односно создавање на фармерско производство, претставува добра основа 

за солидна егзистенција, па дури и поголем профит. 

Изработката на овој магистерски труд кој ја обработува токму 

проблематиката на развивање на семеен бизнис во тутунопроизводството, со посебен 

акцент на влијанието на демографскиот фактор, има за цел што е можно повеќе да го 

потенцира фактот дека природните услови, расположливите земјоделски површини, 

традицијата и можностите за обезбедување на егзистенција или надополнување на 

семејниот буџет, се значаен предуслов за развивање на современ семеен бизнис во 

тутунопроизводната дејност во Република Северна Македонија. 

За развивање на современ семеен бизнис со основна дејност производство на 

тутун неопходен е развиен менаџмент со целокупните активности и соодветна 

мотивација на ангажираните членови. На таков начин се постигнува поголема 

ефикасност и ефективност во работењето, намалување на трошоците на 

производството, зголемување на продуктивноста и подобрување на резултатите на 

работењето. Toa треба да се насочи во согласност со тековите на современите 

светски достигнувања во дејноста, што подразбира сè поголемо внимание на самото 

производство како на неговата квантитативна лимитираност така и на неговата 

квалитативна подобност, заштитата на животната средина, социјалната сигурност, 

економска ефективност, здравиот начин на растење и развивање на растенијата, 
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исполнување на барањата на големиот број на невладини организации и Светската 

здравствена организација и сл. 

Развивањето на современ тутунопроизводствен бизнис подразбира обврска на 

тутунските фармери да ги имаат предвид многубројните фактори кои го условуваат 

нивниот успех и да покажуваат поголема посветеност, ангажираност и контрола на 

сите операции и процеси во производството на тутун. Во овој контекст, од 

тутунопроизводителите во нашава држава се бара своето производство на тутун да 

го издигнат на ниво на современ семеен бизнис, со примена на правилен менаџмент, 

правилно мотивирање на ангажираните лица, следење на интензивните промени во 

деловното опкружување, флексибилност во дејноста, преземање на соодветни 

претприемнички активности и поголема грижа за здрава животна средина како 

приоритетна задача и насоченост на тутунопроизводителите. За да можат тоа да го 

постигнат примарен услов е постоењето на работна сила во доволен број и со 

соодветно познавање и мотив за работа во оваа дејност. Всушност, населението, 

односно демографскиот фактор, за земјоделството игра мошне значајна улога и 

преку статистички анализи ќе биде истражуван во овој труд од неколку аспекти, при 

што акцентот ќе се стави на расположливата работна сила во нашава држава, 

нејзината старосна структура, постојаните движења посебно на младите лица кон 

државите од Европската Унија со барање на можност за подобра егзистенција, како и 

миграционите движења во рамките на самата држава. Во таа насока, во овој 

магистерски труд се потенцираат природните поволности, економските и 

социјалните неопходности како и постепеното осовременување на 

тутунопроизводството во Република Северна Македонија, за да се докаже дека 

постојат реални можности за подобрување на квалитетот и зголемување на 

просечниот принос по единица произведен тутун, особено преку развивање на 

современ бизнис од областа на тутунопроизводстото т.е. фармерско производство на 

тутун со континуирана едуцираност и посветеност на дејноста од страна на 

тутунопроизводителите, но и со содветна финансиска поддршка од страна на 

државата. 

Сублимирајќи ги сите претходно наведени факти, преку пет тези или поглавја 

во трудов се истакнува значењето на проблематиката која аналитички се истражува 

со цел да даде резултати кои ќе имаат соодветна практична примена. Точно поради 

тоа, на почетокот на трудот се анализираат карактеристиките, специфичностите и 
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перспективите на тутунопроизводството во Македонија и светот, потоа се дава осврт 

на состојбата на демографскиот фактор и неговото влијание врз 

тутунопроизводството, се анализираат факторите и можностите за развивање на 

успешен семеен бизнис во оваа област со користење на сеопфатна SWOT анализа и 

нагласување на придонесот на претприемачот, за на крајот преку емпириско 

истражување да се дојде до главната хипотеза на истражувањето, а тоа е дека 

развивањето на семеен бизнис на тутунопроизводство може да биде успешно 

доколку се изрази волја и спремност за работа од страна на лицата - 

тутунопроизводители врз основа на нивната проценка за добро познавање на 

дејноста со сите нејзини влијателни фактори и обезбедување задоволителна 

профитабилност, односно заработка. Тоа значи дека фундаменталните фактори за 

успешен семеен тутунопроизводствен бизнис се однесуваат на: земјиштето, 

природните услови (климата), капиталот, работната сила, менаџирањето и 

мотивацијата. Со користење на сите овие елементи ќе се постигне поголема 

ефикасност и ефективност во работењето, намалување на трошоците за 

производство и зголемување на продуктивноста што води кон севкупни подобри 

резултати во работењето и поголема профитабилност. 

1.1. Цел на истражувањето 

 

Целта на овој труд е да се укаже на можноста за користење на соодветен 

организационен пристап во производството на тутун, на можноста слабиот 

менаџмент со операциите да се замени со развиен и современ менаџмент пристап во 

целокупните активности, со соодветна мотивација на ангажираните членови. На 

таков начин ќе се постигне поголема ефикасност во работењето, намалување на 

трошоците на производството, зголемување на продуктивноста и подобра можност 

за обезбедување со потребните ресурси. Исто така, целта е да се иницира нашето 

традиционално тутунопроизводство да се подигне на ниво на современ семеен 

бизнис, со посебна насоченост кон четирите основни функции на менаџментот: 

планирање, организирање, раководење и контрола на организационите ресурси. 

Изработката на комплетен бизнис план, организирањето на работата и правењето на 

една добра стратегија на целокупниот процес на тутунопроизводство преку 

мотивирање и стимулирање на членовите на семејството или ангажираните 

работници, како и контролирање и анализа на постигнатите резултати треба да бидат 
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основа за започнување и успешно водење на семеен бизнис. Дополнително, со 

поттикнување на младите луѓе да се занимаваат со оваа дејност би требало да се 

постигне и позитивна демографска клима, односно да се влијае на намалувањето на 

внатрешната и надворешната миграција (т.е. сè помалку млади да заминуваат од 

селата, како и од државата во целина). Се разбира, започнувањето на семеен бизнис 

во тутунопроизводството е проследено со внатрешни предности и слабости и 

надворешни можности и опасности. Затоа, сите чинители треба да бидат активно и 

максимално вклучени во самиот процес, со што би се минимизирале слабостите и 

опасностите со давање приоритет на сите предности и позитивни страни кои ги нуди 

овој семеен бизнис. 
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2. TУТУНОТ И ТУТУНОПРОИЗВОДСТВОТО – 

КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО 

МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТ 
  

2.1. Потекло и историјат на тутунот 

 

Тутунот е род на кратколисни растенија од фамилијата Solanaceae по потекло 

од Северна и Јужна Америка. Всушност, Индијанците го користеле тутунот пред 

доаѓањето на Европјаните на американскиот континент. Се смета дека 6000 години 

п.н.е. растението што денес го знаеме како тутун започнало да расте на 

американскиот континент. Експертите веруваат дека околу 1 век п.н.е. Индијанците 

започнале да го употребуваат тутунот и тоа на најпримитивен начин, правејќи 

купчиња од суво лисје и стебла кои ги палеле и го вдишувале чадот. Од 6 до 10 век 

тие верувале дека тутунот е лек за сè и го користеле за лекување на рани и секаков 

вид на болка. Џвакањето на тутун се користело за лекување на забоболка. Првата 

слика која е доказ за пушењето е грнчарија од 11 век на која се гледа Маја -

Индијанец како пуши завиткани тутунски лисја.  

Покрај опојното дејство на тутунот и неговото користење во различни 

магиско-религиски одредби, древните Индијанци го користеле тутунот и за 

мирољубливи цели. На туѓинците во знак на добредојде им се нудело луле или 

завиткани тутунски лисја во форма на пура. Познат е и обичајот главатарите на 

индијанските племиња при склучување на мир да го користат прочуеното и богато 

украсено луле на мирот како средство за склучување на мировен договор, пушејќи 

од едно исто луле наизменично, што претставувало потврдување на постигнатиот 

мировен договор. 

Најраните пишани докази за тутунот се поврзани со името на Кристофер 

Колумбо и неговото стапнување на 12 октомври 1492 година на островот Сан 

Салвадор (Свети Спас), мал остров од Бахамскиот архипелат. Тој во бродскиот 

дневник запишал дека видел како на домородците - Индијанци низ носот им 

излегува чад и како пушеле некакви суви лисја. Завитканите лисја Индијанците ги 

викале „табакос“
1
. Неколку години по откривањето на Америка тутунот бил 

пренесен во Европа од страна на Шпанците и Португалците. Сепак, за прв човек кој 

                                                           
1
Узуноски, M. Производство на тутун, Стопански весник Скопје, 1985 стр. 16 
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го донел тутунското семе во Европа во 1519 година се смета Хернандес де Овиедо, 

шпанскиот гувернер на Сан Доминго. 

Во чест на Jean Nicot, француски амбасадор во Португалија кој оттаму прв го 

пренесол тутунското семе на францускиот двор, ботаничарот Lonitzer во 1565 година 

на тутунот му го дал името Nicotiana. Германските хемичари Posselt и Raiman во  

1828 година од тутунските лисја за прв пат издвоиле еден алкалоид во чиста 

состојба, кој исто така во чест на Jean Nicot го нарекле никотин. 

Откако во Европа тутунот најпрво се проширил во двете најголеми 

колонијални држави, Англија и Шпанија, за брзо време се пренесол и во останатите 

европски држави. Така, во 1560 година тутунот стигнал во Германија, во 1568 го 

имало во Унгарија, а во 1579 година во Италија. На почетокот на 17 век тутунот бил 

пренесен и во Русија.  

На тутунот не се гледало секаде благонаклоно. Првиот запис за штетноста на 

тутунот потекнува од Англија во 1604 година, кога кралот на Англија Џејмс I ја 

напишал својата теза за штетноста на тутунот, познатата полемика со наслов 

„Противудар за тутунот” ("A Counterblaste to Tobaccо"), издадена во 1672 г.
2
 Во овој 

есеј, кралот најостро го критикува пушењето и неговите штетни последици. Во 

Русија, царот Михаил Фјодорович донесол указ со кој се забранува пушењето, а како 

причина било наведено дека пушачите биле главните виновници за честите пожари 

кои уништувале цели населби од дрвени куќи. Во Турција првите административни 

забрани датирале од времето на султанот Осман II од 1622 година, а во 1633 година 

султанот Мурат IV издал посебна забрана според која „ако некое лице обработува 

или пуши тутун, без разлика дали е јаничар или кадија, треба да се обеси пред 

куќата“.
3
 Во Италија во 1692 година пет калуѓери биле живи заѕидани поради 

употребата на тутун. 

Според францускиот патописец Pourqueville, тутунот во Отоманската 

империја го донеле двајца француски трговци кон крајот на XVI век. Веќе во 1601 

година постојат пишани податоци за користењето на тутунот во Анадолија, кој потоа 

се проширил и низ целата територија на империјата, вклучувајќи ја и Македонија 

која била во нејзин состав во тоа време.  

                                                           
2
"A Counterblaste to Tobacco". University of Texas. Retrieved 17 February 2017 

3
 Маткоски, А. Кон раната историја на тутунот на Балканскиот полуостров со посебен 

осврт на Македонија . Гласник на Институтот за национална историја бр. 2-3 Скопје, 1966, 

стр. 32  
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Од четирите култури донесени од Америка по откривањето на 

таканаречениот Нов Свет од страна на Кристофер Колумбо: компирот, пченката, 

доматот и тутунот, последнава е единствената која веднаш се распространила 

насекаде во светот и која предизвикала огромно влијание врз развојот на 

индустријата и светот воопшто. Се смета дека првичната колонијална експанзија 

била придвижена токму од тутунската индустрија и истата била причина за еден од 

првите колонијални конфликти со Индијанците, како и водечка причина за 

употребата на африкански робови.  

Од воведувањето на тутунот во Европа поминало многу време додека тој не 

започнал да се употребува за пушење. Употребата на тутунот преку шмркање се 

задржала во Европа доста долго време, па на пример во Франција до Револуцијата во 

1879 година тутунот исклучиво се употребувал во вид на бурмут, а многу малку се 

употребувало лулето. Првата патентираната машина за правење цигари била 

измислена од Nepomuceno Adorno
4
 од Мексико во 1847 година, годината кога Philip 

Morris ја отворил својата прва продавница на рачно виткани турски цигари во 

Лондон. Употребата на тутунот во форма на цигари станала пошироко 

распространета за време и по завршувањето на Кримската војна, кога британските 

војници почнале да ги имитираат своите отомански турски другари и руски 

непријатели кои, во недостаток на соодветна хартија за цигари, почнале да виткаат и 

пушат тутун во ленти завиткани од стари весници.
5
 

Ако 19-тиот век е век кога се појавува цигарата, 20-тиот век слободно можеме 

да го наречеме век кога кралството на цигарите го достигнува својот врв. Така, 

според статистичките податоци во 1900 година биле произведени 4,4 милијарди  

цигари. Таа бројка во 1924 година е зголемена на 70 милијади цигари само во САД. 

Особена полуларизација цигарите добиваат во Првата и Втората светска војна, кога 

огромни количества на цигари биле испраќани на фронтовите, создавајќи армија на 

никотински зависници.  

Денес фабрикацијата на цигари опфаќа преку 90 % од вкупната продукција на 

тутунски преработки. Во Македонија, производството на цигари започнало во 1942 

година во Прилеп.  

Уште од самите почетоци па сè до денес, производството на тутун е поврзано 

со големи финансиски средства. И денес тутунот зазема важно место во светската 

                                                           
4
 "Patents for inventions. Abridgments of specifications". 29 December 1870 – via Google Books. 

5
 Goodman, E. Tobacco in history: the cultures of dependence, Routledge, New York, 1993, стр.97 
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економија било преку одгледување на значителни површини било преку развиена 

трговија, или преку развиена тутунска индустрија и тутунски производи. Сите овие 

во значителна мера придонесувале и придонесуваат и денес за полнење на буџетите 

на одделните држави.  

За значењето на тутунот во обезбедувањето на одредени финансиски средства 

постојат податоци уште од XVII век. Првиот данок на увозот на тутун го воведува 

Англија во 1604 г. Подоцна, во 1624 година, кралот Џејмс создал кралски монопол, 

па тутун можел да се увезува само од Вирџинија, а кралската лиценца за продажба 

на тутун чинела 15 фунти. Во Венеција данокот на тутун се вовел во 1626 година, во 

Германија во 1637 година, а во Баварија бил воведен монопол врз производството и 

изработката на тутунски производи. Истото го направила и Франција во 1674 година, 

а овој монопол траел сè до Француската револуција. Рускиот цар Петар Велики ги 

отповикал забраните на неговите претходници и ѝ дал дозвола на една англиска 

компанија за увоз на 1,5 милиони фунти тутун годишно, од што монархијата би 

имала приоход од 28 000 фунти годишно. За влијанието на тутунот врз полнењето на 

американскиот буџет зборува фактот што, на пример, до 1883 година акцизата за 

тутун изнесувала една третина од внатрешните приходи собрани од владата на САД. 

Податоците од Даночната служба на САД (Internal Revenue Service) за 1879-80 г. ги 

прикажуваат приходите од данокот на тутун од 38,9 милиони долари, наспроти 

вкупните приходи од 116,8 милиони долари.  

И денес тутунот учествува како значаен продукт во бруто домашниот 

производ на одредени земји, а во нив спаѓа и Македонија.  

Табела 1 – Некои макроекономски показатели во Македонија 

Показател 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

БДП 

во милиони евра  
мил.евра 

6095 6772 6767 7109 7544 7585 8150 8562 9072 9723 10.010 

БДП по глава 

на жител 

во евра 
2982 3308 3300 3459 3665 3680 3948 4141 4382 4691 4827 

Учество на 

земјоделскиот сектор 

во БДП во % 

 

9,9 

 

11,4 

 

10,3 

 

10,1 

 

9,4 

 

9,1 

 

10 

 

10,1 

 

9,7 

 

9,1 

 

7,9 

Извор: Годишен земјоделски извештај за 2017 година на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство 

Просечната вредност на извозот на земјоделско-прехранбени производи за 

периодот 2012-2016година изнесувала 497,3 милиони евра. Од аспект на вредноста 
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на извозот, тутунот и виното се најважните извозно ориентирани земјоделско-

прехранбени производи. Тутунот учествува со околу ¼ во вкупната вредност на 

извозот на земјоделски производи, а вредностите за извозот по тони и вкупната 

вредност во илјади долари, споредено со Европа и светот се дадени во следнава 

табела: 

Табела 2 – Извоз на суров тутун во илјади долари во Македонија, Европа и светот за 

периодот 2000-2016 година 

Година 

Македонија Европа  Свет 

Извоз на 

тутун во 

тони  

Вредност 

во илјади 

долари 

Извоз 

на 

тутун 

во тони  

Вредност 

во илјади 

долари 

Извоз на 

тутун во 

тони  

Вредност 

во илјади 

долари 

2000 15.678 47.695 472.090 1.264.994 1.954.934 5.707.694 

2001 15.306 47.127 469.374 1.173.146 2.191.820 5.839.288 

2002 17.705 58.176 490.091 1.297.361 2.102.507 5.359.681 

2003 22.687 70.233 507.405 1.560.866 2.186.211 5.958.938 

2004 16.958 61.657 564.033 1.936.528 2.476.575 6.908.551 

2005 21.605 90.914 541.648 1.882.542 2.440.309 7.125.295 

2006 29.408 92.460 544.779 1.857.570 2.445.725 7.505.026 

2007 25.974 98.399 534.729 1.895.871 2.622.657 8.568.986 

2008 19.739 97.512 527.134 2.232.352 2.648.611 10.163.842 

2009 16.112 88.098 521.002 2.530.734 2.637.171 11.160.570 

2010 16.839 95.452 464.678 2.328.890 2.474.572 11.101.057 

2011 21.849 118.075 431.744 2.446.885 2.463.926 11.242.809 

2012 22.954 121.340 481.874 2.595.420 2.641.523 12.156.763 

2013 25.864 153.245 461.851 2.719.874 2.597.396 12.694.213 

2014 23.996 127.876 482.011 2.865.816 2.369.508 11.858.995 

2015 22.775 95.856 562.199 2.859.002 2.261.386 10.921.255 

2016 27.692 118.120 570.394 2.933.955 2.399.690 11.103.576 

2017 29.900 139.155     

Извор: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO - Database 

Од неа се гледа дека во 2016 година од извоз на суров тутун Македонија 

остварила девизен прилив од 118 милиони долари, а во 2017 - 139 милиони долари, 

што претставува 26 % од вкупниот извоз на земјоделски производи . 

Денес тутунот е и најконтроверзната легална земјоделска култура во светот. 

Постои активна кампања против пушењето, која треба да влијае и врз 

потрошувачката на цигари и врз производството на тутун. Варшавската декларација 

за Европа без тутун од 2002 година го идентификува тутунот како голема закана за 

благосостојбата на луѓето и предлага агресивни политики против него. Во 
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декларацијата се наведува дека здравјето е приоритет во однос на производството на 

тутун и затоа треба да се разгледа решение за негово заменување. Сите идни 

регулативи се однесуваат на намалување на обемот на производство на тутун и 

областите за производство во сите земји членки на ЕУ. Ова наметнува закана за 

Македонија, која има кандидатски статус за членка на ЕУ, а овие регулативи би 

можеле да имаат економско и социјално влијание врз македонскиот тутунски сектор, 

кога Македонија официјално ќе влезе во ЕУ. Дотогаш тутунот ќе продолжи да 

постои на земјоделските површини и во наредните години, бидејќи досега не постои 

видлив алтернативен земјоделски примарен производ којшто ќе ги обезбеди истите 

економски и социјални ефекти за домашните тутунопроизводители. 

2.2. Специфичности и карактеристики на тутунопроизводството во 

Македонија 

 

Македонија има долга историја на одгледување на тутун. Според бројни 

сознанија, тутунот во Македонија бил донесен од Турција, односно од тогашната 

Отоманска Империја во 16 век. Првпат тутунот бил засаден во Македонија во 1574 

година, а помасовно почнал да се сади во XVII век. Веќе кон крајот на XVIII век од 

производство на тутун живееле 20 000 семејства, со производство на 100 000 бали  

тутун.
6
 

Првиот магацин за откуп на тутун бил изграден во 1873 година во Прилеп, 

што воедно означува и почеток на развојот на тутунската индустрија кај нас. За 

извезениот тутун се плаќале 12 аспри царина по ока, а просечната цена била 36 

аспри, што значи тогаш на Македонија и носел приход од 4.000.000 аспри, а 1/3 од 

тие пари влегувале во касата на Султанот. Поради своите високоароматични 

својства, за кои пишувал New York Times уште во 1917 година, споредувајќи го 

македонскиот со кубанскиот тутун, тутунот во Македонија стекнал големо реноме. 

Така, во 1917 година во Македонија биле откупени 10 000 тони тутун кои просечно 

чинеле по 1$, што значи приходот изнесувал 10 милиони долари. 

По 1918 година во Македонија се произведувал ориенталски тутун од типот 

ксанти или скече, кој бил прилично застапен во производството. Покрај овој, се 

среќавале и други типови тутун како ермија, џумај-бале, црвена китка, како и разни 

сорти изведени од комбинации со други типови тутун. Поради постоењето на голема 

                                                           
6
Миле Узуноски, Производство на тутун ,Стопански весник Скопје, 1985 г.,стр. 20 
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сортна мешавина во производството на тутун, управата на Државниот монопол 

решила да се изврши извесна селекција, по што по неколкугодишна работа е добиен 

типот прилеп, кој денес е најраспространет на територијата на Македонија.  

Оттогаш па до ден денес, на овие простори се одгледува квалитетен 

ориенталски тутун кој поради своите ароматични својства е баран на светскиот 

пазар. Всушност, ориенталски (ситнолисни) тутуни се високоароматични сорти 

тутун со мали листови кои се одгледуваат најмногу во Македонија, Турција, 

Бугарија и Грција. Голем дел од раните марки цигари се состоеле речиси само од 

ориенталски тутун. Денес тој главно се користи во мешавините за цигари (типичната 

американска цигара во себе содржи светла вирџинија, берлеј и ориенталски тутун). 

Во последниот десетгодишен период (2010 – 2019 г.) во производството на 

тутун од нашава Република се застапени главно ориенталските тутуни од 

ароматичните типови прилеп, јака, басмак и џебел, а крупнолисните тутуни од 

типовите вирџинија и берлеј воопшто не се одгледуваат. Со најголем дел во 

производството учествува типот прилеп (84 %), потоа типот јака (14 %), а со најмал 

дел  типот басмак (1,8 %) и со незначителен дел типовите џебел и отља (0,2 %). 

Процентуалното учество на различните типови тутун во периодот 2010 - 2019 година 

е даден на следниов графикон : 

 

Графикон 1 – Процентуално учество на различните типови тутун во Република 

Македонија во периодот 2010 - 2019 година 
7
 

                                                           
7
 Службен весник на Република Северна Македонија – Стратегија за производство на тутун 

за периодот 2020 - 2026 година со Акционен план бр.267 стр.11-12  

 

84% 14% 

1.80% 

0.20% 

Прилеп Јака Басмак Џебел и Отља 



  18 
 

Процентот е уште повисок во последниве 3 години, па типот прилеп учествува 

просечно со високи 95 %, а производството на типот јака постојано опаѓа и сега е на 

5 %, додека останатите типови (џебел, басмак и отља) веќе 4 години воопшто не се 

произведуваат. Намалувањето на производството на тутун од типот јака на 5 % од 

вкупното производство на тутун е резултат на помалата побарувачка на суровината 

од овој тип на пазарот, како и помалиот биолошки потенцијал на двете 

комерцијализирани сорти (ЈВ 125 3 и Јака 48) во однос на сортата Прилеп П – 66/9, 

со која постепено се заменуваше производството на тутун во реоните на типот јака. 

 

2.2.1 Климатски и почвени карактеристики на тутунопроизводството 

 

Тутунот се одгледува и успева на посиромашни почви, на кои другите 

култури не даваат соодветен принос како што дава тoj. Примарното производство на 

тутун е лоцирано на површини со слаб бонитет, кои се на маргините за друго, 

алтернативно производство. Се работи за деградирани површини, скромни со 

хранливи, минерални и органски материи, но погодни за одгледување на тутун, затоа 

што тој е скромно и издржливо растение со минимални потреби за вегетирање. 

Поради ваквите природни карактеристики за негово производство, тој опфаќа најмал 

дел обработлива површина, а обезбедува повеќекратни приходи, како ниедна друга 

полeделска култура. 

Во однос на климатските карактеристики, иако тутунот е суптропско 

растение, неговата издржливост овозможила тој сепак да се распространи насекаде 

во светот. Така и во нашата држава, иако климата е претежно континентална, таа е 

сепак благопријатна за одгледување на тутун и развој на тутунопроизводството. 

Просечната средногодишна температура и просечното количество на врнежи се 

дадени во следнава табела: 
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Табела 3 - Климатски податоци на територијата на Македонија 

Општина Година  2012 2013 2014 2015 2016 Просек 

Берово 

Средногодишна 

 температура
 0
C 9,4 9,8 10 9,7 9,7 9,72 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 784,2 681,3 1040 804,5 718,3 805,66 

Битола 

Средногодишна 

 температура
 0
C 11,8 12,7 12,6 12,1 12,6 12,36 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 742,9 621,6 850,7 671,7 685,5 714,48 

Демир 

Капија 

Средногодишна  

температура
 0
C 14,7 15,1 14,9 14,5 14,7 14,78 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 603 670,3 813,1 684,2 539,4 662 

Крива 

Паланка 

Средногодишна  

температура
 0
C 10,9 11,1 10,9 11 11 10,98 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 666,2 619,7 966,5 790,8 727,9 754,22 

Охрид 

Средногодишна  

температура
 0
C 12 12,1 12,1 11,9 12,2 12,06 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 971,2 699,9 693,2 782,9 800,3 789,5 

Прилеп 

Средногодишна  

температура
 0
C 12 12,5 12,3 12,1 12,5 12,28 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 564,2 566,9 801,4 683,8 536,7 630,6 

Скопје-

3,Рид  

Средногодишна 

температура
 0
C 13,8 13,8 13,6 13,7 13,45 13,67 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 412,7 414,4 782,9 526,3 682,9 563,84 

Штип  

Средногодишна  

температура
 0
C 14 14,2 13,9 13,9 13,9 13,98 

Просечно годишно количество 

на врнежи (mm) 403 504,6 803,1 621,6 456,3 557,72 

Извор : Управа за хидрометеоролшки работи 

Тутунот како изразита трудоинтензивна култура акумулира во голема мера 

човечки труд. Ова особено се однесува на производството на ориенталските сорти. 

Самата технологијата на производство на оваа култура е доста сложена и 

специфична: таа се одвива во три одделни етапи - расадска, нивска и побербена. Во 

секоја од овие етапи има голем број работни операции, на пр. кај ориенталските 

тутуни се потребни 20 работни операции за расадничката, 16 за нивската и 11 за 

побербената етапа, или вкупно 47 работни операции. Поради тоа, производството на 

тутун ангажира значителна работна рака, што е од посебно значење за 

недоразвиените земји и подрачја. 
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На територија на Република Северна Македонија постојат одредени разлики 

во одделни региони и реони на релјефот, надморската височина, близината на 

морето, езерата и дејството на другите клими. Овие разлики го условуваат 

производството на одделни типови тутун во одредени реони. Квалитетните 

ориенталски тутуни се добиваат во реоните со почви посиромашни со хранливи 

материи и во сушни услови за време на вегетациониот период. Со цел да се добие 

подобро и поорганизирано производство, на територијата на Македонија е извршено 

реонирање. 

Република Македонија, заради усогласување со Регулативата 1059/2003 на 

Европскиот парламент NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistic) со која се 

регулира воспоставувањето на заедничка статистичка класификација на 

територијалните единици за прибирање, обработка и усогласување со регионалните 

статистики од Европската Унија, во 2007 година ја усвои номенклатурата на 

територијалните единици за статистика – NTEC објавена во Службен весник на 

Република Македониja бр. 158/2007. Според оваа номеклатура, територијата на 

Република Македонија е поделена на осум плански региони, кои служат за 

статистички, економски и административни цели, а тоа се: 

1. Вардарски регион 

2. Источен регион 

3. Југозападен регион 

4. Југоисточен регион 

5. Пелагониски регион 

6. Полошки регион 

7. Североисточен регион 

8. Скопски регион 



  21 
 

 

Слика 1 - Поделба на Република С. Македонија по региони 

 Се разбира, кога станува збор за производството на тутун постојат одредени 

насоки за тоа кој тип на тутун во кои реони да се одгледува, и тоа согласно со 

почвено-климатските, релјефните и другите карактеристики. 

Во продолжение е внесена анализата за годишното и просечното 

производство на тутун по региони.  

Табела 4 – Годишно и просечнo производство на тутун по региони (2005 - 2018) 

Година 
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2005 2.308 1170 66 9.831 13.613 9 223 470 27.691 

2006 2.290 1048 71 9.225 11.922 5 239 235 25.036 

2007 1.814 757 56 8.688 10.371 3 86 281 22.056 

2008 1.285 558 83 6.284 8.638 4 71 164 17.087 

2009 2.129 790 127 8.867 11.783 2 67 357 24.122 

2010 2.586 923 92 12.017 13.977 2 112 571 30.280 

2011 2.139 607 67 11.581 11.469 2 75 597 26.537 

2012 1.892 731 129 11.078 12.836 1 33 633 27.333 

2013 2.236 814 124 10.301 13.746 1 58 580 27.859 

2014 2.545 560 117 9.583 14.127 1 60 585 27.578 

2015 2.237 457 151 7.280 13.511 1 81 519 24.237 

2016 2.053 566 146 6.912 14.973 1 124 669 25.443 

2017 1.140 362 152 6.012 14.584 1 136 497 22.885 

2018 2.280 382 138 7.012 15.010 0 158 568 25.547 

Просек 2.066,7 694,6 108,5 8905,1 12.897 2.4 108.8 480.4 25.263.6 

%  8,18% 2,75% 0,43% 35,25% 51,05% 0,01% 0,43% 1,90% 100,00% 

Извор: Државен завод за статистика  
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Од табелата се гледа дека најголеми производители се Пелагонискиот и 

Југоисточниот , на кои отпаѓа повеќе од 86 % од вкупното производство на тутун во 

нашата земја.  

Како во светот така и кај нас, производството на тутун варира во одделните 

години. Последните години Македонија е околу 30-та по количеството на 

произведен тутун (2014 30-та, 2015 30-та и 2016 година 28-ма). Според податоците 

од Државиот завод за статистика за производството на засеана површина во хектари 

и приносот (kg//ha) во периодот од 1953 до 2018 година, како и за оствареното 

производство и склучените договори ги имаме следниве податоци (Табела 5): 

Табела 5 - Остварено производство во тони, засадени површини под тутун во 

хектари, просечен принос и број на склучени договори во Македонија 

Година  
Засадена површина 

(hа) 

Принос 

(kg/ha) 
Производство (t)  

Број на 

склучени 

договори  

1953 17.361 790 13.715 78.296 

1954 18.704 710 13.280 78.311 

1955 21.856 900 19.670 79.327 

1956 21.061 660 13.900 76.876 

1957 28.447 1030 29.300 92.987 

1958 25.352 710 18.000 85.267 

1959 23.953 860 20.600 78.481 

1960 20.435 690 14.100 60.343 

1961 14.105 570 8.040 62.409 

1962 20.286 700 14.200 74.809 

1963 28.523 880 25.100 101.375 

1964 32.632 950 31.000 104.697 

1965 32.184 870 28.000 96.507 

1966 34.342 760 26.100 103.910 

1967 31.599 870 27.491 98.420 

1968 30.103 670 20.169 79.584 

1969 27.160 810 22.000 77.558 

1970 28.833 820 23.643 69.586 

1971 26.986 800 21.589 65.392 

1972 28.983 1000 28.983 69.770 

1973 28.962 1120 32.437 71.886 

1974 30.084 930 27.978 69.913 

1975 33.132 1030 34.126 78.776 

1976 32.739 1030 33.721 79.408 

1977 31.355 1030 32.296 74.313 

1978 29.116 1070 31.154 67.536 

1979 27.016 1090 29.447 59.677 
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1980 26.502 890 23.587 55.355 

1981 25.442 1230 31.294 50.831 

1982 26.984 1260 34.000 60.259 

1983 27.096 830 22.490 58.757 

1984 25.923 1185 30.719 53.692 

1985 28.505 1078 30.728 71.033 

1986 30.216 1159 35.020 80.256 

1987 25.465 1125 28.648 57.826 

1988 18.534 1201 22.259 54.440 

1989 24.456 1126 27.537 49.135 

1990 20.825 790 16.452 38.809 

1991 18.324 1375 25.195 40.750 

1992 22.497 1178 26.502 49.348 

1993 21.373 1123 24.002 53.809 

1994 14.864 1269 18.862 35.416 

1995 10.891 1440 15.683 24.752 

1996 11.738 1313 15.412 27.110 

1997 19.290 1312 25.308 33.050 

1998 25.016 1309 32.746 54.661 

1999 24.700 1189 29.368 44.822 

2000 22.790 973 22.175 37.617 

2001 20.067 1157 23.217 33.906 

2002 20.530 1116 22.911 26.971 

2003 18.008 1332 23.986 32.000 

2004 17.715 1221 21.630 27.343 

2005 18.485 1498 27.691 38.000 

2006 17.507 1436 25.036 29.230 

2007 17.183 1287 22.056 29.771 

2008 17.064 1001 17.087 30.519 

2009 17.809 1355 24.122 38.710 

2010 20.300 1492 30.280 40.743 

2011 19.693 1348 26.537 33.234 

2012 19.656 1392 27.333 29.090 

2013 19.178 1453 27.859 42.367 

2014 17.758 1553 27.578 34.445 

2015 16.128 1503 24.237 28.454 

2016 16.379 1554 25.443 27.380 

2017 15.961 1643 22.885 29.132 

2018 16.582 1541 25.547 34.104 

Извор: Државен завод за статистика 

www.stat.gov.mkhttp://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Zemjo

delstvo__RastitelnoProizvodstvo/125_RastPro_Mk_PoseviVk_mk.px/table/tableViewLay

out2/?rxid=7d2a582c-16b6-4ff9-a0ae-8fb3ab08bdce 

http://www.stat.gov.mk/
http://www.stat.gov.mk/
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Zemjodelstvo__RastitelnoProizvodstvo/125_RastPro_Mk_PoseviVk_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=7d2a582c-16b6-4ff9-a0ae-8fb3ab08bdce
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Zemjodelstvo__RastitelnoProizvodstvo/125_RastPro_Mk_PoseviVk_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=7d2a582c-16b6-4ff9-a0ae-8fb3ab08bdce
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Погоре наведените графички податоци можат да ни дадат одредена глобална 

слика за тоа како се движи производството на тутун во нашата земја во периодот од 

шест и пол децении. Од графиконот се гледа дека тутунопроизводството во однос на 

засадената површина кај нас е стабилно и, и покрај одредени осцилации во дадени 

години, се движи во границата од 20.000 хектари. Последниве години е забележано 

негово намалување и се движи околу 16.000 ha. Во однос на производството, тоа 

исто така со одредени осцилации се движи околу 25.000 тони. Промени се 

забележуваат во бројот на склучени договори, кој забележува драстичен пад во 

однос на првите години и сега се движи околу 30.000 склучени договори. И оваа 

бројка во последниве години е релативно стабилна. Кај последната компонента - 

приносот по  хектар, забележуваме значителен раст од пред 60–тина години до сега, 

па од околу 700 kg/ha приносот е зголемен на околу 1500 kg/ha. Ова покажува дека 

производството на тутун ги следи светските текови каде исто така има зголемување 

на приносот, но сепак нашата земја заостанува зад светскиот просек од 1800kg/ha. 

 

 
Графикон 2 - Остварено производство во тони, засадени површини под тутун во 

хектари, просечен принос (kg/ha) и број на склучени договори во Македонија за 

периодот 1953 – 2018година. 

Во нашава држава апсолутно не е доведено во прашање постигнувањето на 

просечно производство од околу 30.000 тони, за што е потребен мал напор, како на 

општеството така и на производителот и купувачот. На нашето општество му е 
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неопходно поефикасно дефинирање на стратегијата за тутунот како традиционално 

значајна култура кај нас. Тука се подразбира обезбедување на законска клима - 

економска и социјална, во која ќе се одвива производството. Притоа, производителот 

треба строго да се придржува на договорените количини и сорти на тутун, а 

откупувачот, пак, треба да му осигура константна деловна откупна политика која ќе 

го стимулира производството, заедно со општествената заедница. Всушност, по 

подолго време Македонија го стабилизира тутунското производство како по 

квалитет така и по квантитет, по што се изедначува со предтранзицискиот период.  

 Тутунопроизводството станува сé попродуктивно, остварува поголем принос по 

единица површина и по кооперант, односно се зголемува ефикасноста на користење 

на капацитетот на земјиштето и расположливата работна сила. Во структурата на 

откупениот тутун доминираат висококвалитетните откупни класи, што се одразува и 

во динамиката на цените во откупните класи.  

Производството и по квалитет и по квантитет е во сооднос со производството на 

ориенталски тутун во Бугарија и Грција и има постабилен тренд. Врз 

стабилизацијата влијаат и мерките на државата кои се однесуваат на воведувањето 

стимулации за поддршка и развој на тутунопроизводството. 

 

2.3. Специфичности и карактеристики на тутунопроизводството во 

светот 
 

По својата распространетост, тутунот зазема едно од водечките места во светот. 

Речиси нема земја во светот каде тој не се одгледува. Вкупно 129 земји се 

производители на тутун на пет континенти, и тоа Америка, Азија, Африка, Европа и 

Австралија и тој зазема значајно место во светската екoномија. Големата 

разновидност на типови и сорти тутун и нивното различно реагирање на различните 

интензитети од вегетациските фактори во голема мера ја овозможуваат оваа негова 

специфичност. Од друга страна, релативно кусиот вегетациски период на нива (од 60 

до 150 дена во зависност од сортата, климатските услови и начинот на одгледување) 

исто така позитивно влијаат врз неговата широка распространетост. Посебно значаен 

момент за големината на неговата распространеност е сè поголемата потрошувачка 

на тутунските преработки. Оттука е разбирливо настојувањето на најголемиот број 

земји во светот во прв ред да ги задоволат сопствените потреби и да го ограничат 
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колку што е можно увозот на тутун. Едни од ретките земји каде што не се одгледува 

тутун се Англија, Данска, Норвешка и Египет. 

Динамиката на движењето на производството на тутун во светот според 

ангажираните површини за одгледување, како и според количините на 

произведениот тутун и приносот остварен по единица хектар од 1961 година до 2017 

година, односно во последниве 5 децении, прикажани на следнава табела: 

Табела 6 - Светско производство на тутун изразено во тони, по засадена 

површина и просечен принос за периодот 1961-2017 година
8
 

Година 
Засадена површина (ha) 

Вкупно производство 

(t) 
Принос (kg/hа) 

1961 3.398.158 3.573.815 1051,7 

1962 3.558.852 3.935.808 1105,9 

1963 3.898.915 4.265.315 1094 

1964 3.881.609 4.660.809 1200,7 

1965 3.793.646 4.355.632 1148,1 

1966 3.824.275 4.591.428 1200,6 

1967 3.868.635 4.891.506 1264,4 

1968 3.772.567 4.766.053 1263,3 

1969 3.850.104 4.675.245 1214,3 

1970 3.770.286 4.663.176 1236,8 

1971 3.716.936 4.567.459 1228,8 

1972 3.922.702 4.934.530 1257,9 

1973 3.912.073 4.949319 1265,1 

1974 3.933.032 5.299.463 1347,4 

1975 4.131.474 5.418.558 1311,5 

1976 4.383.883 5.732.973 1307,7 

1977 4.439.484 5.582.693 1257,5 

1978 4.565.925 5.987.668 1311,4 

1979 4.095.796 5.434.067 1326,7 

1980 3.897.572 5.258.295 1349,1 

1981 4.119.048 5.981.468 1452,1 

1982 4.541.214 6.948.556 1530,1 

1983 4.248.027 5.987.789 1409,5 

1984 4.204.665 6.554.452 1558,9 

1985 4.694.860 7.049.189 1501,5 

1986 4..273.688 6.007.986 1405,8 

1987 4.256.949 6.177.950 1451,3 

1988 4.527.657 6.839.755 1510,7 

1989 4.796.417 7.065.400 1473,1 

1990 4.646.021 7.137.640 1536,3 

                                                           
8
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1991 4.887.320 7.555.180 1545,9 

1992 5.314.496 8.327.279 1566,9 

1993 5.288.599 8.339.455 1576,9 

1994 4.234.714 6.450.918 1523,3 

1995 4.132.682 6.269.783 1517,1 

1996 4.653.545 7.393.387 1588,8 

1997 5.377.923 8.944.164 1663,1 

1998 4.386.995 6.879.339 1568,1 

1999 4.321.807 6.970.736 1612,9 

2000 4.143.849 6.686.423 1613,6 

2001 3.828.158 6.105.217 1594,8 

2002 3.884.180 6.409.562 1650,2 

2003 3.791.144 5.998.473 1582,2 

2004 3.892.212 6.558.254 1685 

2005 3.973.204 6.721.310 1691,7 

2006 3.828.194 6.542.296 1709 

2007 3.633.810 6.165.596 1696,7 

2008 3.794.338 6.647.544 1752 

2009 3.931.779 7.142.371 1816,6 

2010 3.949.280 6.944.875 1758,5 

2011 4.216.505 7.481.169 1774,3 

2012 4.169.669 7.593.955 1821,2 

2013 4.249.290 7.606.741 1790,1 

2014 4.014.392 7.305.312 1819,8 

2015 3.738.071 6.838.675 1829,5 

2016 3.564.379 6.399.092 1795,3 

2017 3.528.473 6.501.646 1842,6 

Извор: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO - Database 

 

Од табелата се гледа дека имаме континуиран раст на производството на 

тутун, кое од 1961 до 2017 година е зголемено за повеќе од 2 пати. Исто така, се 

забележуваат одредени турбуленции во одделни години. Така, ако производството 

на тутун било околу 3,5 милиони тони во 60-тите годни, во 70–тите тоа ја преминува 

границата од 5 милиони тони, во 80-тите границата од 7 милиони тони, за во 90-тите 

години да оди над 8 милиони тони. Во последниве пет години имаме намалување на 

производството на тутун и во 2017 година тоа изнесуваше 6.501.646 тони.  

Зголемување имаме и во приносот по единица хектар, кој во 60-тите години 

се движи нешто над 1000 kg (1.054 kg/ha во 1961 ) за во 2017 година да достигне до 

1.842,6 kg/ha. Во однос на засеаните површини нема такви големи промени, па 
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моменталните засадени површини се на ниво на 60–тите години, а зголеменото 

производство се должи на зголемениот принос по едниица хектар. 

 

Графикон 3 - Производство на тутун во тони од 1961 до 2017 година по 

континенти
9
 

 

Гледано по континенти, се забележува драстично зголемување на 

производството на тутун и тоа најмногу кај неразвиените и слаборазвиените земји на 

сметка на развиените земји кај кои има драстичен пад. Така, од најголем 

производител во 60-тите години американскиот континент со повеќе од 40 % од 

вкупното производство на тутун, денес Америка произведува само нешто над 20 %. 

За разлика од неа, на африканскиот континент има постепен раст до 11%, а на 

азискиот континент скоковит раст од 38 % на над 62 % од вкупното тутунско 

производство. Ова се должи пред сè на Кина, која израсна во водечки светки 

производител на тутун. На европскиот континент е присутно намалување на 

производството, па така Европа која произведувала 13 % од вкупниот тутун во 60-

                                                           
9
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тите години на минатиот век и достигнала раст до 20 % во 80-тите години, денес 

зафаќа само 3 % од светското производство на тутун.  

Распоредот на светското производство на тутун по континенти е даден на 

следниов графикон:  

 

Графикон 4 - Процентуална застапеност на производството на тутун по континенти 

Извор : Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO - Database 

 

Во светски рамки, најголеми производители на тутун се: Кина со 36,8 % од 

вкупното светско производство, Бразил со 13,6 %, Индија со 12,3 и САД со 5,0 %. Во 

десетте најголеми производители се вбројуваат Зимбабве (2,79 %), Индонезија (2,34 

%), Замбија (2,02 %), Арегентина (1,80 %), Танзанија (1,61 %), Малави (1,3 %) и 

Турција (1,3 %). Се разбира, квлитетот на тутунот не е еднаков во сите делови каде 

што се одгледува, а најдобар квалитет се добива таму каде што природните услови за 

неговото производство се најпогодни. Исто така, тутунот се одгледува во земји со 

различна економска развиеност, почнувајќи од најразвиените – САД и Австралија, 

земјите од ЕУ (Грција, Италија, Франција, Шпанија), Кина, преку земјите во развој 

(Бразил, Индија, Аргентина, Индонезија, Турција), па сè до слабо равиените 

африкански земји како Зимбабве, Малави, Танзанија.  

Во овој контекст може да се направи уште една споредба, а тоа е 

производството, засадените површини и приносот во нашата земја и во најблиското 

соседство. Споредбата е направена затоа што дел од нив беа или се едни од 

10.97% 

22.79% 

62.82% 

3.37% 

0.05% 

Африка Америка Азија Европа Австралија и Океанија 
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најголемите производители на ориенталски тутуни. Во табелата се гледаат големи 

промени во однос на производството и засадените површини кои се случуваат кај 

различни земји во различни периоди, а се должат на одредени промени во 

политичкиот, економскиот и социјалниот живот во истите. Така, во Албанија, чие 

производство на тутун и засадените површини во 80-тите години се движат колку и 

во нашата земја - околу 22 000 тони (1986 г. 30 000 hа, 24 000 тони), по 

деведесеттите години започнува драстичен пад во производството, па денес 

практично и не се одгледува тутун (2017 г. само 685 hа, со производство од 1.358 

тони). Слична е ситуацијата во Грција и во Бугарија, па така во Бугарија во 1980 

година имало засеано 108.066 hа и производство од 148.985 тони (1983 г.), а во 

Грција максимумот е достигнат во 1986 г., со засадени 97.000 hа и производство од 

186.600 тони (1992 г.). И во двете земји производството и засадените површини 

екстремно се намалени најправо во 90-тите години, а потоа дополнително по 2007 

година, кога во ЕУ стапува во сила ЗЗП - Заедничката земјоделска политика нa ЕУ  

(CAP – Common Agricultural Policy). Од податоците се гледа дека во Грција, која во 

80-тите години имала трипати поголема површина засадена под тутун и четирипати 

поголемо производство споредено со нас, сега и површините и оствареното 

производство се сведени на рангот на Македонија. Кај Бугарија промените се уште 

подрастични, па така произвдството е сведено на 13.040 тони (2017 година) и 7.721 

hа под тутун што се далеку под производството кај нас. Промени се забележливи и 

во Турција која исто така бележи пад и на производството и на засадените 

површини. Иако денес Турција е еден од десетте најголеми производители, сепак 

нејзиното производство е драстично намалено во однос на 80-тите години на 

минатиот век, па сега се движи околу 80 000 тони. Намалувањето на производството 

во земјите како Бугарија и Грција се должи пред сè на нивното членство во ЕУ, каде 

производство на тутун е базирано врз основа на одредени прописи, односно 

Заедничката земјоделска политика (ЗЗП). Во периодот 2007 - 2013 година се јавија 

големи промени во политиката на ЕУ во однос на производството на тутун, што 

доведе до голем пад на производството во сите земји членки, а особено во нашите 

соседни земји Грција и Бугарија. Паралелно со тоа, во последнава декада Светската 

Здравствена Организација (СЗО) прави напори да се намалат површините под тутун 

преку Рамковната конвенција за контрола на тутунот (FCTC – Framework Convention 

on Tobacco Control), но тоа успева само кај земјите членки на ЕУ, додека во 

останатите делови во светот оваа политика на СЗО не дева резултати. Некои земји 



  31 
 

како САД, Аргентина, Индонезија и некои други земји големи производители на 

тутун воппшто ја немаат ратификувано Рамковната конвенција за контрола на 

тутунот, а НР Кина делумно, затоа што сметаат дека нивните стопанства би имале 

штета од нејзината примена. Македонија од 2006 година е меѓу првите земји што ја 

има ратификувано оваа конвенција. И покрај сето горенаведено, нашава држава 

засега не предвидува мерки за намалување на производството на тутун, пред сè 

поради социо-економскиот аспект кој го има оваа култура кај нас, но по влезот на 

Македонија во ЕУ плановите за производството ќе мора да се усогласат со правилата 

на ЕУ. Тогаш и Македонија би добила квота за производство на тутун како што има 

добиено Бугарија (30 000 тони), без можност за корекција - зголемување, а 

директните плаќања по единица килограм би се замениле со директни плаќања по 

единица површина, што би довело до промена на економската политика. Споредено 

со Бугарија заради сличното производство (сорти тутун, сличен закон за тутун и др.), 

секако дека нашата држава, доколку влезе во ЕУ, би имала пад во производството на 

тутун, можеби и на ниво до 10000 тони годишно. Соодветна легална земјоделска 

алтернативна култура која би дала приход приближно како тутунот засега не постои 

ниту кај нас ниту на светско ниво, што автоматски значи дека фармерите би биле 

многу оштетени. 
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Табела 7 – Засадена површина, вкупно производство и остварен принос во Албанија, Бугарија, Грција, Македонија и Турција во 

периодот 1980 – 2017 година 
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1980 20500 18000 8780 108066 122291 11316 89307 117339 13139 26502 23587 890 222997 228349 1024 

1981 21400 17700 8271 106377 132952 12498 89852 130900 14568 25442 31294 1230 177166 168024 948 

1982 20900 17500 8373 103322 148985 14419 92600 138368 14943 26984 34000 1260 206113 207735 1008 

1983 20900 17500 8373 107722 111963 10394 91300 115844 12688 27096 22490 830 229544 233843 1019 

1984 21000 19000 9048 103654 140789 13583 92000 145260 15789 25923 30719 1185 188494 177529 942 

1985 23000 20000 8696 101748 126028 12386 96940 150600 15535 28505 30728 1078 176848 170491 964 

1986 30000 24000 8000 103002 126122 12245 97000 161000 16598 30216 35020 1159 169919 158480 933 

1987 32400 25000 7716 90468 133098 14712 94520 155000 16399 25465 28648 1125 206247 184712 896 

1988 31000 14000 4516 87222 116065 13307 89000 149000 16742 18534 22259 1201 237068 219063 924 

1989 27000 19000 7037 72712 81061 11148 84000 133000 15833 24456 27537 1126 284768 269888 948 

1990 24000 14100 588 52897 76542 1447 78796 135685 1722 20825 16452 790 320236 296008 924 

1991 11000 7000 636 53413 72403 1356 81693 161900 1982 18324 25195 1375 281701 240881 855 

1992 12846 12495 973 53153 65947 1241 94000 186600 1985 22497 26502 1178 331158 334276 1009 

1993 13017 13488 1036 38857 44859 1155 77704 164903 2122 21373 24002 1123 339856 338796 997 

1994 6423 3855 600 26775 32715 1222 71390 141363 1980 14864 18862 1269 227113 186954 823 

1995 6177 5741 929 14254 18803 1319 68911 148543 2156 10891 15683 1440 209919 204440 974 

1996 6727 6339 942 27863 39788 1428 68113 149296 2192 11738 15412 1313 236620 225216 952 

1997 7525 7854 1044 41589 61299 1474 66864 146975 2198 19290 25308 1312 288976 286414 991 
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1998 7064 7399 1047 33611 38692 1151 66280 146478 2210 25016 32746 1309 274617 250556 912 

1999 6700 7300 1090 26047 34475 1324 64893 144587 2228 24700 29368 1189 258701 243468 941 

2000 5700 6200 1088 28523 32296 1132 61413 137039 2231 22790 22175 973 236569 200280 847 

2001 4100 3600 878 45487 57818 1271 61669 142011 2303 20067 23217 1157 195770 144786 740 

2002 2300 2600 1130 39366 62250 1581 59327 133649 2253 20530 22911 1116 191000 152856 800 

2003 1642 1416 862 41440 61539 1485 57187 136128 2380 18008 23986 1332 183043 112158 613 

2004 1900 2100 1105 47149 69569 1476 55936 133946 2395 17715 21630 1221 192710 133913 695 

2005 1500 1900 1267 40869 58336 1427 54369 124351 2287 18485 27691 1498 185342 135247 730 

2006 1800 2000 1111 27369 41956 1533 23381 37405 1600 17507 25036 1436 146166 98137 671 

2007 1200 900 750 29944 41130 1374 18038 29359 1628 17183 22056 1287 144904 74584 515 

2008 1100 1300 1182 25276 42424 1678 15996 27062 1692 17064 17087 1001 146874 93403 636 

2009 1200 1600 1333 27865 51322 1842 16020 26776 1671 17809 24122 1355 116143 81053 698 

2010 1200 1700 1417 24518 41056 1675 16040 29948 1867 20300 30280 1492 81334 53018 652 

2011 1180 1900 1610 21702 40607 1871 15893 32043 2016 19693 26537 1348 76658 45435 593 

2012 1300 2000 1539 18151 28060 1546 16396 34250 2089 19656 27333 1392 107698 73285 681 

2013 1700 2900 1706 20400 36446 1787 19033 40613 2134 19178 27859 1453 133073 93158 700 

2014 1500 3000 2000 17306 29996 1733 21739 40940 1883 17758 27578 1553 99262 74696 753 

2015 1200 2200 1833 13360 23480 1758 19893 37031 1862 16128 24237 1503 105868 75000 708 

2016 1101 1980 1798 9963 15211 1527 18280 29890 1635 16379 25443 1554 92237 70000 759 

2017 685 1358 1983 7721 13040 1689 17000 28200 1659 15961 22885 1643 95000 80000 842 

Извор: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO - Database 



  34 
 

 

Графикон 5 – Графички приказ на засадената површина во соседните земји и кај нас 

од 1980 до 2017 година 
*(податоците за Турција се нанесени на секундарната у-оска заради големи разлики во податоците и 

поголема прегледност )  

 

Графикон 6 – Графички приказ на оствареното производство во соседните земји и 

кај нас од 1980 до 2017 година  
*(податоците за Турција се нанесени на секундарната у-оска заради големи разлики во податоците и 

поголема прегледност ) 

Извор: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO - Database 
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Доколку Македонија не влезе во ЕУ, што е многу веројатно, тогаш со моменталната 

политика на директни плаќања на примарното производство на тутун, 

производството би се задржало на сегашното ниво со можност за негово постепено 

зголемување до 35 000 тони до 2020 година. Количеството од 35 000 тони тутун е 

можно да се достигне без позначајни вложувања, затоа што располагаме со 

површини, човечки ресурси, искуство и традиција во оваа област. Дури може да се 

истакне дека толкаво  количество на откупен тутун (35 000 тони) е веќе неколку пати 

достигнато во минатото. За производство над оваа бројка потребни се поголеми 

човечки ресурси, што во наредниот период, заради демографските движења 

(стареење на популацијата и иселување на младите луѓе во градовите и во 

странство), не може со сигурност да се каже дека лесно би се постигнало. Оваа 

состојба особено би се влошила во случај Македонија да влезе во ЕУ, што би 

значело уште поголемо иселување на младата популација. 

Земјоделството е исклучително важна стопанска гранка и ужива висок третман во 

глобалната политика на ЕУ. Придонесот на земјоделството во бруто домашниот 

производ (БДП) на Унијата е под 3 %, но овој сектор вбројува околу 5 % од 

вработеното цивилно работоспособно население на Заедницата и е главен извор на 

приход во многу рурални заедници. Храната, пијалаците и тутунот претставуваат 

околу 20 % од просечниот потрошувачки трошок на домаќинствата во Европа и 

учествуваат со значителен удел во меѓународната трговија и извозот на Унијата. 

Сопственото производство на ЕУ на основните земјоделски производи е од витално 

значење не само за нејзините државјани туку и за политичка независност на 

државите членки. Економската, социјалната и политичката важност на 

земјоделството е многу поголема отколку придонесот во БДП на Унијата. 
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3. СОСТОЈБАТА НА ДЕМОГРАФСКИОТ ФАКТОР ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НЕГОВОТО 

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУТУНОПРОИЗВОДСТВОТО 

 

Демографијата е најстарата гранка на статистиката што го изучува 

населението, неговата големина, составот, развитокот и неговите општи обележја, 

гледани, пред сè, од квантитативната страна. Предметот на демографијата во 

поширока смисла подразбира проучување на бројната состојба, просторната 

разместеност, демографските промени на природното и просторното движење, 

социо-економските промени, промена во бројот и структурата на домаќинствата, 

промени во останатите структури на населението, како и третирање на 

демографскиот развој преку истражување на населението познато како популациона 

политика. Самиот демографски развој всушност е клучен национален и социјален 

приоритет на секоја држава. Тој се обликува според спецификите кои постојат кај 

населението.  

Табела 8 - Предмет на демографијата
10

 

ПОТЕСНА СМИСЛА ПОШИРОКА СМИСЛА 

 бројно движење 

 просторен распоред 

 природно движење (наталитет, 

морталитет, природен прираст и 

сл.) 

 механичко движење 

(миграции) 

 полова структура 

 старосна структура 

 Бројна состојба 

 просторна разместеност 

 демографски промени (природното и 

просторното движење на населението) 

 домаќинства (број и структура) 

 социјална структура  

 економска структура  

 останати структури (образовна, 

национална, конфесионална-верска и сл.) 

 демографски развој или истражување 

 демографска или популациона политика 

Извор: Димитров, Н., Демографија, Универзитет Гоце Делчев Штип, 2012, стр.13 

 

Демографијата во истражувачкиот процес користи одредена методологија и 

извори на истражување. Во демографијата се користат најразлични методи, но 

најприменувани се статистичките и математичките методи. Главни извори на 

истражување во демографијата се разните податоци за населението во кои спаѓаат: 

                                                           
10

Димитров, Н., Демографија, Универзитет Гоце Делчев Штип, 2012, стр.13 
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пописите на населението, книгите на демографската статистика, регистрите на 

населението и други извори.  

Бројот на домаќинствa и население, густината на население на 1км
2 

и бројот 

на лица во едно домаќинство, според реализираните пописи во Македонија, се 

дадени во Табела 9. Резултатите во табелата, со исклучок на пописите од 1994 и 2002 

година, се искажани според концепцијата на постојано население (de jure). Постојно 

население (de jure) се сите оние лица кои живеат на определена територија, 

независно на тоа дали секое од нив се наоѓало на територијата во критичниот 

момент на пописот. Присутно население (de facto) се сметаат сите оние лица кои за 

време на пописот се наоѓаат на таа територија, независно од тоа дали постојано 

живеат тука или тука се нашле случајно.
11

  

Табела 9 – Домаќинства и население според пописите од 1921 до 2002 година 

 
Г

о
д

и
н

а 
н

а 

п
о
п

и
с 

 
Домаќинства 

Население 
Број на 

жители на 

1км² 

 
Број на лица 

во едно 

домаќинство 

Број на мажи 

на 1000 жени 
 

Вкупно 
 

Мажи 
 

Жени 

1921 146.161 808.724 401.468 407.256 31,5 5,53 986 

1931 164.052 949.958 478.519 471.439 36,9 5,79 1015 

1948 218.819 1.152.986 584.002 568.984 44,8 5,27 1026 

1953 246.313 1.304.514 659.861 644.653 50,7 5,30 1024 

1961 280.214 1.406.003 710.074 695.929 54,7 5,02 1020 

1971 352.034 1.647.308 834.692 812.616 64,1 4,68 1027 

1981 435.372 1.909.136 968.143 940.993 74,2 4,38 1029 

1991 505.852 2.033.964 1.027.352 1.006.612 79,1 4,02 1042 

1994 501.963 1.945.932 974.255 971.677 76,0 3,88 1021 

2002 564.296 2.022.547 1.015.377 1.007.170 78,7 3,58 1008 

Извор: Државен завод за статистика  

Според податоците од последниот попис на население, станови и 

домаќинства (2002), Македонија имала 2.022.547 жители, што е за 3,9 отсто повеќе 

во однос на претходниот попис (1994) и за 43,0 отсто повеќе во однос на 1948 

година.  

Исто така, таа имала вкупно 564.296 домаќинства, со просечен број од 3,6 

лица во едно домаќинство (повисоко од просекот на 28-те земји членки на ЕУ кој 

изнесува 2,3). Просечната густина на население пресметана на вкупната површина 

на државата (25.713 км
2
) е 79 жители на км

2
 (што укажува на ниска густина на 

населеност во споредба со ЕУ-28, која има просек од 115 жители). 

                                                           
11

Димитров, Н. , Демографија, Универзитет Гоце Делчев - Штип, 2012, стр.20 
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Според проценките за населението од Државниот завод за статистика (ДСЗ), 

вкупното население во 2017 година изнесувало 2 075 301 жител, што е за 13 007 лица 

или 0,6 % повеќе во однос на 2012 година и 30.124 лица или 1,5 % повеќе во однос 

на 2007 година. Според проекциите (средна варијанта) на Обединетите нации (ОН), 

се очекува трендот на зголемување на населението да продолжи до 2020 година, кога 

би изнесувал 2.107.000, а потоа континуирано да се намалува, во 2030 г. на 

2.069.000, а во 2050 г. на 1.881.000 жители, шшто е намалување за околу 10,8 % во 

однос на 2015 година.
12

 

Вкупното движење на населението, неговиот пораст или опаѓање, зависи од 

природното и просторното движење (миграциите). Природното и просторното 

движење се двете основни форми на вкупното движење на населението. Природното 

движење на населението ги опфаќа резултатите за наталитетот и морталитетот, а 

миграциите се резултат на доселувањето и иселувањето на населението. Значи, 

бројот на доселени и родени се позитивни компоненти, а иселените и починатите 

лица се негативни компоненти во движењето на населението.  

Во однос на основните демографски компоненти, нашата земја не отстапува 

од трендовите во останатите земји од регионот. Актуелните демографски движења 

со кои се соочува државата се манифестираат во намалување на бројот на родени 

деца и на природниот прираст на населението, пораст на емиграцијата во странство, 

како и интензивирање на процесот на демографското страеење, кое резултира со 

зголемено учество на старите лица во вкупното население. Исто така, Македонија се 

соочува со изразена регионална нерамномерност во густината и растот на 

населението, како и со изразени разлики помеѓу урбаните и руралните средини 

3.1. Расположлива работна сила и нејзиното мигрирање 
 

Големината на населението претставува пресуден елемент што влијае врз 

долгорочната одржливост и тоа не само од биолошки аспект туку и за планирањето 

на идниот раст и развој на секоја земја. Македонија е мала земја во споредба со ЕУ 

во која членуваат 28 земји и зазема само 0,57 % од нејзината површина и 0,40 % од 

нејзиното населние. Споредбата на Македонија и ЕУ-28 по бројот на жители 

односно население е дадена во следнава табела.  

                                                           
12

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World 

Population Prospects: The 2012 Revision, стр.115 
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Табела 10 – Население во Европската Унија и Македонија од 2008 до 2018 година 

(во илјади) 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

ЕУ-28  500 297 503 171 504 048 507 011 510 277 512 379 

Македонија  2 045 2 053 2 060 2 066 2 071 2 075 

Извор: Еуростат 

 

Стапката на активно население, за било која возрасна група е дефинирана 

како процент на активни лица во однос на вкупното население од истата возраст. 

Економски активното население често се нарекува работна сила и се состои од 

вработените и невработените лица, но не и економски неактивните, на пр. деца, 

студенти и пензионери, како и луѓе кои се грижат за членовите на семејството, а 

некои од нив може да бидат работоспособни. Работната сила вклучува и луѓе кои не 

се на работа, но имале работен однос или бизнис, само се привремено отсутни 

заради болест, празници, спорови, образование или обука. Стапката на активно 

население во ЕУ-28 за лицата на возраст од 20 до 64 години изнесува 78,0 % во 2017 

година или, со други зборови, нешто повеќе од три четвртини од луѓето на возраст 

20-64 години биле вработени или невработени (и бараат работа), а остатокот се 

сметаат за економски неактивни. Стапките на активно население по години во 

Македонија се дадени во продолжение: 

Табела 11 - Стапка на активно население 20- 64 години (во %) 

 2007 2009 2011 2013 2015 2017 
ЕУ-28 74,9 75,4 75,6 76,5 77,1 78,0 

Македонија 68,5 70,1 70,1 70,4 70,2 70,3 
Извор: Еуростат 

Вработени се оние лица на возраст од 15 години и повеќе, кои во текот на 

референтната недела извршиле некоја работа, дури и само еден час неделно, за 

плата, профит или семејна добивка. Стапката на вработеност е дефинирана за секоја 

возрасна група како процент на вработени лица во однос на вкупното население од 

истата возрасна група. Овие стапки најчесто се пресметуваат на возраст помеѓу 15 и 

64 години или на возраст помеѓу 20 и 64 години. 

Стапката на вработеност на ЕУ-28 изнесува 72,2 %, а во Македонија, 

најновата стапка од 2017 година е 54,8 % и е за 9,8 поени повисока отколку во 2007 

година. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечие 

од 2019 година, активното население во Македонија изнесува 960.743 лица, од кои 
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вработени се 789.414, а 171.329 лица се невработени. Стапката на активност во овој 

период е 57,1%, стапката на вработеност 46,9%, додека стапката на невработеност 

изнесува 17,8%. Движењето на одделни стапки на активност, вработеност и 

невработеност, како и податоците за работоспособното население и активното 

насление во перидот од 2010 до 2019 година се дадени во Табела 12. 

Табела 12 – Вкупно работоспособно и активно население и стапка на активност, 

вработеност и невработеност (во %) 
13

 

Година 

Вкупно 

работоспособно 

население 

Активно население 

С
та

п
к
а 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
т 

С
та

п
к
а 

н
а 

в
р

аб
о

те
н

о
ст

 

С
та

п
к
а 

н
а 

н
ев

р
аб

о
те

н
о

ст
 

Вкупно Вработени Невработени 

2010 1 648 522 938 294 637 855 300 439 56,9 38,7 32,0 

2011 1 656 215 940 048 645 085 294 963 56,8 38,9 31,4 

2012 1 669 965 943 055 650 554 292 502 56,5 39,0 31,0 

2013 1 672 460 956 057 678 838 277 219 57,2 40,6 29,0 

2014 1 673 494 958 998 690 118 268 809 57,3 41,2 28,0 

2015 1 676 659 954 924 705 991 248 933 57,0 42,1 26,1 

2016 1 678 890 948 599 723 550 225 049 56,5 43,1 23,7 

2017 1 679 935 954 212 740 648 213 564 56,8 44,1 22,4 

2018 1 682 702 957 623 759 054 198 569 56,9 45,1 20,8 

2019 1 683 332 960 743 789 414 171 329 57,1 46,9 17,8 

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работната сила 2010 - 2019 година 

Стапката на активност, вработеност и невработеност во % е пресметана за возрасна 

група помеѓу 15 и 64 години.  

Табела 13 - Стапка на вработеност од 20 до 64 години за периодот 2007 - 2017 г. 

(во %) во ЕУ- 28 и Македонија 

 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018 
ЕУ-28 69,8 69,0 68,6 68,4 70,1 72,2 73,3 
Македонија 45,0 

47.9 

48.4 

50.3 

51.9 

54.8 

47,9 48,4 50,3 51,9 54,8 56,1 

 
Извор Еуростат 

 

       

 Во 2017 година, стапката на вработеност на ЕУ-28 за мажи на возраст од 20 до 64 

години (78,0 %) била за околу 11,5 процентни поени повисока од еквивалентната 

стапка за жени (66,5 %). За 2018 година тие бројки изнесуваат 79,0 % за мажи и 

67,4% за жени. За Македонија тие бројки изнесуваат 66,6 % и 45,2 % за мажи 

односно жени во 2018 година.   

                                                           
13

 Статистички годишници од ДЗС од 2010 до 2018 година и податоци на страницата на 

Државниот завод за статистика за 2019 година 
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Табела 14 - Работоспособно население според економската активност, полот и возраста, по години 

2018 

  

Вкупно Вкупна работна сила Вработени Невработени Неактивно население 

Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени 

Р
аб

о
то

сп
о
со

б
н

о
 н

ас
ел

ен
и

е 

Вкупно 1.682.702 842.248 840.454 957.623 582.559 375.064 759.054 458.505 300.549 198.569 124.054 74.515 725079 259.689 465.390 

15-19 120.537 62.188 58.349 12.406 8.657 3.749 4.756 3.377 1.379 7.650 5.280 2.370 108132 53.531 54.600 

20-24 138.585 71.355 67.230 70.078 45.598 24.481 40.256 25.604 14.652 29.822 19.994 9.828 68507 25.758 42.749 

25-29 156.461 80.307 76.154 121.747 70.249 51.497 83.552 49.746 33.806 38.195 20.503 17.691 34714 10.057 24.657 

30-34 163.810 83.734 80.076 135.290 78.090 57.200 103.673 59.511 44.162 31.617 18.579 13038 28520 5.644 22.877 

35-39 161.223 82.821 78.402 133.868 77.599 56.268 115.848 67.958 47.890 18.019 9.641 8378 27356 5.222 22.134 

40-44 152.132 77.417 74.716 122.887 71.453 51.434 105.621 59.888 45.733 17.266 11.566 5701 29246 5.963 23.282 

45-49 144.758 72.936 71.822 108.995 66.933 42.062 92.607 55.869 36.739 16.388 11.065 5323 35763 6.003 29.760 

50-54 144.632 72.678 71.955 105.232 65.476 39.756 88.805 54.616 34.189 16.427 10.859 5567 39401 7.202 32.198 

55-59 136.891 68.367 68.524 88.216 56.677 31.539 73.195 46.616 26.579 15.022 10.061 4960 48674 11.689 36.985 

60-64 127.427 62.915 64.512 47.735 34.359 13.377 39.734 28.017 11.718 8.001 6342 1659 79692 28.557 51.135 

65+ 236.244 107.531 128.713 11.169 7.468 3.701 11.006 7.305 3.701 0 0 0 225076 100.063 125.012 

15-24 259.122 133.543 125.579 82.484 54.255 28.230 45.012 28.981 16.031 37.472 25.274 12198 176639 79.289 97.349 

15-64 1.446.456 734.718 711.740 946.454 575.091 371.363 748.047 451.202 296.847 198.407 123.890 74515 500005 159.626 340.377 

С
тр

у
к
ту

р
а 

сп
о

р
ед

 п
о

л
о

т 
в
о

 %
 Вкупно 100 50,1 49,9 100 60,8 39,2 100 60,4 39,6 100 62,5 37,5 100 35,8 64,2 

15-19 100 51,6 48,4 100 69,8 30,2 100 71 29 100 69 31 100 49,5 50,5 

20-24 100 51,5 48,5 100 65,1 34,9 100 63,6 36,4 100 67 33 100 37,6 62,4 

25-29 100 51,3 48,7 100 57,7 42,3 100 59,5 40,5 100 53,7 46,3 100 29 71 

30-34 100 51,1 48,9 100 57,7 42,3 100 57,4 42,6 100 58,8 41,2 100 19,8 80,2 

35-39 100 51,4 48,6 100 58 42 100 58,7 41,3 100 53,5 46,5 100 19,1 80,9 

40-44 100 50,9 49,1 100 58,1 41,9 100 56,7 43,3 100 67 33 100 20,4 79,6 

45-49 100 50,4 49,6 100 61,4 38,6 100 60,3 39,7 100 67,5 32,5 100 16,8 83,2 

50-54 100 50,3 49,8 100 62,2 37,8 100 61,5 38,5 100 66,1 33,9 100 18,3 81,7 

55-59 100 49,9 50,1 100 64,2 35,8 100 63,7 36,3 100 67 33 100 24 76 
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60-64 100 49,4 50,6 100 72 28 100 70,5 29,5 100 79,3 20,7 100 35,8 64,2 

65+ 100 45,5 54,5 100 66,9 33,1 100 66,4 33,6 0 0 0 100 44,5 55,5 

С
тр

у
к
ту

р
а 

сп
о
р
ед

 в
о
зр

ас
та

 в
о
 %

 Вкупно 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

15-19 7,2 7,4 6,9 1,3 1,5 1 0,6 0,7 0,5 3,9 4,3 3,2 14,9 20,6 11,7 

20-24 8,2 8,5 8 7,3 7,8 6,5 5,3 5,6 4,9 15 16,1 13,2 9,4 9,9 9,2 

25-29 9,3 9,5 9,1 12,7 12,1 13,7 11 10,8 11,2 19,2 16,5 23,7 4,8 3,9 5,3 

30-34 9,7 9,9 9,5 14,1 13,4 15,3 13,7 13 14,7 15,9 15 17,5 3,9 2,2 4,9 

35-39 9,6 9,8 9,3 14 13,3 15 15,3 14,8 15,9 9,1 7,8 11,2 3,8 2 4,8 

40-44 9 9,2 8,9 12,8 12,3 13,7 13,9 13,1 15,2 8,7 9,3 7,7 4 2,3 5 

45-49 8,6 8,7 8,5 11,4 11,5 11,2 12,2 12,2 12,2 8,3 8,9 7,1 4,9 2,3 6,4 

50-54 8,6 8,6 8,6 11 11,2 10,6 11,7 11,9 11,4 8,3 8,8 7,5 5,4 2,8 6,9 

55-59 8,1 8,1 8,2 9,2 9,7 8,4 9,6 10,2 8,8 7,6 8,1 6,7 6,7 4,5 7,9 

60-64 7,6 7,5 7,7 5 5,9 3,6 5,2 6,1 3,9 4 5,1 2,2 11 11 11 

65+ 14 12,8 15,3 1,2 1,3 1 1,4 1,6 1,2 0 0 0 31 38,5 26,9 

 Извор: Државен завод за статистика  
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Структурата на населението по возраст е еден од најважните аспекти на 

населението кои влијаат врз неговиот развој, но и врз можностите за вкупниот развој. Во 

однос на старосната структура, населението во Македонија сè повеќе старее, т.е бројот на 

старото население е во пораст, но исто така и неговото учество во вкупното население. 

Како резултат на овие процеси, за помалку од шеесет години македонското население 

прескокна дури три стадиуми на демографското стареење и денес се наоѓа во состојба на 

демографска старост. 

 

Графикон 7 – Процентуална застапеност на населенито во РС Македонија по старосни 

групи 

Извор: Државен завод за статистика 

Од графиконот се гледа дека учеството на младото население (0 - 14 години) во 

вкупното население е намалено и тоа од 24,03 % во 1994 година, 22,30 % во 2000 година, 

17,54 % во 2008 година до 16,48 % во 2017 година. На сметка на неговот намалување 

учеството на старото население (65 и повеќе години) е зголемено од 8,84 % во 1994 

година, 9,70 % во 2000 година, 11,87 % во 2008 на 13,66 % во 2017 година. Со тоа 

Македонија ја надминува границата од 12 % на старо население и влегува во групата на 

земји кои демографски се карактеризираат како земји со старо население. Според 

возрасната структура, Република Северна Македонија е во релативно поволна ситуација 

само во однос на работоспособното население (од 15 до 64 години), кое со учество од 

околу 70 % е доминантно во однос на другите две возрасни групи. 
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Посебно важен елемент во проучувањето на расположливата работна сила е 

стапката на невработеност. Статистиките за невработеноста се базираат на насоки 

обезбедени од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ), која има три 

критериуми: да биде без работа, активно да бара работа и да биде достапен за работа. 

Невработено лице е некој на возраст од 15-74 години, без работа за време на референтната 

седмица, достапно да започне со работа во следните две недели (или веќе нашло работа, а 

не започнало во наредните три месеци), активно бара вработување во текот на последните 

четири недели. Стапката на невработеност за дадена возрасна група е дефинирана како 

процент на луѓе кои се невработени како дел од вкупниот број на работна сила за истата 

возрасна група. Во 2017 година стапката на невработеност во ЕУ-28 (за лица на возраст од 

15 до 74 години) изнесувала 7,6 %. Стапката на невработеност во Македоонија се движи 

од 22,4 % во 2017, 20,8 % во 2018 до 17,8 % во 2019 година и, иако таа бележи пад со 

годините, сепак е скоро највисока во регионот (зад нас е само Косово со стапка на 

невработеност од 30,3 % ).  

 

 

Графикон 8- Стапка на невработеност во Македонија и ЕУ од 2007 до 2019 година 

Извор: Eurostat, Државен завод за статистика 

 

Ако ја разгледаме структурата на евидентираните невработени лица според степенот на 

образование, таа е следна: околу 22,02 % или 43 720 од вкупно 198 569 невработени лица 

се без образование, незавршено основно или само со основно образование. Најголем број 
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на невработени лица се со средно образование - 57,00 % или 113.185 лица, но 

загрижувачка е бројката од 41 663 или 20,98 % кои се со вишо или високо образование. 

 

Графикон 9 - Структура на невработенените лица во 2018 година според образование 

Извор: Државен завод за статистика 

 

3.1.1. Анализа на расположливоста со работна сила во Македонија, нејзините 

миграции и економската активност посебно во сферата на земјоделството 

 

Важен елемент во движењето на населенито претставуваат миграциите. Според 

правците на движење во и вон границите на една држава, миграциите можат да бидат 

надворешни и внатрешни. Надворешни миграции се движење и промена на местото на 

живеење надвор од државните граници, а внатрешни миграции се движење на населението 

на територијата на таа држава (село-село, град-село, село-град и град-град). Причините за 

миграциите можат да бидат најразлични: економски, општествени, политички, воени, 

природни катастрофи, социјални, верски, едукативни, бизнис и слично. Македонија има 

карактеристики на миграционо подрачје и се карактеризира со интензивни внатрешни 

придвижувања на населението, особено од руралните кон градските подрачја, но и со 

постојан процес на иселување во други држави. Така, во периодот од 1948 до 2010 година 

бројот на внатрешните преселувања на релација село-град, град-село, село-село и град-

град, изнесувал над 1 милион, од кои над 850.000 се преселиле од селата во градовите.
14

 

Најинтензивниот бран на ваквиот тип миграции (село-град) се случил во периодот на 

                                                           
14Димитров, Н., Демографија, Универзитет Гоце Делчев Штип, 2012, стр.63 
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индустријализацијата на државата (шеесеттите и седумдесеттите години од минатиот век). 

Во овој период повеќе од 180.000 лица ги напуштиле руралните средини барајќи ја својата 

егзистенција во градските населби. Со ваквиот миграциски ток бил предизвикан 

своевиден егзодус на населението од руралните населби, предимензионирање на 

градовите со посебен акцент на главниот град Скопје, како и значајни последици во 

процесот на демографското стареење на вкупната популација. Следниот миграциски бран 

со огромни размери се случи за време на посттранзицискиот период, па денес голем број 

на села, згради за живеење и индустриски објекти се напуштени или ќе бидат напуштени 

во текот на следнава деценија. Овој посттранзициски период предизвика застој на 

економскиот развој кај руралното население, кое немајќи можност да се вработи на 

локално ниво, започна масовно да се преселува од тие области. Преселувањето 

предизвика пад на земјоделските активности кои најчесто беа споредна дејност, но многу 

важен сегмент што придонесуваше во руралната економија. Денес сиромаштијата е реален 

проблем во руралните области на земјата и затоа најголем дел од подинамичните и 

поспособните поединци емигрираат од тие области. Соодносот на градското спрема 

селското население во Македонија во 1948 година изнесувал 73,3 % селско спрема 26,7 % 

градско население, во 1960 година 66 %  рурално спрема 34 % урбано население, за во 

2002 година тој сооднос значително да се промени, па така градското население 

изнесувало 57,8 %, а селското 42,2 %. Според податоците од базата на податоци на 

Светска банка, 42 % од вкупното население на Република Македонија во 2018 година 

живеело во рурални средини. Од вкупно 1.767 населени места во државава, во 1.746 

живеат помалку од 10.000 жители. Голем дел од селата или се целосно напуштени (151 

населено место нема регистрирана популација според пописот од 2002 г.), а 633 населени 

места имаат изразено мал број на жители односно под 100 жители.  

Водењето на статистичка евиденција за надворешната миграција, односно 

емиграцијата, е оскудна. Според постоечките анализи базирани на официјалните пописни 

податоци, намалувањето на населението заради иселување од земјата е мало. Сепак, во 

поглед на надворешните миграции, Македонија има долга историја на иселувања во 

странство кои се со различен обем и различни причини, а со тоа имаат и различно 

влијание врз развојот на населението во нашата земјата. Статистичките податоци на 

национално ниво за обемот на емиграциите во странство не ја одразуваат реалната 

состојба и проценката за македонската емиграција. Во последниве години евидентен е 

порастот на бројот на лица кои привремено престојуваат во странство. Во недостиг на 
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целосни и релеватни податоци, може да се забележи пораст на привремената емиграција 

поради вработување во странство, семејни причини, школување или по други основи.  

Според пописните податоци од 1994 година, во странство живееле 173.611 лица. 

Во периодот од 1989 до 1994 година 50.000 лица ја напуштиле Македонија. Во овој 

период најбројни се Македонците кои живеат во европските земји, и тоа 35.123 граѓани. 

Меѓутоа, потпирајќи се на евиденциите од земјите кои се дестинација на овие иселеници, 

се проценува дека годишното ниво на иселување од Македонија се движи помеѓу 10 и 15 

илјади лица. 

Според некои процени, вкупниот број на македонски граѓани кои престојуваат и 

живеат во странство во периодот 1948-2010 година изнесува над 500.000 лица, што 

претставува околу 25 % од вкупната популација во Македонија. Најголем број на 

македонски граѓани има во прекуокеанските држави (Австралија, САД, Канада и др.) и во 

европските држави (Германија, Швајцарија, Италија, Австрија, Холандија, Белгија, 

Данска, Франција, Шведска, Норвешка, Велика Бртанија, Словенија, Хрватска и др.).  

Oд расположливите податоци на Одделот за население на Обеднетите нации за 

отселени лица од Република Македонија може да се види следново:   

 

Табела 15 - Вкупно отселени лица од Македонија во периодот 1955 - 2019 година 

Година Отселени 

1955-1960 45 000 

1960-1965 41 000 

1965-1970 29 000 

1970-1975 61 000 

1975-1980 15 000 

1980-1985 73 000 

1985-1990 99 000 

1990-1995 100 000 

1995-2000 5 000 

2000-2005 15 000 

2005-2010 7 000 

2010-2015 9 000 

2015-2019 5000 
Извор: United Nations, Population Division, World Population Prospects 2019 
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3.2. Можности за развој на семеен бизнис во тутунопроизводството со 

постоечката работна сила 

 

Анализата на вработените лица според економската активност е различна во 

Македонија и ЕУ. Економските дејности ги групиравме во 4 различни категори и тоа: 

земјоделство, шумарстово и риболов, индустрија, градежништво и услуги. Од табелата се 

гледа дека во ЕУ најголем процент отпаѓа на услужните дејности (71,9 %), а најмал на 

земјоделството, кој во периодот 2012 – 2017 година дури бележи и пад од 5 % на 4,2 % . 

 

Табела 16 - Анализа на вработеноста (лица на возраст од 15 или повеќе години) според 

економската активност, 2012 и 2017 г. (% од вкупната вработеност) 

 Земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 

Индустрија Градежништво Услуги 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

ЕУ-28 5,0 4,2 17,5 17,2 7,1 6,7 70,5 71,9 

Македонија 17,3 16,2 23,6 22,5 6,3 7,2 52,8 54,1 

Извор: Еуростат  

 

Графикон 10 - Процентуална застапеност на вработените лица според економската 

активност во 2017 година 

Од податоците исто така се гледа дека Македонија е претежно аграрна земја во која 

дури 17,5 % (2012) односно 16,2 % (2017) од населението се занимава со земјоделство, 

што е многу висок процент спрема европскиот просек од само 4,2 %. Во однос на 

процентот на самовработени лица, податоците покажуваат дека 14,6 % од вработените во 

ЕУ во 2017 година биле самовработени или вработени во семејни бизниси, додека во 
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Македонија дури една петтина од вкупниот број на вработени биле самовработени и 

поголемиот број од нив отпаѓа на земјоделци или самовработени во семејни бизниси 

поврзани со земјоделството, што се гледа од податоците кои следат. Имено, од вкупно 

119.377 лица кои се занимаваат со земјоделство во 2017 година, 36 % (43 500) се 

неплатени семејни работници, 50,5 % се самовработени (60 279) и околу 13 % се редовно 

вработени.  

 

Табела 17 - Вработени, вработени за сопствена сметка и неплатени семејни работници во 

земјоделството во Македонија, период 2002 - 2018 г. 

Година Вработени на 

сопствена 

сметка 

Неплатени 

семејни 

работници 

Вработени Вкупно 

2002 57594 68698 8464 134756 

2003 44814 62361 8477 115652 

2004 34323 51820 12455 98598 

2005 34233 51820 9566 95619 

2006 37234 56792 9347 103373 

2007 37060 52940 10239 100239 

2008 43702 56605 10176 110483 

2009 42032 55712 11250 108994 

2010 47441 50886 10814 109141 

2011 42561 60227 9734 112522 

2012 46761 49773 16090 112624 

2013 58633 55758 10128 124519 

2014 57077 56487 13874 127438 

2015 60336 52430 13360 126126 

2016 59368 44015 16920 120303 

2017 58398 43436 18477 120311 

2018 60279 43500 15558 119337 

Извор – Статистички годишници на Државниот завод за статистика, 2003-2018 г. 

 

Еден од најголемите проблеми во земјоделскиот сектор во нашава држава е 

стареењето на работната сила. Само околу 10 % од вработените во земјоделството се 

млади луѓе (возраст од 15 до 24 г.). За ова придонесуваат ниските доходи (нето платите во 

земјоделството изнесуваат во просек 240 евра месечно или просечно околу 11 евра 

дневно) и неповолните работни услови, како и влошените услови за живот во руралните 

подрачја. Сето ова ги обесхрабрува младите луѓе да започнат кариера во земјоделството, а 

како резултат на нивната мобилност и помалата емотивна поврзаност со земјата и селото 

тие сè почесто емигрираат или од државата или во урбаните средини. Според податоците 

од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР), 
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само 13,5 % од вкупниот број на земјоделски стопанства кои аплицирале за финансиска 

поддршка во 2013 година биле претставени од млади земјоделци на возраст помеѓу 18 и 

40 години. 

Покрај стареењето на населението, друг јасен ризик е недостигот од квалификувана 

работна сила во земјоделството, а со тоа и во тутунопроизводството, како и недостигот на 

сезонска работна сила, особено во сезоната на берење на тутунот. На поголемиот дел од 

земјоделската работна сила и недостига формална земјоделска обука и менаџерски 

вештини. Повеќе од 60 % од вработените во земјоделството работат за надница и на 

основни работни позиции за кои не е потребна повисока квалификација или 

квалификувана одговорност. На прв поглед може да се помисли дека вработените, 

вработените на сопствена сметка и неплатените семејни работници се вкупната работна 

сила која е ангажирана во земјоделството. Меѓутоа, ако се споредат податоците добиени 

со пописот на земјоделството во 2007 година ќе се види дека дури 471 069 членови на 

семејствата работат во индивидуалните земјоделски стопанства, а слична е состојбата и во 

2013 година, кога тој број изнесува 436 842 лица. Ваквата разлика се јавува заради 

ангажирањето на членовите како од земјоделските така и од мешовитите земјоделски 

семејства. Членовите на домаќинствата кои работат на индивидуалните земјоделски 

стопанства по возраст зa 2007 и 2013 година се дадени во Табела 18. 

 

Табела 18 – Членови на домаќинствата кои работат на индивидуалните земјоделски 

стопанства по возраст зa 2007 и 2013 година 

Година 
до 25 

години 

25-34 

години 

35-44 

години 

45-54 

години 

55-64 

години 

65 години 

и повеќе 
Вкупно 

2007 59801 72341 91352 100160 77917 69498 471069 

2013 49241 58677 69773 89449 88415 81287 438855 

Извор: Државен завод за статистика  
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Табела 19 - Членови на семејства кои работат на индивидуални земјоделски стопанства по 

образование за 2007 и 2013 година 

Образование 2007 2013 

Без образование 22426 17520 

Незавршено основно образование 50298 38604 

Основно образование 191117 153305 

Средно земјоделско образование 17493 14071 

Друго средно образование 156915 179303 

Вишо или високо земјоделско образование 5446 3355 

Друго вишо или високо образование 26742 31460 

Магистратура, докторат (земјоделски) 257 616 

Магистратура, докторат (друго) 375 621 

Вкупно 471069 438855 

Извор:Државен завод за статистика 

 

Единствени валидни податоци се оние кои се обезбедени со Пописот на 

земјоделството од 2007 година и Структурата на земјоделските стопанства во 2013 г., од 

кои може да се види дека во 2007 г. од 471 069 членови на семејства кои работат на 

индивидуални земјоделски стопанства 263 841 се без образование, 156 915 се со основно 

или незавршено основно образование и со несоодветно средно образование, 17 493 се со 

соодветно тригодишно или четиригодишно средно образование во земјоделска струка, 

5703 се со вишо, високо образование или магистратура и докторат во земјоделска струка, 

а 27 117 се со несоодветно вишо, високо образование или магистратура. Според ова, 

бројот на лицата со средно и повисоко образование од земјоделска струка кои во 2007 

година работеле на земјоделските стопанства е 23 196 или незначителни 4,92 % од 

вкупниот број на ангажирани лица. Според податоците за 2013 година, 209 429 лица се без 

образование, со основно и незавршено основно образование, 179.303 со несоодветно 

средно образование, 14.071 со соодветно средно образование од земјоделска струка, 3 971  

со повисоки степени на образование од земјоделска струка, а 32 081 со несоодветно вишо, 

високо образование или магистратура и докторат. Според тоа, бројот на лицата со средно 

и повисоко образование од земјоделска струка кои во 2013 година работеле на 

земјоделските стопанства е 18.042 или незначителни 4,11 %.  

Претходните разгледувања укажуваат на крајно неповолна структура на 

вработените во секторот земјоделство во однос на образованието, што значи дека треба да 

се менува уписната политика како за средното така и за високото образование, која треба 

да има насочувачки карактер кон потребите на реалниот сектор, а не да биде во функција 
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на постојните средни училишта и факултети. Сепак, анализите покажуваат дека во 

Македонија има доволно работна сила која може да биде вклучена во семејните бизниси 

во тутунопроизводството, бидејќи сме земја со релативно висок процент на невработеност 

кој е многу повисок од европскиот просек од 7,6 %. Таа стапка во Македонија се движи од 

22,4 % во 2017, 20,8 % во 2018 до 17,8 % во 2019 година. Тоа значи дека државата 

располага со работна сила која може да биде вклучена во различни видови на земјоделски 

активности, па и во семеен бизнис од областа на тутунопроизводството.  

Друга карактеристика која оди во прилог на оваа теза е дека од вкупното 

вработено население дури 16,2 % се вработени во земјоделството, шумарството и 

риболовот, што значи дека во Македонија има традиција на занимавање со земјоделство. 

Ова е особено карактеристично за тутунопроизводството, за коешто постојат не само 

климатски и почвени услови туку и петвековна традиција и искуство.  

Во земјоделската активност се вклучени голем број вработени на сопствена 

сметка, но и неплатени семејни работници како и наемни работници. Слична е состојбата 

и во тутунопроизводството. Поради сезонскиот карактер на работата, често се случува да 

се бара и користи најмена работна сила, со што се придонесува за намалување на 

невработеноста и за подобрување на економскиот статус и состојба особено на 

ранливото рурално население кое често пати е со ниско образование или без 

образование. 

Меѓутоа, во овој контекст треба да се нагласи дека демографското стареење е 

присутно како тренд речиси насекаде во светот, особено во развиените земји. Македонија 

во последниве години не е исклучок од овој тренд, кој се појавува и во земјоделскиот 

сектор, па само околу 10 % од вработените во земјоделството се млади луѓе.  

На ова се надоврзува фактот дека земјоделското население од година во година се 

намалува во сите земји и неговото учество се движи од околу 2 % во САД во 2004 

година
15

 до 4,2 % кај населението во ЕУ.
16

 Учеството на земјоделското население во 

вкупното население во Македонија е далеку над споменатите проценти, но и тоа 

забележува пад (2012 г. - 17,3 %, 2017 г. - 16,2 %). Неповолниот тренд особено се очекува 

да се интензивира во текот на оваа и наредната , пред сè заради изразената миграција од 

руралните кон урбаните делови на државата, но и поради емигрирањето во други земји. 

                                                           
15

 "Agricultural Workers: Occupational Outlook Handbook: U.S. Bureau of Labor Statistics". Bls.Gov. 

2014-01-08.  
16

 Farmers and the agricultural labour force – statistics – ЕУ - стат 2016,  
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 Последиците од преселувањето на населението од руралните кон урбаните 

населби се состојат во тоа што во деловите од кои се иселуваат се појавува недостаток на 

работноспособно население и неискористен физички капитал (земја и слично), а во 

деловите во кои се доселуваат се јавува вишок на работна сила, невработеност, 

сиромаштија, зголемена густина на население и намалување на квалитетот на животот.
17

  

Уште еден проблем е непостоењето на квалификувана работна сила во 

земјоделството, а со тоа и во тутунопроизводството. Само околу 5 % од вкупните 

вработени во овој сектор се со соодветно образование, а останатиот дел се со 

несоодветно или никакво образование.  

Причината за руралниот егзодус е недоволното внимание кое државата го 

посветува на руралните области, па така младите незадоволни од постоечките услови за 

живот (непостоењето на патна инфраструктура, добри системи за водоснабдување и 

канализациона мрежа, проблеми со напојување со електрична струја, лоша здравствена 

заштита) се одлучуваат да ги напуштат селата и својата егзитенција да ја побараат или во 

градовите или надвор од државата.  

Во последниве години државата вложува во руралните области и земјоделството. 

За таа цел е формирана Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој и усвоена е Национална програма за развој на земјоделство и руралниот 

развој за периодот 2018 - 2022 година. Целта на оваа програма е воспоставување на 

континуирана финансиската поддршка, бенефицирани социјални, даночни и кредитни 

политики за земјоделците, целосно искористување на развојниот потенцијал на секторот, 

зголемување на неговата конкурентност и во голема мера развој на руралните средини со 

издвојување на поголеми финансиски средства од буџетот на државата.  

  

                                                           
17

 Dana, L., Ramadani, V. Family Businesses in Transition Economies, 2015, Springer International 

Publishing, Switzerland, стр.18 
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3.3. SWOT анализа за започнување на семеен бизнис во 

тутунопроизводството 

  

 Анализата за развој на македонскиот агрокомплекс во ЕУ претпоставува 

создавање на SWOT профил за формулирање на целите и стратегијата за развој на 

земјоделството. Ако визијата за развој на земјата е раст на благосостојбата на граѓаните, 

целта на земјоделскиот развој би требало да биде постигнување на прехранбена 

сигурност за населението и раст на благосостојбата на производителите во услови на 

одржливо производство, т.е. такво кое е конкурентно способно, а во исто време ги чува 

природните ресурси и животната средина. Достигнувањето на таа цел бара, во општ 

план, реализација на потенцијалот на македонското земјоделство и прехранбената 

индустрија со развој на животоспособни стопанства и претпријатија, повисоко 

искористување на производните фактори (земја, капитал, труд) и производство на 

квалитетни производи со висока додадена вредност. 

 Развивањето на одржливо земјоделство бара спроведување на оправдана, 

долгорочна секторска политика со релативно стабилен карактер, кој дозволува 

последователни дејства за подолг период. За искористување на откриените можности 

поврзани со порастот на побарувачката за храна како и за интеграција во европското 

земјоделство, македонското земјоделство треба да ги искористи своите јаки страни, а 

истовремено да ги надминува своите слабости, како и да ги неутрализира 

претпоставените опасности. 

 Стратегиските приоритети за развој можат да се обединат во пет групи: развој на 

земјоделските стопанства, трансфер на знаења и иновации, одржливо управување на 

природните ресурси, интегрирање на земјоделските производители во прехранбен 

синџир, промовирање на производот со висока додадена вредност во прехранбената 

индустрија.  

 Од една страна, SWOT анализата има за цел да ги процени можностите и 

заканите од средината (надворешните фактори), а од друга, да се проценат внатрешните 

предности и слабости на системот. SWOT моделот дава систематска анализа за 

препознавање на овие фактори, но исто така го дава и изборот на стратегијата со која се 

утврдува најдобрата симетрија меѓу нив. Силните страни се квалитети кои им 

овозможуваат на менаџерите да ја постигнат зацртаната мисија. Тие се атрибути или 

карактеристики на организацијата што се сметаат важни за извршувањето и крајниот 

успех на институцијата. Силните страни можат да бидат или материјални или 
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нематеријални, да вклучуваат искусен менаџмент, средства (физички, човечки, 

нематеријални), конкурентна способност итн. 

 Слабостите се поврзани со внатрешните фактори кои би можеле да го спречат 

постигнувањето на успешниот резултат на мисијата. Овие слабости ги влошуваат 

влијанијата врз организацискиот успех и растот. Слабости се факторите кои не ги 

исполнуваат стандардите и треба да се исполнат. Слабостите се контролираат и мора да 

бидат минимизирани и елиминирани. Слабостите во една институција може да бидат 

недоволни капацитети, недостаток на кадри и наставници, итн. 

 Можностите, во смисла на класификација, се поврзани со надворешни елементи 

кои ќе се покажат како корисни во постигнувањето на поставените цели. Тие се јавуваат 

кога може да се искористат условите од околината, т.е да се планираат и спроведат 

стратегиите за семејниот бизнис да стане попрофитабилен. Всушност, целта е да 

стекнеме конкурентска предност користејќи ги можностите. Семејниот бизнис во 

рамките на тутунопроизводството треба да биде внимателен и да ги препознае 

можностите секогаш кога ќе се појават.  

 Заканите се појавуваат кога условите во надворешната средина ја загрозуваат 

сигурноста и профитабилноста на институцијата па и на самиот семеен бизнис како 

форма на институција. Заканите особено ја засилуваат ранливоста на бизнисот кога се 

поврзани со слабостите.  

Имплементација и 

управување со 

одбраната 

стратегија.

Евалуација 

на опции и 

избор на 

стратегија

Континуирани повратни информации

Идентификација 

на клучните 

стратешки 

прашања

Внатрешни силни страни 

и слабости 

Надворешни можности и 

закани 

Внатрешна анализа

Надворешна анализа

Континуирани повратни информации

Слика 2. Процес на SWOT aнализата 

Извор: Riston Neil, Strategic management, Neil Riston and Ventus Publishing APS, 2008, стр. 43 

 

SWOT анализата може да се користи како основа за една или повеќе од следниве цели 
18

: 

а) Утврдување визија 

                                                           
18

Rehak, D. & Grasseova, M., The Ways of Assessing the Security of Organization Information Systems 

through SWOT Analysis, IGI Global, 2012, стр. 165 
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б) Утврдување на стратешките цели 

в) Генерирање на алтернативи за стратегијата  

г) Идентификување на критичните области 

 

На Слика 4 се прикажани осумте чекори за креирање на SWOT матрицата  

ВНАТРЕШНА 

АНАЛИЗА

НАДВОРЕШНА 

АНАЛИЗА

Стратегиска 

анализа на 

почетната 

состојба 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ

SWOT

МАТРИЦА

Основа за 

дефинирање на  

ВИЗИЈА на 

организацијата

 Основа за 

дефинирање 

на СТРАТЕШКИТЕ 

ЦЕЛИ

Генерирање на 

АЛТЕРНАТИВИ на 

стратегиите 

Идентифицирање 

на КРИТИЧНИТЕ 

ТОЧКИ во 

организацијата 
 

Слика 3 . Основната рамка на SWOT – анализата 

Извор: Rehak, D. & Grasseova, M., The Ways of Assessing the Security of Organization Information 

Systems through SWOT Analysis, 2012,IGI Global, стр.164 

 

1) Одредување на фактори (елементи) на можности (О); 

2) Одредување на фактори (елементи) на закани (Т); 

3) Одредување на фактори (елементи) на силни страни (S);  

4) Одредување на фактори (елементи) на слабости (W);  

5) Комбинирање на силните страни (внатрешни) со можностите (надворешни), а 

резултатот е SO стратегија;  

6) Комбинирање на слабостите (внатрешни) со можностите (надворешни), а резултатот е 

стратегија за WО;  

7) Комбинирање на силните страни (внатрешни) со заканите (надворешни), а резултатот 

е SТ стратегија;  

 8) Комбинирање на слабостите (внатрешни) со заканите (надворешни), а резултатот е 

WT стратегија.  
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Врз основа на ова се креира SWOT матрицата која е составена од соодветни стратегии 

кои треба да се преземат во дадена ситуација, во зависност од тоа кои параметри 

преовладуваат. Самата SWOT матрица и соодветните стратегии се дадени во Табела 20.  

 

Табела 20 - SWOT матрица и соодветни стратегии  

 Силни страни - S Слабости - W 

Можности - O SO – стратегија 

Maxi – Maxi стратегија  

(најдобра стратегија, 

користење на силните 

страни и можностите) 

WO стратегија 

Mini – Maxi стратегија 

(надминување на слабостите, 

со користење на можностите) 

Опасности –T  ST стратегија  

Маxi- Mini стратегија 

(користење на силните 

страни за избегнување на 

заканите) 

WT стратегија 

Мini – Mini стратегија 

(минимизирање на слабостите, 

со цел да се избегнат заканите)  

Извор: Whalley, A., 2010. Strategic Marketing стр. 67 

 Во контекст на претходно изнесеното за суштината на SWOT, пред да ја 

анализираме нејзината важност како индикатор и насочувач на тутунопроизводителот, 

значајно е да се нагласи кои се аспектите на оваа анализа за македонското земјоделство 

како целина. 

Имено, најважните слаби страни се: низок степен на користење на производните 

фактори во земјоделството – земја, труд и капитал поради технолошки менаџерски и 

пазарни слабости; енормна уситнетост на користените површини на земјоделското 

производство; недоволна искористеност и лошо менаџирање на системите за 

наводнување; отежнат пристап до пазарот поради неразвиена производна и пазарна 

инфраструктура – откупни пунктови, складишта, магацини и др.; недостиг од 

дефицитарни производи на пазарот, особено преработени производи со специфични 

национални квалитетни карактеристики; доминација на непреработени производи со 

ниска додадена вредност во извозот; недостиг на диверзификација на економската 

активност во земјоделските стопанства; недоволна врска на производителите со пазарот 

поради слабо развиени локални пазари и директна продажба; неспособност на 

производителите да одговараат на барањата на трговските синџири за количествата и 

квалитетот на производите. 
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Големиот број слабости во македонското земјоделство може до голем степен да се 

ублажи со релативно добрите можности кои во иднина треба да се користат, како што се 

сл.: се очекуваат подобри цени поради перманентниот пораст на побарувачката на храна 

и земјоделски суровини; расте побарувачката на производи со гарантиран квалитет и 

потекло; расте побарувачката на органски земјоделски производи; стабилизирање на 

земјоделските стопанства и консолидација на земјоделските површини; полесен пристап 

до постојни и нови знаења и технологии во очекување на преговори со ЕУ; развој на 

научноистражувачки институции и истражувања и на информатичко-комуникациски 

технологии; нов пристап кон мултифункционалната улога на земјоделството и 

доставување на општествените услуги, вклучувајќи ги и оние што се сврзани со 

климатските промени; пораст на значењето на развојот на традиционалните производи. 

Обидот да се откријат и да се предупреди на опасностите треба да има позитивно 

влијание на идниот развој, а опасностите се главно следниве: големиот број ситни 

земјоделски стопанства имаат сосем слаби можности за модернизација и пристап до 

пазарот; бавен ôд на структурните промени поради недефиниран пазар на земјоделското 

земјиште; загуба на стручна (квалификувана) работна сила поради ниско плаќање на 

трудот и услови за живот во руралните реони; штетно влијание на климатските промени и 

неспособност на секторот да ги ублажи последиците; отсуство на поддршка на 

долгорочни инвестиции за модернизација и градење ладилници, хидромелиорации, развој 

на сточарството и др.; неспособност на агрокомплексот да се приспособи кон процесите 

на глобализација; пораст на притисоците врз природните ресурси и загуби на земјоделски 

површини. 

SWOT анализата е ориентирана кон формулирање на среднорочно видување на 

предвидените цели – градење (развивање) на одржливо производство при полно 

искористување на потенцијалот на земјата. Продлабочените анализи можат да нѐ донесат 

до идентификација на потребата за развој, и тоа: модернизација на земјоделското 

производство, кое ќе обезбеди пораст на конкурентската способност при зачувување на 

природните ресурси – земја, биодиверзитет и др.; ефективно користење на ресурсите и 

премин кон незагадено производство, одржливо на климатските промени; бaлансиран 

развој на земјоделското производство како претпоставка за рационално користење на 

природните, човечките и финансиските ресурси; стимулирање трансфер на знаења и 

иновации во земјоделството; зголемување на капацитетите на системот за обука во текот 

на целиот професионален живот; поддршка за трансформација на дел од малите 

стопанства во пазарно ориентирани фармери; поддршка за консолидација на стопанствата 
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на млади фармери; диверзификација на стопанската дејност пред сѐ во малите 

земјоделски стопанства; развој на земјоделската инфраструктура – наводнување, 

подобрување на плодноста на почвата, борба со ерозијата и друго, за пораст на 

производноста и заштита на природните ресурси; формирање на групи производители за 

економија од голем калибар и приспособување кон барањата на пазарот; поддршка за 

вертикална интеграција помеѓу примарното производство и прехранбената индустрија. 

Вака поставената анализа на македонското земјоделство и можностите за негов развој и 

унапредување претставува добра основа за поставување на SWOT анализа за 

тутунопроизводството како семеен бизнис во РС Македонија. 

 

.  
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Табела 21 – Силни и слаби страни во производството на тутун во Македонија  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Искуство и традиција во 

производството на тутун 

 Поволни климатски и почвени услови 

за производство на тутутн 

 Голем број на висококвалитеттни 

сорти и типови соодветни за 

климатските услови во земјата  

 Најекономична култура во региони со 

лоши агроеколошки услови во кои друга 

култура не би дала профит 

 Тешко расиплив производ во споредба 

со другите 

 Релативно лесен за транспорт и за 

складирање  

 Вработување и егзистенција за голем 

дел од населението, особено во 

руралните делови 

 Релативно евтина работна сила, што 

дава можност за добивање пониски цени 

по единица производ  

 Искусни тутунопроизводители и 

обучени експерти за тутун 

(компетентни, професионалци) 

 Добро развиена и воспоставена мрежа 

на примарни производители, фирми што 

откупуваат тутун и преработувачи 

(производители на цигари); 

 Загарантиран откуп 

 Производство регулирано со договор 

помеѓу тутунопроизводителот и 

откупувачот  

 Постоење на повеќе компании кои 

откупуваат тутун и организиран процес 

на откупување  

 Извозно-ориентиран производ кој 

генерира приход за македонската 

економија 

 Производ за кој имаме директни 

плаќања од страна на државата  

 Мали фарми од само неколку декари  

 Низок степен на примена на механизација  

 Традиција – отпор кон навлегување на 

новитети  

 Мали или никакви дополнителни 

способности за преориентација дури и кога 

имаме лоши пазарни услови  

 Недостаток на менаџмент стратегија и 

информации од пазарот  

 Високи производни трошоци, 

неконкурентно производство претежно 

заради произвдство на мали парцели 

 Релативно лоши односи помеѓу 

производителите и откупувачите 

 Ниски откупни цени 

 Немање влијание врз откупните цени  

 Селективна примена на Законот за тутун 

од сите страни (производители, откупувачи 

и производители на цигари) 

 Немотивирани производители на тутун 

 Ниска кредитоспособност 

 Непостоење на поволни кредитни линии 

од банките  

 Постоење на црн пазар – шверцување на 

цигари  

 Недоволна вклученост на 

Министерството за земјоделство  

 Слабо користење на знаењето од сите 

области  

 Непознавање на стандардите за добра 

земјоделска практика  

 Лоша аграрна политика кон оваа култура  

 Неследење на светските глобални 

трендови 

 Стареење на населението (работната сила 

во руралните средини)  

 Недостаток на сезонска работна сила во 

земјоделството  

 Присуство на нарушена сортна структура 

со употреба на неконтролиран семенски 

материјал 

 Недефиниран статус на 

тутунопроизводителот  

 Немање желба за кооперирање 

 Немање искуство за конкурирање на 

фондови и добивање на финансиска помош 

 

Извор: Советување ПРЕДА и наша анализа  
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 Добрите климатски и почвени услови се првиот од основните клучни фактори за 

производство на тутун во Македонија. Тутунот се одгледува на песокливи почви со лош 

квалитет, каде што ниту една друга култура не прикажува толку добри и профитабилни 

резултати за производителите. Тој толерира широки варијации на климатските услови и 

покрај тоа достигнува респектабилни приноси. Ориенталските тутуни често се 

одгледуваат во посиромашните почви, што ги прави многу погодни за климатските 

услови во повеќето региони во Македонија. Постојат различни типови тутун кои се 

компатибилни на климатските разлики во земјата и различни региони во кои тие се 

одгледуваат. Секој ориенталски тип на тутун произведен во Македонија (прилеп, џебел и 

јака) има специфични карактеристики и вкус при пушењето. Сепак, заеднично е дека 

тутунот во нашата земја е со висок квалитет и богата арома. 

 Фактот дека тутунот е релативно тешко расиплив производ во споредба со 

другите земјоделски производи, како и фактот дека е релативно лесен за складирање и 

транспорт го прават одгледувањето на тутун посакувано. За тоа во голема мера 

придонесува и сè уште високиот степен на невработеност (според Државниот завод за 

статистика, во 2019 година 17,4 %) како и фактот дека тутунот, посебно во руралните 

региони, претставува средство за егзистенција. Иако во последниве години стапката на 

невработеност се намалува, таа е сè уште многу висока, барем кога станува збор за 

руралните области. Кога велиме дека тутунот е култура која обезбедува егзистенција за 

одредена популација посебно сакаме да истакнеме дека Македонија има релативно 

евтина работна сила, што укажува на можноста за добивање на пониски цени на 

производите, а со тоа и на поголема пазарна конкурентност. 

 Македонија поседува искусни производители на тутун (некои од нив се 

занимаваат со одгледување на оваа култура веќе неколку генерации), а и експерти за 

тутун едуцирани во земјоделските училишта (средни училишта, факултети, и институти). 

Од особено големо значење е постоењето на Научниот институт за тутун во Прилеп, во 

кој е вработен стручен, висококвалитетен, способен и специјализиран персонал кој 

работи на развивање и контрола на процесот на производство на тутун, создавање на 

нови тутунски сорти, заштита од болести на тутунот, производство на сертифицирано 

тутунско семе, како и дополнителна едукација и помош на секој тутунопроизводител. 

 Една од особено важните позитивни страни е постоењето на добро развиена 

мрежа на примарни производители, фирми што се занимаваат со откуп на тутун и 

преработувачи на цигари. Сите производители се заштитени со постоењето и 

склучувањето на договор за откуп на тутунот, со што се постигнува оваа култура да биде 
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релативно посакувана за производство. Постоењето на повеќе откупни компании создава 

добра конкурентска клима. Релативно стабилната цена и постоењето на дополнителни 

директни плаќања од страна на државата го прават овој производ дури и поконкурентен 

од другите производи. Од друга страна, и покрај што дел од производството се користи 

на домашниот пазар, во сопствените фабрики за преработка на тутун, тутунот во голема 

мера е и извозно ориентиран производ, што ја прави државата особено заинтересенирана 

за неговото одгледување, затоа што преку извозот како на тутунот така и на тутунските 

производи обезбедува значаен девизен прилив. Генерално, извозот на тутун е насочен 

кон земји како САД, Грција, Германија, Швајцарија и други. 

Ако традиционалноста и искуството ги вброивме во силните страни на 

производството и одгледувањето на тутун, истата таа традиционалност претставува и 

слаба страна.
19

 Традицијата е една од работите што ги врзува луѓето што живеат во селата 

за нивните полиња и за традиционалниот начин на одгледување на тутун. Нивниот 

недостаток на дополнителни вештини ги остава без избор и ги прави зависници од 

одгледувањето на тутун дури и кога цените за откуп се релативно ниски, т.е. кога постојат 

лоши пазарни услови. Непостоењето на вештини за менаџмент, преориентација и 

планирање на производството ги прави овие тутунопроизводители уште поранливи. Ова 

покажува дека не постои видлива стратегија која ќе им овозможи на производителите на 

тутун да имаат вредни информации за пазарот пред планирањето на производството или 

како да го подобрат квалитетот на производот и со тоа да обезбедат подобри цени. 

Традиционалноста е поврзана и со други елементи. Така, најчесто станува збор за мали 

фарми или семејни бизниси од само неколку декари. Ваквите мали фарми во Македонија 

имаат големи проблеми во постигнувањето на ниски трошоци за производство и примена 

на поголема механизација во производствениот процес. Македонските производители на 

тутун најчесто се ситни земјосопственици, кои имаат мали можности за проширување на 

своето земјиште поради недефинираната структура на пазарот на земјиште и лошата 

распределба на државното земјоделско земјиште за изнајмување. 

Лошо развиените односи меѓу производителите и откупувачите се предизвикани од 

многу фактори. Фирмите за откуп на тутун не секогаш ги исполнуваат своите обврски 

наметнати со договорот. Доцнењето на почетокот на откупот на суров тутун во одредени 

години, пониските цени дадени на производителите на откупните пунктови и 

одложувањето на плаќањето се само неколку од проблемите кои ја разнишуваат доверба 

                                                           
19

 Tuna E., The tobacco sector in The Republic of Macedonia – Competitiveness аnalysis ,2006, стр. 46  
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помеѓу производителите и откупувачите. Сите овие проблеми го намалуваат интересот за 

производство на тутун - факт што се рефлектира и може да се види со намалувањето на 

површините засадени со тутун од 2010 година па наваму.  

Речиси секоја година постои помош од Владата преку Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) со одредени ресурси за 

субвенционирање на производството на тутун преку директни плаќања на 

тутунопроизводителите. Во овие мерки се вклучува и помошта која ја дава Владата преку 

70 % субвенционирање на осигурувањето на сите посеви па и на тутунот од временски 

непогоди како град и поплави. Сепак недоволната информираност и традиционалното 

неследење на светските глобални трендови резултираат со релативно мала искористеност 

на овој вид помош. Тука би го издвоиле како посебна слаба страна слабото користење на 

знаење од сите области и непознавањето и неимплементацијата на стандардите за добра 

земјоделка и еколошка пракса GAP (Good Agricultural Practices). 

Демографската структура е уште една од слабите страни во производството на 

тутун. Македонското население кое се занимава со земјоделство, а со тоа и со 

тутунопроизводство, сè повеќе старее. Младите сè помалку ја гледаат егзистенцијата во 

обработката на земјата, па доколку не се преземат чекори кои би го вратиле интересот на 

младата популација за одгледување на тутунот, по некоја деценија ќе нема доволно 

работна сила да ги обработува веќе постоечките површини, а, пак уште помала е  

веројатноста нивно зголемување. Овде e важно да се нагласи фактот дека постоечката 

работна сила во тутунопроизводството нема доволен степен на образование, што 

придонесува за немањето на желба за кооперирање и искуство во користењето на 

соодветните фондови.  
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Табела 22– Можности и закани во производството на тутун во Македонија  

МОЖНОСТИ  ЗАКАНИ 

 Обезбедување на соодветни законски 

прописи за функционирање на пазарот на 

земјиште и подобра дистрибуција на 

изнајмување на државните земјоделски 

површини; 

 Промовирање и иницијализација на 

кредитните линии достапни и соодветни за 

земјоделските производители; 

 Регионална стабилност преку создавање 

на позитивно деловно опкружување; 

 Договори за либерализација на 

трговијата, можност за натамошно ширење на 

пазарот; 

 Укинувањето на премиите за тутун во ЕУ 

доведе до намалување на произведените 

количини таму, особено во Грција и Бугарија, 

што дава можности за зголемување на обемот 

на производство  

 Унапредување на менаџментот 

 Едукација на одгледувачите 

/производителите 

Развој на фармерско производство, семеен 

бизнис 

 Развивање на дополнително 

производство 

 Спроведување на соодветна аграрна 

политика 

 Стабилизирање на откупните цени 

 Механизирање на процесот на 

производство 

 Подем на преработувачката индустрија 

на цигари со користење на нови технологии 

 Искористување на расположливите 

капацитети, необработени површини 

 Поорганизирано производство, поголем 

обем и поголем прилив на девизи  

 Современ третман на местото и улогата 

на индивидуалните тутунопроизводители 

  Подобрување на довербата меѓу 

тутунопроизводителите и откупните компании 

 Стратегија за доближување на големите 

светски компании кои веќе делумно се 

присутни во Македонија 

 Воведување на субвенции по класи, што 

би довело до подобрување на квалитетот на 

тутунската суровина 

 Реална опасност од добивање 

на ниска квота за производство на 

тутун со влегување во ЕУ 

 Опасност од губење на 

конкурентноста заради нарушување 

на сортната чистота и користење на 

несертифициран семенски материјал 

 Користење на дотраена опрема 

 Глобална рестиктивна 

политика за тутунот  

 Агресирвна кампања против 

пушењето 

 Глобализација, монополизација 

на пазарот на тутун и пазарот на 

преработки од тутун (цигари) од 

страна на мал број на компании 

 Зголемено учество на земјите 

во развој на пазарот на тутун во 

светот  

 Пад на цената на тутунот на 

светско ниво  

 Зголемување на давачките и 

оптоварувањата и пораст на цената 

на цигарите  

 Намалување на учеството на 

ориенталските тутуни во 

современите бленд цигари  

 Неспроведување на законот за 

тутун и тутунски производи  

Извор: Советување ПРЕДА + наша анализа   
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Во Табела 22 се прикажани можностите и заканите со кои денес се судира 

тутунопроизводството во Македонија. Унапредувањето на менаџментот, едукацијата на 

фармерите, примената на нови техничко-технолошки достигнувања како примена на 

соодветна механизација или примена на соодветна заштита се само дел од можностите кои 

ги нуди овој сектор. Се разбира, за да може денешното тутунопроизводство да се издигне 

на ниво на современ семеен бизнис потребен е добар менаџмент, правилно мотивирање на 

работниците или ангажираните лица, следење на интензивните промени во деловното 

опкружување, флексибилност во дејноста, преземање на соодветни претприемнички 

активности и поголема грижа за обезбедување на здрава животна средина. Сето ова треба 

да биде проследено со окрупнување на површините на тутун.  

Создавањето на семеен бизнис во тутунопроизводството мора да биде поткрепено 

со соодветна аграрна политика и доследна примена на законските прописи. Во таа насока, 

поорганизираното производство, како и зголемениот обем на производство на тутун ќе 

значи и поголем девизен прилив, но и искористување на постоечките капацитети, како и 

можност за користење на нови површини. Потребата од зголемување на производсвото е 

особено важна пред започнувањето на преговорите за влез во Европската Унија, за да би 

обезбедиле повисоки квоти. Сето ова би довело до современ третман на местото и улогата 

на индивидуалните тутунопроизводители, подобрување на довербата меѓу 

тутунопроизводителите и откупните компании, како и доближување на големите светски 

компании кои делумно се веќе присутни во Македонија. 

Промените на потрошувачката структура на потрошувачите на тутунски производи, 

заедно со кампањата против пушењето предводена од САД и Западна Европа ќе имаат 

големо влијание врз сите производители на тутун, вклучувајќи ја и Македонија. Тутунот 

денес се смета за голема закана за здравјето на луѓето и против него, т.е против пушењето 

се предлагаат многу агресивни мерки. Намалувањето на пушењето почнува да има 

влијание врз побарувачката на тутун и количините на тутун произведен во Европа и низ 

целиот свет. Исто така, се случија многу промени во политиките на ЕУ кон тутунот, а 

одлуката за укинување на премиите за производство на тутун и политиката на Европската 

Унија од 2010 година е недостижна за производителите во целата Унија. Намалувањето на 

субвенциите во Европа  ќе претставува исто така закана за македонскиот тутун од 

моментот кога земјата ќе влезе во Европската Унија.  

Знаејќи дека замената на ориенталските тутуни во структурата на цигарите на 

светските марки е релитивно тешка, најголемите тутунски компании започнуваат со 

потрага по нови земји или области погодни за производство на ориенталски тутун 
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(најчесто тоа се земјите во развој, како што се земјите од поранешниот СССР, некои 

делови од Кина, некои земји од Африка, итн.)  кои би ги задоволите нивните потреби со 

добивање на тутун со пониски трошоци. Падот на цената на тутнот на светско ниво, 

зголемувањето на давачките и оптоварувањата и порастот на цената на цигарите, 

намалувањето на учеството на ориенталските тутуни во современите бленд цигари, 

користењето на дотраена опрема, како и глобализацијата, монополизацијата на пазарот на 

тутун и пазарот на преработки од тутун (цигари) од страна на мал број на компании, се 

опасностите кои дополнително му се закануваат на овој вид на производство.  

Сепак, најголема одговорност треба да понесе Владата во претпристапните 

преговои за влез во Европската Унија, затоа што без обезбедување на респектабилни 

квоти за производство на тутун сите напори би биле залудни. 
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4. АНАЛИЗА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИВАЊЕ НА УСПЕШЕН 

СЕМЕЕН БИЗНИС ВО ТУТУНОПРОИЗВОДСТВОТО 

 

Семејните бизниси се најстарата и најприсутна форма на деловно организирање во 

светот. Во голем број на земји, семејните бизниси претставуваат повеќе од 70 проценти од 

вкупните бизниси и играат клучна улога во развојот на економијата и вработувањето на 

работната сила. Така, се проценува дека помеѓу 50 и 80 % од работните места во повеќето 

земји во светот се создадени од семејните бизниси, а дури 70 до 90 % од бруто домашниот 

производ (БДП) го креираат токму семејните бизниси. Семејните бизниси можат да бидат  

од микро, мали и средни претпријатија до големи конгломерати кои работат во повеќе 

дејности и земји. Основната дефиниција за семеен бизнис е компанија во која гласачкото 

мнозинство е во рацете на семејството кое има контрола, вклучувајќи го и основачот/ите 

кои имаат намера да го пренесат бизнисот на своите потомци.  

Земјоделството низ историјата се јавува како основа на цивилизацијата и 

напредокот на човештвото. Воедно тоа е и најстарата дејност на планетава. Под 

земјоделство се подразбира систематско одгледување на корисни растенија и животни со 

помош на човечка активност.  Вршејќи ја основната функција за човекот и неговото 

преживување, низ општествените и историските етапи земјоделството се преобразувало.
20

 

Од податоците со кои денес располагаме, вкупниот број на население кое се занимава со 

земјоделство денес изнесува 2,6 милијарди луѓе, односно речиси 34 % од светското 

население. Тоа вклучува 1,3 милијарди активни работници, што го прави земјоделството 

доминатнатна дејност во светот, далеку пред другите дејности.
21

 

Посебен тип на семеен бизнис е семејниот бизнис во земјоделството. Семејното 

земјоделство е едно од најдоминантните облици на земјоделство во светот како во 

развиените така и во неразвиените земји и во земјите во развој. На национално ниво, 

постојат голем број фактори кои се клучни за успешен развој на семејното земјоделство, 

како што се: агроеколошките услови и територијалните карактеристики, политиката на 

животната средина, пристапот до пазарите, пристапот до земјиште и природни ресурси, 

пристапот до технологијата, пристапот до финансиите, демографските, економските и 

социо-културните услови, како и достапноста на специјализирано (земјоделско) 

образование, покрај другите фактори. 

                                                           
20

 Софијанова, E. Агроменаџмент, Универзитет Гоце Делчев, Штип, 2018 г. 
21

Jean-François Bélières, Philippe Bonnal, Pierre-Marie Bosc, Bruno Losch, Jacques Marzin, Jean-Michel 

Sourisseau, Family Farming Around the World, Cirad, 2015 
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Семејното земјоделство има важна социо-економска, еколошка и културна улога. 

Овој сектор опфаќа фарми - индивидуални семејни стопанства кои се разликуваат како по 

својата големина така и по својот тип. Тука спаѓаат од големи земјишни поседи со големи 

економски примања кои се одржуваат од еден до двајца членови на семејството, со голема 

употреба на машини и ангажирана работна сила, до мали семејни фарми лоцирани на 

неколку хектари, со мали примања. Овие мали семејни фарми на глобално ниво се 

најбројни и од вкупно 570 милиони фарми, колку што се проценува дека ги има во светот, 

90 % се токму такви. Најбројни се во Кина и Индија - околу 290 милиони.
22

 Всушност, на 

семејните фарми се произведуваат најмалку 56 % од вкупното земјоделско производство и 

тие обработуваат 85 % од земјоделското земјиште во Азија, 62 % во Африка, 83 % во 

Северна и Централна Америка, 68 % во Европа и 18 % во Јужна Америка.
23

 

 Според податоците на Еуростат, бројот на фарми во Европската Унија (ЕУ-28) за 

2016 година изнесува околу 10,5 милиони (10.467.850) и бележи константен пад од 14,5 

милиони во 2005 на 12,2 милиони во 2010 година, па 11 милиони (10.838.290) во 2013 

година. Овие фарми обработуваат две петтини (39,1 %) од вкупната површина на ЕУ или 

175,8 милиони хектари земјиште, со просечна големина од 16,2 хектари за секое 

земјоделско стопанство. Само 22 % од вкупниот број фармери се жени, а дури 78 % се 

мажи. Бројот на млади фармери под 40 години во ЕУ изнесува 11 %.  

Состојбата во Република Северна Македонија е следна: според пописот од 1994 

година, евидентирани биле 178.100 земјоделски домаќинства со просечна големина од 

1,28 hа. Според земјоделскиот попис од 2007 година, пак, постоеле 192.378 индивидуални 

земјоделски домаќинства со просечна големина од 1,73 hа, кои обработувале 334.200 (таа 

бројка за 2013 година е 170.885 стопанства), кои обработувале 315.863 hа земјоделско 

земјиште со просечна големина од 1,8 hа. Бројот на индувидуални земјоделски стопанства 

во 2016 година изнесува 178.127 и тие обработуваат 320.700 ha, со просечна големина од 

1,8 ha. Иако се забележува зголемување на просечната големина на земјоделските имоти 

по домаќинство, таа е сепак премала со споредба со европскиот просек. Исто така, дури 

повеќе од 58 % од вкупните земјоделски стопанства користат помалку од 1 ha. 

                                                           
22

 Lowder, S. Skoet, J and Raney. T, The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, 

and Family Farms Worldwide, 2015, World Development, 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041 Vol. 87, November 2016, стр. 16-29 

23
 Nagayets, O. Small farms: current status and key trends, Research Workshop, 2015 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041
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Споредбената анализа на структурата на земјоделските стопанства по површина во 

Македонија, Европската Унија и светот е претставена на Графикон 11.  

 

Графикон 11 – Структура на земјоделските стопанства според површината користена за 

земјоделство во Македонија, ЕУ-28 и светот (2013 година) 

Извор : Државен завод за статистика, Еуростат, FAO 

 

Според спроведените анкети на 2.205 тутунски стопанства во рамките на ИПА 

проектот „Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор“ (декември 2018 - март 

2020 г.), земјоделските стопанства посветени на производството на тутун се генерално 

мали, со површина до 1,0 hа (81 %), а најголем дел од нив се со површина од 0,3 до 0,6 hа 

(34 %).  

Друга поделба на индивидуалните земјоделски домаќинства е според економската 

големина. Споредбата на индивидуалните земјоделски домаќинства односно фармите во 

ЕУ и Македонија според приходот кој го остваруваат е дадена во продолжение. Така, од 

вкупниот број класификувани земјоделски стопанства, во првата класа - до 2000 евра во 

Македонија спаѓаат 49,6 %, додека во Европската Унија тој процент е 38,51 %, во втората 

класа – од 2.000 до 4.000 евра во Македонија се класификувани 19,7 %, а во ЕУ 15,75 % , 

во третата класа – од 4.000 до 8.000 евра во Македонија се 6,5 %, а во Европската Унија 

13,31 % и во четвртата класа – од 8.000 до 15.000 евра спаѓаат 9,1 % од македонските 
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фарми и 9,23 % од европските фарми. Се помал е бројот на земјоделски стопанства кои се 

класификувани во повисоките класи, што ја дава и реалната слика на земјоделските 

стопанства во Република Северна Македонија кои во најголем број се ситни, мали и 

некомерцијални, а многу мал е бројот на големи земјоделски стопанства.  

 

 

Графикон 12 - Бројот на земјоделски стопанства според класата на економската големина 

Извор: Државен завод за статистика и Еуростат 

Освен според големината и приносот, поделбата на индивудуалните земјоделски 

домаќинства е направена и според типологијата. Ваквата поделба е дадена во Табела 23.  
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Табела 23– Поделба на индивидуалните земјоделски домаќинства во РС 

Македонија според типологијата 

Тип на земјоделско 

производство 

2007 2013 

Вкупно 

стопанства 

Семејни 
земјоделски 

стопанства 

Земјоделски 

претпријатија 

Вкупно 

стопанства 

Семејни 
земјоделски 

стопанства 

Земјоделски 

претпријатија 

Специјализирано за 

поледелски култури 
42.192 42.143 49 58814 58747 67 

Специјализирано за 

градинарство 
15.013 14.995 18 3660 3642 18 

Специјализирано за 

повеќегодишни култури 
30.392 30.347 45 29.574 29.513 61 

Специјализирано за 

тревопасен добиток 
24.199 24.169 30 16.405 1.6342 63 

Специјализирано за 

домашни животни што 

се хранат со семе и 

зрнеста храна 

7.760 7.730 30 5.640 5.601 39 

Мешано растително 

производство 
25.456 25.438 18 17.678 17.663 15 

Мешано добиточно 

производство 
10.556 10.553 3 7.569 7.565 4 

Мешано растително - 

добиточно производство 
36.552 36.536 16 31.179 31.143 36 

Некласификувани 

стопанства 
555 467 88 366 365 1 

Вкупно 192.675 192.378 297 170.885 170.581 304 

Извор на податоци: Државен завод за статистика  

 

Во Македонија, со производство на тутун се занимаваат околу 40.000 

индивудуални домаќинства, кои можат да се развијат во мали семејни бизниси за 

производство и обработка на тутун. Бројката варира од 28.000 до 42.000 фармери, колку 

што се занимавале во 2010 година.
24

 Просечно, таа бројка за периодот 2000-2017 година е 

33.000 семејства, што значи околу 130.000 лица се занимаваат со производство на тутун, а 

тоа претставува околу 6,5 % од вкупното население во Македонија.
25

 

Тутунопроизводството има свои карактеристики кои се должат на специфичностите на 

земјоделското производство. Тие специфичности се:  

   директно влијание на природните фактори 

   Земјиштето како лимитирачки фактор 

   Производството има органски (биолошки) карактер 

                                                           
24

 Државен завод за статистика  
25

 Национална студија за економијата на тутун и оданочувањето на тутунот – Македонија, 2018 

година 
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   Производството има сезонски карактер 

   Земјоделството самото ги произведува средствата за репродукција со 

користење на неисцрпните извори на сончева енергија 

   Специфични опшествено – економски услови во кои спаѓаат 

макроекономската политика, аграрната политика, научно-технолошкиот развој, 

образованието, животниот стандард на населението и глобализацијата. 

Производството на тутун како земјоделска гранка е под директно влијание на 

природните фактори: врнежи, сонце, температура, почва, релјеф, конфигурација на 

земјиштето и други, и сите имаат значително влијание врз обемот и структурата на 

вкупното тутунопроизводство. Со текот на годините земјоделството, а со тоа и 

тутунопроизводството се трансформирало од традиционално во модерно, но сепак 

влијанието на природните фактори е сè уште доста присутно и не постои начин да биде 

избегнато. И покрај современите средства во метеорологијата, сепак никој сè уште не 

може да предвиди со голема точност дали годината ќе биде сушна или врнежлива или да 

ги предвиди временските непогоди како град или поплави. Во последниве години 

климатските промени, кои се манифестираат преку промени на температурите, врнежите, 

појавата на суши, топлотни бранови или други некарактеристични појави за одредени 

годишни периоди, влијаат негативно врз тутунопроизводството. Покрај климатските 

промени, други фактори кои имаат директно влијание врз приносите и заработката е 

појавата на најразлични болести и епидемии од штетници. 

Највредниот, но и најлимитирачки ресурс за тутунопроизводството е земјиштето.  

Според податоците на Државниот завод за статистика, околу 48 % од вкупната 

површина на земјата во Македонија  припаѓа на земјоделско земјиште. Од вкупното 

земјоделско земјиште, 41 % е обработливо. Процентот на насади под тутун е до 4 % 

(Табела 24). 

Табела 24 – Земјоделско земјиште во 000 хектари во Македонија 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Земјоделско земјиште 1.064 1.014 1.121 1.120 1.268 1.261 1263 1264 1267 1266 1264 

Обработлива површина 521 513 509 511 510 509 512 514 517 517 519 

Ораници и бавчи 424 420 415 415 414 413 413 415 417 417 418 

Овоштарници 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 

Лозја 22 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 

Ливади 61 58 59 61 60 59 60 59 59 60 60 

Пасиштa 542 500 611 608 757 751 751 750 750 748 745 

Бари и рибници 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тутун  17,1 17,8 20,3 19,7 19,6 19,2 17,7 16,0 16,4 16,0 16,5 

% на насади со тутун во 

однос на обработливата 

површина  
3,3% 3,5% 4% 3,9% 3,9% 3,8% 3,5% 3,1% 3,2% 3,1% 3,2% 

Извор: Државен Завод за статистика  
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Тутунопроизводството има биолошки карактер, односно имаме работа со жива 

материја. Станува збор за производство кое има одреден период на вегетација. Почетниот 

материјал на производството (семето) не ја содржи целата маса на финалниот производ. 

Тутунот поминува низ уште една фаза – одгледување на расад, кој потоа се засадува на 

нива. Така, првобитната маса во текот на производствениот циклус се зголемува преку 

раст и развој со помош на човекот, опремата и средствата кои тој ги употребува. Крајниот 

производ е исушениот тутун.  

Процесот на производство е сезонски, со нерамномерна употреба на средства (капитал, 

опрема и труд). Сезонскиот карактер на производството и ограниченоста на факторите на 

тутунопроизводството не дава можност за поголема специјализација на работниците. 

Додека работниците во индустријата имаат тесна специјализација, работниците во 

тутунопроизводството треба да имаат поширока квалификација. Така, работникот можеби 

ќе треба и сам да ја изора нивата ако располага со механизација, сам да се грижи за 

расадот, за садењето на тутунот, берењето, нижењето, сушењето па дури и пакувањето на 

исушениот тутун. На сезонскиот карактер се надоврзува и фактот дека земјоделските 

производи не можат неограничено да се чуваат, тие имаат свој рок на траење и употреба. 

Сепак, тутунот спаѓа во групата на тешко расипливи производи, што го прави 

тутунопроизводството особено интересно за развивање на семеен бизнис. 

Масата на производот се создава главно во самиот процес на тутунопроизводство (како 

последица на растењето на тутунот), со користење на неисцрпните извори на сончева 

енергија, за што не се потребни посебни машини како во индустријата, а репродукцискиот 

материјал повторно сам се создава и се репродуцира со самиот процес на производство. 

На крајот на својот вегетационен период тутунот создава чушка во која се наоѓа семето. 

Меѓутоа, тутунопроизводителите не треба да се грижат за обезбедувањето на семенски 

материјал. Според Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, 

откупувачите со кои тутунопроизводителот ќе склучи договор се должни да обезбедат 

сертифицирано тутунско семе во доволна количина, и тоа најмалку 90g/ha за ориенталски 

тутун, 40 g/ha за полуориенталски тутун и 20 g/ha за крупнолисните сорти тутун, а за 

пелетирано семе во количина најмалку 250 g/ha за ориенталските, 90 g/ha за 

полуориенталските и 40 g/ha за крупнолисните сорти тутун.  

Специфичните општествено – економски фактори се однесуваат најчесто на 

национално ниво, иако за одредени елементи има влијание и локалната самоуправа, а 

некогаш пак и глобалниот карактер на некои од овие фактори врз производството. За 

тутунопроизводството, улогата на макроекономската политика е главно поврзана со 
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финансиската помош којашто ја добиваат производителите, и тоа во форма на директни 

плаќања, како мерка за поддршка и стимулирање на производителите по единица 

производ (во случајов 1 килограм), а во последниве години исплатата зависи од класата т.е 

квалитетот на откупениот тутун. Со донесувањето на Законот за земјоделство и рурален 

развој во 2007 година и неговото надополнување во 2010 година, како и донесувањето на 

првата Националната стратегија за земјоделство и рурален развој 2007-2013 година и 

следната (Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година) овие 

буџетски издвојувања константно се зголемуваат, така што пo 2015 година изнесуваат 150 

милиони евра. Со тоа, буџетска поддршка на земјоделството во Македонија изнесува 

околу 150 евра по хектар, што е далеку пониско од европскиот просек, но затоа повисоко 

од земјите во регионот ( Албанија - 25 евра, Босна и Херцеговина - 50 евра, Косово, 

Србија и Црна Гора - 70 евра).
26

 Вкупната поддршка за земјоделско – руралниот развој е 

поделена на мерки кои се однесуваат за поддршка на пазарот и директни плаќања, мерки 

за структурен и рурален развој и општи мерки поврзани со земјоделството. Затоа што 

аграрната политика на земјава не е целосно усогласена со ЗЗП (Заедничката земјоделска 

политика) на Европската Унија, и покрај зголемените износи во вкупниот буџет, нема 

многу промени во неговата општа структура. Поголемиот дел од буџетот е наменет за 

директна поддршка на производителите (68-79 %), а многу помал е процентот за 

структурен и рурален развој (8-19%), како и за општи мерки за поддршка на 

земјоделството (7-18%) во различните години. 

                                                           
26

 Волк, T. Ерјавец, E. Мортенсен, K., Земјоделската политика и европската интеграција на 

земјите од Југоисточна Европа, ФАО, 2015 
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Графикон 13 - Вкупно исплатени буџетски трошоци за земјоделско-прехранбениот 

сектор и руралната средина за периодот 2010-2017 година 

Извор: Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенција за финансиска 

подршка на замјоделството со систематизирање на податоци според базата на OECD
27

 

 

Директните плаќања по земјоделски производ во најголема мера се исплаќаат за суров 

тутун, грозје и млеко. Во оваа категорија, директните плаќања за откупениот тутун го 

заземаат поголемиот удел, и тоа околу 66 %, или вкупно од сите средства издвоени од 

буџетот како директни плаќања тој процент се движи од 21 до 42 %. Просечно, од 2006 г., 

од кога е воведена мерката за субвенционирање на производството на тутун па до 2017 

година исплатени се околу 21,7 милиони евра, иако има години кога директните плаќања 

на тутунопроизводителите биле и над 35 милиони евра.  

                                                           
27

http://app.seerural.org/agricultural-statistics 
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Графикон 14 – Директни плаќања за производителите споредени со директните плаќања 

за преработен и откупен тутун во Македонија од 2010 -2017 година 

Извор: http://app.seerural.org/agricultural-statistics 

 

Како резултат на воведувањето на новите мерки и олеснетиот пристап кон поддршката 

што ја дава Владата на нашава држава, бројот на корисници на мерките за финансиска 

поддршка е повеќекратно зголемен и тоа од 13.000 корисници во 2006 година на околу 

100.000 корисници во 2013 година. Сепак, бројот на стопанства кои ги користат мерките 

за поддршка изнесува 52 % од вкупниот број на 192.000 земјоделски стопанства, според 

пописот за земјоделство, што значи дека сè уште треба да се работи на овој проблем.  

Според податоците од Стопанската комора на РС Македонија, просечната откупна 

цена на тутунот и субвенциите исплатени како директни плаќања на земјоделците од 2006 

година, кога е започнато субвенционирањето на тутунот, константно се зголемуваат и ја 

достигнаа бројката од над 2 милијарди денари во 2015 година, за во наредните 3 години  

таа бројка да се намали.  
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Табела 25 - Број на договори, насади, откупен тутун, просечна постигната цена во ден/kg и 

исплатени субвенции во вид на директни плаќања 

Година Број на 

договори 

Насади 

ha 

Откуп 

тони 

Просечна 

цена ден/kg 

Субвенција 

1991 37.543 20.818 -     

1997 33.000 16.890 25.452     

1998 54.661 21.657 20.880     

1999 43.622 19.947 32.398     

2000 34.254 22.785 28.122     

2001 33.906 20.074 20.097     

2002 26.971 20.615 22.500     

2003 27.343 15.017 23.000     

2004 38.493 15.204 19.839     

2005 39.028 15.808 23.196     

2006 29.230 15.072 23.083 118,1 295.215.000,00 

2007 29.771 16.870 19.680 140,6 488.700.000,00 

2008 30.519 17.185 16.280 167,4 725.670.000,00 

2009 38.710 16.212 23.196 191,9 1.393.300.440,00 

2010 40.743 18.846 26.393 136,6 1.583.580.000,00 

2011 33.234 15.677 21.024 164,8 1.261.440.000,00 

2012 29.090 14.609 27.993 180,2 1.679.580.000,00 

2013 42.367 19.806 30.997 152,6 1.859.820.000,00 

2014 34.445 17.757 27.578 117 1.452.820.000.00 

2015 28.454 16.128 24.237 185 2.154.695.000,00 

2016 27.380 16.379 25.446 196,80  1.507.877.447,00  

2017 29.354 14.415 23.544 217,60 1.692.439.853,00 

2018 34.104 14.802 25.200 214,26  

Извор Стопанска комора на Р. С. Македонија  

Откупот на предадениот тутун по класи и типови за реколтатa 2017 година е даден во 

следнава табела  
Табела 26 - Oткуп на тутун од реколтата 2017 година по типови и класи 

 
 

Класа Тип ЈАКА, 

количина во kg 

Тип ПРИЛЕП, 

количина во kg 

Вкупна количина за 

класа во  kg 

I 584.305,01 6.561.022,54 7.145.327,55 
II 1.545.975,26 13.288.733,74 14.834.709,00 

III 301.640,52 1.222.394,61 1.524.035,13 

IV 4.390,36 32.820,53 37.210,89 

Вкупно ароматични во kg 2.436.311,15 21.104.971,43 23.541.282,58 
ДОПОЛНИТЕЛЕНТУТУН 
I 65,68 269,14 334,82 
II 0,00 257,07 257,07 

Вкупно дополнителен во kg 65,68 526,21 591,89 

Мувлив во kg 0,00 1.629,22 1.629,22 

 2.436.376,83 21.107.126,86 23.543.503,69 
СЕВКУПНО во kg 23.543.503,69 
Просечна откупна цена, ден/kg 217,60 

Извор: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
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Од типот прилеп биле откупени вкупно 21.107 тони суров тутун во лист со просечна 

откупна цена од 218,13 ден/kg, а од типот јака“ околу 2.436 тони суров тутун во лист со 

просечна откупна цена од 212,92 ден/kg. Просечната откупна цена за 2017 година 

изнесувала 217,60 ден/kg. Висината на директните плаќања изнесува 80 ден/kg за I класа, 

70 ден/kg за II класа, 60 ден/kg за III класа, IV класа, I класа и II класа од ориенталските 

дополнителни тутуни од типовите прилеп, јака, џебел и басмак. Реализацијата на 

директните плаќања се врши според податоци за откупените количини тутун од реколтата 

2017 година, внесени во Електронскиот систем за евиденција на тутун (ИСЕТ) од страна 

на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун. Во 2018 година,  за 

откупените количини тутун по класи и висината на поддршката за класата биле исплатени 

1.692.439.853 денари или 27.474.672 евра, обезбедени од Буџетот на РС Македонија. 

Од податоците се гледа дека Македонија многу вложува во развојот на земјоделството 

и руралниот развој. Така, издвојувањата на буџетските средства од почетните 5-7 милиони 

евра во 2007 годин, достигнаа 135 милиони евра во 2013, за до 2020 година да ја достигнат 

бројката од 167 милиони евра.  

 

Табела 27 - Планиран национален и буџет на Министерството за земјоделство, шумарство 

и водостопанство во периодот 2013-2020 година во милиони евра 

Извори на средства 

( милиони евра) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Буџет на РМ за финансиска 

подршка во земјоделството, 

рурален развој и рибарство 

135 140 150 150 150 150 150 150 

ИПАРД 3 5 5 5 10 14 14 15 

Буџет на АПРЗ/ 

субвенционирани советодавни 

служби 

1 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 

Донаторска поддршка 1,6 0,5 13,8 0,6 12,6 0 13,7 0,7 

ИПА (техничка поддршка) 1,1 0 13,3 0 12,0 0 13,0 0 

Останати донатори 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

ВКУПНО 140,8 146,5 169,9 157 173,9 166 179,2 167 

Извор : Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 

Водечки орган во спроведувањето на Националната стратегија за земјоделство и 

рурален развој е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за 

нејзина подобара импементација формирани се Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР), Агенцијата за поттикнување на развојот на 

земјоделството (АПРЗ) и Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ). Нивната заедничка 
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цел е усогласување на земјоделската политика на Македонија со ЗЗП на Европската Унија 

и поттикнување и развој на земјоделството и руралните подрачја како еден од столбовите 

на македонската економија. Се разбира, таквиот развој на земјоделството, а со тоа и на 

тутунопроизводството е невозможен без развиен менаџмент којшто ќе придонесе за 

подобрување на квалитетот и квантитетот на тутунопроизводството.  

 

4.1. Улогата на менаџментот и мотивацијата во тутунопроизводството 

како семеен бизнис 

 

Избалансираноста и усогласеноста помеѓу науката, практиката и интуицијата во 

работењето претставуваат основни фактори за успешен менаџмент. Успешното 

менаџирање мерено преку ефикасното постигнување на целта не може да се гарантира 

само со научните принципи на менаџментот кои се добро познати. Онолку колку што 

менаџирањето е наука, исто толку е и пракса. Честопати успешното менаџирање е 

резултат на среќа, во комбинација со уметноста на креативно користење на знаењето, 

моменталните можности и интуицијата. 

За разлика од обичниот менаџмент, менаџменот во семејниот бизнис со 

тутунопроизводство се занимава со тоа како сопственикот на ваквиот бизнис да ги 

организира факторите на производство - земја, труд и капитал, да ја прилагоди дејноста 

кон неговата конкретна околина и да располага со добиениот производ-тутунот така што 

ќе му донесе најголем профит, а во исто време да го одржува интегритетот на основните 

фактори за производство. 

 

Слика 4 – Фундаментални фактори за развој на успешен семеен бизнис во 

земјоделството 
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Развивањето на современ семеен бизнис со основна дејност тутунопроизводство 

мора да се потпира врз развиен менаџмент со сите негови придружни елементи како: 

планирање, организирање на работата, водење на производството и контрола на истото, со 

соодветна мотивација на ангажираните членови. Само на таков начин ќе се постигне 

поголема ефикасност и ефективност, намалување на трошоците за производство, 

зголемување на продуктивностa и подобрување на резултатите од работењето. 
28

 

Во однос на тутунопроизводството како семеен бизнис во Македонија, станува 

збор за индивидуални производители кои ги вложиле сопствените средства за 

производство на тутун и користат сопствено или земјиште под закуп, а како работна сила 

ги ангажираат членовите на семејството или други лица, без разлика дали се мажи или 

жени. 

Повеќето тутунопроизводители денес главно се концентрираат на самиот процес на 

производство, наместо на планирање, организирање, управување со производството, 

евиденција на приходите и трошоците, контрола на трошоците и управување со ризик од 

негативни деловни резултати. Овој пристап можеби бил доволен во минатото, но во 

денешниот глобализиран пазар со силна конкуренција на секое поле треба да се промени 

традиционалниот пристап на водење на рурални тутунопроизводствени стопанства со 

високи трошоци за производство, мала економичност и мали обработливи површини и да 

се премине на еден сосема нов, модерен начин на водење на семеен бизнис. Современиот 

начин на водење на бизнис мора да опфаќа планирање, организирање на работата, 

контрола на работата и трошоците, управување со човечките ресурси и нивна мотивација, 

но и примена на нова технологија преку користење на современа механизација, 

информатичка технологија и биоинженеринг.  

Развивањето на успешен семеен бизнис во тутунопроизводството мора да се 

потпира на развиен агроменаџмент кој претставува остварување на утврдените цели на 

земјоделското производство во специфични производни услови и ефикасно 

искористување на ограничените ресурси. Менаџментот во тутунопроизводството во 

суштина значи остварување на стратешките цели со помош на расположливите човечки 

ресурси. Менаџментот не е само донесување на одлуки, туку суштината лежи во 

преземањето на акции, а врз основа на тие одлуки и акции семејниот бизнис ќе биде 

насочен кон саканата цел. Целта е координирање на сите работни активности, така што 

                                                           
28

Пашоска С. Мицески Т., Развивање на семеен бизнис во тутутнопроизводната дејниост, 

Прилеп, 2008  
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тие да се извршуваат ефикасно и ефективно со помош на други луѓе. Сопственикот на 

семеен бизнис во тутунопроизводството има 2 улоги: 

 да се грижи за производството и да создаде квалитетен производ и 

 да го менаџира семејниот бизнис  

Како менаџер мора да има одредени функции, улоги и вештини. Тој треба да ги извршува 

следниве функции: планирање, организирање, водење и контрола на производството, за 

ефективно и ефикасно координирање на работата на другите луѓе. Постојат голем број 

меѓусебно поврзани различни улоги во менаџирањето кои најчесто се групирани околу 

меѓучовечките односи, преносот на информации и донесувањето одлуки. 

 

Слика 5 – Функции на менаџментот 

Извор Дафт Ричард, Менаџмент – превод, финансирано од Владата на Р.Македонија, 2015 

На менаџерите им се потребни и одредени вештини за извршување на нивните 

должности: технички вештини (знаење во одредено поле, гранка), човечки вештини 

(можност за работа со други луѓе, индивидуално и во група) и концептуални вештини 

(можност за развој на концепти за апстрактни и сложени ситуации).
29

 

Стекнувањето на одредени знаења и вештини е најчесто поврзано со образованието. За 

жал, степенот на образование на популацијата вклучена во земјоделството е релативно 

низок. Процентот е понизок отколку во останатите дејности не само кај нас туку и во ЕУ- 

28.  

  

                                                           
29 Mirić, S., Obeležje i razvoj menadžmenta u našoj poljoprivredi, Beograd 1993. стр. 21 
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Табела 28 – Степен на образование во неземјоделскиот и земјоделскиот сектор во 

Европската Унија и кај нас, 2016 година 

 
Степен на 

образование 

Вкупно Земјоделски сектор 

Ниско Средно Високо Ниско Средно Високо 

ЕУ-28 17,9 % 48,0 % 34,1 % 40,8 % 50,3 % 8,9 % 

Македонија 19,2 % 54,5 % 26,3 % 54,8 % 41,3 % 3,9 % 

Извор: Еуростат  

Од аспект на старосната структура, податоците се уште позагрижувачки. Тие во ЕУ-28 и 

Македонија се дадени во следнава табела: 

Табела 29 – Процент на население по старосни групи во ЕУ-28 и Македонија во 

земјоделствто и надвор од него 
Старосна 

структура  

Вкупно Земјоделски сектор 

15-39 г. 40-64 г. Над 65 г. 15-39 г. 40-64 г. Над 65 г. 

ЕУ-28 42,4 % 55,2 % 2,4 % 31,8 % 59,2 % 9,0 % 

Македонија 45,8 % 52,9 % 1,3 % 29,5 % 64,2 % 6,3 % 

Извор: ЕУРОСТАТ 

Графички, овие податоци можат да се прикажат на следниов начин: 

  

           

  

 
 

          Графикон 15 - Процент на население по старосни групи во ЕУ-28 и Македонија во 

земјоделствто и надвор од него 

 

Менаџерот/сопственикот на семеен бизнис со стекнатите знаења и вештини со коишто 

располага треба да почне со планирање на бизнисот како прв и најважен чекор кога сака 

да започне бизнис во тутунопроизводството. Постојат многу надворешни и внатрешни 

фактори кои имаат влијание најпрво врз успешното започнување, а потоа и неговото 
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постепено издигнување до степен на развиен и успешен семеен бизнис. При планирањето, 

менаџерот треба да разгледува две алтернативи, т.е. дали ќе биде: 

- тутунопроизводител кој произведува само тутун на поголеми површини, со вклученост 

на семејството или најмена работна сила  

- тутунопроизводител со делумно работно време кој работи друга работа во 

земјоделството или надвор од него, а приходите од тутунот му се за дополнување на 

семејниот буџет.  

За планирањето да биде успешно, тој најпрво треба: 

а) да ги дефинира целите на семејниот бизнис во тутунопроизводството, 

б) да ги процени ресурсите со кои располага (внатрешно скенирање) односно 

оценување на внатрешните фактори (работна сила, големина, структура и квалитет на 

земјиштето, достапност на вода и системи за наводнување, расположливост на соодветна 

механизација), 

в) да направи истражување на средината во вид на надворешно скенирање кое би ги 

опфатило и условите за откуп што ги нудат откупните компании, можностите за добивање 

на аванси и сл. 

г) да ги идентификува и избере стратегиите за постигнување на зададените цели и  

д) да ги спроведе избраните стратегии.  

Откако ќе се дефинираат целите на семејниот бизнис во тутунопроизводството, ќе се 

проценат ресурсите, ќе се направи истражување на средината, ќе се направи избор на 

стратегиите за постигнување на зададените цели, потребно е да се формулираат и 

краткорочните цели. Менаџерот/сопственикот на семејниот бизнис мора да ги формулира 

чекорите на дејствување, да зададе временска рамка за нивно правилно извршување и 

задолжително да го надгледува извршувањето. Тоа автоматски значи да постави 

конкретни краткорочни (тактички и оперативни) цели за да може да го измери напредокот 

на долгорочните цели. Дефинирањето на целите во тутунопроизводството е тешко, затоа 

што: 

 - условите се несигурни и непредвидливи и  

 - потребно е многу време за поставување на соодветни цели.  

Тешкотијата при дефинирањето на целите се состои во тоа што тутунопрозиводството 

како примарна дејност за сопственикот на семеен бизнис најчесто е и начин на живот. 

Така, ако сметаме дека речиси во сите бизниси главна цел е максимизирањето на 

профитот, во земјоделството (тутунопроизводството) најверојатно тоа нема да биде главна 

цел заради интеграцијата на начинот на живот и професијата. Целите на овие сопственици 
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на семеен бизнис би можеле да бидат опишани како потрага по профит, под услов тоа да 

не биде на штета на начинот на живот (опстанокот на бизнисот). 

Во контекст на претходно изнесеното, можеме да сублимираме дека основата на 

менаџментот е планирањето. Тоа е базата врз која се гради современиот менаџмент во 

тутунопроизводството. Планирањето мора да оцени каде во моментот се наоѓа семејниот 

бизнис и кон што се движи. Тоа го одредува текот на дејствување. Со други зборови, 

планирањето го определува начинот на кој може да се спроведат различни активности во 

ефективна секвенца и според точен хронолошки редослед. Планирањето ја создава 

рамката во која ќе се организираат, распределат и контролираат различните фактори на 

производство (земја, капитал и труд) за да се постигнат целите во тутунопроизводството. 

Тоа е поврзано со настојувањето да се одговори на прашањето за ефикасно и ефективно 

реализирање на поставените задачи. Ефикасноста значи работите да се прават правилно, а 

ефективноста да се направат вистинските работи. 

Втората задача на менаџментот, по планирањето, е организацијата. Откако ќе се 

соберат плановите и буџетите, семејниот бизнис во тутунопроизводството мора да биде 

организиран така што да можат да се спроведат плановите. За плановите да успеат, мора 

да бидат идентификувани различните задачи, а оние што одат заедно мора да се 

комбинираат. Затоа, организацијата може да се опише како определување на различните 

задачи што треба да се извршат, комбинирање на оние задачи што одат заедно во 

функција и создавање на добри односи меѓу оние кои треба да ги извршуваат функциите и 

задачите, така што секој знае за што е одговорен и која е неговата работа во семејниот 

бизнис. Организацијата како менаџерска функција опфаќа две активности: креирање на 

организациска структура и менаџмент со човечки ресурси. И организацијата и 

планирањето во семејниот бизнис во тутунопроизводството имаат свои специфичности. 

Тие пред сé се должат на тоа што најчесто менаџерот не е само менаџер туку често пати е 

и директен учесник во производството или во дел од производствените активности како и 

другите работници. Сето тоа ја отежнува организацијата, односно делегирањето на точно 

утврдени задачи, не само на менаџерот туку и на сите вработени или вклучени во 

тутунопроизводство. Со тоа се намалува можноста за тесна специјализација на човечките 

ресурси со кои располага семејниот бизнис. Во склоп на организацијата спаѓа и 

успешното раководење и планирање на човечките ресурси. Прито, мотивацијата, 

комуникацијата и обуката на работната сила се едни од клучните прашања кои 

сопствениците на семеен бизнис во тутунопроизводството не смеат да ги занемарат. Во 

одредени ситуации ќе се користи само сопствената семејна работна сила, во други ќе има 
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потреба од најмена работна сила, а во трети ќе има потреба дури и од експертиза и 

користење на услуги на ангажирани лица или советници без разлика дали се работи за 

болест кај тутунот, вклучување на нова механизација, правни совети и слично. 

Мотивацијата, всушност, е процес на раздвижување на активноста на човекот, 

односно насочување на неговата активност заради постигнување на одредени цели. 

Мотивите се причина за иницирање на одредено однесување односно активност. 

Мотивацијата кај индивидуалниот сопственик на земјоделско стопанство за бавење со 

тутунопроизводство може да биде поврзана со: 

- егзистенцијални причини, што е мошне честа појава особено во руралните 

краишта,  

- семејно наследство, затоа што факт е дека во светот, во Европа, па и кај нас 

наследувањето на професијата во земјоделството е многу почеста отколку во другите 

дејности,  

- поради немање на други вештини и образование, затоа што низок степен на 

образование е присутен токму кај популацијата која се занимава со земјоделство, или  

- поради барање на дополнителни финансиски елементи за подобрување на 

сопствениот буџет на семејството.  

Македонските фармери во однос на степенот на образование заостануваат зад 

европскиот просек, што е претходно процентуално изразено во Tабела 27. Состојбата е 

уште полоша ако се разгледува поседувањето на менаџерски вештини и способности.  

Бројот на менаџери/сопственици на фарми во ЕУ изнесувал 12.247.850 во 2010 

година, од кои само 7,5 % се помлади од 35 години, 39, 4 % се помеѓу 35 и 64 години а 

дури 53,2 % се над 65 години. На ниво на ЕУ, бројот на менаџери кои посетувале 

менаџерска обука е следниов:  

Табела 30– Менаџери на фарми во ЕУ кои во последните 12 месеци поминале менаџерска 

обука за 2010 година 
Менаџери во ЕУ- 28  Вкупно Мажи Жени 

помлади од 35 години 89100 76110 12990 

од 35 до 44 години  178730 152710 26020 

од 45 до 54 одини  230400 197980 32420 

од 55 до 64 години  145770 125700 20070 

над 65 години  60070 49,590 10480 

Вкупно менаџери кои поминале менаџерска 

обука во последните 12 месеци  
704.070 602.090 101980 

Извор: ЕУРОСТАТ 2010 година  

Од овој број само 194.980 имаат целосна менаџерска обука, останатите 221.100 имаат само 

практично искуство, а 287.990 основна обука. 
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Откако плановите ќе бидат финализирани и ќе се организира семејниот бизнис во 

тутунопроизводството, мора да се обезбеди спроведување (имплементација). 

Спроведените планови треба да се контролираат. Контролата е четвртата функција на 

менаџментот со која менаџерот успева да го одржи семејниот бизнис во 

тутунопроизводството на вистинскиот пат. Таа треба да биде превентивна и тековна. 

Секое нејзино ненавремено спроведување го доведува во прашање понатамошното 

функционирање на бизнисот. Контролата е во нераскинлива врска со планирањето, што 

значи менаџерот мора да ги надгледува активностите и да ги контролира, за да обезбеди 

нивно извршување според планот.  

Контролната вклучува извршување на следниве четири чекори: 

• Создавање стандарди 

• Мерење на реалните перформанси 

• Споредување на реалните перформанси со планираните стандарди и 

• Преземање на корективни чекори. 

Имајќи го предвид сето претходно изнесено, можеме да констатираме дека доброто 

менаџирање е од огромна важност за семејниот бизнис во тутунопроизводстовото и дека 

ги вклучува следниве елементи: 

• Донесување одлуки; 

• Имплементација на одлуките и 

• Прифаќање на одговорност за донесените одлуки. 

За да го направи сето ова менаџерот/сопственик треба да поседува: 

• Интегритет и чувство на одговорност. 

• Практично искуство 

• Чувство за бизнис 

• Техничко знаење 

• Информации за семејниот бизнис поврзани со трошоците, приносите, со 

состојбата на факторите на производство и многу други елементи.  

Клучните области на кои треба да посвети внимание добриот менаџер се 

намалувањето на ранливоста на природниот, човечкиот, физичкиот, финансискиот и 

социјалниот капитал. Со тоа менаџерот ќе помогне да се обезбеди долгорочна 

продуктивност во неговата компанија.  
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4.2. Значењето на бизнис планот како примарен фактор за развивање на 

успешен семеен бизнис во тутунопроизводството 

 

Од четирите менаџерски функции, планирањето се смета за најосновна. Сите други 

произлегуваат од него. Но, планирањето е и најконтроверзната функција, бидејќи тоа ја 

создава рамката во која ќе се организираат, распределат и контролираат различните 

фактори на производство (земја, капитал и труд) за да се постигнат целите на семејниот 

бизнис во тутунопроизводството. Производството на тутун зависи од природните 

фактори, климатските услови и најразлични ризици и варијабилни вредности кои се 

карактеристични за земјоделството воопшто, но тоа не значи дека сопственикот на семеен 

бизнис во тутунопроизводството не треба да планира. Напротив дури и лоша проекција е 

подобра отколку никаква проекција. Еден од основните документи кој е неопходен за да 

се започне нов бизнис, да се прошири постоечкиот или истиот правилно да се развива и 

модернизира претставува бизнис планот. Недоволното планирање и недостатокот на 

капитал се најчесто наведуваните причини поради кои деловните актвности не успеваат. 

Без разлика дали се започнува нов бизнис или се проширува постоечкиот, неопходни се 

финансии, а знаењето и планирањето се потребни за добро управување со тие финансии. 

Затоа се појавува потребата, која воедно е и нужност, од изработка на бизнис план.  

Бизнис планот е пишан документ врз кој се гради секој бизнис, па и семејниот бизнис 

во тутунопроизводството. Тој вклучува објаснување на идејата за бизнисот, маркетинг 

план, детали за производството, човечките ресурси и нивното менаџирање, контролни 

механизми, додека финансискиот дел презентира финансиски извештаи, планирани 

приходи и трошоци, детали за позајмици и инвестиции. Бизнис планот е потребен затоа 

што 50 % од новите бизниси пропаѓаат во првите 5 години, а токму тој ги принудува 

фармерите да прават пресметки. 

При креирање на бизнис планот потребно е сл.: 

1. Да се соберат информации и да се направи испитување на пазарот.  

2. Да се анализираат внатрешните и надворешните компоненти на семејниот бизнис во 

тутунопроизводсвото со креирање на SWOT анализа.  

3. Да се креира алтернативен план на потребни акции и да се идентификуваат областите 

со конкурентска предност  

4. Да се формулира стратегија и да се избере најдобриот план што одговара на 

целокупната мисија на семејниот бизнис во тутунопроизводството  
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5. Да се спроведе и изврши проценка на стратегијата, која е важна компонента во бизнис 

планот. 

Првиот чекор треба да претставува собирање на информации и истражување на 

пазарот. Најчесто тие информации се поврзани со тоа кои документи се потребни за 

склучување на договор со откупните компании, која е цената на откуп на тутунот по 

класи, колкави се директните плаќања, кога е исплатата на предадената реколта, кога се 

исплаќаат субвенициите, која откупна компанија има подобар кредитен рејтинг и дали 

дава соодветни аванси и слично.  

Силните и слабите страни се внатрешните елементи на семејниот бизнис во 

тутунопроизводството и тие можат да се променат под влијание на 

менаџерот/сопственикот на тој бизнис. Заканите и можностите се надворешни елементи и 

на нив менаџерот не може да влијае, но затоа пак семејниот бизнис мора да се промени и 

да реагира на овие фактори. За внатрешните фактори треба да се изврши евалуација на 

внатрешното опкружување, расположливите финансиски и човечки ресурси и нивното 

управување, расположливите објекти, земјиште и слично, додека кај надворешните 

фактори треба да се земат предвид регулативите, технологијата и економијата. 

Без разлика колку е голем или мал семејниот бизнис, неопходно е да постои пишан 

бизнис план кој не само што ќе ја даде насоката на движење на семејниот бизнис во 

тутунопроизводството туку и ќе биде неопходен за апликација за кредити, за 

проширување на производството, за одредување на ефикасноста и ефективноста на 

постоечкиот бизнис и поставување на насоки на делување на семејниот бизнис во 

следните 5 години. Тој ќе помогне и за следење на растот и развојот на воспоставените 

деловни активности. 

Добриот бизнис план треба да биде: реален, едноставен, специфичен и комплетен. Тоа 

значи дека планираните цели и датуми треба да бидат реални, планот да биде разбирлив, 

специфичен, врз основа на расположливите средства, без разлика дали се финансиски, 

човечки или материјални.  

Бизнис планот треба да ги содржи од следниве елементи: 

1. Насловна страна 

2. Извршно резиме 

3. Содржина 

4. Работен дел 

 Историјат 

 Мисија и цели 



  89 
 

 План за маркетинг  

 План за производство  

 Финансиски план. 

5. Прилози 

Насловната страна треба да ги има следниве податоци: назив на компанијата, лого, 

име на сопственикот, адреса, телефон, електронска пошта и датум кога е направен бизнис 

планот.  

Извршното резиме претставува севкупно резиме на целите и задачите и како се 

планира тие да се остварат. Резимето треба да одговори на прашањата: кој произведува, 

што произведува (производи или услуги), за кого произведува (пазар), како произведува 

(план на производство), со кого (човечки ресурси и менаџирање), со кои и колкави 

средства (финансиски план) и резултати. Резимето, вообичаено, се пишува последно, 

откако ќе се изготви целиот бизнис план.  

Во Содржината се наведени останатите делови од бизнис планот  

Работниот дел се состои од историјат, мисија и цели, план за маркетинг, план за 

производство и финансиски план.  

Во историјатот треба да се даде кратко резиме за тоа од кога постои семејнот бизнис 

во тутунопроизводството, во делот мисија и цел треба да се објасни која е целта на 

семејниот бизнис, зошто постои и каде се наоѓа. Тука треба да се внесе количината на 

производство, типот на тутун, бројот на вработени, ангажирани работници, сопственици. 

Целите треба да бидат опишани како краткорочни (за една година) или долгорочни (за 

повеќе од една година)  

Планот за маркетинг во семејнот бизнис за тутунопроизводство не е многу голем, 

затоа што тутунот спаѓа во категоријата производи за кои е обезбеден откуп врз основа на 

претходно потпишан договор со откупните компании. Она на што треба да се посвети 

внимание е планот за производство. Треба да испланираат колкави површини ќе бидат 

насадени, со која сорта тутун и колкави ќе бидат трошоците. За тоа од особено значење е 

финансискиот план. Младиот фармер треба да ги знае: билансот на состојбата, прагот на 

рентабилноста, прогнозата за движењето на готовите пари (паричен тек), планираниот 

профит и можните загуби.  

Билансот на состојбата ја претставува вистинската состојба на средствата и изворите на 

средствата на претпријатието. Тој дава слика за приходот.  

Приходот = Бруто приход – Вкупни трошоци (варијабилни + фиксни трошоци)  
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Варијабилните трошоци зависат од промената на обемот на тутунопроизводството. Тоа се 

трошоци кои се директно поврзани со тутунопроизводството. Тука спаѓаат трошоци за 

гориво за механизацијата, средства за вода за наводнување, средства за заштита на 

тутунот од болести, средства за прихрана и сл. Јасно е дека колку поголема површина ќе 

биде опфатена со производство на тутун толку поголеми ќе бидат варијабилните трошоци. 

Најмената сезонска работна сила исто така спаѓа во варијабилни трошоци. Фиксните 

трошоци се однесуваат на целокупното тутунопроизводство и се јавуваат и во случај кога 

нема производство. Тука спаѓаат трошоците за полиси т.е осигурување на засадениот 

тутун, закупнина, камати за набавка на постојани средства, амортизација на постојните 

средства и слично. Бруто приходот е вкупната продажба. Тоа е цената помножена по 

продадените единици. Во случајов тоа е 1 kg тутун, но цената зависи од постигнатата 

откупна цена по класи.  Така, планираната цена и добиената цена може да се разликуваат.  

Прагот на рентабилност се утврдува со анализа на сите приходи и расходи во определен 

изминат временски период, при што зголемените трошоци во однос на приходите значат 

работење со загуба - нерентабилно, а помалите трошоци во однос на приходите значат 

профитабилно (рентабилно) работење. Прагот на рентабилност всушност е точката при 

која фармерот нема ни добивка ни загуба, т.е. вкупните трошоци на производство се 

еднакви на вкупните приходи
30

 

 

Слика 6 – Праг на рентабилност 
Извор: Мартиновска-Стојческа, А Анализа на успехот на фарма со употреба на системот на 

мониторинг на фарма на АПРЗ 

 

Движењето на готовите пари (паричниот тек) ги сумира сите приливи и одливи во даден 

временски период. Тутунопроизводителот треба да води точна и прецизна евиденција за 

секој прилив и одлив на парични средства, затоа што тоа ќе му помогне не само да има 

                                                           
30

 Мартиновска-Стојческа А., Анализа на успехот на фарма со употреба на системот на 

мониторинг на фарма на АПРЗ 
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увид на вистинската состојба туку и при креирање на нови зафати, зголемување на 

производството или увидување каде може да се изврши намалување на трошоците со цел 

да се зголеми профитот или да се избегнат загубите.  

Целта на секој бизнис па и на семејниот бизнис во тутунопроизводството е 

остварување на профит, односно остварување на соодветен приход преку продажба на 

произведениот тутун. За да се оствари ова мора да се обезбедат финансиски средства, при 

што поголеми трошоци можат да се направат во првите години од отпочнувањето на овој 

вид бизнис (на пр. обезбедување на простор за сушење и складирање на тутунот, набавка 

на машини за нижење и придружна помошна опрема и сл.).  

На крајот на бизнис планот може да се додадат најразлични прилози, како организациони 

шеми, биографија на сопственикот и слично. 

Бизнис планот мора да биде флексибилен ако сакаме да биде реален и да служи за 

намената за која се креира, да им помогне на сопствениците на семеен бизнис да ја 

согледаат својата финансиска ситуација и да преземат соодветни одлуки. Главни 

финансиски цели на секој бизнис па и на семејниот бизнис во тутунопроизводството се 

профитабилноста, ликвидноста и солвентнста.  

Во вкупните трошоци секогаш треба да се земат предвид трошоците за работна сила. 

Иако во овој вид бизнис често се користи неплатена семејна работна сила, и таа треба да 

се земе предвид затоа што кога би работела на друго место би била платена. Најмената 

работна сила пак претставува директен трошок. Без разлика дали станува збор за мал или 

голем бизнис, човечките ресурси мора да бидат вклучени во бизнис планот. Тие се важни 

затоа што без човековиот труд нема завршување на ниту една работа. Затоа, сопственикот 

на семеен бизнис во тутунопроизводството мора добро да знае да управува со човечките 

ресурси, да ги определува нивните работни позиции и обврски врз основа на нивните 

способности и знаења. Постојаното учење и напредокот во технологијата се неопходни за 

секој бизнис, па и за овој. Бизнис планот мора да биде динамичен и да се прилагодува на 

потребите, во зависост од индивидуалните околности затоа што секој семеен бизнис во 

тутунопроизводството е единствен како што се единствени и условите на теренот, 

можностите и интересот на сопственикот и расположливите ресурси. Така, секој ваков 

бизнис ќе има различен фокус.  

Овој вид бизнис вклучува и многу ризици кои секогаш треба да се земат предвид. 

Поради неговиот специфичен карактер, земјоделското производство, глобализацијата и 

либерализацијата на пазарот, процесите на транзиција и интеграција, климатските, 

политичките промени и промените на пазарот, потребата од воспоставување на 
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управување со ризик кај семејниот бизнис во тутунопроизводството е важен дел од 

управувањето со деловна активност. Управувањето со ризикот е процес на предвидување, 

идентификување и ублажување на ефектите од ризикот создадени за време на 

производниот процес на фармата. Постојат бројни извори на ризик, но од гледна точка на 

менаџерот/сопственикот на семејниот бизнис, тој може да се подели на: 

- ризик во однос на големината на приносот и 

- ценовен ризик на земјоделскиот пазар 

Гореспоменатите ризици се сумарен резултат на многу повеќе извори на ризик кои можат 

да бидат од различна природа, како што се: 

- климатски промени (климатска нестабилност, поплава, суша, град), 

- влезни цени за производство 

- ризици на животната средина (загадување на водата, земјата и воздухот, намалување 

на биолошката разновидност) 

- намалување на плодноста на почвата и нејзината ерозија (како резултат на 

интензивната употреба на вештачка ѓубрива и климатски промени) 

- финансиски ризици (неизвесност и недостапност на изворите за финансирање, високи 

каматни стапки на заемите, неисполнување на планираните приходи од производство). 

Добрата финансиска анализа на тутунопроизводството не гарантира успех, но 

дефинитивно ги подобрува шансите за позитивен семеен бизнис. 

На крајот можеме да заклучиме дека значењето на бизнис планот е повеќекратно, не само 

што преку него сопственикот ќе стекне јасна престава за евентуалните ризици при 

остварувањето на своите цели туку може да го користи пред инвеститорите и кредиторите 

за добивање на финансиска помош, а во исто време да биде негова водилка за менаџирање 

и развивање на успешен семеен бизнис во тутунопроизводството.  

 

4.3.Унапредување на ефикасноста на стопанисувањето на 

тутунопроизводствените субјекти 
 

Тутунопроизводството е постојано подложено на променливи околности на кои 

производителите треба да се прилагодуваат, па затоа унапредувањето на ефикасноста на 

стопанисувањето на тутунопроизводствените субјекти е од примарно значење. Во 

последниве неколку децении се случија многу промени во тутунопроизводството, а некои 

од најважните се сл.: 

 Замена на човечката и животинската сила со машини 
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 Употреба на поефикасни средства за заштита од болести и штетници 

 Подобрени карактеристики на растението во однос на давање поголем принос, 

отпорност на болести или временски услови преку користење на генетски (био) 

инженеринг 

 Промени на пазарите на глобално ниво, како и промени на производството на 

светско ниво 

 Преработка на тутунот во современи производствени погони со голема моќ на 

производство по единица време 

 Зголемување на знаењето, стручноста и информациите, но и нивна полесна 

достапност  

 Брзи промени во техничко-технолошкиот развој, особено со примена на 

информатичките технологии  

 Поголема употреба на менаџирањето со цел да се добие зголемена продуктивност, 

ефикасност и ефективност во работата, а со единствена цел намалување на 

вкупните трошоци и остварување на поголем профит.  

Ова се само дел од промените кои го зафатија тутунопроизводството, а за да се прилагодат 

на сите овие променети околности, тутунопроизводителите најчесто следеа определен 

шаблон. Првично акцентот беше ставен на производството, во смисла на добивање на 

поголемо производство по единица површина со помош на агротехнички и агрохемиски 

мерки. Тука најголема примена најде користењето на: ѓубрива, заштитата од штетници и 

болести, подобрените сорти, густината на тутунскиот расад и тутунските растенија и 

агротехничките мерки како орање, наводнување и слично. По оваа фаза следуваше агро-

економската фаза. Повеќе не беше доволно да се реализира најголемо производство по 

површина, туку мораше тоа производство да биде економски оправдано. Во оваа фаза 

акцентот се префрли на трошоците по производствена единица или т.н „ера на бруто 

маржа”. Откритието дека профитот по гранка на производство не е важен, затоа што дел 

од т.н профит се апсорбира од фиксните производствени трошоци, камати и изнајмување, 

ги натера тутунопроизводителите како сопственици на семеен бизнис да бараат нов модел 

за унапредување на ефикасноста на нивните бизниси. Со тоа започна ерата на финансиски 

менаџмент, кој заедно со менаџментот на работната сила го сочинува најважниот аспект 

за подобрување на ефикасноста во стопанисувањето со тутунопроизводствтените 

субјекти. Тоа не значи дека техничкото и административно менаџирање се неважни, туку 
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дека финансискиот менаџмент и управувањето со човечките ресурси се најважните 

аспекти во современото менаџирање на семејниот бизнис во тутунопроизводството.  

За да се постигне унапредување на ефикасноста на стопанисувањето на 

тутунопроизводствените субјекти, треба да се посвети внимание кон повеќе фактори, меѓу 

кои примарни се следниве: 

1. Подигање на нивото на образование и стекнатите вештини 

2. Оптимално искористување на природните фактори и промена на неповолната 

земјишна структура на малите семејни фарми  

3. Преземање на ефикасни мерки кои ќе го заштитат тутунопроизводството од 

климатските промени .  

4. Правилно искористување на директните плаќања (субвенции) од страна на 

државата, но и другите финансиски поволности кои таа ги нуди 

5. Подобрување на вертикалната интеграција  

6. Подобрување на условите за живот и водење на бизнис во руралните средини 

7. Вклучување на сè повеќе млади лица во тутунопроизводството  

8. Користење на нова технологија 

Статистичките анализи покажуваат дека нивото на образование во земјоделството е 

пониско отколку во другите сектори, па истото тоа важи и за семејниот бизнис во 

тутунопроизводството. Формалното образование во земјоделството се одвива во средните 

земјоделски училишта, високите стручни школи и високообразовните институции. 

Неформалното образование не е институционализирано и се спроведува нередовно, во 

рамките на национални и меѓународни проекти. Голем број од сопствениците на семеен 

бизнис во тутунопроизводството немаат формално земјоделско образование. Затоа треба 

да обезбедат соодветни образовни можности особено насочени кон развивање на 

менаџерски способности, но и вештини за користење на модерната технологија и 

разбирање на сигналите кои доаѓаат од пазарот и кои на сопствениците на овој бизнис ќе 

им овозможат да бидат конкурентни. Знаењето само по себе не е доволно ако не се 

примени во пракса, па затоа треба да се изврши трансфер на знаењето. Советодавните 

услуги во нашата земја се обезбедуваат и од страна на научнообразовните установи,, 

финансиските институции и агробизнис секторот. Трансферот на знаење во 

земјоделството, а особено во тутунопроизводствениот сектор се врши преку националната 

советодавна служба. Една од водечките институции за трансфер на знаење е Агенцијата за 

поттикнување на развојот на земјоделството – АПРЗ (Служен Весник 3/98), основана со 

поддршка на Светска банка. Целта на АПРЗ е да овозможи трансфер на знаења и 
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информации и нивна примена кај земјоделските стопанства во насока на подобрување на 

квалитетот и квантитетот на земјоделското производство, како и поддршка во развојот и 

реализацијата на аграрната политика. АПРЗ функционира на територијата на Република 

Северна Македонија во 30 градови, групирани во шест региони, со дирекција во Битола и 

44 дисперзирани канцеларии во руралните средини. Без овозможување на континуиран 

трансфер на знаење за подобрување на човечките ресурси во земјоделството не може да се 

очекува ефикасно спроведување на ниту една од предвидените политики и мерки кои 

треба да водат кон постигнување на крајната цел – унапредување на ефикасноста на 

тутунопроизводствените субјекти, а со тоа и зголемување на нивната конкурентност. 

Покрај националната советодавна служба, втор елемент од системот за подобрување на 

знаењето на сопствениците на семејни бизниси во тутунопроизводството би бил 

воспоставување на континуирани и задолжителни обуки и едукација за подобрување на 

нивните квалификции, со акцент на развивање и унапредување на менаџерските 

способности. Трето, напредокот не би бил потполн без користење на најсовремените 

технологии и технолошки решенија со нивно адаптирање во македонски услови, насочени 

кон надминување на евидентираните слабости во тутунопроизводството и целосно 

искористување на постоечките потенцијали.  

2. Во семејниот бизнис во тутунопроизводството природните ресурси имаат специфично 

значење. Земјиштето се појавува како лимитирачки фактор, а останатите природни 

ресурси можат и тоа како да влијаат врз приносот, а со тоа и врз остварениот профит. 

Оптималното искористување на природните ресурси е можно само со креирање на 

соодветна комбинација на материјалните и човечките ресурси. Неповолната земјишна 

структура на семејните тутунопроизводствени фарми треба постепено да се трансформира 

во насока на зголемување на обработливата површина на малите тутунопроизводствени 

субјекти, а со тоа и зголемување на економскиот обем на производство и модернизација 

на техничко-технолошката опременост. Всушност, овие мали тутунопроизводствени 

субјекти треба значително да ја подобрат продуктивноста на ангажираните фактори на 

производство, а со цел искористување на максимумот од лимитираните капацитети. Со 

политиките за консолидација и окрупнување на земјоделското земјиште треба да се 

отстрани основната причина за неповолната земјишна поставеност – малите и 

фрагментирани земјишни парцели и да се постигне зголемување на површината на 

земјоделските стопанства и приближување кон европскиот просек. Побрзи резултати во 

надминувањето на неповолната земјишна фрагментирана структура може да се постигнат 

со подобрување на хоризонталната интеграција од деловен облик, особено со 
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формирањето на задруги. Процесот може да се интензивира преку зајакнување на 

менаџерскиот капацитет на задругите, обезбедување на советодавна поддршка и 

непосредна промоција на бенефитите од пазарното здружување.
31

 

Уште еден чекор во таа насока се напорите кои се прават за легализација на 

земјиштето и земјоделските објекти. Имено, голем дел од имотите на населението во 

руралните средини се неискористени, заробени како еден вид мртов капитал, кој е 

пожелно да се трансформира. За тоа е донесено законско решение во 2007 година (Законот 

за земјоделско земјиште, Службен весник на РМ број 135/2007) и измени на Законот за 

земјоделско земјиште (Службен весник на РМ, број 18/2011) со кои е овозможено 

легализирање на имотите изградени на државно земјиште. Во Македонија постоеја преку 

40.000 дивоизградени објекти на земјоделско земјиште и над 10.000 трактори и приклучна 

механизација кои немаа соодветна документација и се водеа како нелегални. Токму со 

измените на Законите за земјоделско земјиште се започна постапката за легализирање на 

овие објекти, но исто така со овие закони треба да се добие олеснување на постапката за 

изградба на нови земјоделски објекти како штали, амбари, оранжерии, ладилници, 

сушарници и други простории кои ќе бидат ставени во функција на преработка на 

примарни земјоделски производи. Сега постапката за изградба на вакви објекти е 

значително олеснета, бидејќи е потребно само да се поднесе барање до локалната власт и 

градежен елаборат. За регистрација на мехнизацијата, пак, според измените на Законот за 

возила (Службен весник на РМ, број 123/2012), сè што им е потребно на земјоделците е 

писмена изјава од нотар и барање за регистрација до надлежните органи на 

Министерството за внатрешни работи - МВР. 

Заради зголемениот интерес за занимавање со земјоделска дејност, a со цел промена 

на неповолната земјишна структура, државата презеде мерки за подобрување на 

достапноста на слободното нераспределено земјиште во државна сопственост преку закуп 

и плодоуживање. Во периодот 2007-2013 година беа распределни 59.544 hа на 8.719 

земјоделци, или во просек по околу 7 hа по стопанство. Паралелно се преземени и 

законски измени за уште една голема структурна реформа, а тоа е процесот на 

приватизација на земјоделското земјиште во државна сопственост.
32
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3. Климатските промени, изразени преку промени на температурата, врнежите, појавата на 

екстремни појави (суши, топлотни бранови, шумски пожари) влијаат негативно врз 

земјоделското производство, а со тоа и врз тутунопроизводството. Недостатокот на вода 

во летниот период предизвикува значителен недостаток на влага кај тутунот, а големите 

сушни периоди бараат сè поголеми количества на вода за да се одржи квалитетно 

производство. Наводнувањето е од огромно значење за опстанокот на 

тутунопроизводство, па затоа треба да се преземат соодветни мерки кон изградба или 

одржување на постоечките капацитети за наводнување. Имајќи предвид дека 

земјоделството, а со тоа и тутунопроизводството како дел од него, се смета за еден од 

најранливите сектори во поглед на влијанието на климатските промени, а истото не е 

подготвено да се справува со овие предизвици, Министерство за земјоделство, шумарство 

и водостопанство треба да влијае во креирањето и спроведувањето на соодветни 

политики, како и во јакнењето на институционалните капацитети. Тие политики треба да 

содржат мерки и механизми кои ќе бидат насочени кон креирање и ефикасно 

спроведување на соодветни прилагодувања на тутунопроизводството кон климатските 

промени. Ваквите мерки денес се сé повеќе потребни со цел да се намали ранливоста на 

тутунопроизводството на сегашните климатски промени. Така на пример, промената на 

времето за сеидба или за наводнување би можела да придонесе за значително 

подобрување на приносите. Најголемите влијанија на климатските промени во 

тутунопроизводството се поврзани со деградација на почвата и намалување на нејзиниот 

квалитет, како и создавање на свлечишта. Одговорот на овие ризици е во примената на 

добри земјоделски практики, ефикасно управување со водите, заштита на биодиверзитетот 

и заштитни мерки за превенција на ерозија на почвата.
33

 

4. Од 2015 година наваму издвојувања во висина од 150 милиони евра се наменети за 

поддршка на развојот на земјоделството и руралните средини. Вкупниот износ наменет за 

политиките на директна финансиска поддршка во земјоделството и руралните средени за 

периодот 2014-2020 година изнесува 1 040 милиони евра.
34

 Заедно со средствата наменети 

за функционирање на институциите во земјоделскиот сектор, вкупните издвојувања на 

државата за земјоделството се движат во висина од најмалку 5 % од буџетот на Република 
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Северна Македонија на годишно ниво. Најголем процент од овие издвојувања одат како 

директни плаќања на земјоделците, но покрај ваквата финансиската поддршка, 

земјоделските стопанства се поддржани уште и со намалување на данокот на додадена 

вредност од 18 % на 5 % за земјоделската опрема, механизацијата и ѓубривата и 

ослободување од плаќање на данокот на добивка (до 300 000 денари приход од 

земјоделска дејност), односно пониско паушално плаќање за приходите до 1,3 милиони 

денари. За земјоделците, а со тоа и за тутунопроизводителите се обезбедени и помали 

социјални плаќања во однос на другите категории на социјални осигуреници. За поддршка 

на инвестициите, преку Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд во состав на 

Македонската банка за поддршка на развојот, обезбедени се рурални кредити за сите 

земјоделски намени со субвенционирани поволни услови во однос на висината на 

годишната каматна стапка. Со цел да се слушне гласот и мислењето на индивидуалниот 

земјоделец/тутунопроизводител, во изминатиот период се издвојуваат напорите за 

поддршка на формирањето и функционирањето на земјоделските задруги. Поддршката за 

формирање и функционирање на задругите е воспоставена особено со донесување на 

новиот Закон за земјоделски задруги во 2013 година. Денес на територијата на РС 

Македонија функционираат околу 40-тина задруги 
35

. 

 
Табела 31- Запишани земјоделски задруги во регистарот по години 

 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 

Број на запишани земјоделски 
задруги во регистарот 

 
7 

 
11 

 
9 

 
10 

 
2 

Извор: Регистар на земјоделски задруги при министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

 

Во подршката која ја обезбедува државата спаѓа и финансиска поддршка за 

кофинансирање на трошоците на осигурителната полиса, како превентивна мерка во 

намалување на евентуалните штети и загуби кои ги имаат земјоделците предизвикани од 

негативното влијание на временските услови, од 2008 година наваму. Поддршката со која 

се субвенционира износот на полисата за осигурување е во висина од 60 %. Покрај со оваа 

мерка, земјоделците може да го заштитат своето производство и преку набавка на 

заштитна опрема (мрежи за заштита од град) и ефикасен систем за наводнување (капка по 

капка) во висина од 80 % од вкупните трошоци. И покрај субвенционирањето на 
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осигурителната полиса, заинтересираноста на тутунопроизводителите е минимална. 

Причината за тоа можеби најмногу се должи на мерката за обештетување на земјоделците 

во случај на штета. Доколку државата ги укине обештетувањата, ќе има поголема 

заинтересираност кај земјоделците да ги искористат субвенциите за осигурителна полиса, 

а тоа можеби ќе влијае и на намалување на цената на осигурувањето, бидејќи ќе се засили 

конкурентската борба помеѓу осигурителните компании. 

5. Зајакнувањето на вертикалната интеграција и воведувањето на договорните односи како 

нормална пракса помеѓу примарните производители и откупувачите на тутун треба да 

обезбеди поголема извесност во стратешкото планирање кај сопствениците на семеен 

бизнис во тутунопроизводството. Законот за тутун и тутунски производи во целост ги 

регулира односите помеѓу производителите и откупните компании, со што на 

производителите им се дава одредена сигурност. Исто така, со него се регулираат и 

законските обврски во однос на датумите за откуп и исплата на откупениот тутун, како и 

дозволените аванси, па производителот може да ги планира, но и да расплага со 

финансиските средства, а со тоа да придонесе за зголемување на обемот на 

производството.  

6. Подобрување на условите за живот и водењето на бизнис во руралните средини треба 

да биде постигнато со создавање на солидна јавна инфраструктура од физичка и 

институционална природа во и надвор од населените места. Во подобрувањето на 

условите за живот и водењето на бизнис во руралните области голема функција игра 

државата, која секоја година константно го поткрева износот кој се издвојува за рурален 

развој и од 12 % во 2006 тој за 2020 година ќе изнесува 35 % од вкупните буџетски 

издвојувања. Покрај од националниот буџет, од крајот на 2009 на Македонија и беа 

ставени на располагање дополнителни средства наменети за рурален развој во висина од 

65 милиони евра од претпристапните ИПА фондови на ЕУ. Со цел подобро 

искористување и имплементација на ИПАРД програмата, како и за подобро спроведување 

на владините политики за развој на земјоделството и руралниот развој беше формирана 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) и 

телото за управување со ИПАРД. Овде особено треба да се обрне внимание на руралната 

миграција присутна кај младата популација, заради што сè поголем дел  од обработливите 

површини остануваат неискористени, а населението останато во руралните области е во 

подминати години и не може да ја обработува земјата. Во насока на подобрување на 

старосната структура на руралните области неопходен е континуиран влез на нови 

субјекти во земјоделското производство, а со тоа и во тутунопроизводството, особено од 
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помала возраст, кои се подготвени да ја обезбедат својата егзистенција токму преку 

производството на тутун. Започнувањето на ваквите нови земјоделски бизниси, покрај 

што има директно влијание врз развојот на руралните средини, е и во директна врска со 

целите за намалување на општата невработеност. Започнувањето на нови бизниси од 

страна на младите земјоделци е подржано со обезбедување на финансиски средства за 

целосно покривање на трошоците на start-up инвестицијата, а дополнително земјоделските 

стопанства чиј носител е млад земјоделец ќе добиваат финансиска поддршка зголемена за 

5 % во однос на основниот износ на директните плаќања, во период од пет години.
36

. 

7. Неповолната старосна структура во земјоделството ѝ се заканува не само на Македонија 

туку и на Европската Унија. Факт е дека населението  во Европа старее. И Македонија не 

е имуна на оваа појава. Но, поразителни се податоците, особено во некои земји, во однос 

на процентот на старо население кое се занимава со земјоделство. Ова старо население не 

само што е со помала работна способност туку и со помали или никакви менаџерски 

способности, па дури и потполна неможност да се вклучи во новите текови на напредниот 

технолошки развој. Тие тешко би можеле да ги користат најновите технчко-технолошки 

достигнувања, па затоа е потребно вклучување на сè помладо работоспособно население. 

Во прилог на ова е и фактот што Македонија имаше период на транзиција кој не го 

преживеаа големите земјоделски капацитети, туку малите индивидуални стопанства. Тоа 

преживување најчесто беше поради постоењето на претприемнички карактеристики кај 

сопствениците на семејни бизниси. Вклучувањето на младото работоспособно население 

во семејните бизниси во тутунопроизводството е уште поважно се знае дека младите 

денес имаат сè поголем претприемнички дух и се расположени не само за примена на 

најновите техничко-технолошки пронајдоци туку и за развивање на сопствени 

агроиновации. Денес, успешни млади претприемачи се оние кои веруваат во себе, 

планираат, кои се креативни и иновативни, веруваат во својот успех и не се откажуваат, 

кои преземаат ризици, ги знаат своите силни и слаби страни, учат постојано, во секоја 

прилика гледаат можност, способни се да се справат со неуспех, способни се да 

инспирираат и да бидат лидери.  

8. Употребата на новите технологии ќе значи зголемување на ефикасноста на 

тутунопроизводствените субјекти. Во основата на ова би била употребата на механизација 

во сите фази на тутунопроизводството - расадска, нивска и побербена, употребата на 
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информатичка технологија (за анализа на работењето, следење на климатските промени, 

извршување на финансиски трансакции, припомош при донесување на одлуки за 

исплатливост на некоја идна постапка со користење на соодветни софтверски пакети), 

воведување и користење на нови сорти со нови подобрени генетски карактеристики 

(поотпорни на болести, суша, влага), воведување на нови мерки за заштита од болести и 

штетници (нови ѓубрива, нови препарати и друго). Сепак, не треба да се застане само на 

ова. Денес автоматизацијата на тутунските фарми е честопати поврзана со терминот 

„паметно земјоделство“. Иако автономните трактори, автоматизацијата на бербата, 

автоматското наводнување и користењето на беспилотни летала не се новост на фармите 

во светот, кај нас сè ова е во зачеток. Далечинските сензори како дел од вештачката 

интелигенција се уште една новина која би можела да најде примена. Всушност, тие 

можат да собираат информации 24 часа на ден и така да го следат здравјето на 

растенијата, состојбата на почвата, температурата, влажноста и слично. Количината на 

податоци кои можат да ги соберат е огромна, а знаењето се крие во собраните податоци. 

Идејата е преку нив земјоделците да имаат подобри информации за она што се случува на 

теренот дури и од тоа што можат да го видат со голо око. Тоа значи дека на земјоделците 

ќе им се обезбедат податоци не само со поголема прецизност туку и со поголема брзина. 

Далечинските сензори со користење на соодветни алгоритми за обработка на податоците 

би им помогнале на земјоделците при донесувањето одлуки. Алгоритмите не само што би 

ги обработувале податоците туку и би учеле врз основа на добиените податоци, а 

земјоделците преку користењето на вештачката интелигенција би донесувале побрзи и 

поточни одлуки, што секако би придонесло за зголемување на целокупната ефиканост во 

работењето. 

И покрај користењето на знаењата од областа на менаџментот, новите техничко-

технолошки пронајдоци и финансиската подршка од државата, не постои магично стапче 

со кое може ефикасноста и ефективноста на семејниот бизнис во тутунопроизводството да 

се зголеми преку ноќ. За тоа е потребна долгорочна работа. Семејните бизниси не можат 

да ги избегнат притисоците од нестабилноста на меѓународните пазари за производство на 

тутун, падовите и подемите на приходите предизвикани од климатските фактори, туку 

треба да се минимизираат ефектите од овие и други ризици кои му се закануваат на 

семејниот бизнис. Заедничката работа на тутунопроизводителите, научните и образовните 

институции, органите на државата предводени од Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство и мерките кои се преземаат во однос на аграрната политика 

можат да доведат до унапредување на работата во овој сектор, што автоматски ќе значи 
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повеќе пари за тутунопроизводителите и вклучување на младата популација во овој вид на 

бизнис, особено во руралните области, но и повеќе пари за буџетот на државата.  
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5. ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И ПРЕТПРИЕМАЧОТ ВО 

ТУТУНОПРОИЗВОДСТВОТО И НИВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 

ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ НА СЕМЕЈНИОТ БИЗНИС 

  

5.1. Карактеристики и специфичности на претприемништвото и 

претприемачот во земјоделството со посебен осврт на 

тутунопроизводството 

 

Денес претприемништвото, заедно со работната сила, природните ресурси и капиталот 

се смета за четвртиот фактор во процесот на производство. Тоа претставува значаен 

фактор во економскиот развој и витална компонента за забрзан економски раст, што е 

потврдено од позитивното искуство на развиените земји. Во последниве години, 

привлечноста на претприемиштвото во светот и кај нас е зголемена како никогаш досега. 

Причината за ваквата тенденција, која во него гледа како на двигател на развојот, се наоѓа 

во настапувањето на процесите на социјална и економска транзиција, што придонесе за 

намалување на деловните активности и реструктуирање на големите компании.  

Во денешните услови на стопанисување со изразен стремеж кон глобализација, 

претприемништвото како бизнис област се обидува да дознае како конкретни личности 

откриваат и создаваат нови можности за нешто ново, без разлика дали се работи за нов 

производ, нова услуга, освојување на нови пазари, нови техонлогии и материјали или нови 

начини на користење на постоечките технологии, со што се создаваат различни ефекти 

меѓу кои и остварување на профит.
37

 Со текот на времето, процесот на претприемништво 

се менува, се развива и минува низ различни тесноповрзани етапи или фази кои не можат 

точно да се одделат, но сепак, ќе ги споменеме следниве: создавање на идеја за нов 

производ/услуга или препознавање на можност за тоа, собирање на средства потребни за 

започнување на новиот потфат, започнување на бизнис, управување и унапредување на 

бизнисот и остварување на успех. Врз претприемничкиот процес влијаат индивидуалните, 

социјалните и општествените фактори кои ја дефинираат претприемничката можност. 

Претприемничките можности имаат различни извори и можат да заземаат различни форми 

и да се разликуваат по вредноста. Самите преприемнички можности зависат од 
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 Бајрон, Р. Шејн, С. Претприемништво, Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници, 

Кочани, 2011 стр. 9  



  104 
 

капацитетот на луѓето и тоа како ќе ги искористат или нема да ги искористат 

информациите со кои располагаат. Но, врз преприемничките можности влијаат и 

технолошките, политичките и регулаторните промени, како и општествените и 

демографските промени.  

Агропретприемништвото како специфичен облик има свои карактеристични елементи, 

но и елементи кои се поклопуваат со генералната слика за претприемништво. Во 

Македонија, масовното практикување на претприемништвото започнало пред триесетина 

години и тоа покажува резултати не само во една туку во сите области од стопанските 

дејности.
38

 Специфичните карактеристики на агроприемништвото се однесуваат на повеќе 

аспекти, и тоа во однос на карактеристиките на претприемничката фирма, карактерот на 

производите, аграрниот, економскиот и социјалниот потсистем како и во однос на 

пазарните услови и специфичните форми на ризик што ги има агропретприемништвото.  

Разликите се особено забележливи во однос на аграрниот потсистем. За разлика од 

другите области на претприемничка активност, во земјоделската дејност предметот на 

работа не се видоизменува само под влијание на претприемачот и работниците туку 

зависи и се изменува и под влијание на природните фактори како што се: плодноста на 

почвата, климата, водните ресурси, местоположбата и конфигурацијата. Биолошкиот 

карактер на работите, долготрајноста на фазите и етапите и постоењето на „временски 

шпицови“ се исто така карактеристични елементи на агропретприемништвото. Тие 

особини влијаат на специфичните форми на ризик кои се појавуваат кај овој вид на 

претприемништво, па агропретприемачот треба да ги има предвид и да се заштити со 

склучување на осигурителни договори. Во економскиот потсистем 

агропретприемништвото се одликува со слаба мобилност на активата и спора 

возвратливост заради долготрајноста на операциите. Социјалниот потсистем го одредува 

кругот на дејности на агропретприемачот и неговото дејствување со другите членови на 

семејството, со другите фармери, неговото дејствување во државните, општинските 

институции, задруги, здруженија како и дејствување во здравството, образованието и 

науката. Овде агропретприемниптвото се карактеризира со чести заемни размени кои 

имаат фукнција на „морална економија“ или „економија на потпомагање“. Разликите се 

појавуваат и во однос на пазарните услови и комуникации, па имаме претежно ситни и 

многубројни земјоделци – претприемачи, како и специфични форми на ризик не само 

поради веќе споменатите природни фактори туку и поради економските, социјалните и 
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политичките фактори и појавата на „селски конзерватизам“ – неприфаќање на новини. 

Сите карактеристики кои се наведени за агропретприемништвото важат и за 

претприемништвото во тутунопроизводството.  

Од крајот на 17 век кога францускиот економист Ришар Кантилион првпат го 

употребил зборот претприемач (entrepreneur) па сè до денес, претприемачот се смета за 

иницијатор и организатор на работата, енергичен деловен човек кој работи во услови на 

умерен ризик и сопствена одговорност. Претприемачот е личност која има свои потреби, 

ставови, верувања и вредности. За една личност да биде претприемач потребно е да 

поседува определени лични квалитети, односно карактеристики. Но не само тоа, добриот 

претприемач треба да има и претприемнички, менаџерски и технички способности.  

Постои разлика помеѓу менаџирањето на семејните бизниси во тутунопроизводството 

и претприемништво во тутунопроизводството. Менаџментот на семејните бизниси во 

тутунопроизводството е за подобро планирање, организирање, спроведување, контрола и 

управување со семејнот бизнис. Претприемништвото во тутунопроизводството е во 

потрага и идентификување на можности, создавање визија за тоа како ќе расте бизнисот, 

користење на иновациите и преземање на контролирани ризици. Тутунопроизводителот 

кој мисли на семејниот бизнис како на бизнис што има потенцијал да расте и да се развива 

е претприемач. Претприемачите-тутунопроизводители бараат начини како семејниот 

бизнис да го направат попрофитабилен, развиваат идеи и потоа ги спроведуваат. Во тоа 

им помагаат личните карактеристики кои ги имаат, па речиси за секој преприемач може да 

се каже дека е: самоуверен, доверлив, чесен, креативен, иновативен, склон кон ризици, 

иницијативен, решавач на проблеми, прилагодлив, флексибилен, позитивен, мотивиран, 

одлучен, упорен, учи од неуспех, самокритичен, стрплив, решителен, храбар..... 

Сите овие карактеристики им помагаат на претприемачите–тутунопроизводители да 

бараат можности, да иницираат нови бизнис идеи, да ги соберат физичките, финансиските 

и човечките ресурси, да започнат со бизнисот, да постават цели и да го водат бизнисот со 

постоечките ресурси кон остварување на зададените цели. Јасно е дека сите 

тутунопроизводители-претприемачи ги немаат сите овие карактеристики на исто ниво, но 

ги имаат до одреден степен. Без нивните основни вредности на доверливост и чесност, 

способност за соочување и решавање проблеми, флексибилност, склоност кон ризици, 

осет за справување со конкурентнцијата итн. тие навистина не би биле претприемачи. Со 

цел да станат вистински претприемачи, неопходно е да ги развијат споменатите 

карактеристики на високо ниво.  
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На претприемачите им се потребни не само нивните лични карактеристики туку и  

низа надлежности и способности што можат да се научат или развиваат преку обука и 

искуство. Суштински и важен дел за која било способност е знаењето. Знаењето е клучен 

фактор за успешно менаџирање со семејниот бизнис во тутунопроизводството и тоа му 

овозможува на тутунопроизводителот-претприемач да направи соодветен избор. Степенот 

на образование може да влијае на развивањето и користењето на знаењето, но и 

тутунопроизводителите кои имаат помалку формално образование можат да стекнуваат и 

користат знаења за подобрување на ефикасноста на нивните семејни бизниси. 

Тутунопроизводителите добиваат знаење на бројни начини. Тие учат преку искуство и 

набљудување од писмени, вербални или визуелни информации. Некои од знаењата им се 

предадени од нивните родители или од претходните генерации коишто се занимавале со 

тутунопроизводство. Исто така, многу тутунопроизводители го добиваат своето знаење од 

слушање и учење од други тутунопроизводители, со набљудување како се изведуваат  

фазите од производствениот процес, а потоа го практикуваат истото. Тука се и научните и 

образовните институции, најразличните агенции, Владата и соодветните министерства, 

како и приватните организации. Денес знаењето не било никогаш поблиску, зашто до сите 

потребни информации се доаѓа по пат на електронските медиуми, па денешните 

тутунопроизводители мораат и можат да ги користат најновите технологии за да дојдат до 

посакуваните информации. Информациите и нивната комуникација се важни аспекти во 

создавањето на знаење и неговата акумулација. 

Покрај личните карактеристики и знаењето, тутунопроизводителот-претприемач треба 

да има и преприемнички способности, а најважни се: иницијатива, амбиција, фокусирање 

на решавање на проблемите, креативно размислување, преземање ризици, флексибилност 

и прилагодливост, интерперсонални способности (способности за поврзување со луѓе), 

воспоставување на ефективни партнерства и врски и подготвеност за учење. Со овие 

способности, тутунопроизводителот-претприемач ќе може повеќе да се натпреварува во 

новиот претприемнички амбиент и да оствари профит со искористување на новите 

можности. Овие способности можат да се стекнат преку пракса, искуство и обука. 

За да бидат успешни претприемачи, покрај споменатите карактеристики, неопходно е 

тутунопроизводителите успешно да управуваат со влезните компоненти, со 

производството и со човечките ресурси. 

Но, претприемничките и техничките способности мора да бидат надополнети со 

менаџерски способности во функција на дијагностицирање, планирање, организирање, 

водење и контролирање на бизнисот. Тутунопроизводителот-претприемач ги извршува 
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овие функции во секоја од клучните области на земјоделскиот бизнис: менаџирање на 

влезните компоненти, производство и менаџирање на човечките ресурси. Успехот на 

тутунопроизводителот-претприемач доаѓа преку неговата способност да ги комбинира 

претприемничките, техничките и менаџерските способности во пракса. На сликата во 

продолжение се дадени личните карактеристики и способностите кои треба да ги има еден 

тутунопроизводител - претприемач .  

 

Слика 7 – Карактеристики на претприемач во агробизнисот 

Извор: David Kahan -Entrepreneurship in farming, ФАО, Рим 2013 стр. 34 

 

Откако еден тутунопроизводител ќе се запознае со концептот на претприемништво и 

придобивките што тоа ги нуди, ќе треба да се запознае и со иновативните идеи во светот 

на земјоделството, а особено од областа  на тутунопроизводството, од нови сорти тутун, 

преку нови ѓубрива до новите машини и технологии. Следна етапа е креирање на јак и 

темелен бизнис план, обезбедување на потребните средства и отпочнување на 

претприемнички бизнис.  

Како и секој бизнис, така и бизнисот во тутунопроизводството поминува низ одредени 

фази: основање, опстојување, брз развој, зрелост и можно опаѓање. Токму преку бизнисот, 

тутунопроизводителот-претприемач ќе има и најдобра можност да го учи и развива 

претприемничкото знаење, вештини и однесување. Наместо да учи во теорија, 

Претприемнички карактеристики-
креативен, инпвативен, склпн кпн ризици, 

иницијативен, решавач на прпблеми, 
прилагпдлив, 

флексибилен, ппзитивен,  

мптивиран, пдлучен,  

уппрен, учи пд неуспех,  

сампкритичен .... 

Претприемнички способности 

 

иницијатива, амбиција, фпкусираое на 
решаваое на прпблеми, креативнп 
размислуваое, преземаое ризици, 

флексибилнпст и прилагпдливпст, сппспбнпст  
за ппврзуваое сп луде, впсппставуваое на 

ефективни партнерства и врски и ппдгптвенпст 
за учеое 

 

Менаџерски способности  

дијагнпстицираое,  

планираое,  

прганизираое, 

 впдеое , 

 кпнтрплираое  

 мпнитприраое 

Технички способности 

управуваое сп влезните кпмппненти, 

 управуваое сп прпизвпдствп и 

 управуваое сп чпвечките ресурси 

тутунппрпизвпдител 
- претприемач  
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тутунопроизводителот учи во пракса, а учењето е реално, со реални исходи. Ова обично ѝ 

одговара на практичната и акциската ориентација на претприемачите и се вклопува во 

нивниот голем интерес за непосредна применливост на научените техники. Како дел од 

процесот на учење, вештините и способностите на тутунопроизводителот-претприемач се 

развиваат постепено. Првично секој прептриемач треба да се запознае самиот себеси. 

Самооценувањето е тешка задача бидејќи самите често не сме свесни за сопственото 

однесување, а многу пати своите карактеристики можеме да ги разбереме само од 

реакциите на останатите. Самооценувањето треба да вклучи и база на знаење, конкретни 

вештини и способности и лични атрибути (карактеристики). Самооценувањето треба да 

биде проследено со идентификување, препознавање и прифаќање на сопствените јаки и 

слаби страни. Потоа, треба да се продолжи со поставување на цели и подготвување на 

планови. Следната фаза е директното искуство, каде акцент е ставен на учењето од 

непосредно искуство во реалниот живот, со реални проблеми. Последната фаза е 

зајакнување, каде стекнатите способности се собираат со личните јаки и слаби страни, со 

заедничка цел да се остварат поставените цели. Во следната табела е прикажана 

прогресивната природа на фазите на претприемничкиот развој. при што секоја фаза се 

надоградува на претходната. 

 

Табела 32 - Фази за ефективен развој на претприемништвото 

 

 Свесност: 

Разгледува кој е тој, ги дефинира сопствените вредности, 

личност, мотивации, способности и лични ресурси. Тој станува 

свесен за тоа кој е и што има. 

 Прифаќање: Ги идентификува, препознава и прифаќа неговите јаки и слаби 

страни. 

Градење визија : Поставува долгорочни цели за себе и неговиот семеен бизнис во 

тутунопроизводството 

 Бизнис 

планирање: 

Развива деловен и акционен план за остварување на неговата 

визија 

 Учење од 

директно 

искуство: 

Го спроведува однапред поставениот план користејќи го 

претходното искуство 

 

 Зајакнување: 

Ги комбинира стекнатите способности и јаките страни, а ги 

минимизира слабите страни, со цел постигнување на зададените 

цели 

Извор:David Kahan - Entrepreneurship in farming, ФАО, Рим 2013 стр. 
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5.2. Научни и светски согледувања за развој на претприемнички потфат 

на тутунопроизводителите 

 

За да се започне еден претприемнички потфат треба да се запознае концептот на 

претприемништво и бенефитите кои тој ги нуди. Земјоделците - тутунопроизводители 

покажуваат извонредна способност да се прилагодуваат со испробување на нови сорти и 

усвојување на нови, алтернативни технологии кои им помагаат да ги организираат 

нивните семејни бизниси на иновативен начин, ја зголемуваат продуктивноста, го 

намалуваат ризикот, преземаат пресметани ризици, сè со цел да го зголемат профитот. 

Многу земјоделци/тутунопроизводители имаат карактеристики на претприемачи. Но, за да 

бидат успешни, на земјоделците им требаат многу повеќе од карактерните особини кои ги 

имаат. Тие треба да бидат иновативни и да гледаат нанапред, да ги управуваат своите 

бизниси гледајќи на нив како на долгорочни вложувања и да ги направат одржливи, да 

бидат способни да ги идентификуваат можностите и да ги искористат. Некои земјоделци 

ги имаат овие квалитети, но сè уште се фокусираат на нивниот традиционален начин на 

живот и производство, па нивните одлуки во производството се засноваат на она што 

треба, а не на она што е можно. Успешниот тутунопроизводител-претприемач создава 

јасна слика во неговиот ум за тоа што е можно и што сака во иднина. Тој секогаш бара 

нови можности и сака да оствари профит, знаејќи притоа дека профитот се остварува на 

пазарот. 

За да се започне еден претприемнички потфат во која било област, па и во 

тутунопроизводството, потребно е соодветно опкружување односно претприемнички 

амбиент. Често пати постојат бариери кои го ограничуваат успехот и ја прават околината 

тешка за нови бизниси. Оваа околина е под влијание на владините политики и нивото на 

инвестирање во земјоделството. За да се создаде и одржува околина што поттикнува 

профитабилна, пазарно ориентирана претприемничка клима, креаторите на политики 

треба да внимаваат на следниве бариери: 

Лоша или никаква инфраструктура: Честопати она што го блокира започнувањето и 

развојот на профитабилни земјоделски бизниси е основната инфраструктура. Едноставни 

работи, како што се лошите патишта, несоодветните простори за складирање, системите за 

наводнување и одводнување па дури и нередовното снабдување со електрична енергија се 

реални и практични бариери за развојот на еден бизнис. 
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Неприлагодени закони и регулативи: Владините мерки и програми треба да имаат 

позитивен став кон претприемништвото во земјоделство. Процедурите за закуп и 

сопственост на имот, законите за банкарство, трговските регулативи, бирократските 

процедури, сложените правни работи се некои од почестите бариери кои го ограничуваат 

развојот на успешни земјоделски бизниси.  

Недостаток на финансиска поддршка: Значителна пречка за голем број на 

земјоделци кои сакаат да го прошират производството или да го диверзификуваат е 

недостатокот на пристап до финансии. Земјоделците кои основаат нови претпријатија 

честопати се соочуваат со тешкотии при собирањето на капитал. 

Социјални бариери: Постојат и социјални бариери во претприемништвото со кои се 

соочуваат земјоделците. Концептот на претприемништво не е вообичаен за секоја култура 

или општество. Стравот од неуспех може да биде бариера, а креативноста и 

иновативноста не се секогаш ценети особини. Жените во бизнисот честопати не се 

поддржани или дури се и обесхрабрени.  

Недостаток на обука: За да се има здрав земјоделски сектор, потребно е капацитети за 

обука и поддршка да бидат лесно достапни за земјоделците. Треба да се развијат ефикасни 

институции кои ќе обезбедат образование и обука во вистинско време, на вистинско место 

и со правилен баланс на техничко знаење и практични вештини. 

Недостаток на поддршка и обучен персонал: На земјоделците кои напредуваат низ 

петте фази на развој потребни им се информации, совети и поддршка. Всушност, станува 

збор за услуги за советување и поддршка во идентификувањето, подготовката, 

дизајнирањето и спроведувањето на ефикасни земјоделски бизниси. Советите и 

поддршката на земјоделците мора да опфатат и области надвор од традиционалното 

производство. Потребите за поддршка на земјоделците се многу пошироки и ги опфаќаат 

сите аспекти на водењето профитабилен, пазарено-ориентиран бизнис. Во многу земји 

постои генерален недостаток на советници кои ќе се справат со низа прашања и проблеми 

со кои се соочуваат земјоделците-претприемачи. Услугите за поддршка се честопати 

несоодветни и неефикасни, особено во оддалечените рурални области. Јавниот сектор 

мора да игра важна улога во сервисирањето и во обезбедувањето на целосен опсег на 

информации, совети и поддршка. 

Создавањето на претприемничкиот амбиент во голема мера зависи од владините мерки 

и политики. Нашата земја е во постојана борба за подобрување на општата 

претприемничка клима, па секоја година полека напредува на светските листи за водење 

бизнис. Така, според најновите извештани на Светка банка, Македонија се наоѓа на 17 
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место за водење на бизнис. Сите параметри кои се вклучени во оформувањето на овој 

податок се дадени на следниов графикон: 

 

 

Графикон 16- Параметри кои покажуваат каква е бизнис климата во Македонија за 

2018 година 

Извор : Светска банка, Doing Business 2020 

 

Слободата на пазарот и претприемништвото во РС Македонија се гарантирани со 

Уставот, а практични можности за поттик и развој на претприемништвото се дадени со 

усвојувањето на Законот за трансформација на општествениот капитал (Службен Весник 

на РМ бр.38/1993, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 35/06 и 

84/2007), Законот за приватизација на претпријатијата што стопанисуваат со земјоделско 

земјиште (Службен Весник на РМ бр.19/1999), Законот за приватизација на државниот 

капитал (Службен Весник на РМ бр. 37/96, 25/99, 81/99, 49/00, 06/02 и 74/05), но и преку 

основањето на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија 

(АППРМ) и Македонската банка за поддршка и развој. Денес, подршката на 

претприемништвото се изразува преку создавање на јавни, државни и приватни 

институции, како и невладини организации и тоа на локално, регионално и национално 

ниво. Еден од главните органи формирани за подршка на предприемништвото е веќе 

споменатата Агенција за поддршка на претприемништвото, која е всушност централна 
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државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство 

формирана во 2003 година. Нејзина основна цел е спроведување на владините политики за 

малите и средни претпријатија и други сродни проекти/програми донесени од страна на 

Владата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста. 

Агенцијата го поддржува одржливиот економски развој, регионалниот развој и 

зголемувањето на вработеноста, го поттикнува започнувањето на нови бизниси, нивниот 

раст и развој, а исто така се насочува кон можноста за покомпетентен настап на 

меѓународниот пазар од страна на бизнис секторот. 

Токму претприемаштвото и развојот на малиот и среден бизнис се означени како 

двигател на економскиот развој не само кај нас туку и во Европа и во светот. Така, во 

земјите на ЕУ околу 65 % од економскиот раст го обезбедуваат малите и средните 

претпријатија. Во САД веќе по 2000 – та година, акцентот се става на малиот бизнис како 

движечка сила со тенденција за проширување, така што над 90 % од вкупно 14 милиони 

фирми ги сочинуваат фирми со помалку од 100 вработени.
39

 Кај нас, вкупниот број на 

микро, мали и средни претпријатија е даден во следнава табела:  

Табела 33 - Број на активни деловни субјекти по големина во Македонија во периодот 

2009 - 2018 година 

  Година 

 

Дел. 

Субјекти 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Микро  38.107 39.999 46.322 53.117 49.935 49.539 48.611 49.364 48.577 48.778 

Мали 31.873 34.702 25.984 20.341 20.241 19.937 20.313 20.892 21.543 22.138 

Средни 533 584 607 631 683 724 725 746 776 840 

Големи 197 212 205 335 431 459 490 517 523 559 

Вкупно 70.710 75.497 73.118 74.424 71.290 70.659 70.139 71.519 71.419 72.315 

Извор : Државен завод за статистика  

 

Од табелата се гледа дека најголемиот број на претпријатија се во групата на микро - 

до 10 вработени, потоа во мали - до 50 вработени, па во средните - до 250 вработени и 

најмалку има големи претпријатија со над 250 вработени.  

                                                           
39

Пешевски, М. Агропретприемништво, Скопје 2004, Економски факултет , стр. 47 
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Бројот на активни, новосоздадени и згаснати претпријатија во перидот 2012-2017 година е 

даден во следнава табела: 

Табела 34 - Бројот на активни, новосоздадени и згаснати претпријатија во периодот 

2012 - 2017 година во Македонија  

 Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Активни 

претпријатија 

Вкупно 70.010 68.158 67.545 67.036 68.491 68.538 

Tрговец поединец 10.190 9.524 9.652 9.831 10.257 10.324 

ДОО и АД 51.707 50.602 50.386 49.697 50.596 50.472 

Останати правни форми 8.113 8.032 7.507 7.508 7.638 7.742 

 

Новосоздадени 

претпријатија 

Вкупно 8.329 6.805 7.161 6.877 7.132 6.321 

Tрговец поединец 2.168 1.449 1.527 1.528 1.688 1.290 

ДОО и АД 5.114 4.746 5.066 4.824 4.910 4.572 

Останати правни форми 1.047 610 568 525 534 459 

 

Згаснати 

претпријатија 

Вкупно 9.993 8.101 7.195 5.890 6.214 5.796 

Tрговец поединец 1.090 1.408 1.346 1.264 1.193 924 

ДОО и АД 8.248 6.017 5.352 4.200 4.669 4.412 

Останати правни форми 655 676 497 426 352 460 

Извор: Државен завод за статистика  

  

Претприемничкиот амбиент се карактеризира со својата суштина и своите компоненти. 

Така, еден претприемнички амбиент треба да има економски слободи, рационална 

дисциплина, доверба и достапност на информации и знаење.  

Со Лисабонскиот самит во 2000 година и прифаќањето на Европската повелба за 

малите претпријатија, земјите членки на ЕУ се изјаснија дека малите и средни фирми се 

„рбетот на економскиот развој и мора да бидат поддржани затоа што тие се главните 

креатори на работните места и најплодната почва за материјализирање на идеите на 

претприемачите. Според податоците на Eurostate, тие претставуваат 99 % од сите деловни 

активности во ЕУ, а во изминатите пет години создале околу 85 % од новите работни 

места и обезбедиле две третини од вкупното вработување во приватниот сектор на ЕУ. За 

развојот на претприемништвото, Европската Унија се изјасни и преку сеофпатниот развој 

на претприемништвото и тоа на три нивоа: на ниво на индивидуи, на ниво на фирми и на 

ниво на опшество. Европската повелба е прифатена и од Македонија како земја 

кандидатка за членка во јуни 2003 година, со што се обврза да обезбеди институционална 

инфраструктура за развој на преприемништвото. Покрај постоечките министерства, како 

што се Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за 

труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, кои како државни 

институции се вклучени во спроведувањето на активности за зајакнување на 
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претприемничкиот систем, тука се и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на 

Република Македонија (АППРМ), Агенцијата за вработување на Република Северна 

Македонија (АВРСМ), Националниот комитет за иновации и претприемништво (НКИП), 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Бирото за развој на 

образованието и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, 

кои заедно придонесуваат за развој и даваат подршка на претприемништвото. Сите 

заедно, преку развојот на претприемништвото, придонесуваат и за економскиот раст и 

развој на земјава, намалување на невработеноста и сиромаштијата како и подобрување на 

руралниот развој. Најновите податоци од Министерството за труд и социјална политика 

на Р.С.Македонија укажуваат на фактот дека во рамките на програмата за 

самовработување што се спроведува заеднички со Министерствотот за труд и социјална 

политика, УНДП, АППРМ и АВРМ, во последните 8 години биле создадени повеќе од 

7500 нови претпријатија, од кои најголем број се семејни бизниси. 

Претприемничкиот амбиент, покрај институциите, го детерминираат и политиките и 

легислативата во државата, односно изработените стратегии и програми што се поврзани 

со развојот и поддршката на претприемничкиот систем, меѓу кои најважни се: 

Националната стратегија за одржлив развој на Република Македонија (2009–2030), 

Националната стратегија за млади на Република Македонија 2016–2025, Стратегијата за 

конкурентност со акционен план на Република Македонија 2016–2020, Националната 

стратегија за образование 2016–2020 година, Стратегијата за иновации на Република 

Македонија 2012–2020 година, Националнта стратегија за претприемничко учење 2014-

2020, Националната стратегија за развој на малите и средните претпријатија, Стратегијата 

за регионален развој на Република Македонија 2009-2019, Регионалните иновациски 

стратегии кои се базираат на „паметна“ специјализација итн. Според тоа, во нашата 

држава постои соодветна легислатива која го потпомага претприемништвото, но сепак 

неопходно е зајакнување на правната структура која би била во функција на подобрување 

на ефикасноста на претприемничкиот амбиент. Третиот фактор во развојот на 

претприемничкиот амбиент е бизнис секторот, кој е организиран во стопански комори со 

сопствени гранкови асоцијации (најчесто по индустрии), во организации на работодавачи, 

во кластери и во други помали форми на здружување. Четвртиот фактор е финансискиот 

сектор, кој претставувава и еден од најпроблематичните фактори за развој на еден 

претприемнички бизнис во тутунопроизводството. Една од најчесто употребуваните 

поделби на изворите на финансирање на претприемничките бизниси е поделбата на 

формални и на неформални извори. Формалните извори ги опфаќаат официјалните 
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финансиски институции – комерцијалните банки, државните банки, меѓународните банки, 

берзите и официјалните финансиски фондови. Неформалните извори за финансирање ги 

опфаќаат личните заштеди на претприемачите и средствата од членовите на семејството и 

од пријателите, или т.н. 3F пари (founders, family and friends). Во Македонија, 

претприемачите можат да ги користат следниве опции за финансирање: Фондот за 

иновации и технолошки развој, Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР), 

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), Мрежата на бизнис ангели, 

Фондови за ризичен капитал, Инвестициски фондови, Комерцијални банки и 

Штедилници. Петтиот фактор е невладиниот сектор, кој со свои активности 

(организирање на обуки, работилници, семинари) придонесува за развивање на 

македонскиот претприемнички систем. 

Во Македонија, Државниот завод за статистика, освен за новоотворените бизниси, има 

многу оскудни податоци во врска со претприемниптвото. Сепак, во нашава земја се 

спроведени 5 истражувања на претприемништвото според ГЕМ – Global Entrepreneurship 

Monitor и тоа во 2008, 2010, 20112, 2013 и 2015 година. Ваквото истражување опфаќа 

телефонска анкета на 2.000 испитаници на возраст од 18 до 64 години за нивните ставови 

и перцепции за претприемништвото. Според ова испитување, во Македонија генерално 

владеат позитивни перцепции за претприемништвото како можност за кариера, а луѓето 

сметаат дека претприемачите имаат висок статус и дека медиумите посветуваат доволно 

внимание на овој сегмент. Во Македонија, 37,8 % од испитаниците гледаат добри 

можности за започнување на бизнис, 29,1 % планираат во следните 3 години да започнат 

сопствен бизнис, а дури 69,5 % сметаат дека претприемништвото е добар избор за 

кариера. Претприемничката активност е мерена преку клучниот индекс ТЕА (Total Early-

stage Entrepreneurial Activity), а вредностите за ГЕМ и ТЕА се дадени во следнава табела
40

: 

  

                                                           
40

 Поленаковиќ, М. Претприемничкиот екосистем во Република Македонија, Национален центар 

за развој на иновации и претприемачко учење –Скопје, 2017 г., стр. 72. 
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Табела 35 - ГЕМ индекси за Македонија и ЕУ 
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Македонија2008 7,2 7,7 14,5 11,0 5,3 47,2 13,5 

Македонија2010 4,8 3,1 7,9 7,6 1,6 59,0 23,0 

Македонија2012 3,7 3,2 7,0 6,7 3,9 51,9 28,7 

Македонија2013 3,4 3,5 6,6 7,3 3,3 61,0 22,9 

Македонија2015 3,0 3,1 6,1 5,9 2,3 52,1 42,1 

ЕУ 4,8 3,1 7,8 6,6 2,6 22,4 73,7 

Извор: ГЕМ истраживање во Македонија, Национален центар за развој на иновации и 

претприемничко учење, 2017 

 

Од табелата се гледа дека Македонија во 2015 година е поназад во однос на 

европскиот просек, но радува фактот што сè поголем е процентот на претприемнички 

бизниси мотивирани од можност, а се помал процентот на оние мотивирани од нужност, 

како и фактот дека тој тренд има тенденција и понатаму да се движи во насока на 

зголемување на процентот на новоформирани бизниси со можности за понатамошен 

развој. 
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5.3. Анализа на ефикасноста на семејните потфати (бизниси ) како 

резултат на успешноста на претприемачот 

Во циклусот на развој на еден претприемнички потфат, по фазата на стартниот период, 

претприемачот е поставен пред нови задачи: да ги следи показателите на својот бизнис план, да го 

спроведува и да ја анализира ефикасноста како резултат на применетите акции. Меѓутоа, во оваа 

фаза претприемачот се соочува со многу непознати работи и проблеми кои мора да ги надмине за 

неговиот семеен бизнис да биде успешен. Како најзначајни параметри и показаели за успешноста 

на бизнисот се јавуваат цената на производот (услугата), остварениот приход и трошоците за 

создавање на производството и реализацијата на добиените производи од тоа производство. 

Доколку е задоволен условот кој е поставен со самата идеја за развој на потфатот, а тоа е 

покривање на сите трошоци и остварување на извесна добивка, тогаш може да се смета дека тој 

потфат (бизнис) е успешен.
41

 

 

Слика 8 – Претприемнички процес 

Извор: М. Поленаковиќ, Претприемничкиот екосистем во Република Македонија ГЕМ 

истражување во Македонија, Национален центар за развој на иновации и претприемничко 

учење,Скопје 2017, стр. 52 

 

                                                           
41

Мицевски Т, Пашовска С. Развивање на семеен бизнис во тутунопроизводството, 2014, 

Ацетони, Прилеп, стр. 52  
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Се разбира, првата и основна задача пред остварувањето на поголем приход на секој 

претприемач е опстанокот на бизнисот, а тоа е особено присутно во 

агропретприемништвото, затоа што претприемачот најчесто е сентиментално врзан со 

семејниот бизнис.  

Во Македонија, процентот на бизниси кои ги преживелале првите години е даден во 

следнава табела: 

Табела 36 - Стапка на преживување на новосоздадени претпријатија по години  

Година  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Новосоздадени претпријатија 9150 8329 6805 7161 6877 7132 

Новосоздадени претпријатија кои 

преживеале во 1-та година 

5879 5402 5402 5822 5711 5866 

Стапка на преживеани во 1-та година (%) 64,3 64,9 79,4 81,3 83,0 82,2 

Новосоздадени претпријатија кои 

преживеале во 2-та година 

5383 4379 4574 5064 5052 ... 

Стапка на преживеани во 2-та година (%) 58,8 52,6 67,2 70,7 73,5 ... 

Новосоздадени претпријатија кои 

преживеале во 3-та година 

4404 3628 3978 4259 ... ... 

Стапка на преживеани во 3-та година (%) 48,1 43,6 58,5 59,5 ... ... 

Новосоздадени претпријатија кои 

преживеале во 4-та година 

3730 3162 3415 ... ... ... 

Стапка на преживеани во 4-та година (%) 40,8 38,0 50,2 ... ... ... 

Новосоздадени претпријатија кои 

преживеале во 5-та година 

3398 2740 ... ... ... ... 

Стапка на преживеани во 5-та година (%) 37,1 32,9 ... ... ... ... 

Извор: Државен завод за статистика  

 

Стапката на преживување од 2013 до 2016 година се движи околу 80 %, што е на ниво 

на европскиот просек кој изнесува околу 80 % за претпријатијата формирани во 2015 

година и кои преживеале во 2016 година. Највисоки едногодишни стапки на преживување 

се регистрирани кај шведската економија - 96,7 %, а исто така во Холандија, Белгија и 
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Грција - над 90 %. Најниски стапки се забележани во Литванија - 63,4 % и Португалија - 

73,3 %.
42

 

За да преживее еден бизнис, тој мора да биде ефикасен, а ефикасноста зависи од 

успешноста на претприемачот. За претприемачот да биде успешен, тој мора да ги развие и 

зацврсти способностите во следниве области: 

 Управување со приходите и расходите – Особено е важно тутунопроизводителот – 

претприемач да знае добро да ги насочи приходите и расходите, и тоа уште во раните фази 

од животот на семејниот бизнис во тутунопроизводството. Честопати, иако 

тутунопроизводителот–претприемач има одлични познавања од тутунопроизводството, 

може да има големи проблеми при водењето на семејниот бизнис поради недостаток на 

расположливи финансиски средства предизвикани од лошото управување со приходите и 

расходите. Со Законoт за тутун, производи од тутун и сродни производи од 17.05.2019 

година е предвидено тутунопроизводителот по склучувањето на договор со откупната 

компанија да може да подигне аванс за пријавеното производство на тутун. Висината на 

авансот не може да биде пониска од 15 % од вредноста на количеството на засадениот од 

договорениот тутун за откуп, сметано според просечната откупна цена за договорениот 

тип постигната во последните три години на ниво на државата. Можноста за добивање на 

аванс во голема мера може да го олесни производството на тутун за тековната година и да 

влијае за полесно справување со постоечките трошци.  

 Производството и квалитетот на произведениот тутун – Основната задача на еден 

тутунопроизводител–претприемач е да произведе поголема количина на тутун со подобар 

квалитет. За таа цел тој мора да ги следи новите техники и технологии и истите да ги 

применува, почнувајќи од користењето на ефикасни системи за наводнување, преку 

користење на нови и ефикасни средства за заштита од болести и штетници, па до најнови 

видови средства за прихрана на тутунот, со што би се постигнал поголем принос по 

единица површина. Македонија заостанува во однос на светските трендови по приносот 

по единица површина, но напредува на ова поле. Македонскиот ориенталски тутун во 

однос на квалитативните својства се смета за еден од најдобрите тутуни во светот. Во 

насока на остварување на целта за производство на поквалитетен тутун во поголеми 

количини, тутунопроизводителите–претприемачи исто така треба да обрнат големо 

внимание на комуникацијата со вработените или најмената работна сила. Добрата 

                                                           
42

 Еуростат https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

explained/index.php/Business_demography_statistics#Enterprise_survival_rate 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics
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комуникација и успешното менаџирање со работната сила придонесува за зголемување на 

производството и квалитетот на произведениот тутун од една и намалување на трошоците 

од друга страна. Добрата комуникација е особено важна за да се зголеми разбирањето, 

соработката и меѓусебната доверба. Ова вклучува добра внатрешна комуникација меѓу 

сите чинители на бизнисот, но и надворешна комуникација со откупувачите, 

добавувачите, банките, владините агенции и локалната заедница.  

 Развивање на широка мрежа на контакти - За да ја зголемат ефикасноста, 

земјоделците мора да ја користат нивната мрежа на семејства, други земјоделци, 

откупувачи и добавувачи за да ги лоцираат и да ги добијат потребните информации. Не 

само тие туку и деловните советници исто така треба да имаат широка мрежа на контакти. 

Најголемата грешка што може да ја направи еден претприемач е ако изборот на деловни 

советници го прави врз пријателска или роднинска основа. Изборот на членовите на 

инфраструктурата: сметководители, адвокати и други менаџерски професионалци мора да 

биде внимателен затоа што тие треба да ги донесат знаењата кои му недостасуваат на 

сопственикот, а се неопходни за функционирање на бизнисот. Претприемачот најчесто 

нема можност да вработи нови луѓе кога станува збор за решавање на конкретен проблем 

или пак кога треба експертска помош за одреден проект. Тогаш тој треба да избере 

соодветни консултанти. Изборот на консултанти е исто така важен чекор при водењето на 

семејниот бизнис. Тие можат да бидат од соодветните факултети, научните институти, 

бизнис секторот, владините агенции и невладиниот сектор. 

 Зголемување на сопстените знаења и искуства - Градењето на претприемничките 

капацитети претставува комбинација на напори за постојано зголемување на сопствените 

знаења и искуства. За да го постигне тоа, тутунопроизводителот-претприемач треба 

континуирано да се надоградува, да ги следи трендовите на развој и осовременување на 

процесот на работа користејќи нова механизација во процесот на производство, да 

разменува мислења и искуства со другите претприемачи од истата дејност и да вложува во 

развој на сопствените, лични капацитети, односно да го усовршува т.н. менаџмент на 

себеразвојот. 

 Иновативноста е една од основните карактреристики на претприемничкиот процес. 

Без неа најчесто не може да се замисли развојот на малите и средните претријатија или 

развојот на семејниот бизнис. Таа не опфаќа само иновации (воведување ) на нов производ 

или нова технологија туку може да биде вклучена во секој дел на производството и 

маркетингот, започнувајќи од иновативност во начинот на организирање на работата, 

иновативност во користењето на нови и современи начини на наводнување, заштита на 



  121 
 

тутунот од болести и штетници, користење на нови сорти со подобрени карактеристики во 

однос на приносот и отпорноста на болести и штетници, иновативност во начинот на 

организирање на работната сила и комуникацијата па сè до користење на најсовремени 

технологии (како користење на беспилотни летала - дронови за надгледување на насадите 

или автономни комбајни за собирање на родот). Со цел да се обезбедат финансиски 

средства за поттикнување на иновациската дејност во РС Македонија, во 2013 година 

беше оснoван Фондот за иновации и технолoшки развој. Мисијата на овој фонд е 

поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, малите и средните 

претпријатија заради остварување забрзан технолошки развој базиран на трансфер на 

знаење, истражување и иновации што придонесуваат за забрзан економски раст и 

создавање на нови работни места, истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината преку 

развој на конкурентските способности на компаниите. 

 Прибирање на потребните информации - Врз ефикасноста на процесот на работа 

влијаат и информациите со кои располага претприемачот. Тие информации можат да се 

однесуваат на семејниот бизнис, на владините политики и на релевантните законски 

регулативи. Информациите се потребни уште пред започнувањето на семејниот бизнис со 

тутунопроизводство, но и во секоја негова натамошна фаза. Претприемачот доаѓа до 

информациите со директни или индиректни техники коишто можат да се однесуваат 

директно на самиот бизнис или на техничко-технолошкиот процес, но и на владините 

политики и прописи. За да носи рационални одлуки, претприемачот треба да располага со 

информации за соодветните законски прописи и нивните измени и дополнувања, како на 

пр. Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, Законот за вршење на 

земјоделска дејност, Законот за заштита на индустриската сопственост, Законот за 

иновациска дејност, Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за социјално 

претприемништво итн., од кои ќе ги дознае потребните информации за започнување на 

откупот, условите за давање аванси, обезбедувањето на семенски материјал, начинот на 

исплата на откупениот тутун, висината на обезбедените субвенции и слично.  

 Успешна комуникација, градење доверба и решавање на конфликти – За 

ефикасното развивање на еден претприемнички процес особено е важна довербата која ги 

зацврстува кооперативните работни односи. Без доверба лесно може да се појави 

конфликт, а најефикасното средство за решавање на конфликтите е преговарањето. 

Водењето на каков било бизнис, па и семеен бизнис во тутунопроизводството не може да 

се замисли без стресни ситуации.  
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За зголемувањето на ефикасноста на семејните бизниси во тутунопроизводството важен 

чинител е самиот претприемач, кој е носител на бизнисот, но не смее да се заборави 

целокупната работна сила која учествува во оваа трудоинтензивна дејност. Можностите 

кои ги дава нашата држава за развој на семеен бизнис во тутунопроизводството од аспект 

на природните фактори, финансиската поддршка, загарантираниот откуп и откупните 

цени, субвенционирањето при купување на нова земјоделска опрема и механизација, како 

и традицијата и искуството на населението во процесот на производство на тутун 

значително придонесуваат за подобрување на претприемничката клима. Сепак, важен 

фактор е работната сила, односно работоспособното население. За да ги дознаеме 

размислувањата на младите, но и на повозрасните тутунопроизводители спроведовме 

анкета со 220 испитаници, од кои 120 на возраст над 40 години и 100 помлади од 40 

години. Резултатите од анкетата се систематизирани во наредната теза, која го содржи 

целокупното емпириско истражување.  
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6. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Во претходните глави направено е теоретско елаборирање на концептот и суштината 

на демографскиот фактор во Република Северна Македонија како примарен услов за 

развивање на семеен бизнис во тутунопроизводството, при што податоците од добиените 

истражувања и анализи се коментирани и паралелно се прикажани табеларно и графички.  

Но, од практична гледна точка потребно е да се направи емпириско истражување кое 

со помош на статистички методи ќе овозможи утрврдување на реалното влијание на 

демографскиот фактор и ќе доведе до крајните остварени резултати. 

 Од особена важност за развивање на современ семеен бизнис со основна дејност 

производство на тутун е изразената волја и одлучност на тутунопроизводителите- 

претприемачи за развивање на успешен менаџмент со целокупните активности и 

создавање на соодветна мотивација на ангажираните членови. На таков начин се 

постигнува поголема ефикасност и ефективност, намалување на трошоците на 

производство, зголемување на продуктивноста и подобрување на резултатите. на 

работењето. 

6.1.Методологија на истражување 

 

Заради поголема јасност и концизност во истражувањето користена е соодветна 

методологија со аргументирање на оправданоста, предметот и целите на истражувањето, 

поставување на главната и споредните хипотези, како и објаснување на методите што ќе 

се користат за собирање и обработка на добиените податоци. Научниот и аналитичкиот 

пристап при изработката на магистерскиот труд ја наложи потребата од користење на 

сигурни статистички податоци од релевантни извори како: Светска банка, Државен завод 

за статистика на Република Северна Македонија, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија, податоци од Eurostat 

базата, податоци од Организацијата за исхрана и земјоделство на ООН – FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), податоци од Светската здравствена 

организација, како и сопствени анализи и емпириски истражувања преку користење на 

методот на анкета и x
2
 –тестот, методот на контингенција, математичко-статистичкиот и 

компаративниот метод, како и табеларно и графичко прикажување на добиените 

резултати. 
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6.1.1. Оправданост на истражувањето 

 

Оправданоста на ова истражување произлегува од самиот факт што демографскиот 

фактор претставува значајна детерминанта која влијае врз сите деловни активности на 

еден семеен бизнис, а со тоа и врз ефикасноста и ефективноста во работењето поврзано со 

тутунската дејност. 

Од воспоставената организација на работењето и добрите менаџерски способности 

зависи дали семејниот бизнис ќе ги оствари своите цели и ќе достигне високи 

организациски перформанси. Затоа, во секој организационен облик на работа, вклучувајќи 

го и семејниот бизнис, треба да се воспостави добра организација на процесот на работа, 

интензивна интеракција и комуникација, заемна почит и разбирање проследени со високо 

ниво на чесност, доследност и доверба помеѓу сите членови на семејниот бизнис. Овде не 

треба да се заборави местото на менаџерот – водачот, како прв човек кој ја има главната 

улога во градењето на успешен семеен бизнис во секоја област на работење, вклучувајќи 

го и тутунопроизводството. 

Оттука произлегува дека се оправдани нашите истражувачки напори насочени кон 

согледување на позитивната улога на демографскиот фактор, неговата расположливост и 

ефикасност, насочена кон организирање на успешен семеен бизнис во сферата на 

тутунопроизводството. 

6.1.2. Предмет на истражувањето 

 

Предмет на ова истражување претставува проучувањето на влијанието на 

демографскиот фактор како примарен фактор за развивање на семеен бизнис во 

тутунопроизводството во нашава држава.  

Со синтетизирање на добиените податоци ќе се добие основа за давање на свој 

придонес во креирањето на модел на успешен семеен бизнис во сферата на 

тутунопроизводството. 

Истражувањето во оваа област се потпира на научно-теоретски елаборирања и 

емпириски сознанија.  

Во делот на научно-теоретските елаборирања е направено проучување и 

елаборирање на влијанието на работната сила и нејзината неопходност во процесот на 

работа, како и проблемите со кои се соочува нашата земја, а кои се однесуваат на 

недостигот на работна сила, посебно во производствената дејност. Имено, работната сила 

претставува основен фактор за реализирање на производствениот процес и донесување на 
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стратешките одлуки, а преку тоа конкретно влијае врз формулирање на стратегијата, 

мисијата, целите и севкупната политика на функционирање на еден семеен бизнис во 

тутунопроизводствената дејност. 

Во рамките на ова истражување теоретски се елаборираат современите трендови во 

тутунопроизводствениот бизнис, неговата суштина и начинот на развој, со цел да се 

поттикнат младите луѓе да се занимаваат со оваа дејност. Дополнително се укажува на 

можноста за користење на соодветен организационен пристап во производството на тутун, 

на можноста слабиот менаџмент со операциите да се замени со развиен и современ 

менаџмент пристап во целокупните активности, како и на можноста за зголемување на 

мотивацијата на ангажираните членови преку стимулирања од материјален и 

нематеријален карактер. На таков начин ќе се постигне поголема ефикасност во 

работењето, намалување на работното време, намалување на трошоците на производство, 

зголемување на продуктивноста и подобра можност за обезбедување со потребните 

ресурси. Исто така, се потенцира дека нашето традиционално тутунопроизводство може 

да се подигне на ниво на современ семеен бизнис, во фармерски или во некој друг 

организиран облик, со основна дејност производството на тутун, но и со можност за 

развивање на други, дополнителни дејности, заради целосна временска (годишна) 

ангажираност. Особено внимание е посветено на обработката на четирите основни 

функции на менаџментот, а тоа се: планирање, организирање, раководење и контролирање 

на организационите ресурси. Изработката на бизнис плановите, планирањето, 

организирањето на работата, како и изготвувањето на добра стратегија на целокупниот 

процес на тутунопроизводство преку мотивирање и стимулирање на членовите на 

семејството или ангажираните работници како и контролирање и анализа на постигнатите 

резултати се основа за започнување и успешно водење на еден семеен бизнис во рамките 

на тутунопроизводството. Дополнително е разработена и демографската клима во земјата, 

односно начините да се влијае на намалувањето на внатрешната и надворешната 

миграција (т.е. сè помалку млади да заминуваат од селата како и од државата во целина). 

Покрај научно-теоретските проучувања, предметот на истражувањето го опфаќа и 

осознавањето на успешноста на функционирањето на тутунопроизводството како семеен 

бизнис, можностите за негово проширување, како и условите за поефикасно и 

поефективно работење и постигнување на подобри резултати. 

Во истражувањето се опфатени тутунопроизводители од различни старосни групи 

и истото е извршено преку претходно подготвен анкетен прашалник. Соодветните 
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заклучни согледувања ќе бидат изложени врз основа на добиените податоци, нивната 

обработка, анализа и синтетизирање. 

 

6.1.3. Цели на истражувањето 
 

Од спроведеното истражување, како и од целокупните сознанија се настојува да се 

утврди каде се наоѓа тутунопроизводството во Република Северна Македонија денес, кои 

се современите трендови присутни во оваа дејност во светот и колку се тие застапени кај 

нас и дали постојат реални можности за одржување и развој на тутунопроизводството во 

нашава земја. 

Производството на тутун во периодот од 2000 до 2018 година се одвива на околу 

18.357 хектари просечна површина, со просечно производство од 24.611 kg, просечен 

принос од 1360 kg/ha и просечен број на склучени договори 32.790.  

 

Табела 37 - Засадена површина, принос, производство и број на склучени договори 

во периодот 2000 - 2018 година  

Година  

Засадена површина 

(hа) 

Принос 

(kg/ha) 
Производство во 

тони (t)  

Број на 

склучени 

договори  

2000 22.790 973 22.175 37.617 

2001 20.067 1.157 23.217 33.906 

2002 20.530 1.116 22.911 26.971 

2003 18.008 1.332 23.986 32.000 

2004 17.715 1.221 21.630 27.343 

2005 18.485 1.498 27.691 38.000 

2006 17.507 1.436 25.036 29.230 

2007 17.183 1.287 22.056 29.771 

2008 17.064 1.001 17.087 30.519 

2009 17.809 1.355 24.122 38.710 

2010 20.300 1.492 30.280 40.743 

2011 19.693 1.348 26.537 33.234 

2012 19.656 1.392 27.333 29.090 

2013 19.178 1.453 27.859 42.367 

2014 17.758 1.553 27.578 34.445 

2015 16.128 1.503 24.237 28.454 

2016 16.379 1.554 25.443 27.380 

2017 15.961 1.643 22.885 29.132 

2018 16.582 1.541 25.547 34.104 

Просек 18.357,53 1.360,8 24.611,05 32.790,32 
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Графикон 17 - Засадена површина, принос, производство и број на склучени 

договори во периодот 2000 - 2018 година  

 

Јасно е дека денес во современи услови на стопанисување, без примена на 

правилен менаџмент, без мотивација на луѓето, без флексибилност во дејноста и без 

претприемнички активности не може да се очекува поголем успех во каков било 

организационен облик, без разлика дали тоа е акционерско друштво, претпријатие, фарма 

или друг облик на семеен бизнис со основна дејност производство на тутун. 

Дополнително, ова истражување треба да покаже и тоа колку и како се применува 

менаџментот во рамките на тутунопроизводството, заради негово одржување и 

унапредување. 

Познато е дека тутунопроизводството спаѓа во сферата на аргобизнисот, па во 

голема мера е зависно од природните фактори. Сепак, не треба да се заборави дека и тука 

на светско ниво е направено многу, со примена на техничко-технолошките иновации во 

агробизнисот, а со тоа и во тутунопроизводството. На пример, имаме примена на 

механизација не само за орање на нивите, туку и за садење, берење и нижење на тутунот.  
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Во овој контекст, треба да се даде одговор на прашањето како македонските 

тутунопроизводители се однесуваат кон примената на современите техничко-технолошки 

елементи во нивниот бизнис со производството на тутун?  

Македонија е претежно аграрна земја во која дури 17,5 % (2012 г.) односно 16,2 % 

(2017 г.) од населението се занимава со земјоделство (Графикон 16). Од вкупната 

обработлива површина, процентот под насади со тутун се движи помеѓу 3,1 % (2015, 2017 

г.) до 3,9 % (2012, 2013 г.)  

Табела 38 – Обработлива површина и процент од вкупната обработлива површина 

под тутун во периодот 2008 - 2018 година  

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Земјоделско земјиште 1.064 1.014 1.121 1.120 1.268 1.261 1263 1264 1267 1266 1264 

Обработлива површина 521 513 509 511 510 509 512 514 517 517 519 

Ораници и бавчи 424 420 415 415 414 413 413 415 417 417 418 

Тутун  17,1 17,8 20,3 19,7 19,6 19,2 17,7 16,0 16,4 16,0 16,5 

% на насади со тутун во 

однос на обраб. површ. 

површотливата? 

 

 

п пов повр површ 

површина  

3.3 % 3.5 % 4 % 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.5 % 3.1 % 3.2 % 3.1 % 3.2 % 

 

Производството на ориенталски тутуни во нашата земја претежно се одвива на 

ситни парцели од страна на индивидуални тутунопроизводители или во мини фарми со 

просечна површина од 1,5 ha по фармер. Дали е потребно окрупнување на овие површини, 

зголемување на големината на фармата, а со тоа и зголемување на производството на 

тутун? Дали државата може да помогне во тоа окрупнување и зголемување на површините 

под тутун со спроведување на добра аграрна политика?  

Фактите дека одгледувањето на тутун во Македонија е традиционална дејност, дека 

најголемиот број тутунопроизводители добро го познаваат процесот на работа и дека 

природните и климатските услови овозможуваат неговото одгледување придонесуваат за 

релативно голема заинтересираност кај македонското население за производство на тутун. 

Во тој поглед се поставува прашањето: дали ќе има нови тутунопроизводители, особено 

меѓу младата популација? 

Во Република Северна Македонија, како и во Европа и светот, населението се 

повеќе старее. Демографските показатели покажуваат дека Македонија во последниве 

години ја надминува границата од 12 % старо население (13,66 % во 2017 година)
43

 и 

                                                           
43

Статистички годишници и МакСтат база на податоци – Државен завод за статистика на Р С. 

Македонија  
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влегува во групата на земји кои демографски се карактеризираат како земји со старо 

население. Младите се повеќе ја бараат својата егзистенција во земјите членки на ЕУ или 

во прекуокеанските земји. Дали и како да се заинтересира младото население за 

останување во земјата, за основање на сопствен бизнис, особено за семеен бизнис во 

тутунопроизводството? Кои мерки треба да ги преземе државата?  

Во целиот овој процес треба да бидат вклучени сите институции, почнувајќи од 

образовните (со правилно насочување на младите во сектори каде може да се работи и 

заработи), потоа финансиските институции (преку обезбедување на поволни кредити за 

отпочнување на сопствен бизнис особено во аграрот), научните институции (кои би 

давале насоки, совети и упатства на младите земјоделци), како и соодветните 

министерства (преку давање на стимулации, субвенции, заштита при елементарни 

непогоди и слично).  

Целта на овој магистерски труд, всушност, е давање одговор на претходно 

поставените прашања усогласени со условите и можностите за функционирање и 

стопанисување во нашата држава, се разбира со надеж дека ова ќе биде само еден почеток 

за уште посеопфатни трудови и истражувања во оваа област. 

 

Хипотетичка рамка 

Како основна хипотеза во истражувањето е поставена следнава: Развивањето на 

семеен бизнис на тутунопроизводство може да биде успешно доколку се изрази волја 

и спремност од страна на лица (тутунопроизводилтели) врз основа на нивната 

проценка за добро познавање на дејноста со сите нејзини влијателни фактори и 

обезбедување задоволителна профитабилност (заработка). 

Дополнително, за реализација на оваа основна хипотеза неопходно е да бидат 

исполнети следниве помошни хипотези, поврзани со самата дејност: 

1) Традицијата во дејноста како фактор за обезбедување на сигурност во мислите на 

тутунопроизводителите (опфатени во прашање бр. 1, 3, 4, 5) 

2) Постоењето на поволни агротехнички услови за производство на тутун (прашање 

бр. 2) 

3) Расположливата работна сила (прашање бр. 6, 7 ,9 и 14) 

4) Желбата на младите лица за ангажирање и развивање на бизнис за производство 

на тутун, која произлегува од нивната оценка дека овој бизнис може да обезбеди 
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доволна заработка (по покривање на сите егзисстенцијални и други потреби) за 

соодветна акумулација во иднина (прашање бр. 8, 10, 11 и 13) 

5) Можностите и желбата за унапредување на  производството на тутун со 

развивање на семеен тутунопроизводителски бизнис (прашање бр.12). 

6.1.4. Методи на истражување 

 

Врз основа на претходните научно-теоретски елаборирања ќе биде направена 

анализа на состојбата на испитуваните тутунопроизводители во поглед на тоа кои 

вредности и ставови доминираат кај нив, како и улогата што ја има демографскиот фактор 

за успешното и непречено одвивање на тутунопроизводството во сите негови фази.  

Заради поцелосна опфатеност на проблемот и остварување на целта на 

истражувањето, ќе се користат квалитативни и квантитативни методи на истражување. 

Добиените резултати ќе се комбинираат и обработат и врз основа на нив ќе бидат 

донесени финалните заклучоци 

Во истражувањето најмногу се користени следниве методи: анкета, анализа, 

статистичка обработка на податоците и нивно компарирање, хи – квадрат тестот и методот 

на контингенција . 

Анкетата како метод на истражување е спроведена преку формулирање на 

прашалници со стандардизирани и јасно формулирани прашања кои беа поделени на 

тутунопроизводители од различни старосни групи. Преку нивните одговори ќе се истражи 

какво е влијанието на демографскиот фактор врз процесот на тутунопроизводство и дали 

тој може да биде организиран како успешен семеен бизнис, а потоа, заради споредување 

на добиените сознанија од истражувањето, ќе се приемни методот на компарација. Целта е 

да се направи споредба на искажувањата на тутунопроизводителите.  

Собраните податоци, ќе бидат статистички обработени заради изведување на 

заклучоци. Статистичката обработка овозможува рангирање, табеларно прикажување и 

графичко обликување на обработените податоци. Ова се врши со помош на x
2 

– тестот и 

методот на контингенција. 
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6.1.5. Резултати од истражувањето 

 

Истражувањето е спроведено кај повеќе индивидуални тутунопроизводители од 

општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Предмет на ова истражување беа 100 

тутунопроизводители до 40-годишна возраст и 120 тутунопроизводители над 40-годишна 

возраст, за кои беа подготвени посебни анкетни прашалници.  

Резултатите добиени од анкетните прашалници се обработени и сумирани и потоа 

се претставени табеларно и графички. При разработувањето и презентирањето на 

прашањата се користи x
2 

– тестот и коефициентот на контингенција, со цел да се утврди 

поврзаноста помеѓу варијаблите кои се од интерес на ова истражување. 

X
2
-тестот е еден од најпрактичните и најпознати непараметарски тестови што се 

базира на контингенција
44

. Се употребува во случаи кога податоците што се добиени од 

емпириското истражување се изразени во фреквенции или кога можат да се сведат на 

фреквенции. Тестот се користи кога треба да се испитаат разликите помеѓу групната 

варијанса на испитуваните и теоретските фреквенции.  

X
2 

е збир на квадрирани разлики на испитуваните и очекуваните (теоретски дадени) 

фреквенции ставен во однос на очекуваните фреквенции и се пресметува според 

формулата
45

: 

 

каде: 

 = испитувани фреквенции што се добиени со емпириското истражување или 

експериментирање; 

= очекувани или теоретски фреквенции (фреквенции кои се очекувани при 

одредена хипотеза); 

Испитуваните фреквенции се добиваат од спроведеното емпириско истражување, 

додека пак очекуваните фреквенции се добиваат така што сумата на редот се множи со 

сумата на колоната и добиениот резултат се дели со вкупната сума на фреквенции.  

                                                           
44

контингенција (лат. contingentia), случајност, неизвесност, можност нештото да биде и поинаку 

отколку што е; 

45
 Мицески Т., (2010), Здравствена статистика, УГД-Економски факултет, Штип, стр.154-191 
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Добиената вредност за x
2 

се толкува врз база на теоретската x
2 

распределба, што е 

создадена од страна на Карл Пирсон (Karl Pearson). Тој ги сметал и создавал таблиците на 

гранични вредности на x
2 

– тестот за соодветен број на степени на слобода и соодветна 

веројатност, т.е. праг на значајност. Прагот на значајност се однесува на дозволена грешка 

или ризик и најчесто се користи ниво на веројатност p=0,05 и p=0,01. Во овој труд се 

користи ниво на веројатност од 0,05, односно 5 %. 

Кога фреквенциите се распоредени во редови и колони, степените на слобода (n) се 

пресметуваат на следниов начин: 

 

каде: 

 = степени на слобода; 

 = број на колони; 

 = број на редови. 

Во ова емпириско истражување, фреквенциите се распоредени во две колони и три 

реда, што резултира со 2 степена на слобода. Табличната вредност на x
2 

за 2 степена на 

слобода и праг на значајност 0,05 изнесува 5,991. 

Кога пресметаната вредност на x
2 

е поголема од граничната вредност во таблицата, 

што во нашиот случај има вредност 5,991, тогаш доаѓаме до констатација дека исказите на 

тутунопроизводителите до и над 40-годишна возраст се разликуваат. Обратно, кога 

пресметаната вредност на x
2 

е помала од табличната вредност, во тој случај исказите на 

двете групи тутунопроизводители се слични, односно нема голема разлика, што се гледа и 

од самите коментари по поединечните прашања. 

Како што може да се забележи, со x
2
 – тестот се определува веројатноста на 

поврзаност помеѓу две варијабли, а не висината на поврзаност. Таквата поврзаност се 

мери со коефициентот на контингенција (C): 

 

каде: 

x
2
 = пресметана вредност за x

2
; 

N = вкупен број на фреквенции. 

Коефициентот на контингенција може да има вредност од 0 до 1. Кога овој 

коефициент е поблиску до 1. меѓузависниот модалитет на испитуваните варијабли е појак, 

а кога пресметаниот коефициент е поблиску до 0, тогаш меѓузависноста е слаба.  
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 За добиените резултати од пресметаниот x
2
 – тест во врска со секое прашање ќе 

биде дадено соодветно толкување. 

Најпрво е даден сумарен приказ на добиедните и обработени податоци од 

спроведената анкета, а потоа поединечно е разработено секое прашање. 

 

Табела 39 - Сумарен приказ на одговорите на двете групи на испитаници 

 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

1. Дали сте активен 

производител на тутун над 

1.000 kg? 

Да 71 71 84 70,00 

Не 21 21 29 24,17 

Одвреме – 

навреме 
8 8 7 5,83 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

2. Дали сметате дека во 

нашава земја постојат поволни 

агротехнички услови за 

производство на тутун? 

Да 82 82 106 88,33 

Не 7 7 6 5,00 

Без одговор 11 11 8 6,67 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

3. Дали кај вас 

тутунопроизводството е 

основна дејност (над 50 %) за 

стекнување на приходи? 

Да 58 58 72 60,00 

Не 39 39 40 33,33 

Без одговор 3 3 8 6,67 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 
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4. Колкава површина на тутун 

садите ? 

До 1 ha 53 53 79 66 

До 3 ha 33 33 37 31 

Над 3 ha  14 14 4 3 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

5. Колку ченови од вашето 

семејство се постојано 

ангажирани во 

тутунопроизводството? 

1 член 15 15 28 23 

1 до 3 члена 58 58 70 58 

Повеќе од 3 

члена 

 ( фармерско 

призводство) 

27 27 22 18 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

6. Дали сметате дека има (сe 

располага со) доволен број на 

лица за производство и домашна 

обработка на тутунот ? 

Да 65 65 78 65,00 

Не 31 31 36 30,00 

Без одговор 
4 4 6 5,00 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

7. Дали сметате дека во вашиот 

крај има доволно лица кои би се 

ангажирале во производство на 

тутун? 

Да 60 60 70 58,33 

Не 33 33 37 30,83 

Без одговор 7 7 13 10,83 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 
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Вредност % Вредност % 

8. Дали вие, како младо лице/ 

долгододишен производител на 

тутун, ќе продолжите со 

натамошно производство на 

тутун? 

Да 65 65 88 73 

Не 20 20 16 13 

Без одговор 15 15 16 13 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

9. Дали сметате дека 

тутунопроизводството е бизнис 

(дејност, активност) која има 

можности за одржување и развој 

од аспект на демографскиот 

фактор? 

Да 68 68 75 62,50 

Не 22 22 27 22,50 

Без одговор 10 10 18 15,00 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

10. Дали сметате дека во 

иднина и младите лица ке се 

занимаваат со производство на 

тутун? 

Да 33 33 39 32,50 

Не 49 49 56 46,67 

Без одговор 18 18 25 20,83 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

11. Дали планирате и 

понатаму да произведувате 

тутун? 

Да 58 58 83 69,17 

Не 27 27 21 17,50 

Без 

одговор 
15 15 16 13,33 

Вкупно 100 100 120 100 
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Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

12. Дали планирате да го 

унапредувате 

производството на тутун 

развивајќи семеен бизнис во 

тутунопроизводството? 

Да 48 48 60 50,00 

Не 35 35 47 39,17 

Без 

одговор 
17 17 13 10,83 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

13. Дали сметате дека 

младите лица побрзо би се 

вработиле во странска земја 

отколку да останат во 

земјава и да произведуваат 

тутун? 

Да 71 71 76 63,33 

Не 21 21 26 21,67 

Без 

одговор 
8 8 18 15,00 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

14. Дали сметате дека во 

нашава земја има доволно 

население кое и понатаму 

би се занимавало со 

тутунопроизводство? 

Да 43 43 45 37,50 

Не 35 35 48 40,00 

Без одговор 22 22 27 22,50 

Вкупно 100 100 120 100 

 

Заради појасно согледување на истражуваните резултати, во натамошниот текст по секое 

прашање посебно ќе бидат коментирани и пресметани одговорите на двете групи на 

испитаници. 

Првото прашање и за двете групи на испитаници (лица под 40 години и лица над 

40 години), гласеше: Дали сте активен производител на тутун, над 1.000 килограми. ? 
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Нивните одговори, заради подобра прегледност се прикажани табеларно и 

графички, во Табела 40 и Графикон 18: 

 

Табела 40 - Приказ на одговорите на испитаните групи по првото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

1. Дали сте активен 

производител на тутун 

над 1 000 kg? 

Да 71 71 84 70 

Не 21 21 29 24 

Одвреме – навреме 8 8 7 6 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 0,568 С = 0,053 

 

Графикон 18 - Добиени одговори по првото прашање - Дали сте активен производител на 

тутун над 1 000 kg? 

 

Според табеланиот и графичкиот приказ, на првото прашање: Дали сте активен 

производител на тутун над 1.000 килограми, повеќе од половината, поточно околу 70 % 

од двете групи на испитаници, односно и лицата тутунопроизводители под 40 години и 

оние над 40 години, на понудените одговори: да, не и одвреме-навреме, одговориле со да. 

Тоа значи дека и двете испитувани групи се вистински тутунопроизводители, со своја 

традиција. 

71% 

21% 

8% 

под 40 години  

Да Не Од време – навреме 

70% 

24.17% 

5.83% 

над 40 години  

Да Не Од време – навреме 
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Така, 71 % од лицата тутунопроизводители  под 40 години се изјасниле дека се 

активни производители на тутун над 1.000 kg., а скоро со ист процент (70 %) се изјасниле 

и лицата тутунопроизводители над 40 години. 

Затоа пак, 21 % од лицата под 40 години не се производители на тутун над 1.000 

килограми, а 8 % одговориле со опцијата одвреме-навреме. Исто така и 24 % од 

тутунопроизводителите над 40 години се изјасниле дека не се производители на тутун над 

1.000 килограми, а 6 % ја заокружиле опцијата одвреме-навреме. 

Пресметаните вредности на x
2
–тестот и коефициентот на контингенција С ги 

прикажуваме споредбено со теоретската вредност: 

X
2

0,05 -тест (пресметана вредност) =0,568 <X
2 

00,5 тест (таблична вредност) =5,991 и С= 0,053 

Значи, вредноста на x
2
-тестот за ова прашање изнесува 0,568, што е помалку од 

табличната вредност на x
2 

од 5,991, со што може да заклучиме дека одговорите на 

тутунопроизводителите под 40 години и на оние над 40 години во однос на ова прашање 

скоро потполно се совпаѓаат. Коефициентот на контингенција изнесува 0,053, што 

укажува на немање на никаква меѓузависност помеѓу испитуваните варијабли. 

Од податоците во табелата и во графичкиот приказ, па и од пресметаниот x
2
–тест се 

гледа реалната слика, дека групите на испитаници, како лицата под така и лицата над 40 

години, се активни производители на тутун над 1.000 килограми. 

Значи скоро 2/3 од испитуваните групи на испитаници одговориле дека се 

производители на тутун над 1000 килограми. Оттука, може да се каже дека во однос на 

првото прашањене е исполнета и основната хипотеза, која гласеше: Развивањето на 

семеен бизнис на тутунопроизводство може да биде успешно доколку се изрази волја и 

спремност од страна на лица (тутунопроизводилтели) врз основа на нивната проценка 

за добро познавање на дејноста со сите нејзини влијателни фактори и обезбедување 

задоволителна профитабилност (заработка), како и помошната хипотеза дека 

тутунопроизводителите имаат традиција во дејноста, која се јавува како фактор кој дава 

сигурност во мислите на тутунопроизводителите за можноста за развивање на ваков 

(тутунопроиводствен) бизнис. 

На второто прашање: Дали сметате дека во нашава земја постојат поволни 

агротехнички услови за производство на тутун?, испитаниците и од првата и од втората 

возрасна категорија се изјасниле позитивно, и тоа 82 % од лицата под 40 годни и 106 

анкетирани лица или 88,33 % од втората анкетирана група. Само 7 испитаници од пвата и 

5 од втората група дале негативен одговор, додека без одговор се 11 % од првата и 6,67 % 
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од втората група на анкетирани. Во продолжение е даден табеларниот и графичкиот 

приказ на одговорите за второто прашање.  

 

Табела 41 - Приказ на одговорите на испитаните групи на второто прашање 

 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

2. Дали сметате дека во нашава 

земја постојат поволни 

агротехнички услови за 

производство на тутун? 

Да 82 82 106 88,33 

Не 7 7 6 5,00 

Без одговор 11 11 8 6,67 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 1,632   С = 0,090 

 

 

Графикон 19 - Добиени одговори на второто прашање - Дали сметате дека во нашава земја 

постојат поволни агротехнички услови за производство на тутун? 

 

Пресметаните вредности на x
2
–тестот и коефициентот на контингенција С ги 

прикажуваме споредбено со теоретската вредност и тие изнесуваат  

X
2

0,05 -тест (пресметана вредност) =1,632<X
2 

00,5 тест (таблична вредност) =5,991  С= 0,090 

Од ова се гледа дека вредноста на x
2
-тестот за ова прашање изнесува 1,632, што е 

помала од табличната вредност на x
2 

од 5,991, со што може да заклучиме дека одговорите 

82% 

7% 

11% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

88.33% 

5% 
6.67% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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на тутунопроизводителите под 40 години и оние над 40 години во однос на ова прашање 

се совпаѓаат. Коефициентот на контингенција изнесува 0,090, што укажува на немање на 

никаква меѓузависност помеѓу испитуваните варијабли. 

Јасно е дека тутунопроизводителите од двете групи се согласуваат дека Македонија има 

поволни агротехнички услови за производство и одгледување на тутун, а потврда на 

фактот е тоа што Македонија е традиционален производител на едни од најквалитетните 

сорти, посебно од ситнолисните тутуни.  

 

Табела 42 - Приказ на одговорите на испитаните групи на третото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

3. Дали кај вас 

тутунопроизводството е основна 

дејност (над 50 %) за стекнување 

на приходи? 

Да 58 58 72 60,00 

Не 39 39 40 33,33 

Без одговор 3 3 8 6,67 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 1,869   С = 0,096 

 

Графикон 20 - Одговори на прашањето - Дали кај вас тутунопроизводството е основна 

дејност (над 50 %) за стекнување на приходи? 

 Одговорите на третото прашање се систематизирани во Табела 42 и Графикон 20. Од 

овие одговори сакавме да видиме дали кај анкетираните лица тутунопроизводството е 

58% 

39% 

3% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

60% 

33.33% 

6.67% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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основна дејност и учествува со над 50 % во стекнувањето на вкупните приходи. Уште кај 

првото прашање истакнавме дека се работи за претежно активни тутунопроизводители, 

кои произведуваат над 1.000 kg тутун, па резултатите од анкетираните лица во однос на 

третото прашање се дека кај повеќе од половината тутунопроизводството претставува 

основна дејност за стекнување на повеќе од 50 % од вкупните домашни приходи. 

Резултатите од анкетата покажуваат дека на 58 % од лицата под 40 години и на 60 % од 

лицата над 40 години тутунопроизводството им служи за стекнување на над 50 % од 

сопствените приходи. Лицата кај кои тоа не е основна дејност се 39 (39 %) од првата група 

и 33,33 % односно 40 лица од втората група. Без одговор се 3 %, т.е. 6,67 % соодветно од 

првата и втората група на анкетирани лица. 

Пресметаните вредности на x
2
–тестот и коефициентот на контингенција С за третото 

прашање се прикажани споредбено со теоретската вредност и тие изнесуваат:  

X
2

0,05 -тест (пресметана вредност) =1.869<X
2 

00,5 тест (таблична вредност) =5,991 и С= 0,096. И овде 

имаме помала вредност од теоретската, што значи дека одговорите на првата и втората 

група се совпаѓаат, а коефициентот на контигнеција ни укажува на немањето на меѓусебна 

зависнот на параметрите. Прашањето само го потврдува фактот дека на поголемиот дел од 

тутунопроизводителите тутунопроизводството навистина им е основна дејност за 

задоволување на основните животни потреби и дека е тоа традиционална дејност во 

Македонија.  

Четвртото прашање се однесува на тоа колкава површина со тутун садат анкетираните 

лица, а одговорите на ова прашање се систематизирани во следнава табела и графикон: 

Табела 43 - Приказ на одговорите на испитаните групи на четвртото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

4. Колкава површина на тутун 

садите ? 

До 1 ha 53 53 79 66 

Оддо 3 ha 33 33 39 31 

Над 3 ha  14 14 4 3 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 8,024   С = 0,196 
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Графикон 21 - Одговори на прашањето - Колкава површина на тутун садите ? 

 

 

Од анкетираните 220 лица, од групата под 40 години 53 % садат површина до 1 ha, 33 % 

од 1 до 3 ha, а 14 % садат над 3 ha. Кај повозрасната популација процентот е сл: 66 % 

садат до 1 ha, 31 % од 1 до 3 ha  и 3% над 3 ha. Иако вредностите не се премногу различни, 

сепак се забележува тенденција младото население да има поголема иницијатива и да сади 

поголеми површини со тутун, за разлика од анкетираните лица над 40 години кои се 

задоволуваат со садење на помали парцели. Пресметаните вредности на x
2
–тестот и 

коефициентот на контингенција С за четвртото прашање се сл.:  

X
2

0,05 -тест (пресметана вредност) =8,024<X
2 

00,5 тест (таблична вредност) =5,991, а С= 0,196. 

Резултатите покажуваат дека нашиот x
2
–тест е над границата од 5,991, што покажува дека 

распределбата на одгледуваните површини по возрасни групи е различна и дека младите 

луѓе преземаат иницијатива да засадат и одгледуваат поголеми површини под тутун, со 

што покажуваат повеќе претприемнички дух и активности.  

Во однос на петтото прашање: Колку ченови од вашето семејството, постојано се 

ангажирани во тутунопроизводството, добиените резултати од анкетата и x
2
–тестот се 

прикажани во следнава табела и графикон: 

 

  

53% 
33% 

14% 

под 40 години  

До 1 ха Од 1 до 3 ха Над 3 ха  

66% 

31% 

3% 

над 40 години  

До 1 ха Од  1 до 3 ха Над 3 ха  
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Табела 44 - Приказ на одговорите на испитаните групи на петтото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

5. Колку ченови од вашето 

семејството се постојано  

ангажирани во 

тутунопроизводството? 

1 член 15 15 28 23 

1 до 3 члена 58 58 70 58 

Повеќе од 3 члена 

( фармерско 

производство ) 

27 27 22 18 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 3,469  С = 0,131 

 

Графикон 22 - Одговори на прашањето - Колку ченови од вашето семејство се постојано  

ангажирани во тутунопроизводството? 

 

Од анкетираните лица од групата под 40 години, 15 % се изјасниле дека само еден 

член од семејството е ангажиран со тутунопроизводство, додека во групата над 40 години 

процентот на ангажираност на само еден член изнесува 23 %, што значи дека процентот 

на ангажираност на повеќе од еден член е доста висок. Така, и во првата и во втората 

група тој изнесува 58 % за вклученост на 1 до 3 членови на семејството и 27 % односно 18 

% соодветно за вклученост на повеќе од три лица во првата односно втората група. 

Податоците на x
2
–тестот и коефициентот на контингенција С изнесуваат соодветно 3,469 и 

0,131. Овој резултат е под граничната вредност и ни покажува дека трудовата распределба 

и во двете групи е приближно иста, со акцент на фактот дека тутунот е трудоинтензивна 

култура која бара вклученост на голем број на членови, а тоа најпрво се членовите на 

15% 

58% 

27% 

под 40 години  

1 член 1 до 3 члена Повеќе од 3 члена 

23% 

58% 

18% 

над 40 години  

1 член 1 до 3 члена Повеќе од 3 члена 
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потесното семејство, па потоа најмената работна сила. Ова исто така значи дека доколку 

постои интерес за семеен бизнис, во него секако би било потребно да се вклучат речиси 

сите членови на семејството, не само затоа што би се добил поевтин производ по единица 

килограм туку би се добил и подобар квалитет, со нагласување на фактот дека младите 

лица повеќе се стремат кон фармерско производство како можност за поголема 

заработувачка и аналогно на тоа и поголем профит. 

За шестото прашање, табеларниот и графичкиот приказ се дадени во следнава 

табела и графикон: 

Табела 45 - Приказ на одговорите на испитаните групи на шестото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 

години 

Вредност   Вредност % 

6. Дали сметате дека има (сe 

располага со) доволен број на лица за 

производство и домашна обработка 

на тутунот? 

Да 65 65 78 65 

Не 31 31 36 30 

Без 

одговор 
4 4 6 5 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 0,128  С = 0,025 

 

Графикон 23 - Одговори на прашањето - Дали сметате дека има ( сe располага со) доволен 

број на лица за производство и домашна обработка на тутунот? 

 

65% 

31% 

4% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

65% 

30% 

5% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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Ова прашање гласеше: Дали сметате дека има (сe располага со) доволен број на лица за 

производство и домашна обработка на тутунот, а добиени се следниве одговори: 

Во групата на тутунопроизводители под 40 години, 65 % од анкетираните сметаат дека 

располагаат со доволен број на лица за производство на тутун, 31 % мислат дека не 

располагаат со доволен број, а 4 % се без одговор. Другата група на испитаници дале 

слични одговори, па и тука 65 % или 78 од нив сметаат дека располагаат со доволна 

работна сила, 30 % или 36 анкетирани мислат дека немаат доволен број на лица за 

производство на тутун, додека 5 % или 6 анкетирани не дале никаков одговор. 

Вредностите на пресметаниот x
2
-тест изнесуваат 0,128, што се должи на релативно 

сличните одговори кои ги дале анкетираните лица. Одговорите одат во прилог на тезата 

дека РС Македонија располага со доволно работна сила и така мислат поголемиот број на 

испитаници, во случаите кога се работи за нивното производство на тутун.  

 

 

Табела 46 - Приказ на одговорите на испитаните групи на седмото прашање 

 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

7. Дали сметате дека во 

вашиот крај има доволно 

лица кои би се ангажирале 

за производство на тутун? 

Да 60 60 70 58,33 

Не 33 33 37 30,83 

Без 

одговор 
7 7 13 10,83 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 0,921   С = 0,068 
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Графикон 24 - Одговори на прашањето - Дали сметате дека во вашиот крај има доволно 

лица кои би се ангажирале за производство на тутун? 

 

Од табеларниот и графички приказ на седмото прашање: Дали сметате дека во ввашиот 

крај има доволно лица кои би се ангажирале за производство на тутун?, ги гледаме 

следниве податоци: 

Од првата група на анкетирани лица под 40 години, 60 % одговориле позитивно, а тој 

процент во втората група е 58,33 %. Негативен одговор и во првата и во втората група 

дале околу 30 %, односно 33 % од анкетираните под 40 години мислат дека не постојат 

доволно лица кои би се ангажирале за производство на тутун во местото каде што живает, 

додека 30,83 % од анкетираните лица над 40 години го дале истиот одговор. Без одговор 

во првата група се 7 %, а во втората 10,83 %, односно 7 со 13 испитаници соодветно. 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува 0,921, коефицинетот на контингенција С = 0,068. 

Вредностите покажуваат дека испитаниците имаа слични мислења и дека РС Македонија 

располга со доволно работна сила која би се ангажирала во производство на тутун. Сепак, 

за да се ангажира расположливата работна сила во овој вид на семеен бизнис потребно е 

владините политики да бидат што поповолни, особено за младите лица, преку доделување 

на субвенции или директни плаќања, со што интересот би се зголемил. Овде може да се 

спомене и како помошна хипотеза дека доколку во тутунопроизводството младите лица 

гледаат дејност од која можат да егзистираат и остваруваат профит, тие нема да ја 

напуштаат државата и својот потенцијал ќе го вложуваат во насока на поуспешен и 

поефективен бизнис. 

60% 
33% 

7% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

58.33% 30.83% 

10.83% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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Табела 47- Приказ на одговорите на испитаните групи на осмото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 години 

Вредност % Вредност % 

8. Дали вие, како младо лице/ 

долгододишен производител на 

тутун, ќе продолжите со 

натамошно производство на 

тутун? 

Да 65 65 88 73 

Не 20 20 16 13 

Без одговор 15 15 16 13 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 1,933   С = 0,098  

 

Графикон 25 - Одговори на прашањето - Дали вие, како младо лице/долгододишен 

производител на тутун, ќе продолжите со натамошно производство на тутун? 

 

На осмото прашање: Дали вие, како младо лице/долгододишен производител на тутун, ќе 

продолжите со натамошно производство на тутун?, ги добивме следниве сумирани 

резултати: 

Позитивно одговориле 65 % од младите лица под 40 години и  73 % од анкетираните лица 

над 40 годни додека негативен одговор дале 20 % од анкетираните под 40 години и 13% од 

тие над 40 години. Без одговор кај првата група се 15 %, а кај втората група 13 %. 

Пресметаниот x
2
-тест е под границата од 5,991 и изнесува 1,933. Од одговорите и од 

тестот се гледа дека и во двете групи сè уште постои расположба за производство на 

тутун, иако таа е помала кај младите лица отколку кај повозрасната популација. И во овој 

контекст важи помошната хипотеза дека доколку државата во континуитет е насочена кон 

65% 

20% 

15% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

73% 

13% 

13% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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преземање на мерки за подобрување на условите за живот на населението кое се занимава 

со земјоделство, вклучувајќи го и тутунопроизводството, како и кон подигнување на 

неговиот животен стандард, тогаш тоа ќе биде стимулирано да обработува поголема 

површина, да произведува повеќе и аналогно на тоа да остварува повеќе.  

Табела 48 - Приказ на одговорите на испитаните групи на деветтото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

9. Дали сметате дека 

тутунопроизводството е бизнис 

(дејност, активност) која има 

можности за одржување и развој од 

аспект на демографскиот фактор?  

Да 68 68 75 62,5 

Не 22 22 27 22,5 

Без одговор 10 10 18 15,0 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува =1,237  С = 0,078 

Графикон 26 - Одговори на прашањето - Дали сметате дека тутунопроизводството е бизнис 

(дејност, активност) која има можности за одржување и развој од аспект на демографскиот 

фактор? 

Деветтото прашање спаѓа во групата на прашања околу размислувањата на 

тутунопроизводителите за тутунопроизводството од аспект на демографскиот фактор и 

дали како такво има можности за одржување и развој. И овде добивме слични одговори во 

двете групи, прикажани на горенаведениот графички и табеларен приказ. Така, 68 % од 

68% 

22% 

10% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

62.50% 
22.50% 

15% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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првата и 62,5 % од втората група сметаат дека тутунопроизводството има услови за 

развивање од аспект на демографскиот фактор. За    22 % и 22,5 % од втората група 

одговорот е негативен, додека 10% од првата група и 15 % од втората група се без 

одговор. Пресметаниот x
2
-тест е 1,237 и е во согласност со поставената теза дека 

демографскиот фактор во Македонија сè уште, според мислењето на испитаниците, не 

претставува проблем за развивање на бизнис во областа на тутунопроизводството.  

 

Табела 49 - Приказ на одговорите на испитаните групи на десеттото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

10. Дали сметате дека во 

иднина и младите лица ќе 

се занимаваат со 

производство на тутун? 

Да 33 33 39 32.50 

Не 49 49 56 46.67 

Без одговор 18 18 25 20.83 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 0,267   С = 0,037  

 

 

Графикон 27 - Одговори на прашањето - Дали сметате дека во иднина и младите лица ќе 

се занимаваат со производство на тутун 

 

33% 

49% 

18% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

32.50% 

46.67% 

20.83% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 



  150 
 

Десеттото прашање гласеше: Дали сметате дека во иднина и младите лица ќе се 

занимаваат со производство на тутун?, а ги добивме следниве резултати: 33 % од првата 

група на анкетирани тутунопроизводители под 40 години сметаат дека младите и во 

иднина би се занимавале со тутунопроизводство, 49 % се на мислење дека 

тутунопроизводството не е алтернатива на младите луѓе, а 18 % се без одговор. Во втората 

група на анкетирани тутунопроизводители над 40 години, 32,5 % или 39 од нив сметаат 

дека младите и во иднина би се занимавале со тутунопроизводство. Негативен одговор 

дале 46,67 % или 56 од анкетираните и дури 20,83% (25) се без одговор. Пресметаниот x
2
-

тест е 0,267, што значи дека размислувањата на двете групи се поклопуваат. Фактот дека 

имаме поголем број на испитаници кои немаат одгово, укажува на тоа дека и помладата и 

повозрасната популација со недоверба гледаат на прашањето дали во иднина младите 

лица би се занимавале со производство на тутун. Се разбира, оние за кои 

тутунопроизводството и приходот од него се единствената егзистенција одговараат 

потврдно, но веќе во наредното прашање каде што е понудена алтернатива (прашање бр. 

13 - работа во странство), одговорите се поместуваат кон драстично напуштање на идејата 

за водење на бизнис во тутунопроизводството.  

Табела 50- Приказ на одговорите на испитаните групи на прашањето бр. 11 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

11. Дали планирате и 

понатаму да произведувате 

тутун? 

Да 58 58 83 69,17 

Не 27 27 21 17,50 

Без одговор 15 15 16 13,33 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 3,107   С = 0,124 
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Графикон 28 - Одговори на прашањето - Дали планирате и понатаму да произведувате 

тутун? 

Познато е дека планирањето е еден од основните елементи на успешниот менаџмент и без 

добро планирање нема успешност во ниту еден бизнис. Двете наредни прашања се 

однесуваат токму на тој сегмент - унапредување на бизнисот преку планирање и 

развивање на семеен бизнис. Одговорите на единесеттото прашање од нашата анкета се 

прикажани во Табела 50 и Графикон 28, каде се гледа дека 58 % односно 69,17 % од 

првата и втората група на испитаници одговориле потврдно,дека планираат и понатаму да 

произведуваат тутун. Негативно одговориле 27 % од помладата популација и 17,5% од 

анкетираните над 40 години, додека без одговор се 15 % од првата и 13,33 % од втората 

група. Радува фактот што поголемиот дел сè уште планираат да произведуваат тутун, иако 

процентот е повисок кај поврозрасната популација. Оттука произлегува и разликата на x
2
-

тестот кој изнесува 3,107, но сепак е под границата од 5,991. 

И следното прашање се однесува на унапредувањето на тутунопроизводството и 

размислувањето на активните тутунопроизводители во однос на таа мерка. Дванаесеттото 

прашање гласеше: Дали планирате да го унапредувате производството на тутун развивајќи 

семеен тутунопроизводителски бизнис? Резултатите се наведени во следнава табела и 

графикон: 

 

  

58% 27% 

15% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

69.17% 

17.50% 

13.33% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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Табела51 - Приказ на одговорите на испитаните групи на дванаесеттото прашање 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 

години 

Лица над 40 

години 

Вредност % Вреднос

т 

% 

12. Дали планирате да го 

унапредувате производството на 

тутун развивајќи семеен 

тутунопроизводителски бизнис? 

Да 48 48 60 50,00 

Не 35 35 47 39,17 

 

Без одговор 
17 17 13 10,83 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 1,641   С = 0,090 

 

 

Графикон 29 - Одговори на прашањето - Дали планирате да го унапредувате 

производството на тутун развивајќи семеен тутунопроизводителски бизнис? 

 

Од презентираните резултати се гледа дека скоро половина од тутунопроизводителите 

планираат да го унапредуваат тутунопроизводството со развивање на семеен бизнис. Таа 

бројка е 48 % кај анкетираните лица под 40 години и 50 % кај оние над 40 години. 

Негативен одговор дале 35 % во првата и 39,17 % во втората група. Без одговор се 17 % од 

првата и 10,83 % од втората група. Пресметаниот x
2
-тест изнесува 1,641, а коефициентот 

на контингенција С=0,090. И овие бројки се позитивни, но би било подобро доколку беа 

повисоки. Се разбира, причината за тоа треба да се бара во владините политики, условите 

48% 

35% 

17% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

50% 
39.17% 

10.83% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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за бизнис, условите за откуп, исплатата на субвенции, висината на цената на откупениот 

тутун, итн. Секако, и овде ќе ја споменеме помошната хипотеза дека доколку се 

организира едукација на тутунопроизводителите, посебно на младите лица, насочена кон 

начините за успешно менаџирање со бизнисот и изготвување на соодветен бизнис план, 

тие ќе чувствуваат поголема стимулација за работа и ќе гледаат иднина во својата држава, 

каде ќе можат да го покажат своето знаење и искуство, што секако ќе ги води кон 

поголеми резултати. 

Табела 52 - Приказ на одговорите на испитаните групи на прашањето бр. 13 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

13. Дали сметате дека младите 

лица побрзо би се вработиле во 

странска земја отколку ако 

останат во земјава и 

произведуваат тутун? 

Да 71 71 76 63,33 

Не 21 21 26 21,67 

Без одговор 8 8 18 15,00 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 2,578   С = 0,113 

 

 

Графикон 30 - Одговори на прашањето  - Дали сметате дека младите лица побрзо би се 

вработиле во странска земја отколку ако останат во земјава и произведуваат тутун? 

71 

21 

8 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

63.33% 
21.67% 

15% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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Тринаесеттото прашање во нашата анкета беше насочено кон размислувањето за тоа каде 

младите побрзо би ја носочиле својата енегрија и каде ја гледаат својата иднина. На 

прашањето: Дали сметате дека младите лица побрзо би се вработиле во странска земја 

отколку да останат во земјава и да произведуваат тутун?,  од вкупно 220 испитаници, кај 

групата под 40 години потврдно одговориле 71 %, негативно одговориле  21 % и без 

одговор се 8 %. Од втората група на анкетирани лица 63,33 % одговориле позитивно, 

21,67 % негативно, а 15 % се без одговор. Пресметаниот тест изнесува 2,758, а 

коефицинетот на контингенција С=0,113. Одговорите се совпаѓаат со моменталната клима 

во нашава држава, зашто факт е дека младите лица својата егзистенција побрзо би ја 

побарале во некоја странска земја отколку да се занимаваат со тутунопроизводство. За да 

се смени ваквиот тренд, младите лица треба во тутунопроизводството да гледаат дејност 

од која можат да егзистираат и остваруваат профит. Само во тој случај тие нема да ја 

напуштаат државата и својот потенцијал ќе го вложуваат во развивање на поуспешен и 

поефективен бизнис. Се разбира, во овој контекст посебно е важна улогата на државата. 

Доколку државата во континуитет презема мерки за подобрување на условите за живот на 

населението што се занимава со земјоделство т.е. тутунопроизводство, како и за 

подигнување на неговиот животен стандард и поголема едукација на младите лица за 

искористување на финансиските средства од фондовите во земјоделство, тогаш тоа ќе 

биде стимулирано да обработува поголема површина, да произведува повеќе и аналогно 

на тоа да остварува повеќе. 

 

Табела 53 - Приказ на одговорите на испитаните групи на прашањето бр.  14 

 

Поставени 

прашања 

 

Понудени 

одговори 

Поединечни одговори 

Лица под 40 години Лица над 40 

години 

Вредност % Вредност % 

14. Дали сметате дека во 

нашава земја има доволно 

население кое и понатаму би 

се занимавало со 

тутунопроизводство? 

Да 43 43 45 37,50 

Не 35 35 48 40,00 

Без одговор 22 22 27 22,50 

Вкупно 100 100 120 100 

Пресметаниот x
2
-тест изнесува = 0,715 С = 0,060 

 



  155 
 

 

Графикон 31 - Одговори на прашањето - Дали сметате дека во нашава земја има доволно 

население кое и понатаму би се занимавало со тутунопроизводство? 

 

За да се навратиме на улогата на демографскиот фактор во нашата држава, како еден 

од факторите кои во голема мерка влијаат врз производството на тутун, го поставивме и 

последното прашање во нашата анкета кое гласеше: Дали сметате дека во нашава земја 

има доволно население кое и понатаму би се занимавало со тутунопроизводство? 

Одговорите на прашањето се систематизирани во Графиконот 31 и Табелата 53, од кои се 

гледа дека   43 % од анкетираните под 40 години сметаат дека нашата земја има доволно 

население кое и понатаму би се занимавало со тутунопроизводство, 35% дале негативен 

одговор, а 22 % се без одговор. Од група на анкетирани над 40 години, 37,5 % дале 

позитивен одговор,  40 % дале негативен одговор, а 22,5 % се без одговор. Пресметаниот 

x
2
-тест изнесува 0,715, а коефициентот е С=0,060. И ова прашање одговара на 

моменталната ситуација во државава, затоа што дел од анкетираните, и тоа висок процент 

од 22% се без одговор на прашањето. Речиси изедначен е одговорот за Да и Не, што значи 

дека дел од испитаниците сметаат дека има доволно население,а друг дел дека нема 

доволно население кое понатаму би се занимавало со производство на тутун. И 

одговорите на ова прашање се поврзани со претходното. Се разбира, доколку младата 

популација би размислувала да остане во родната земја, би имало работна сила која би се 

занимавала со тутунопроизводство. За тоа е потребно да се врши едукација на 

тутунопроизводителите, посебно на помладите, околу начините за успешно менаџирање 

со бизнисот и изготвување на соодветен бизнис план. Само така тие ќе чувствуваат 

43% 

35% 

22% 

под 40 години  

Да Не Без одговор 

37.50% 

40% 

22.50% 

над 40 години  

Да Не Без одговор 
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поголема стимулација за работа и ќе гледаат иднина во својата држава, во која ќе можат 

да го покажат своето знаење и искуство, што ќе води кон подобри резултати, односно 

поголем профит, што е и крајна цел на опстојувањето на секој бизнис.  
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7. ЗАКЛУЧОК 

 

Аналитичкиот пристап при обработката на конкретната проблематика, поткрепен со 

емпириско истражување базирано на методот на анкета, х
2
 – тестот и коефициентот на 

контингенција, ми овозможија да дојдам до следниве заклучни согледувања:  

 Тутунот претставува најважна индустриска култура во Македонија која 

учествува со 26% во вкупниот извоз од сите земјоделски производи. 

 Тутунот е култура која се одгледува веќе пет векови на територијата на 

Македонија, на површини со слаб бонитет и со скромни хранливи материи, затоа што 

тутунот е скромно и издржливо растение. Истовремено, тој е и култура која обезбедува 

приходи како ниедна друга полјоделска култура, па практично е невозможно да се 

најде нејзина соодветна замена.  

 Во услови кога во соседството, односно во Грција, Бугарија и Албанија има 

драстично намалување на тутунопроизводството, Македонија која произведува 

висококвалитетни ароматични тутуни може да смета на зголемување на 

производството на оваа култура и тоа без осетно напрегање, а причината за тоа е што 

од вкупното вработено население дури 16,2 % се вработени во земјоделството, што 

значи дека Македонија има традиција за занимавање со земјоделство. Иако процентот 

на невработено население се намалува со текот на годините  (17,8% во 2019 година), 

сепак тој е доста висок. Тој процент е уште повисок во руралните области, каде 

занимавањето со семеен бизнис во тутунопроизводството би значело не само 

обезбедување на егзистенција туку и намалување на високата невработеност.  

 Започнувањето на семеен бизнис во тутунопроизводството е проследено со 

внатрешни предности и слабости и надворешни можности и опасности. Овде како 

слаби страни мора да се нагласат следниве: низок степен на користење на производните 

фактори (земја, труд и капитал), енормна расцепканост на мали фарми кои 

обработуваат по неколку декари, недостаток на менаџмент стратегија и менаџерски 

способности, постоење на црн пазар, ниски откупни цени, немање на доволно технички 

знаења, лоша аграрна политика, стареење на населението и др. Од предностите би ги 

издвоила искуството и традицијата, поволните климатски услови, големиот број на 

висококвалитетни сорти, фактот дека станува збор за тешко расиплив производ кој 

воедно е и најекономична култура, постоењето на загарантиран откуп, обезбедени 

субвенции од државата. Можностите кои стојат на располагање се однесуваат на 
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обезбедување на соодветни законски прописи, промовирање на поволни кредитни 

линии, унапредување на менаџментот преку планирање, организирање на работата, 

водење на производството и контрола на истото, како и соодветна едукација на 

производителите. Заканите (опасностите) се најмногу поврзани со агресивната кампања 

која се води против пушењето и која има големо влијание врз сите производители, како 

и претстојниот влез на Македонија во Европската Унија, затоа што доколку не се 

обезбедат високи квоти за производство на тутун во преговорите за влез во ЕУ, 

тутунопроизводството ќе остане на маргините. 

 Основните фактори за успешен менаџмент во сферата на 

тутунопроизводството се избалансираноста и усогласеноста во примената на науката, 

практиката и интуицијата, при што успешниот семеен бизнис зависи од: земјиштето, 

природните услови (климата), капиталот, работната сила, менаџирањето и 

мотивацијата. Со користење на сите овие елементи ќе се постигне поголема ефикасност 

и ефективност во работењето, намалување на трошоците за производство и 

зголемување на продуктивноста, што од своја страна води кон севкупни подобри 

резултати во работењето. Базата врз која се гради современиот менаџмент претставува 

планирањето, па така добриот бизнис план претставува почеток, пишан документ врз 

кој се гради секој бизнис, па и семејниот бизнис во тутунопроизводството. Бизнис 

планот мора да биде реален, но и флексибилен. Преку него сопственикот на семејниот 

бизнис во тутунопроизводството треба да ги оценува профитабилноста, ликвидноста и 

солвентноста. Преку него исто така треба да се оценат и идентификуваат евентуалните 

ризици, но и да биде основа за добивање на финансиска помош од кредиторите или за 

вклучување на нови бизнис потфати кај инвеститорите. 

 Подобрување и унапредување на семејниот бизнис може и мора да се постигне 

со подигање на нивото на образование и стекнатите вештини, оптимално 

искористување на природните фактори и промена на неповолна земјишна структура на 

малите семејни фарми, со преземање на ефикасни мерки кои ќе го заштитат 

тутунопроизводството од климатските промени, со правилно искористување на 

директните плаќања (субвенции) од страна на државата, но и другите финансиски 

поволности кои таа ги нуди, како и со подобрување на условите за живот и водење на 

бизнис во руралните средини, вклучување на сè повеќе млади лица во 

тутунопроизводството и користење на нова технологија и претприемнички 

способности. Во областа на образванието, покрај формалното образование, 
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сопствениците на семеен бизис во тутунопроизводството мора да ги развиваат и своите 

менаџерски и претприемнички способности.  

 Природните ресурси во тутунопроизводството имаат специфично значење и 

затоа е потребно нивно максимално искористување, а тоа е можно само со креирање на 

соодветна комбинација на материјални и човечки ресурси. Во основа на ова е 

постоењето на мали расцепкани земјишни парцели кои треба да се окрупнат не само за 

да се приближиме до европскиот просек туку и да постигнеме поголема ефикасност и 

продуктивност. Вниманието треба да се сврти и кон климатските промени и да се 

направи зајакнување на постоечките капацитети, но и да се планираат нови, сè со цел да 

се минимизира ефектот од тие проомени;  

 И покрај финансиската подршка која се нуди на државно ниво, станува сè 

позначајно да се овозможи вклучување на колку што може повеќе млада популација во 

тутунопризводството. Причината за тоа е што младите полесно се снаоѓаат со 

најновите технчко-технолошки достигнувања, имаат претприемнички дух и се 

расположени за примена и развивање на сопствени агроиновации. Сепак, 

зголемувањето на ефикасноста и ефективноста на семејниот бизнис во 

тутунопроизводството може да се постигне само преку долгорочна работа. Семејните 

бизниси се соочуваат со притисоците од нестабилноста на меѓународните пазари за 

производство на тутун, падовите и подемите на приходите предизвикани од 

климатските фактори, а заедничка работа на тутунопроизводителите, научните и 

образовните институции, и органите на државата предводени од Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство е да се минимизираат негативните ефекти 

кои се појавуваат. Тоа автоматски ќе значи повеќе пари за тутунопроизводителите, 

желба на младата популација за вклучување во овој вид на бизнис, намалување на 

сиромаштијата и невработеноста особено во руралните области, но и повеќе пари за 

буџетот на државата; 

 Претприемништвото исто така може да одигра значајна улога во развивањето 

на семејниот бизнис во тутунопроизводството и во подобрувањето на неговата 

ефикасност и ефективност. Затоа, успешниот тутунопроизводител - претприемач треба 

да ги зацврсти своите способности во управувањето со приходите и расходите, да 

настојува да оствари што е можно поголемо производство и квалитет на произведениот 

тутун, да развива широка мрежа на контакти, да ги зголемува своите знаења и искуства 

и да ја применува иновативноста на секое поле од своето дејствување;  



  160 
 

 Резултатите кои се добиени теоретски се поклопуваат со спроведеното 

емпириско истражување на 220 испитаници - прозводители на тутун, од кои 100 под 40 

години и 120 над 40 години. Резултатите од емпириското истражување ја потврдија 

поставената хипотеза според која развивањето на семеен бизнис на тутунопроизводство 

може да биде успешно доколку се изрази волја и спремност од страна на 

тутунопроизводителите врз основа на нивната проценка за добро познавање на дејноста 

со сите нејзини влијателни фактори и обезбедување задоволителна профитабилност 

(заработка). Со своите одговори на прашањата, анкетираните лица потврдија дека 

Македонија има традиција во одгледувањето на тутун, дека тутунот претставува 

трудоинтензивна култура која бара вклученост на сите членови од семејството, а 

доколку тоа не е така, потребно е да се најми работна сила. Така, во анкетираната група 

беа вклучени над 70 % активни тутунопроизводители со над 1.000 kg, од кои повеќе од 

80 % одговорија потврдно дека Македонија има поволни агротехнички услови за 

одгледување на тутун. Кај поголемиот број од анкетираните, тутунот претставуваше 

основна примарна дејност за стекнување на повеќе од 50 % од сопствените приходи. На 

прашањата кои се однесуваа на површините што анкетираните ги садат и на тоа колку 

членови се вклучени во обработката на тие површини, ги добивме следниве одговори: 

од групата под 40 години 53 % садат површина до 1 ha, 33 % од 1 до 3 ha , а над 3 ha 

садат 14%. Кај повозрасната популација процентот е 66 % до 1 ha, од 1 до 3 ha 31 % и 

над 3 ha 3%, што ни ја потврдува тенденцијата дека младата популација има желба за 

садење на поголеми површини на тутун, а со тоа и остварување на поголема заработка. 

На прашањето колку лица се вклучени во обработката,  15 % од анкетираните лица од 

првата група се изјасниле дека само еден член од семејството е ангажиран со 

тутнопроизводството, додека во втората група процентот на ангажираност на само еден 

член изнесува 23 %, што значи дека процентот на ангажираност на повеќе од еден член 

е доста висок. Така, и во првата и во втората група тој процент изнесува 58% за 

вклученост на 1 до 3 членови од семејството и 27 % односно 18 % за вклученост на 

повеќе од три лица соодветно во првата односно втората група, што го потврдува 

фактот дека тутунопроизводството е трудоинтензивна култура која бара вклученост на 

голем број на членови од семејството или користење на најмена работна сила. 

Позитивен одговор на прашањето дали има (сe располага со) доволен број на лица за 

производство и домашна обработка на тутунот дале 65 % во двете групи, а нешто 

понизок процент - околу 60% сметаат дека во нивниот крај има доволно лица кои би се 

ангажирале за производство на тутун. И на прашањето дали анкетираните лица би 
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продолжиле со натамошно производство на тутун исто така добивме висок процент на 

позитивни одговори (65% кај младата и 73 проценти кај повозрасната популација), што 

ни ја потврдува тезата дека постои расположба да се одгледува тутун, но тука треба и 

државата да преземе соодветни мерки. Иако меѓу анкетираните постои мислење дека во 

однос на демографскиот фактор тутунопроизводството не се наоѓа во опасност, сепак 

поголемиот дел од анкетираните иднината на младите лица не ја гледаат во овој вид на 

бизнис. Така, 33 % од првата група на испитаници смета дека младите и во иднина би 

се занимавале со тутунопроизводство, 49 % се на мислење дека тутунопроизводството 

не е алтернатива на младите луѓе, а 18% се без одговор. Во втората група (над 40 

години), 32,5 % или 39  од анкетираните тутунопроизводители сметаат дека младите и 

во иднина би се занимавале со тутунопроизводство. Негативен одговор дале 46,67 % 

или 56 од анкетираните, а дури 20,83% (25) се без одговор. Веројатно оние на кои 

приходот од тутунопроизводството им е единствена егзистенција одговараат потврдно, 

но веќе на наредното прашање, каде што е понудена алтернатива - работа во странство, 

одговорите се поместуваат кон драстично напуштање на идејата за водење на бизнис во 

тутунопроизводството. Така, дури 71 % од анкетираните лица под 40 години побрзо би 

се вработиле во странска земја отколку да останат и да се занимаваат со 

тутунопроизводство, негативно одговориле 21% и без одговор се 8%. Од втората група 

на анкетирани лица 63,33 % одговориле позитивно, 21,67% негативно, а 15% се без 

одговор. За да се смени ваквиот тренд треба младите лица во тутунопроизводството да 

гледаат дејност од која можат да егзистираат и остваруваат профит. Само во тој случај 

тие нема да ја напуштаат државата и својот потенцијал ќе го вложуваат во насока на 

поуспешен и поефективен бизнис. И покрај тоа што кај двете анкетирани групи постои 

интерес за развивање и унапредување на тутунопроизводството, сепак во однос на 

демографскиот потенцијал со кој располага нашата земја анкетираните се делумно 

скептични па од групата под 40 години само 43% сметаат дека нашата земја има 

доволно население кое и понатаму би се занимавало со тутунопроизводство, а кај  

втората група тој процент е 37,5 %. За младата популација да размислува за останување 

во земјава, треба да се направи голем исчекор од страна на државата. Тој исчекор би 

требало да биде насочен кон преземање на мерки за подобрување на условите за живот 

на населението кое се занимава со земјоделство, вклучувајќи го и 

тутунопроизводството, особено во руралните области, подигнување на неговиот 

животен стандард и поголема едукација на младите лица за искористување на 

финансиските средства од фондовите за развој на земјоделството. На тој начин младите 
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би биле стимулирани да обработуваат поголема површина, да произведуваат повеќе и 

аналогно на тоа да остваруваат поголем профит. Доколку не се преземат вакви мерки, а 

особено ако се елиминираат субвенциите во тутунопроизводството, голем број на 

производители на мали количини ќе се најдат во незавидна положба.  

 Сите претходно наведени согледувања, заклучоци и констатации упатуваат на 

следнава рамка кон која треба да се движат тутунопроизводителите за да остварат 

загарантиран успех:  

-Ефикасно и ефективно работење на организациониот субјект – фарма како 

семеен бизнис, во кој на полесен начин ќе се идентификуваат настанатите и 

потенцијалните проблеми и истите ефикасно ќе се решаваат;  

-Подигнување на мотивираноста и задоволството во работењето од страна на 

вработените – ангажираните лица, подобро користење на техничко – 

технолошките придобивки, поголемо користење на современа механизација 

како замена за физички вложениот труд и можност за намалување на времето 

потребно за производните операции и процеси; 

 -Континуирано подобрување на перформансите на организацискиот субјект во 

остварувањето на целите, како и водење грижа за унапредување на севкупниот 

квалитет во работењето;  

-Можност за сезонско вработување, т.е. ангажирање на дел од невработеното 

население;  

-Можност за подобрување на економската и социјалната сигурност на 

семејството;  

-Можност за производство на поквалитетен тутун со намалување на трошоците 

по килограм на тутун и подобрување на техничко – технолошките операциии , 

што ќе резултира со зголемување на приносот по единица површина;  

-Можност за ангажирање на сите членови од семејството (стари лица и деца за 

полесните операции) и воспитно (поучно) делување врз младите во 

стекнувањето на работни навики; 
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9. ПРИЛОЗИ  

 

Прилог 1 – Анкетен прашалник за млади лица – под 40 години 

 

Анкетен прашалник 

Почитувани, овој анкетен прашалник е изготвен за научноистражувачки активности.  

Најнапред ви благодараме за вашата соработка и ве информираме дека вашите одговори 

на анкетниот прашалник остануваат анонимни. 

 

Ве молам заокружете само еден од понудените одговори во секое прашање. 

1. Дали сте активен производител на тутун над 1 000 kg? 

А) Да 

Б) Не 

В) Одвреме навреме. 

2. Дали сметате дека во нашата земја постојат поволни агротехнички услови за 

производство на тутун? 

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

3. Дали кај вас тутунопроизводството е основна дејност (над 50 %) за стекнување 

на приходи?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

4. Колкава површина на тутун садите ? 

А) До 1 хектар 

Б) До 3 хектари (од 1 до 3 хектари) / 

В) Над 3 хектари 
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5. Колку ченови од вашето семејство се постојано ангажирани во 

тутунопроизводството?  

А) 1 (Еден член) 

Б) Од 1 до 3 (Од еден до три члена) 

В) Фармерско производство над 3 лица 

6. Дали сметате дека има ( сe располага со) доволен број на лица за производство и 

домашна обработка на тутунот ? 

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

7. Дали сметате дека во вашиот крај има доволно лица кои би се ангажирале за 

производство на тутун?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

8. Дали вие, како младо лице, ќе продолжите со натамошно производство на 

тутун?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

9. Дали сметате дека тутунопроизводството е бизнис (дејност, активност) која има 

можности за одржување и развој од аспект на демографскиот фактор?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 
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10. Дали сметате дека во иднина и младите лица ќе се занимаваат со производство 

на тутун?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

11.  Дали планирате и Вие како младо лице понатаму да произведувате тутун?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

12. Дали планирате да го унапредувате производството на тутун развивајќи семеен 

тутунопроизводителски бизнис?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

13. Дали сметате дека младите лица побргу би се вработиле во странска земја 

отколку ако останаат во земјава и произведуваат тутун ? 

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

14.  Дали сметате дека во нашава земја има доволно население кое и понатаму би се 

занимавало со тутунопроизводство? 

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

 

 

В и  б л а г о д а р и м е 
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Прилог 2 – Анкетен прашалник за лица над 40 години 

 

Анкетен прашалник  

Почитувани, овој анкетен прашалник е изготвен за научноистражувачки 

активности.  

Најнапред ви благодараме за вашата соработка и ве информираме дека вашите 

одговори на анкетниот прашалник остануваат анонимни. 

 

Ве молам заокружете само еден од понудените одговори во секое прашање. 

 

1. Дали сте активен производител на тутун над 1 000 kg? 

А) Да 

Б) Не 

В) Одвреме навреме. 

2. Дали сметате дека во нашава земја постојат поволни агротехнички услови за 

производство на тутун? 

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

3. Дали кај вас тутунопроизводството е основна дејност (над 50 %) за 

стекнување на приходи?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

4. Колкава површина на тутун садите ? 

А) До 1 хектар 

Б) До 3 хектари (од 1 до 3 хектари) / 

В) Над 3 хектари 
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5. Колку ченови од вашето семејство се постојано ангажирани во 

тутунопроизводството?  

А) 1 (Еден член) 

Б) Од 1 до 3 (Од еден до три члена) 

В) Фармерско производство над 3 лица 

6. Дали сметате дека има ( сe располага со) доволен број на лица за производство 

и домашна обработка на тутунот? 

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

7. Дали сметате дека во вашиот крај има доволно лица кои би се ангажирале за 

производство на тутун?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

8. Дали вие, како долгодошинен производител, ќе продолжите со натамошно 

производство на тутун?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

9. Дали сметате дека тутунопроизводството е бизнис (дејност, активност) која 

има можности за одржување и развој од аспект на демографскиот фактор?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 
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10. Дали сметате дека во иднина младите ќе се занимаваат со производство на 

тутун?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

11.  Дали планирате и понатаму да произведувате тутун?  

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

12. Дали планирате да го унапредувате производството на тутун развивајќи 

семеен тутунопроизводителски бизнис?  

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

13. Дали сметате дека младите лица побргу би се вработиле во странска земја 

отколку ако останаат во земјава и произведуваат тутун ? 

А) Да  

Б) Не 

В) Без одговор 

14.  Дали сметате дека во нашава земја има доволно население кое и понатаму би 

се занимавало со тутунопроизводство? 

А) Да 

Б) Не 

В) Без одговор 

 

 

В и  б л а г о д а р и м е 
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