
  

 
 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА КРР 
ПЛАНТАЖИ 



  

      КРР во Македонија 
  
1 Тековна состојба   Одгледувањето на КРР претставува голем 
предизвик за фармерите во Република Македонија, заради тоа што 
ваквото производство до сега не се практикувало и претставува новина 
во земјделството и шумарството. Според  директивите на Европската 
Унија за производството на КРР сеуште не е јасно утврдено дали тоа 
да се  смести во секторот земјоделство или во секторот шумарство. 

 
 
 

 

 

 
 



  

   2 Можности  

      Подигнувањето на плантажи со КРР во блиската иднина ќе мора да 
стане практика и во Република Македонија заради нејзините стремежи 
за влез во ЕУ и прилагодувањето кон заедничката земјоделска 
политика на ЕУ (САР), како и Директивите за обновливи извори на 
енергија (RED). Со цел да се обезбеди одржливост на процесот на 
подигнување на плантажи со КРР, потребно е целокупниот процес да 
се разгледа од суштинските аспекти на одржливост и тоа:  Економски 
аспект Социјален аспект Аспект на  животната средина  



  

      3 Бариери  

      Со цел да се осигура и да се 

обезбеди одржливост на подигнувањето 

на плантажа со КРР на дадената 

парцелаи да се обезбеди пристап на 

зашита нанаселението и животната 

средина однесакани влијанија (на 

пример загадување на почвата, водата и 

воздухот), потрбно е внимателно и 

темелно планирање на сите активности 

кои ќе се реализираат во иднина.  

      Во однос на законските регулативи, 

климата, пазарот за биомаса итн, кои се 

варијабилни и променливи, секое 

формирање на палнтажа со КРР бара 

донесување на одлуки во зависност од 

околностите и затоа се препорачува 

инволвирање на експерти и 

компетентни институции уште во 

најраната фаза од планирањето.  

 

 



  

     4 Препораки  

 
     Размената на позитивни искуства и занења со предходни европски 

проекти и одржливи примери и пракси е повеќе од потребно за да се 
поддржи планирањето и имплементацијата на производството на 
КРР. Тоа ќе овозможи сигурност и безбедност во воспоставувањето 
на оваа дејност за производство на цврста биомаса во Препанскиот 
регион и во Република Македонија во целина.  

 



  

     Одржливост на КРР 

 
 

Со зголемената побарувачка на биомаса за енергија и био материјали, 
аспектите за одржливост стануваат се поважни во дискусиите за 
биоенергија. Гледано од неколку аспекти, воспоставувањето и 
користењето на КРР може да претставува мерка за зголемување на 
целокупната одржливост. Доколку се одгледуваат на одржлив начин, КРР 
можат да постигнат значајна поврзаност – синергија со останати 
земјоделски практики, со услуги кои ги дава еко системот и со меркте за 
заштита на природата. 



  

       Одлики на КРР  
 
- ниска употреба на пестициди и ѓубрива  
- помагаат за подобрување на квалитетот на водата преку задржување на 
  штетните елементи и нивно намалено исцедување во подземните води 
- подобрување на биодиверзитетот 
- овозможуваат  лов, одгледување на пчели и сл. 
- ги спречуваат пренесувањата на болести кај животните помеѓу фармите 
  доколку се садат како заштитни појаси 
- спречуваат ерозија на земјиштето во ридски подрачја  
- ги ублажуваат климатските промени и вршат складирање на јаглеродот 
- деконтаминација и фиторемедијација на загадени области преку 
апсорбирање на штетни елементи (кадмиум, фосфор) 



  

Анализа на условите за одгледување на  КРР во регионот 

 
- Географска местоположба  
- Клима 
- Економски аспекти 
- Животна средина 

 

 

 

Потенцијални локации каде може да се одгледуваат КРР 
- покрај патишта 
- под и до далеководи 
- коси ерозивни површини 
- контаминирани земјишта 
- сливни области 
- рекреативни места 
- земјоделско земјиште со пониска класа 



  

      Можности за финансирање на КРР 
 
- сопствени средства 
- субвенции 
- кофинансирање од ИПАРД програмата 
- соработка со бизнис секторот за јавно - приватно партнерство 
- локална самоуправа, буџетски ставки за КРР 



  

     Поврзаност на КРР со други корисници на земјиште и регионално 
планирање 
 
КРР претставуваат одлична алтернативна замена за едногодишните 
енергетски култури и можат да бидат комплементарни за постоечкиот 
земјоделски систем. 
КРР се дефинирани како култури со ниски вложувања во земјоделската 
пракса кои даваат ниски емисии на штетни гасови (GHG), не само поради 
ограниченото користење на хемиски заштитни средства, туку и затоа што 
се одгледуваат повеќе години, што води кон ограничени вложувања. 
 
 



  

КРР најголемо позитивно влијание имаат врз маргиналната почва, служат 

како структурен елемент во изгледот на околината, се поставуваат како 

гранични појаси покрај патишта или далеководи за електрична енергија. 

Посебен осврт на одржливоста на ланците за снабдување.  

 
Сопственици на јавно земјиште можат да бидат: 

 

- Министерствата 

- Локалната самоуправа 

- Македонски шуми 
- Јавни комунални претпријатија 

- Национални паркови 

- Образовни институции 
- концесионери 
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