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ПАПЕШЕ е кофинансиран од страна на 

Европскиот фонд за регионален развој (ЕФРР) и 
државните фондови на земјите учеснички во 
рамките на Програмата за прекугранична 
соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009 на INTERREG 
IPA.   

 

Ова истражување се врши во рамките на проектот ПАПЕШЕ. Главната цел на ПАПЕШЕ е заштита, 
валоризација и промоција на локалниот вид Пелагониска овца. Во овој контекст, нашето истражување 
се стреми кон документирање на Вашите гледишта и склоности по ова прашање. Затоа Ве замолуваме 
да одвоите малку време за да ги одговорите следниве прашања. Би сакале да нагласиме дека сите 
информации коишто ќе ни ги дадете се доверливи и ќе се користат само за целите на ова истражување. 
Вашата искреност во одговорите е од особено значење за нас.  



 

 

Прв дел -  Подготвеност да се плати за заштита на видот Пелагониска овца 

 

Ве молиме прочитајте ги следните информации пред да ја свртите страницата 

 

Заштитата на генетската разновидност на продуктивните животни е сериозно прашање во целиот свет, 

признато од меѓународни конвенции. Локални видови крави, овци и кози имаат значителни предности. 

Денес во Северна Македнија локалните видови овци имаат малубројни популации и им се заканува 

истребување. 

Видот Пелагониска овца е тесно поврзан со Пелагонискиот регион. Сепак, неговата популација бележи 

остар пад и сега се смета за загрозена. Тоа негативно ќе влијае на животната средина, економијата и 

социјалната кохезија во руралните области. Сето ова се должи на тоа што увезените видови овци, кои 

постојано го заменуваат овој вид, не можат да исполнат многу од неговите улоги.  

За заштита и промоција на видот, се предложи да се основа хипотетички Фонд за Заштита за 

Пелагонискиот вид во форма на невладина организација. Основањето на агенцијата бара средства кои 

може да се соберат преку финансиски допринос на сите оние кои се заинтересирани да станат нејзини 

членови. Овие членови хипотетички би плаќале годишна претплата за да помогнат во постигнувањето на 

следните погодности: 

 

Α. Традиционално производство 

Пелагонискиот вид се приспособил на тешките услови во западиот дел на Северна Македонија и како 

резултат, сточарите може да одгледуваат животни на традиционален начин, чувајќи ги на слобода во 

удобни трла и без да им даваат антибиотици. Доколку видот исчезне, увезените овци нема да можат да 

се одгледуваат на овој, туку ќе се одгледуваат на нетрадиционален начин. Во зависност од активностите 

на Фондот, Пелагониската овца ќе се чува во објекти со достатен простор и, во исто време, ќе се 

одгледува без антибиотици. 

 

Б. Рурален развој и вработување 

Овчарството во Пелагонискиот регион обезбедува вработување за многу семејства. Сепак, доколку се 

изгуби Пелагониската овца, помалку семејства ќе бидат вработени бидејќи фармите ќе се интензивни и ќе 

им треба поголем капитал за да работат. Се проценува дека, во зависност од парите на располагање на 

Фондот 50, 140, 300 или 500 семејства ќе најдат работа во иднина.  

 

В. Заштита на пасишта и на животната средина 
Со порастот на увезените видови, сѐ повеќе овци не пасат туку се заклучени во трлата скоро цела година. 
Пасиштата се напуштени, животната средина се деградира и во меѓувреме се губат важни растителни 
видови и добра на екосистемот, а и почвата еродира. Со заштита на Пелагониската овца, во зависност од 
средствата на располагање на Фондот, се проценува дека 500, 1.500 или 3.000 хектари пасишта ќе се пасат 
соодветно. 

 

Д. Култура 
Одгледувањето овци е важен елемент на културната традиција во западниот дел на Северна Македонија 

и Фондот ќе бара различни начини за промовирање и заштита на оваа традиција или преку а) 

производство на сертифициран специфичен производ од Пелагониска овца (на пр. сирење или месо), 

или б) организирање на годишен настан за ширење на свеста и информации во Флорина, или в) 

основање Музеј за промоција на Пелагониската овца во Битола.  



 

Подолу има 4 комбинации (групи на избор) на нивоата на придобивки кои се очекуваат од основањето 

на Фондот. Има 3 алтернативи  во секоја група на избор. Првата и втората се поврзани со основањето 

на Фондот и ќе водат кон подобрување на состојбата. Третата не бара никакво плаќање, но во овој случај 

Телото нема да се основа и нема да има придобивки. Ве молиме да забележите во секоја од 4те групи 

на избор која е Вашата претпочитана алтернатива. 

Важно е да се запомни дека прашањата се хипотетички и дека нема навистина да се бара од Вас да 

платите нешто. Но, Ве молиме одговорете ги прашањата како навистина да би ја плаќале сумата. 

Вашата искреност е клучна во донесувањето на веродостојни заклучоци. 

 

Група на избор 1 (Изберете 1 од 3 алтернативи) 

Придобивки Алтернатива Α Алтернатива Б Алтернатива Ц 

Традиционално производство 
Слободни во трлото 

Слободни во трлото 

и без антибиотици 

Интензивно 

производство 

Дополнитени вработувања 300 семејства 300 семејства 0 

Соодветно управувани 

пасишта 
3.000 ha 3.000 ha 0 

Култура Локален производ Годишен настан Загуба 

Плаќање (на годишно ниво) 1.000 мкд 600 мкд 0 

    
 

Група на избор 2 (Изберете 1 од 3 алтернативи) 

Придобивки Алтернатива Α Алтернатива Б Алтернатива В 

Традиционално производство 
Слободни во трлото 

Слободни во трлото 

и без антибиотици 

Интензивно 

производство 

Дополнитени вработувања 140 семејства 140 семејства 0 

Соодветно управувани 

пасишта 
500 ha 3.000 ha 0 

Култура Годишен настан Локален производ Загуба 

Плаќање (на годишно ниво) 1.000 мкд 1.500 мкд 0 

    
 

Група на избор 3 (Изберете 1 од 3 алтернативи)  

Придобивки Алтернатива Α Алтернатива Б Алтернатива В 

Традиционално производство 
Слободни во трлото Слободни во трлото 

Интензивно 

производство 

Дополнитени вработувања 50 семејства 140 семејства 0 

Соодветно управувани 

пасишта 
1.500 ha 500 ha 0 

Култура Годишен настан Музеј Загуба 

Плаќање (на годишно ниво) 1.500 мкд 200 мкд 0 

    
 

Група на избор 4 (Изберете 1 од 3 алтернативи) 

Придобивки Алтернатива Α Алтернатива Б Алтернатива В 

Традиционално производство 
Слободни во трлото 

Слободни во трлото 

и без антибиотици 

Интензивно 

производство 

Дополнитени вработувања 500 семејства 500 семејства 0 



 

Соодветно управувани 

пасишта 

500 ha 1.500 ha 0 

Култура Годишен настан Музеј Загуба 

Плаќање (на годишно ниво) 600 мкд 1.000 мкд 0 

    

 

Доколку сте ја избрале алтернатива В во некоја од претходните 4 групи на избор, Ве молиме да ги 

наведете причините.  

а. Имам ограничени приходи      

б. Не мислам дека ова е важно прашање    

в. Државата/Општината треба да плати    

г. Не верувам дека придобивките може да се постигнат  

д. Друго ………………………………………………………………………………. 

 

Втор дел – Ставови, мислења и демографски карактеристики 
 

1. До кој степен се согласувате со следново? (во соодветната графа обележете X) 

  
Се 

согласувам  

во целост 

Се согласувам 

Ниту се 

согласувам 

ниту не се 

согласувам 

Не се  

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Фармерите и производителите на 

добиток треба да земат добар 

надоместок  

     

Животната средина е 

најскапоценото нешто што го 

имаме 

     

Локалните фестивали се застарени 

и старомодни 
     

Посетувам рурални области за 

рекреација 
     

Треба да се намали  

невработеноста во руралните 

средини 
     

Не јадам месо или млечни 

производи 
     

Ме интересира фолклорот      

Претпочитам да купувам локални 

производи 
     

 

Што мислите, колку е важно производството на овци и кози за Вашата област?  

Многу важно   Донекаде важно   Неважно  

3. Кој е Вашиот пол?        Машки   Женски  

4. Која е годината на Вашето раѓање? .....................................      

5.Вклучувајќи Ве и Вас, колку членови има Вашето домаќинство? ………………………………………………….  



 

6. Кое е највисокото ниво на образование кое го имате завршено? 

Основно образование  Средно образование  Занаетчиско училиште  

Факултетско образование  Постдипломски студии   

7. Која е Вашата професија? (еден избор – оној кој одзема најголем дел од Вашето време) 

Вработен/а во јавниот/приватниот сектор       Надворешен соработник         Фармер/рибар  

Пензионер/ка         Домаќин/ка        Невработен/а  

Студент/ка         Друго   

8. Кој е нето годишниот приход во Вашето домаќинство? 

Што Ви останува после даноците за купување на добра и услуги за Вашето домаќинство? 

<30.000мкд  30.001 мкд –50.000 мкд  50.001 мкд –70.000 мкд  

70.001 мкд – 90.000 мкд   90.001 мкд –120.000 мкд  >120.000 мкд  

 
 


