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Појдовна основа за креирање на 

СЕМПА
• Реализација на Годишна програма преку 

континуирано подобрување на квалитетот на 

услугите

� Грижа за фармери и останати корисници на советодавни 
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услуги

�Грижа за вработени

� Зголемување на мотивираност

� Координирање на активностите

� Интензивно информирање

� Зголемување на ефикасноста на работните процеси и 

активности

� Подобрен општ менаџмент



Зошто системот е корисен за 

земјоделците?

• Подобрени односи и взаемна доверба 

земјоделец – советодавец

• Советодавна услуга водена според потребите 

на земјоделците

• Навремена, квалитетна и релевантна  
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• Навремена, квалитетна и релевантна  

информација

• Сеопфатна база на податоци за фармер

• Континуирано следење на развојот на фармата

• Можност за навремена превентива и 

интервенција во производниот циклус



Зошто системот е корисен за 

вработените?

• Порационално искористување на времето -

помалку време за административни 

активности

• Ефикасност на работните процеси и активности

• Едноставна евиденција на активности
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• Едноставна евиденција на активности

• Складирање на информацијата на едно место 

(записи, листи, документи)

• Размена на знаење и искуство со останатите 

советодавци

• Евидентирање на напредок и надоградба



Зошто системот е корисен за 

раководството?

• Следливост на работата на сите нивоа на 

фукционирање

• Брзо евидентирање и реагирање во случај на 

проблем

• Систематизирано давање совети и препораки 
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•
за работа

• Сеопфатност на организационата структура 

(директна поврзаност меѓу дирекција и терен)

• Евалуација на вработен – од страна на 

корисник (фармер)



Што е дефинирано во СЕМПА

• Вработени

• Улоги на корисници

• Работни места

• Организациски единици
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• Организациски единици

• Локации

• Дополнителни функции

• Странки
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Што е дефинирано во СЕМПА

• Проекти

• Подпроекти

• Активности

• Задачи
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• Задачи

• Индикатори

• Специјалности - Производи

• Записи/документи
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Што е обврска на вработениот

• Планирање на Подпроект

• Барање за одобрување

• Започнување со работа

• Евидентирање (неделно)
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• Евидентирање (неделно)
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Најава



1. Чекор -Планирање на Подпроект

• Генерира активности дефинирани според Годишната програма

• Лесна достапност до сите подпроекти



2. Чекор -Барање за одобрување
• Избор на активности за работа согласно специјалноста



Одобрување
• Одобрува раководителот на одделение за регион согласно 

специјалноста, обемот, приоритет, локација, период и 

расположливите ресурси



3. Чекор - Започнување со работа
• Генерални информации за активност

• Дефинирање влезни параметри



Видови услуги

• Едукативно – информативни средби

• Партиципативна рурална проценка 

ПРП

• Техничко економски советодавни 

14

•
пакети ТЕСП

• Демонстартивни опити

• Владини програми
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Поддршка, навремено 

информирање, актуелности

• Можности за легализација на објекти за 

земјоделска намена

• Добра земјоделска пракса

• Форми и можности за регистрирање на 

земјоделците

• Здружување на земјоделците -
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• Здружување на земјоделците -

Задруги/Кооперативи

• Осигурување во земјоделството

• Презентација на ИПАРД Програма

• Презентација на Програма за Рурален 

развој

• Презентација на Програма за 

Плодоуживање 15



4. Чекор – Евидентирање
• Едноставно, брзо и лесно евидентирање на податоците за 

активностите кои  се реализираат во рамките на подпроектот



Записи од реализација



Поднесување седмичен извештај



Мониторинг

• I ниво – Верификување на седмичен 

извештај 

• Советник за организација на РЕ.

• II ниво – Верификација на потврдените 

седмични извештаи
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седмични извештаи

• Раководител на Одделение за регион

• Регионален координатор по 

специјалност

• III ниво – Верификување на месечни 

извештаи

• Национален координатор по 

специјалност
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Евалуација

• I ниво – Оценување на 

извештаи на квартално ниво
• Раководител на Одделение за регион

• II ниво – Оценување на 
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• II ниво – Оценување на 

извештаи на квартално ниво
• Национален координатор по 

специјалност

• Жалбена постапка
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Евалуација на вработен – од страна на корисник 

(фармер)





Животен циклус на 

советодавната услуга

ПланирањеКонфигурација

Администрација
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ефикасен систем на менаџмент – подобар квалитет на услуги

Работа

Мониторинг и 

евалуација

Преглед
Евиденција

Мониторинг 

и евалуација



Принципи и вредности на АПРЗ

• ефективност

• ефикасност

• отчетност

• одговорност
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• одговорност

• планирање и развој

• организација

• изградена хиерархија и 

дисциплина
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Влада

МЗШВ

Усогласување на Буџет

Програма

Инспекторат за реализација на Програмата

Контрола на активности и реализацијата на Програмата

Анализа и Политика

Министерство за 

финансии

Други институции

Оперативно финансиски 

активности

Финансиска контрола на 

донации и трансфер на 

средства од Програма и 

Проекти

Доставување на

годишен буџет

Финан.-техн. поддршка

Именување на 

Управен Одбор 

Директор

Предлог за именување на 

управувачко тело

Програма

Извештај за програмска и 

финансиска реализација

Советодавна услуга –линк помеѓу земјоделците и 

останатите чинители во земјоделскиот сектор
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АПРЗ

ТЕРЕН

земјоделци и 

нивни 

здруженија
Реализација на техничко-економски советодавни услуги

Поддршка во искористување на предпристапните 

фондови 

Доверба за размена на информации

База на податоци за ФМС-FADN

Проекти - донатори

владини/невладини

странски/домашни

Наука - факултет, 

институт
Стручни-научни 

сознанија

Реализација на 

проекти

Финан.-техн. поддршка 

со контрола

имплементација на 

научни стручни сознанија

Предлог годишна програма

Годишен извештај од спроведена

програма

Годишен буџет

Aнализа и дефинирање на потреби на 

индив. земјод. произв. на регионално ниво, 

директно од терен



Благодарам на вашето 

внимание
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