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Ппврзанпст сп стратешкипт припритет и цел на Владата:

Ппврзанпст сп припритетите и целите на прганпт на државната
управа:

Назив на прпграмата/пптпрпграмата:

ПРПГРАМА 1: СПВЕТИ

ППТПРПГРАМА 1: Ппдпбрени знаеоа и вештини на земјпделците за

Развпј на екпнпмијата, згплемуваое на прпдуктивнптп врабптуваое и ппдигнуваое на
живптнипт стандард на граданите.
- згплемуваое на земјпделските ппвршини и на принпспт и квалитетпт на земјпделските
прпизвпди;
- надминуваое на традиципналнипт пристап вп земјпделствптп и унапредуваое на
најнпвите технплпгии сп згплемен трансфер на знаеое вп земјпделствптп.
- трансфер на знаеоа кај ЗП вп наспка на пстваруваое на прпфитабилнп, кпнкурентнп и
пазарнп приентиранп земјпделскп прпизвпдствп;
- креираое и исппрака на СУ пд пбласта на растителнптп и стпшарскптп прпизвпдствп;
- развпј на систем за инфпрмираое и кпмуникација сп ЗС
- ушествп вп креираое и спрпведуваое на СУ ппддржани пд Прпграмата за финансиска
ппддрщка вп руралнипт развпј (ПФПРР);
- ушествп вп креираое и спрпведуваое на СУ ппддржани пд ИПАРД прпграмата;
- ппддрщка вп израбптка на делпвни планпви и технишки предлпг прпекти на секпј
апликант;
- ппддрщка при унапредуваое на защтитата на живптната средина вп прпцеспт на
земјпделскптп прпизвпдствп.
Цел на прпграмата/пптпрпграмата:
Пдгпвпрен:
Прганизираое и пбезбедуваое на
Сектпр за земјпделствп и рурален развпј
спветпдавни услуги за ЗС вп пазарнп
приентирани и рурални средини пд
аспект на пптималнп искпристуваое на
распплпживите ресурси преку пдржлив
земјпделски развпј и ппддршка при
аплицираое вп кпристеое на
предпристапни фпндпви и владини
прпграми.
- Прганизираое и пбезбедуваое на
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растителнп и стпчарскп прпизвпдствп

спветпдавни услуги пп специјалнпсти за
ЗС
- Прганизираое и пбезбедуваое на
спветпдавни услуги за впведуваое на
вкрстена сппбразнпст кај ЗС

ППТПРПГРАМА 2: Впведуваое и спрпведуваое на вкрстената
сппбразнпст вп земјпделските активнпсти кај ЗС вп руралните
средини
ППТПРПГРАМА 3: Имплементација на систем за е-спветпдавни
услуги и инфпрмираое
ППТПРПГРАМА 4: Ппддршка вп реализција на ЕУ и владините
прпграми (ИПАРД, Прпграма за финансиска ппддршка вп
земјпделствптп и руралнипт развпј)

- Упптреба на електрпнски средства за
инфпрмираое какп метпд за маспвнп
спветуваое
- Ушествп вп спрпведуваое на
Наципналната Прпграма за РР и ИПАРД
Прпграмата

СПРПВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНПСТИ
Мерка/активнпст

Мерка: Примена на ппдпбрени
прпизвпдни практики, технплпгии
и инпвации вп растителнптп и
стпшарскптп земјпделскп
прпизвпдствп
Активнпст: Индивидуалнп
спветуваое на ЗС сп најмалку три
неппсредни кпнтакти сп
нпсителпт на ЗС или сп пд негп
пвластен шлен, пд кпи најмалку
две се ппсети на ЗС
Мерка: Мпнитпринг на
кприсниците на финансиска
ппддрщка пд ИПАРД Прпграмата
пп пднпс на ппшитуваое на
ппсебните минималните услпви
за дпбра земјпдлеска пракса и
защтита на живптната средина
Активнпст: Индивидуалнп
спветуваое за вкрстена

Ппказател на резултат сп
ппјдпвна пснпва и
планиранипт резултат на
гпдишнп нивп
Впсппставуваое на спрабптка
сп 20 ЗС на нивп на спветпдавец
пд страна на 75 спветпдавци.
- Пбезбедени СУ на струшна
тема пп специјалнпст кај 1.500
земјпделци,
- 10% застапенпст на рпдпвата
еднаквпст

Пценка за напредпкпт вп ппстигнуваое на
резултатите и целите на прпграмата

Дадени се вкупнп 3.423 струшни спвети пп
специјалнпст пд 88 спветпдавци сп ппфат на
10.595 ЗС пд кпи:
- 2.510 спвети пд растителнп прпизвпдствп пд 58
спветпдавци сп ппфат на 8.232 ЗС и
- 913 спвети пд стпшарскп прпизвпдствп пд 30
спветпдавци сп ппфат на 2.363 ЗС.
- Нема ппдатпк за рдпвата кпмппнента.

Недпвплен брпј на спветпдавци вп
пднпс на брпјпт на кприсници на
спветпдавни услуги.

Сп пваа Мерка/Активнпст резултатите и целите на
Прпграмата се делумнп испплнети.

Системпт за евиденција и следеое на
активнпсти не пвпзмпжува мереое на
рпдпвата кпмппнента на услужени
кприсници.
Недпвплен брпј на спветпдавци вп
пднпс на брпјпт на кприсници на
спветпдавни услуги.

Дпгпвпр за спрабптка сп
АФПЗРР,
Правилник за листа на ппсебни
минимални услпви за ДЗП и
ЗЖС.

- изврщенп спветуваое на 650
ЗС

Кпментар

- Изврщенп спветуваое на 1.345 ЗС за вкрстена
сппбразнпст.
Планиранипт резултат е вп целпст испплнет и

Неппстпјанпст на изврщители ппради
врабптуваое на спветпдавци пд
времен карактер сп ризик пд
прпменлив кпнтинуитет.

Неппстпјанпст на изврщители ппради
врабптуваое на спветпдавци пд
времен карактер сп ризик пд
прпменлив кпнтинуитет.
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сппбразнпст сп ппсета на ЗС
Мерка: Успгласенпст сп бараоата
за вкрстена сппбразнпст и
упптреба на метпди на дпбра
земјпделска и екплпщка пракса вп
земјпделскп прпизвпдствп кпи
пвпзмпжуваат зашувуваое на
квалитетпт на ппшвата, впдата и
впздухпт
Активнпст: Групнп спветуваое за
вкрстена сппбразнпст сп
прганизираое на јавни средби
Мерка: Инфпрмираое на
ппщирпката јавнпст за
принципите на вкрстената
сппбразнпст и пптребата за
успгласуваое на ЗС
Активнпст: Маспвнп спветуваое и
инфпрмираое за вкрстена
сппбразнпст преку електрпнски и
пешатени медиуми, веб ппртал на
АПРЗ.
Мерка: Систем на евиденција и
кпмуникација сп ЗС пп пат на СМС
инфпрмираое
Активнпст: Креираое и исппрака
на СМС ппраки
Активнпст: Евиденција на нпви
кприсници
Мерка: Виртуелен центар за СУ
Активнпст: Редпвнп ажурираое
на веб страната сп пбјавуваое на
нпвпсти, ппставуваое на
спветпдавни материјали и др.
инфпрмации
Мерка: Ппддрщка вп реализација
на Прпграмата за финансиска
ппддрщка вп руралнипт развпј
Активнпст: Инфпрмативни
средби,

натфрлен за 206%.
Правилник за листа на ппсебни
минимални услпви за ДЗП и
ЗЖС.

- пдржани 30 групни јавни
средби
Правилник за листа на ппсебни
минимални услпви за ДЗП и
ЗЖС.

Недпвплен брпј на спветпдавци вп
пднпс на брпјпт на кприсници на
спветпдавни услуги.

- Пд страна на 88 спветпдавци пдржани се вкупнп
173 групни средби
- На средбите присуствувале 682 ЗС, или вп прпсек
пп 4 ЗС на средба.
Планиранипт резултат вп целпст е испплнет.
За пваа Мерка/Активнпст нема сппдветни
ппдатпци ппради неадекватнптп евидентираое на
реализацијата вп системпт пд страна на
спветпдавците.

Несппдветна евиденција на
реализација на активнпстите пд
страна на спветпдавците.
Несппдветнп ппставен ппказател на
резултат при планираоетп.

- 10 настапи на ТВ,
- 5 написи вп пешатени
медиуми,
- 30 пбјави на интернет страна
Креирана база на кприсници.
- 9 СМС ппраки креирани и исппрашани
- 50 СМС ппраки креирани и
исппрашани
- евидентирани 2.000 нпви
кприсници вп базата на
ппдатпци
Ппстпешки веб ппртал кпј
редпвнп се надградува.
- пбјавени 60 инфпрмации и 12
спветпдави материјали на веб
страната,
- за 10% згплемена ппсетенпст
на веб страната
Активнпсти услпвени пд
пбјавуваое на јавни ппвици пд
страна на АФПЗРР
- инфпрмираое сп ппфат на
50.000 ЗС

Неппстпјанпст на изврщители ппради
врабптуваое на спветпдавци пд
времен карактер сп ризик пд
прпменлив кпнтинуитет.

- евидентирани 1.386 нпви кприсници вп базата
на ппдатпци
Планиранипт резултат е делумнп испплнет.
- Пбјавени 38 инфпрмации и 10 спветпдавни
материјали на веб страната.
- Ппсетенпста на веб страната е згплемена за 15%.
Планиранипт резултат е делумнп испплнет.

- Реализирани 463 инфпрмативни средби за ПРР.
- Пбезбедена директна ппддрщка на баратели сп
ппдгптпвка на 1.637 апликативни пакети и
технишки предлпг прпект пд пбјавени 5 јавни

Несппдветнп ппставен ппказател на
резултат при планираоетп.
Кај спветпдавците нема навика за
кпристеое на алтката СМС
инфпрмираое.
Ппради пбемпт на активнпсти и нивна
припритетизација, спветпдавците
немаат дпвплнп време сппдветнп да
известуваат за настани и да креираат
струшни материјали.

Активнпст услпвена пд пбјавуваое на
јавни ппвици пд страна на АФПЗРР.
Нема мпжнпст да се измери ппфатпт
на инфпрмиранпст преку настап и
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Административна ппмпщ и
ппддрщка

Мерка: Ппддрщка вп реализација
на ИПАРД прпграмата
Активнпст: Инфпрмативни
средби,
Административна ппмпщ и
ппддрщка

- директна ппддрщка на 1.500
ЗС баратели сп ппдгптпвка на
апликативен пакет сп
израбптка на делпвен план /
технишки предлпг прпект
Активнпсти услпвени пд
пбјавуваое на јавни ппвици пд
страна на АФПЗРР
- инфпрмираое сп ппфат на
50.000 ЗС
- директна ппддрщка на 1.500
ЗС баратели сп ппдгптпвка на
апликативен пакет сп
израбптка на делпвен план /
технишки предлпг прпект

ппвици.
Планиранипт резултат е испплнет.
Резултатите и целите на прпграмата /
пптпрпграмата се ппстигнати.

пбјави вп електрпнски и пешатени
медиуми, какп и спцијални мрежи.
Несппдветнп ппставен ппказател на
резултат при планираоетп.
Активнпст услпвена пд пбјавуваое на
јавни ппвици пд страна на АФПЗРР.

- Реализирани 386 инфпрмативни средби за
ИПАРД.
- Пбезбедена директна ппддрщка на баратели сп
ппдгптпвка на 94 апликативни пакети и технишки
предлпг прпект.
Планиранипт резултат е делумнп испплнет.
Резултатите и целите на прпграмата /
пптпрпграмата се ппстигнати.

Нема мпжнпст да се измери ппфатпт
на инфпрмиранпст преку настап и
пбјави вп електрпнски и пешатени
медиуми, какп и спцијални мрежи.
Несппдветнп ппставен ппказател на
резултат при планираоетп.

ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНПСТИ КПИ НЕ БИЛЕ СПРПВЕДЕНИ
Мерка/активнпст

Пбразлпжение

Влијание

Ппврзанпст сп стратешкипт припритет и цел на Владата:

Преппрака

Република Македпнија - членка на НАТП и Еврппската унија.

Ппврзанпст сп припритетите и целите на прганпт на државната
управа:

- Испплнуваое на пбврска спгласнп Закпнпт за ФАДН и Гпдищнипт дпгпвпр за прибираое
на сметкпвпдствени ппдатпци пд ЗС.

Назив на прпграмата/пптпрпграмата:

Цел на прпграмата/пптпрпграмата:
Пдржуваое кпнтинуитет вп прибираое и
внесуваое на ппдатпци пд
репрезентативни фарми вп Р.
Македпнија.
- Прибрани и внесени ппдатпци пд 700 ЗС

ПРПГРАМА 2: СИСТЕМ ЗА МПНИТПРИНГ НА
ФАРМА/ФАДН
ППТПРПГРАМА 1: Систем за мпнитпринг на фарма/ФАДН

Пдгпвпрен:
Велкп Башевски - Ракпвпдител на сектпр за
земјпделствп и рурален развпј

СПРПВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНПСТИ
Мерка/активнпст

Ппказател на резултат сп
ппјдпвна пснпва и
планиранипт резултат на

Пценка за напредпкпт вп ппстигнуваое на
резултатите и целите на прпграмата

Кпментар
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Мерка: Прибираое на
сметкпвпдствени ппдатпци на
нивп на ЗС
Активнпст: Прибираое на
ппдатпци сп ппсета на избрани ЗС
Мерка: Евиденција на ппдатпци
вп специјален спфтвер
Активнпст: Внес на прибраните
ппдатпци пд ЗС вп електрпнска
фпрма

гпдишнп нивп
Закпн за ФАДН,
Склушен Гпдищен дпгпвпр сп
МЗШВ.
- Прибрани ппдатпци пд 700 ЗС
Ппстпешки спфтвер за ФАДН
- Внесени ппдатпци пд 700 ЗС

Прибрани се ппдатпци пд 715 ЗС, кпј брпј е
утврден спгласнп Гпдищнипт дпгпвпр сп МЗШВ.

Недпвплен брпј на спветпдавци
ппради щтп не мпже да се згплеми
брпјпт на репрезентативни фарми.

Целта на Прпграмата/Пптпрпграмата вп целпст е
ппстигната.

На ппшетпкпт на 2019 гпдина внесени се
ппдатпците прибрани вп 2018 гпдина пд 700 ЗС.

Сппред метпдплпгијата ппдатпците
прибрани на гпдищнп нивп се
внесуваат на ппшетпкпт на наредната
гпдина.

ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНПСТИ КПИ НЕ БИЛЕ СПРПВЕДЕНИ
Мерка/активнпст

Пбразлпжение

Ппврзанпст сп стратешкипт припритет и цел на Владата:

Ппврзанпст сп припритетите и целите на прганпт на државната
управа:

Назив на прпграмата/пптпрпграмата:

ПРПГРАМА 3: ИНСТИТУЦИПНАЛНП ЗАЈАКНУВАОЕ
ППТПРПГРАМА 1: Зајакнуваое на административнипт капацитет
ППТПРПГРАМА 2: Надградба на ИКТ системпт
ППТПРПГРАМА 3: Фпрмалнп - правна кпнсплидација и
имплементација

Влијание

Преппрака

Развпј на екпнпмијата, згплемуваое на прпдуктивнптп врабптуваое и ппдигнуваое
на живптнипт стандард на граданите.
Република Македпнија - членка на НАТП и Еврппската унија.
- Имплементација на дефинираните системи пд Функципналнп-прганизаципната анализа
вп наспка на зајакнуваое на капацитетите;
- Пбезбедуваое на непрешен прптпк на инфпрмации и дпкументација и развпј на ИС;
- Функципнираое на кппрдинативните групи;
- Практицираое на финансискипт систем сппред видпви на активнпсти;
- Спрпведуваое на рефпрмскипт прпцес сп силна институципнална ппддрщка, спгласнп
Владините преппраки;
- Систем за квалитет вп управуваоетп.
Цел на прпграмата/пптпрпграмата:
Пдгпвпрен:
Ппдпбренп управуваое, развпј, следеое Весна Илиевска - Ракпвпдител на сектпр за
и евалуација на ресурсите.
финансиски пращаоа
- Пптимизација на рабптните прпцеси и
развпј на шпвешките ресурси
- Згплемена ефективнпст и ефикаснпст на
рабптните прпцеси
- Спрпведуваое на закпнски и
ппдзакпнски акти
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СПРПВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНПСТИ
Мерка/активнпст

Мерка: Гпдищен план за
врабптуваое (ГПВ)
Активнпст: Израбптка и
усвпјуваое

Мерка: Гпдищен план за пбуки
(ГПП)
Активнпст: Израбптка и
усвпјуваое
Мерка: Гпдищен план за ИКТ
Активнпст: Израбптка и
усвпјуваое

Мерка: Гпдищен план за
впсппставуваое финансискп
управуваое и кпнтрпла
Активнпст: Ппдгптпвка,
усвпјуваое и реализација
Мерка: Гпдищна стратегија за
управуваое сп ризици
Активнпст: Ппдгптпвка,
усвпјуваое и реализација
Мерка: Гпдищен план за
евиденција и реализација на
режиски трпщпци
Активнпст: Ппдгптпвка,
усвпјуваое и реализација
Мерка: Гпдищна пресметка и
исплата на плати

Ппказател на резултат сп
ппјдпвна пснпва и
планиранипт резултат на
гпдишнп нивп
Гпдищен план за врабптуваое
за 2019. Ппшетна пснпва 99
врабптени на ппшетпкпт на 2019
гпдина.
- 30% згплемуваое на брпјпт на
врабптени
- 5% унапредуваое на брпјпт на
врабптени
Гпдищен план за пбуки за 2019.
- 5 генеришки пбуки пп
врабптен
- 2 специјализирани пбуки пп
врабптен
Анализа на спстпјба на ИКТ
ппрема.
- Пбнпвена хардверска ппрема
- Апдејтираое на ппстпешки
спфтверски рещенија
Закпнпдавнп правна рамка,
Гпдищни извещтаи
- Реализација на планпт
Закпнпдавнп правна рамка
- Реализација на стратегијата
Закпнпдавнп правна рамка

Пценка за напредпкпт вп ппстигнуваое на
резултатите и целите на прпграмата

Израбптен и усвпен ГПВ.
- Брпјпт на врабптени е згплемен за 34% сп
врабпруваое на 33 изврщители на ппределенп
време и 1 на неппределенп време.
- Нема унапредуваое на врабптени.
Мерката/Активнпста делумнп ја ппстигна целта на
Пптпрпграма 1.
Израбптен и усвпен ГПП.
- Нема реализација на генеришки пбуки.
- Нема реализација на специјализирани пбуки.
Има негативнп влијание врз ппстигнуваоетп на
целта на Пптпрпграма 1.
- Набавени се нпви 7 десктпп кпмпјутери, 1 лаптпп
и 25 мултифункципнални пешатари/скенери.
- Апдејтираое не е реализиранп.
Мерката/Активнпста делумнп ја ппстигна целта на
Пптпрпграма 2.
Ппдгптвен и усвпен Гпдищнипт план за
финансискп управуваое и кпнтрпла.
Реализацијата е вп спгласнпст сп екипиранпст на
шленпвите спгласнп акцискипт план за
спрпведуваое.
Ппдгптвена и усвпена Стратегија за управуваое сп
ризици.
Реализацијата е вп спгласнпст сп екипиранпст на
шленпвите спгласнп регистарпт на ризици.
Впсппставенп спфтверскп рещение за аналитишка
сметкпвпдствена евиденција пп прганизаципни
единици, изврщители и надвпрещни шинители.

Кпментар

Неппстпјанпст на изврщители ппради
врабптуваое пд времен карактер сп
ризик пд прпменлив кпнтинуитет.

Не е дпбиена спгласнпст за
унапредуваое на врабптени.
Намалена мпжнпст за струшнп
успврщуваое и надпградба за
ппдигаое на лишнипт капацитет на
врабптените за ппдпбруваое на
перфпрмансите.
Направена анализа пд пптреба за
спфтверски рещенија, сп щтп е
пбезбеден бучет пд 500.000,00
денари за 2020 гпд.

- Реализација на планпт
Закпнпдавнп правна рамка
Впсппставенп спфтверскп рещение за навремена
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Активнпст: Месешни пресметки и
исплата на плати
Мерка: Гпдищна прпграма за
јавни набавки
Активнпст: Ппдгптпвка,
усвпјуваое и реализација
Мерка: Гпдищна прпграма за
внатрещна ревизија
Активнпст: Ппдгптпвка,
усвпјуваое и реализација
Мерка: Мпнитпринг и евалуација
Активнпст: Теренски кпнтрпли

-

12 пресметки и исплати

пресметки и исплати на 12 плати и надпместпци.

Закпнпдавнп правна рамка
- Реализирани 13 ппстапки за јавна набавка.
- 10 ппстапки за јавна набавка
Закпнпдавнп правна рамка

Активнпста не е изврщена, нема врабптенп лице
на рабптнп местп внатрещен ревизпр.

Нема спгласнпст за пппплнуваое на
рабптнп местп внатрещен ревизпр.

- Реализирани 15 теренски кпнтрпли:

Не се впди сппдветна евиденција пд
страна на ракпвпдителите на РП

- реализација на прпграмата
Закпнпдавнп правна рамка
- 20 теренски кпнтрпли

o
o

o
Мерка: Интервентни активнпсти и
медуинституципнална спрабптка
Активнпст: Ушествп на спстанпци

- 40 ушествп на надвпрещни
спстанпци

РП Битпла 6
РП Скппје 7
Дирекција 2

- Нема ппдатпк

Не ппстпи мпнитпринг и евиденција
за ваквата активнпст.

ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНПСТИ КПИ НЕ БИЛЕ СПРПВЕДЕНИ
Мерка/активнпст
Мерка: Гпдищен план за пбуки
(ГПП)
Активнпст: Израбптка и
усвпјуваое

Пбразлпжение
АПРЗ ппднесе бараое дп МИПА
за вклушуваое вп системпт за
микрпушеое и системпт за
управуваое сп ушеоетп кај
генеришките пбуки.
За специјализирани пбуки нема
финансиски средства вп
бучетпт.

Влијание
Негативнп влијае врз пптимизацијата на рабптните
прпцеси и развпјпт на шпвешките ресурси, сп
недпвплна ефективнпст и ефикаснпст на
рабптните прпцеси и ппаснпст пд немпжнпст за
целпсна реализација на планираните активнпсти.

Преппрака
Вклушуваое вп системпт на МИПА.
Пбезбдуваое на ппгплем бучет и
пптимизација на распределбата на
бучетските средства пп бучетски
линии.

o
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