
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ 

  

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) 

Адреса: Ул. „Климент Охридски“ бб, комплекс Пелагонка II, ламела 5/3 ПФ 118 

Број на телефон: 047/520-735 

емаил: aprzdirekcija@agencija.gov.mk 

вебстрана: www.agencija.gov.mk 

Директор: Elgafar Jusufi 

Заменик директор: Борче Петковски 

 

АПРЗ е основана со Закон (Сл. весник бр.3/98), со поддршка од Проектот од Светска 

банка, а во согласност со Стратегијата за развој на земјоделството на РМ. Со примена 

на реформите, АПРЗ има за цел да овозможи трансфер на знаења и информации и 

нивна имплементација кај земјоделските стопанства (ЗС) за подобрување на 

квалитетот и квантитетот на земјоделското производство со економска оправданост, 

конкурентност на македонските пазари во ЕУ, одржлив развој на земјоделството во 

руралните подрачја, како и поддршка во развојот и реализацијата на аграрната 

политика со одржување на база на податоци од ЗС преку теренски посети на ЗС. 

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во Агенција за 

поттикнување на развојот на земјоделството: 

Д-р Зоран Бардакоски  

емаил :  zoran.bardakoski@agencija.gov.mk  

телефон : 072/244-484 

 

 

Офицери за заштита на личните податоци 
  

Петар Андонов 
Самостоен референт 

емаил : petar.andonov@agencija.gov.mk  

телефон : 072 252 441  

  

Лазо Попоски 
Помлад соработник 

емаил : lazo.poposki@agencija.gov.mk  

телефон : 070 246 031  
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ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

1. Закон за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на 

земјоделството; 

2. Статут на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството; 

3. Правилник за внатрешна организација; 

4. Правилник за систематизација на работните места во АПРЗ; 

5. Прирачник за човекови ресурси; 

6. Функционална анализа на АПРЗ; 

7. Деловник за работа на Управниот Одбор; 

8. Стратешки план на АПРЗ за соодветен период; 

9. Годишен плам/ програма за работа на АПРЗ за соодветен период; 

10. Годишен извештај за работата на АПРЗ за соодветен период; 

11. Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен 

емаил и службен телефон; 

12. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, 

поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило; 

13. Органограм за внатрешна организација; 

14. Годишен Буџет и завршна сметка за соодветен период; 

15. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на 

буџетот за соодветен период; 

16. Ревизорски извештај за соодветен период; 

17. Видови услуги согласно Закон; 

18. Целокупната документација за јавните набавки; 

  
 


