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Аграрна политика

Аграната политика на РМ пред 

осамостојувањето
 Аграрната политика е во надлежност на 

Федерацијата:
 Сојузно министерство за земјоделство

 Содржината на аграрната политика е составена од 
три групи мерки:
 Мерки поврзани со регулирање на земјиштето;

 Аграрна реформа, земјишен максимум, комасација и арондација

 Економски мерки;
 Цени на земјоделските производи, даноци и други давачки од 

доходот, инвестиции, кредитна политика, осигурување, 
субвенции

 Административни мерки
 Заштитни мерки, мерки на контрола, повластувања, принудни 

мерки
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Аграрна политика

Аграната политика на РМ по 

осамостојувањето
 За прв пат гради самостојна аграрна политика:

 Со фомирањето на првата Влада и во нејзин состав 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 Четири фази во развојот:
 Од осамостојувањето до 1995 – наследување на 

поранешните принципи базирани на пазар-цени 
активности;

 Од 1996-2000: период на приватизација, и изготвување 
на првата стратегија за развој на земјоделството(1996)

 2001-2006: период на втора стратегија (2001), 
потпишување на договор за стабилизација и 
асоцијација со ЕУ и влез во СТО;

 2007 па наваму: период на интензивни реформи во 
насока на хармонизација со ЗЗП (САР) на ЕУ и 
зголемување на буџетската подршка
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Аграрна политика

Надлежни институции

 Надлежен орган за планирање, следење на 

спроведувањето и проценка на влијанието на мерките 

и инструментите на политиките е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство

 Надлежен орган за спроведување на мерките и 

инструментите на политиките како и контролата, е 

Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
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Аграрна политика

Надлежни институции

  МЗШВ институционална поставеност 
 

Според последнaтa хоризонтална и вертикална реорганизација на секторите 
во МЗШВ, на централно и регионално ниво, поставеноста е следнава: 

  

МЗШВ сектори:  

 Сектор за  координација и техничка помош на Кабинетот на министерот 

 Сектор за ЕУ интеграција  

 Сектор за меѓународна соработка 

 Сектор за рурален развој 

 Сектор за нормативни и правни работи  

 Сектора за анализа на аграрна политика  

 Земјоделскиот сектор 

 Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште 

 Сектор за шумарство и лов 

 Подрачната организациона единица и сектор за координација  

 ИТ сектор 

 Сектор за управување со хумани ресурси  

 Сектор - шумска полиција (без статус на државни службеници)  
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Аграрна политика

Надлежни институции

Управни тела во рамките на МЗШВ: 

•  Водостопанство 

• Управа за ветеринарство 

•  Управа за здравје на растенијата 

• Државна фито-санитарна лабораторија 

• Управа за семе и саден материјал 

• Хидро-метеоролошка управа 
 

МЗШВ инспекторати: 

Државен земјоделски инспекторат 

Државен инспекторат за шумарство и лов 
 

Агенции во областа на земјоделството и руралниот развој: 

3. Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој (АФПЗРР) 

4. Агенција за поддршка на развој на земјоделството - Битола (ASDA / АПРЗ) 

 

Јавните претпријатија од таа област: 

1. Јавно претпријатие Агро-Берза 

2. Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта 

3. Јавно претпријатие за шуми  
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Аграрна политика

Правна рамка на АП на РМ

 

Правна рамка: 
 

Законот за земјоделство и рурален развој 2010 година. 
 
 

Националната стратегија за земјоделство и рурален 
развој 2014-2020 
 
Национална програма за земјоделство и рурален развој 2013-
2017 

 
ИПАРД планот на Република Македонија за периодот 
2014-2020 година. 
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Аграрна политика

Закон за земјоделство и рурален 

развој - ЗЗРР

 Со овој закон се уредуваат:

 планирањето на развојот на земјоделството и руралниот 

развој, 

 целите на националната земјоделска политика,

 планирање, следење и процена на националната земјоделска 

политика, 

 партнерство со социјални и економски партнери од областа 

на земјоделството, 

 мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, 

директни плаќања и рурален развој, 

 државната помош во земјоделството и руралниот развој, 

 формите на организирање и здружување во земјоделството и 

 контролата на спроведување на мерките и надзорот над 

спроведувањето.
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Аграрна политика

 Финансирањето на националната земјоделска 

политика се врши од: 

 Буџетот на Република Македонија, 

 Буџетот на Европската унија, 

 донации и 

 други извори согласно со закон.

Финансирање на аграрната 

политика на РМ
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Аграрна политика

 Национална стратегија за земјоделството и руралниот 

развој
 Основен стратешки документ за остварување на целите на 

аграрната политика;

 Содржи:

 анализа на состојбите вообласта на земјоделството, преработка 

на земјоделски производи и руралните средини, 

 среднорочните насоки за развој и активностите за нивна 

реализација, 

 очекуваните ефекти и потребните финансиски средства за 

спроведување на националната земјоделска политика.

 Ја донесува Владата на предлог на министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство 

 Период: седум години

ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ПРОЦЕНА 

НАНАЦИОНАЛНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА
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Аграрна политика

 Национална програма за развој на земјоделството и 

руралниот развој
 Содржи:

 инструменти и мерки

 активности за спроведување на мерките,

 временски распоред и рокови за спроведување 

 индикативна финансиска рамка за нивно спроведување.

 Ја донесува Владата на предлог на министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство 

 Период: од три до пет години.

ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ПРОЦЕНА 

НАНАЦИОНАЛНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА
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Аграрна политика

ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ПРОЦЕНА 

НАНАЦИОНАЛНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА

 Годишна програма за: 

 финансиска поддршка во земјоделството и 

 финансиска поддршка на руралниот развој

 Се донесуваат најдоцна до 31 јануари во годината за 

која се изготвува.
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Аграрна политика

ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ПРОЦЕНА 

НАНАЦИОНАЛНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА

 Анализа на аграрната политика;

 За планирање, следење на спроведувањето и проценка на

влијанието на мерките и инструментите врз целите на АП, се

спроведуваат анализи.

 За потребите на анализите МЗШВ: 

 собира и обработува податоци за земјоделското производство, 

структурата на земјоделски стопанства и други податоци од 

областа на земјоделството и руралниот развој;

 воспоставува бази на податоци и води регистри;

 воспоставува земјоделски пазарен информативен систем и 

 воспоставува мрежа на сметководствени податоци на 

земјоделски стопанства за следење на производно-економските 

резултати на земјоделските стопанства.


