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Кон 
извештајот 
Еден од клучните принципи на ефикасната јавна администрација е отчетноста  и 
транспарентноста на институциите за сработеното. Всушност, овој принцип е и еден 
од суштинските мотиватори и двигатели на реформските процеси поврзани со 
зголемување на ефикасноста и ефективноста на јавната администрација. Отчетноста 
и транспарентноста на јавните институции е нужна бидејќи истите трошат јавни пари, 
определени со буџетот на Владата на земјата. Поинаку кажано, за реализација на 
нивните со закон определени активности тие  се финансираат со пари на граѓаните 
кои што пак тие ги издвојуваат преку исполнување на своите обврски кон државата и 
плаќање на даноци и други давачки. 

И бидејќи граѓаните со свои средства го создаваат буџетот , тие како создавачи имаат 
право да знаат кадe и за што сe трошат нивнитe пари. 

Овој извештај сака да помогне во охрабрувањето на граѓаните да постанат поактивни 
коректори на власта, а со тоа и да бидат проактивни градители на демократското 
општество. 

Рурална Коалиција 
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1. Извршно резиме 
 

Финалениот извештај од набљудувањето на работата на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)  во периодот 2013 - 2016 година е 
документ кој има за цел да генерира јасна слика за отчетноста и транспарентноста во 
работењето на МЗШВ како институцијата која ги креира политиките во земјоделството 
и руралниот развој преку: 1) анализа на легислативата и создадените механизми за 
создавање, споведување и начинот на трошењето на буџетските средства при 
спроведувањето на политиките и 2) запознаеноста на земјоделците за начините за 
нивно вклучување во процесите, како корисници на придобивките од ваквите јавни 
политики. 

Токму поради двојниот пристап на анализата на ситуацијата која се однесува на 
отчетноста и транспарентноста во работењето на МЗШВ,  извештајот е документ во кој 
сумарно се интегрирани податоците кои се добиени од две анализи:  

1. Анализа на законските и подзаконските акти, извештаи и останата постоечка 
документација, преку која се анализира и утврди отвореноста и 
функционалноста во работењето на МЗШВ во перидот 2013-2016 година; и 

2. Анализа на теренското истражување во однос на вклучувањето на 
земјоделците во работата на МЗШВ во процесите на создавање и 
спроведување на јавните политики за земјделство и рурален развој, преку која 
се дојде до сознание за информираноста и ставовите на  земјоделците за 
нивното вклучување во креирањето и спроведувањето јавните политики. 

И двете анализи имаат свои квантитативни и квалитативни делови и се спроведоа 
според однапред утврден пристап и методологија која се изработи врз основа на 
претходно воспоставени критериуми за целите и потребите на анализите како што се 
ефикасност, ефективност, рационалност, релевантност, влијание врз остварување на 
целите и политиките, итн. 

Методологијата на првата анализа се базира на систематско анализирање на 
постоечката законска и подзаконска рамка и останата документација, анализа на јавно 
достапни извештаи за реализирани активности на МЗШВ, АПРЗ (Агенција за 
поттикнување на развојот во земјоделството) и АФПЗРР (позната како Платежна 
агенција) како три клучни институции во овој сектор  кои што ќе ја покажат 
транспарентноста и отчетноста на институциите кои се предмет на истражувањето и 
постојано набљудување на веб страната на МЗШВ.  

Методологијата за истражувањето за вклучувањето на земјоделците  во работата на 
МЗШВ користеше прашалници, теренска работа и канцелариска обработка на 
податоците за да генерира информации околу запознаеноста на земјоделците за 
работата на МЗШВ, нивната вклученост во работните тела за спроведувањето на 
политиките и сл. 

Се надеваме дека добиените податоци од спроведените анализи и истражувања, 
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организирани во овој финален извештај ќе дадат придонес во процесите на промена и 
јакнење на свеста на  граѓаните и поконкретно на земјоделците да осознаат дека 
токму тие го имаат неприкосновеното право на коректори на институциите и нивната 
работа, преку следење на институциите и нивната работа и да стекнат одредени 
знаења и да воспостават практика за следење на работата на институциите, 
индивидуално или преку свои форми на здружувања. Ова е посебно значајно бидејќи 
тие се субјектите заради кои што постојат јавните институции во овој сектор, а кои 
треба да навремено и точно да им ги обезбедат законски загарантираните 
информации и услуги кои што им се неопходни. 
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2. Вовед 
 

Во периодот октомври – ноември 2017 година, Рурална коалиција, во рамки на 
проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната 
администрација која тешко се докажува“, како дел од проектот „Граѓанска алијанса за 
транспарентност – набљудување на процесот на реформи на јавната администрација 
од страна на граѓанските организации“, на Фондацијата Отворено општество – 
Македонија и Евротинк – Центар за европски стратегии, а финансиран од Европската 
Унија спроведе две анализи: 1) Анализа на легислативата и создадените механизми 
за создавање, споведување и начинот на трошењето на буџетските средства при 
спроведувањето на политиките и 2) Истражување за запознаеноста на земјоделците 
за начините и механизмите за нивно вклучување во процесите на создавање и 
споведување на политиките. 

Анализите имаа за цел да проучат и да изведат јасен наод кој се однесува на 
ефикасноста и ефективноста на работењето на МЗШВ преку користење на клучните 
принципи за професионаност при спроведување јавните политики и испорака на јавни 
услуги  -  отчетноста и транспарентноста во работењето на институцијата. 

1. Анализата на легислативата и постоечка документација и создадените механизми 
за создавање, споведување и начинот на трошењето на буџетските средства при 
спроведувањето на политиките се изработи со цел да ја утврди отвореноста и 
функционалноста во работењето на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во перидот 2013-2016 година. 

Самата анализа ги опфаќа сегментите преку кои што се анализира работата на 
Министерството и тоа: првиот, анализа на закони, при тоа започнувајќи од анализа на 
Законот за земјоделство и рурален развој, потоа анализа на програмите за работа на 
Министерството во периодот 2013-2016 година, па се до анализа на правилници и 
деловници на Министерството за работните тела кои што согласно закон го 
обезбедуваат вклучувањето на земјоделците во процесите на креирање и 
спроведување на земјоделските политики. Исто така, за целото времетраење на 
проектот (јуни 2017-јануари 2018) се следи и интернет страницата на Министерството 
за земјоделство, а се со цел да се утврди колку се јавно достапни програмите, 
документите од интерес за земјоделците, како и дали се почитува законската обврска 
за редовно објавување на годишните извештаи за работата на Министерството. 

2. Истражувањето за запознаеноста на земјоделците за начините и механизмите за 
нивно вклучување во процесите на создавање и споведување на политиките 
реализираше се спроведе како теренско истражување со цел да ги испита ставовите 
на земјоделците во однос на процесот на нивно вклучување во креирањето и 
имплементацијата на јавните политки во земјоделството и руралниот развој. 
Едновремено, за да се добие целосна слика за процесот на вклучување на 
земјоделците беа спроведени низа интервјуа и со вработените во МЗШВ.  

Резултатите од спроведените истражувања вклучуваат анализата на документите врз 
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основа на кои се регулира и одвива работата на МЗШВ, во делот на вклучување на 
земјоделците во процесите на креирање, донесување и спроведување на јавните 
полиитки и одлуки и анализа за запознаеноста на земјоделците за можностите и 
механизмите за нивно вклучување. Анализите се засебно преставени во 
понатамошниот дел од Финалниот извештај од набљудувањето на работата на МЗШВ 
во периодот 2013 - 2016 година. 

Истото се однесува и на заклучоците од анализите. И тие се засебно претставени во 
последното поглавје на извештајот. Заклучоците се поместени заедно со изготвените 
препораки за подобрување на отвореноста и функционалноста на Министерството за 
земјоделство. 

 

3. Методологија 
За потребите на двете анализи се изработија засебни методологии со чија 
реализација требаше да се добијат информации за состојбите во делот на 
транспарентноста и отчетноста на МЗШВ во спроведувањето на своите активности и 
да се извлечат заклучоци и препораки кои ќе дадат совети како да се унапреди 
затекнатата ситуација. Токму поради тоа, методологиите се базираа на принципи кои 
требаа дадат одговор на постоечките состојби и ситуации и требаше да дадат 
податоци во квантитативниот и квалитативниот дела на анализите. 

Методологијата на Анализата на легислативата и постоечка документација и 
создадените механизми во МЗШВ за создавање, споведување и начинот на 
трошењето на буџетските средства го користи пристапот на системска анализа на 
податоци и изведување заклучоци од обработените податоци. Првиот дел се состои 
од анализирање на законската и подзаконската рамка и останатата постоечка 
документација, јавно достапните извештаи за реализирани активности на МЗШВ, 
АПРЗ и АФПЗРР како три клучни институции. Вториот дел се фокусира на изведување 
заклучоци врза база на обработените податоци и изведени наоди. Во овој дел фокусот 
е на квалитативната анализа и дефинирање на пристап за надминување на состобите. 
Методологијата се потпира и на Законот за пристап до информации од јавен карактер, 
при што на овој начин од една страна ќе се провери и отвореноста и достапноста на 
институциите до граѓаните, како и нивната респонзитивност, но, од друга страна пак ќе 
се добијат и оние податоци кои што не се или не може да се најдат како јавно 
достапни, а треба да ги има, а истите се поврзани со отчетноста за трошењето на 
средствата на граѓаните. 

Методологијата за истражувањето за вклучувањето на земјоделците  во работата на 
МЗШВ имааше за цел да го утврди степенот на запознаеност на земјоделците со 
работата на МЗШВ, нивната вклученост во работните тела кои според Законот за 
земјоделство и рурален развој, треба да го обезбедат учеството на земјоделците во 
креирањето политки, како и начинот на кој надлежното министерство ги информира 
земјоделците. Поради ова, методологијата користеше прашалници, теренска работа и 
канцелариска обработка на податоците за да генерира информации околу 
запознаеноста на земјоделците за работата на МЗШВ, нивната вклученост во 
работните тела за спроведувањето на политиките и сл. 
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Методологијата за истражувањето за вклучувањето на земјоделците  во работата на 
МЗШВ се состои од три фази. Првата фаза се подготвителни активности и создавање 
на структурирани прашалници наменети за земјоделците односно за вработените во 
Министерството. Прашалниците беа дизајнирани за да се генерира информација од 
испитаниците низ теренска работа за нивната запознаеност со механизмите и 
можностите за нивно вклучување во работата на МЗШВ и неговите тела, отчетноста 
на институциите, дали испитаниците имаат претстава како и каде може да добијат 
информации за трошењето на буџетските средства, итн. Втората фаза е теренска 
активност со вклучување на анкетари за пополнување на прашалниците, додека 
третата фаза е обработка на податоците од прашалниците и изработка на извештајот 
за истражувањето.  

Со истражувањето беа опфатени 400 земјоделци од сите 8 плански региони во 
државава и 10 вработени лица во МЗШВ.  
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4. Анализата на легислативата и постоечка 
документација и создадените механизми во МЗШВ 

 

4.1 Анализа на законската рамка 
 

Основен законски постулат на земјоделството и руралниот развој во земјава 
претставува Законот за земјоделство и рурален развој (ЗЗРР). Овој закон ги уредува 
правата и обврските на дејствување во оваа област, а ги поставува и основите за 
начините на функционирање и делување на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (МЗШВ), како клучен креатор на стратешките документи 
и јавни политики во секторот.  

Според Законот за земјоделство и рурален развој и Законот за организација и работа 
на органите на државната управа, надлежен орган за спроведување на политиките во 
земјоделството и руралниот развој е МЗШВ. Како орган на државна управа, ова 
министерство: (1) Ги дефинира политиките од областа на земјоделството, 
шумарството, водостопанството и руралниот развој; (2) Спроведува активности за 
економско искористување на природните ресурси на оддржлив начин, преку мерки за 
поддршка на развојот на полјоделското и сточарското примарно земјоделско 
производство, како и  преработката и маркетингот на земјоделски производи од 
животинско и растително потекло; (3) Обезбедува оддржлив и економски развој на 
руралните средини;  (4) Го унапредува ловството и риболовот; (5) Обезбедува 
заштита за здравјето на растенијата. 

Активностите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
насочени кон реализација на следните приоритети и цели: искористување, 
доразвивање и поврзување на базите на податоци во мрежата на МЗШВ, успешно 
доделување на државно земјоделско земјиште под закуп од преостанатото државно 
земјоделско земјиште, водење на регистри за земјоделско производство и откуп, 
воспоставување на регистри за признати организации на одгледувачи на добиток, 
планирање и управување со рибите во риболовните води, обезбедување на 
стандардна заштита на здравјето на граѓаните преку следење, детерминирање и 
одредување на мерки за заштита и сузбивање на штетни организми, контрола и 
евиденција над производство на сертифициран семенски и саден материјал, трајно 
чување и одржување семенски и саден материјал од автохтони видови и признаени 
сорти, реализирање на Програмата за проширена репродукција на шумите, развој и 
унапредување на ловството, намалување на бројот на бесправни сечи, ефикасно 
користење на водите и водостопанските објекти, реконструкција на основните 
хидротехнички објекти на хидросистемите и доградба на системи за наводнување, 
преструктуирање на водостопанството со цел ефикасно, рационално и одржливо 
управување и поголем степен на искористување на системите за наводнување, 
водоснабдување и одводнување.  

Рурална коалиција, во рамки на проектот, во перидот октомври-ноември 2017 г. 
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реализираше теренско истражување за да ги испита ставовите на земјоделците во 
однос на процесот на нивно вклучување во креирањето и имплементацијата на 
јавните политки во земјоделството и руралниот развој. Едновремено, за да се добие 
целосна слика за процесот на вклучување на земјоделците беа спроведени низа 
интервјуа и со вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (МЗШВ).  

Со истражувањето беа опфатени 400 земјоделци од сите 8 плански региони во 
државава и 10 вработени лица во МЗШВ. Испитаниците пополнуваа и одговараа на 
прашањата содржани во структурирани прашалници наменети за земјоделците 
односно за вработените во Министерството.  

Основната цел на ова истражување е да се утврди степенот на запознаеност на 
земјоделците со работата на МЗШВ, нивната вклученост во работните тела кои според 
Законот за земјоделство и рурален развој, треба да го обезбедат учеството на 
земјоделците во креирањето политки, како и начинот на кој надлежното министерство 
ги информира земјоделците  

 

4.2 Клучни наоди 
 

Програма за работа на МЗШВ 
Преку анализа на годишните програми за работа на МЗШВ, во периодот 2013 - 2016 
година, ги утврдивме дека Министерството за земјоделство нема класична годишна 
програма за работа,1

Иако Рурална коалиција достави барање за да ги добие годишните програми за 
работа, Министерството не ги достави, а од комуникацијата со вработените во 
различните сектори констатиравме дека такви програми всушност, нема. Годишни 
програми не најдовме ниту на интернет-страницата на МЗШВ. Единствен документ 

 туку, своите активности ги утврдува и реализира во согласност 
со Националната програма за земјоделство и рурален развој за периодот 2013 – 2017 
година и врз основа на истата ги изготвува годишните програми за директни плаќања, 
односно субвенции и Програмата за рурален развој (попозната како национална 
програма за рурален развој која што има за цел да ги подготви земјоделците за 
успешно аплицирање и спроведување на мерките во ИПАРД програмата, преку кои 
што всушност и се обезбедува реализацијата на 5-годишната Национална програма за 
земјоделство и рурален развој. 

                                                           
1 Како, на пример, што е случај со Министерството за образование и наука  
(http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%
B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%
D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D
0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B
0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf) и 
Министерството за култура (http://www.kultura.gov.mk/index.php/programa)  

http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf�
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf�
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf�
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf�
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf�
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf�
http://www.kultura.gov.mk/index.php/programa�
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што Рурална коалиција го доби од Министерството е Програмата за земјоделство и 
рурален развој за периодот 2013 – 2017 година, како и информацијата за донесување 
на истата која што МЗШВ ја доставило до Владата за одобрување на програмата. 
Самата информација во себе го содржи и одговорот кој што е добиен од Владата во 
однос на усогласеноста на програмата со останатите национални и европски 
документи и политики, како и предлог-заклучоците, односно препораките кои што 
Владата ги доставува до Министерството како одговор на барањето за одобрување на 
програмата.  

Во информацијата, односно документот, меѓу другото стои дека програмата не го 
поминала филтерот на  законска усогласеност од Секретаријатот за законодавство и 
дека не е утврден нејзиниот степен на усогласеност со европските земјоделски 
политики и регулатива. Исто така, во документот има и препораки за Министерството 
насочени кон воспоставување редовна пракса на известување за реализираните 
активности, особено во делот на реализација на програмите за поддршка на 
земјоделците (субвенции и рурален развој), што упатува на заклучокот дека ваква 
пракса претходно не била воспоставена. Ова е уште еден показател за степенот на 
(не)транспарентност и (не)отчетност на МЗШВ.  

Едновремено, прашањето што се поставува е како Министерството добивало 
средства од државниот буџет за активности кои не се ставени на хартија и за кои 
граѓаните и јавноста не знаат? На пример, анализата разгледувајќи ги буџетите на 
Владата за 2016 и 2017 година во однос на вкупните износи кои што се издвојуваат за 
Министерството покажа дека во Буџетот за 2016 и за 2017 година, активностите што 
се наведуваат се исти и за двете години, но притоа постои разлика во висината на 
издвоените средства. Така, за 2016 година Министерството имало на располагање 
908.021 илјади денари, додека пак за 2017 нешто помалку односно 851.900 илјади 
денари.2

Од информациите што се јавно достапни може да се заклучи дека процесот на 
подготовка на новата петгодишна програма и на одделните програми, се одвива во 
рамки на Министерството, а земјоделците ќе се вклучат во консултациите откако ќе 
биде подготвена нацрт-верзијата на програмата. Досегашната практика покажува дека 
при подготовка на претходната петгодишна програма, земјоделците биле вклучени на 
само една консултативна средба. Таков е случајот и со подготовката на Националната 
програма за рурален развој за 2018 година. Граѓанските организации и земјоделците 
беа поканети на една консултативна средба, а во меѓувреме нема можност да се 
разгледа нацрт-верзијата на програмата и да се достават коментари бидејќи не 
објавена. 

 

Националната програма (2013 – 2017) веќе истекува, а нова програма сѐ уште нема, 
иако според Законот за земјоделство и рурален развој, таа треба да биде изготвена 
најдоцна до 30 септември во тековната година, во случајов, до 30 септември 2017 
година. Што се однесува до одделните национални програми, тие треба да бидат 
донесени најдоцна до 31 јануари наредната година.  

                                                           
2 Буџет на РМ за 2017 година, http://www.finance.gov.mk/mk/node/4105 и ребаланс на Буџет на РМ за 
2016 година 

http://www.finance.gov.mk/mk/node/4105�
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Годишни извештаи за работа на МЗШВ 
До почетокот на анализата, годишните извештаи за работа на Министерството, во 
периодот од 2013 до 2016 година, не беа објавени на неговата интернет-страницата, 
иако, тоа претставува законска обврска. Откако, Рурална коалиција достави барање за 
пристап до информации од јавен карактер, извештаите беа објавени3

Учество на земјоделците во креирањето политки 

, со исклучок на 
извештајот за 2016 година, иако, законскиот рок до 30 септември, е веќе поминат. 

Анализата на годишните извештаи покажува дека од година во година, нивната 
содржина се подобрува главно во делот со финансиските податоци за меѓународните 
проекти што Министерството ги спроведува во соработка со меѓународни организации 
и/или донатори. На пример, во извештајот за 2013 година се наведени само 
финансиските импликации за проектите со ФАО (Светската организација за храна и 
земјоделство), додека пак, сите останати проекти се наведени само со активности, а 
без финансиски импликации. Во 2014 година ситуацијата се подобрува, а во 2015 сите 
проекти се наведени со нивните буџети, меѓутоа, нема детален финансиски извештај 
за реализираните активности на Министерството, ниту за редовните активности, ниту 
за проектите. 

Имајќи го предвид отсуството на извештаи за финансиското работење на МЗШВ, 
Рирална коалиција достави барање до Министерството, на кое сѐ уште нема одговор. 

Другиот аспект што го истражувавме е степенот на вклучување на земјоделците во 
процесите на креирање политики и документи од страна на Министерството. Од 
деталната анализа како на интернет-страницата на МЗШВ, како и од анализата на 
извештаите и останатите документи што ни беа достапни, неминовен е заклучокот 
дека процесот на вклучување на земјоделците не е приоритет за Министерството и не 
е застапен во ниту еден документ.  

Исто така, нема јавно достапни информации за потсекторските групи, како една од 
формите односно механизмите преку кои земјоделците имаат можност директно да се 
вклучат во процесите на креирање политики, а кои што се објаснети како тело подолу 
во рамките на извештајот. Нема информации за функционирањето на овие групи, 
бројот на одржани состаноци и учесници, донесени одлуки, членови и како тие се 
избираат, колку трае нивниот мандат и др.   

Слична е состојбата и со Советот за земјоделство и рурален развој, кој што е детално 
објаснет низ наредните параграфи во рамките на извештајот, како друг механизам или 
тело каде што земјоделците може да бидат вклучени во процесот на креирање 
политики за развој на земјоделството, во согласност со стратешките цели утврдени во 
Националната стратегија за земјоделство и рурален развој.  

Социјалните и економски партнери се третиот механизам за учество на граѓаните – 
земјоделци и здруженијата да се вклучат во процесите на конципирање политики, 

                                                           
3 http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/611  

http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/611�
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мерки, алатки за реализација на стратешките определби на земјоделскиот сектор. 
Нема информации за тоа, кој и како може да биде социјален или економски партнер на 
Министерството, а нема ни листа на постојни социјални и економски партнери. Затоа, 
Рурална коалиција достави барање до МЗШВ и од добиените информации може да се 
констатира дека Министерството до овој момент има партнерство со 12 правни 
субјекти. Причините за ваквата бројка се наведени подолу во рамките на оваа 
анализа, каде што се одделно се анализира функционирањето на механизмите за 
вклучување на земјоделците. 

Анализата на целокупната документација јавно достапна, но и доставена до Рурална 
коалиција, недвосмислено покажува дека Министерството, од 2012 до 2016 година, 
речиси престанало да ги вклучува земјоделците во креирањето политики, како и да ги 
одржува активни механизмите и телата за нивно вклучување  

Механизми за вклучување на земјоделците  
Законот, пак, за земјоделство и рурален развој согласно кој и се основаат и е 
предвидено функционирањето на овие тела и механизми ги уредува механизмите за 
вклучување на земјоделците на следниов начин: 

Потсекторски постојани групи – ги формира министерот за земјоделство, а се со цел 
уредување на земјоделските пазари на одделни земјоделски производи или групи на 
производи, а на самите средби се разгледуваат и прашања од интерес на 
земјоделците или преработувачите кои што се актуелни или пак ги засегаат нивните 
права и обврски, како кон државата, така и кон откупувачите, институциите итн. 
Ваквите потсекторски групи се сметаат за консултативен механизам за креирање на 
политики, планови и програми за развој на земјоделски пазари по одделни 
земјоделски производи или групи на производи, при што јасно е утврдена целта и 
функцијата на ваквите тела. Се формираат за 10 различни сектори (овошје, зеленчук, 
житни култури, млеко итн.), а со одлука на министерот може да бидат и за друга 
земјоделска област која што не е дел од наведените доколку за тоа се јави потреба.  

Понатаму, кога говориме за потсекторските групи истите како тела го поддржуваат 
процесот на континуирана комуникација меѓу учесниците на земјоделските пазари 
на одделни земјоделски производи или групи на производи во поглед на понуда, 
побарувачка и цени за земјоделски производи, но со оглед на тоа што последниот 
избор на членови и секретари во овие групи е направен 2012 година од кога и 
истите се целосно нефункционални, тешко дека може да се потврди законската 
определба за континуирана комуникација помеѓу членовите на овие групи.  

Исто така дел од законските обврски на членовите на овие групи се и да изнаоѓаат 
решенија за надминување на пазарните состојби помеѓу понуда, побарувачка или 
ценовна состојба, а нивните ставови и мислења се изразуваат во форма на заклучоци, 
но заклучоците ниту се јавно достапни, ниту пак ги имаат дури ни оние кои што 
сеуште се водат како членови на овие групи, а и сеуште не се доставени ниту до 
Рурална коалиција бидејќи според усното образложение на Министерството – не 
може да се пронајдат, бидејќи не се ни знае кој е одговорен во рамките на 
Министерството за работата на потсекторските групи. Тоа го потврдија и 
земјоделците – поранешни или сегашни членови на групите. 
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Работата на потсекторските постојани групи се спроведува преку годишна програма за 
работа на потсекторски постојани групи која се изготвува најдоцна до 30 ноември од 
тековната година за реализација во наредната година, но од јавни објави повторно 
во 2012 година може да се најде информација за изготвување на вакви програми 
само за 2 од вкупно 10 потсекторски групи и тоа само за овошје и зеленчук со 
поддршка повторно во рамките на меѓународен проект во имплементација на 
ЦепроСАРД – Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален 
развој.4

Како може да се стане член на потсекторска група? 

 И официјално од Министерство беше потврдено дека вакви оперативни 
програми за работа на потсекторските групи со оглед на нивната 
нефункционалност ги нема. 

 

Дополнително, потсекторските постојани групи донесуваат деловник за работа кој 
што не е јавно достапен и единствено го има за потсекторската група за вино и грозје 
во архивите на МЗШВ, а до Рурална Коалиција беше доставен преку барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер.  

Потсекторската постојана група е составена од членови со право на глас и членови со 
советодавна улога без право на глас, при што членовите со право на глас се 
номинирани од здруженија во делот на земјоделско производство, преработка и 
трговија со земјоделски производи, додека пак, без право на глас со советодавна 
улога се претставници од високо образовни институции, здруженија на потрошувачи и 
Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството (АПРЗ). Со секоја од 
потсекторските групи раководи претседател и со мандат од една година без право 
на последователен избор. Дополнително, секоја од групите има и секретар кој што ги 
закажува седниците на потсекторската постојана група по сопствена иницијатива или 
по барање на претседателот и се грижи за спроведување на заклучоците. И за овој 
дел последните назначувања датираат од 2012 година, а во рамките на 
спроведените интервјуа во МЗШВ и самите секретари на дел од групите 
напоменаа дека нивното назначување треба да биде на годишна основа, така да 
последноназначените од 2012 година во никој случај не се сметаа за надлежни за 
тие групи во сегашниов период

Што значи да се биде социјален и економски партнер на МЗШВ?  

.   

За потребите на планирањето, следењето и спроведувањето на националната 
земјоделска политика, Министерството воспоставува партнерство со социјални и 
економски партнери од областа на земјоделството и рурален развој, но каква е 
реалната состојба?  

                                                           
4 “Потсекторските групи за овошје и зеленчук започнуваат со работа“ - 

Нема никаква информација за тоа како се воспоставува тоа 
партнерство, кој може да биде партнер на Министерството по кој основ итн. По 
доставеното барање за овој вид на информации Рурална Коалиција го доби 
правилникот за уредување на односите со социјалните и економски партнери каде 
што јасно се наведени условите како може да се стане партнер на МЗШВ, меѓутоа 

http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/959  

http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/959�
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ваквите информации односно тела граѓаните треба да знаат дека воопшто 
постојат па понатаму за да може да бараат како се спроведува понатаму 
постапката. Во моментов Министерството има 12 партнери од кои што 11 се 
економски, а само 1 е социјален партнер. Листата на овие правни субјекти како 
партнери на Министерството исто така е недостапна за јавноста

• Советот за земјоделство и рурален развој,  

. 

Организациите кои што се партнери на МЗШВ ова свое партнерство го остваруваат 
преку членство, односно имаат право да номинираат членови во сите работни тела на 
Министерството и тоа:  

• Потсекторските постојани групи,  

• Меѓуресорското тело за рурален развој и  

• Комитетот за следење на повеќегодишната програма за користење на 
финансиските средства од инструментот за претпристапна помош за развој на 
земјоделството и руралниот развој од Европската унија.  

• Национална рурална мрежа 

Министерството технички ја поддржува работата на телата и ги сноси 
административните и финансиските трошоци за нивната работа. Она што од 
документи може да се најде во Министерството освен листата за социјални и 
економски партнери е и правилникот за упис и бришење на организациите-партнери, 
како и правилник за трошоци на претставниците на социјалните и економските 
партнери кој што е единствено ажуриран документ и е од 2015 година, но од изјавите 
на членовите на потсекторските групи, како и од вработените во самото Министерство, 
најчесто овој правилник не се почитува поради недостигот на средства во буџетот на 
Министерството за исплата на дневници и патни трошоци.   

Последната јавна објава за повикување на партнерство е пронајдена од 2011 
година, но по притисоците на Рурална Коалиција преку медиумите и 
запознавањето на јавноста со податоците од истражувањата за работењето на 
МЗШВ, во месец декември е објавен нов повик за социјални и економски партнери и 
членови на потсекторски групи (http://www.zelenaberza.com.mk/povik-od-mzsv-za-
prijavuvanje-na-socijalni-i-ekonomski-partneri/). Дополнително, Министерот за 
земјоделство ја објави и листата на јавно достапни документи која што исто така 
беше недостапна за јавноста пред отпочнувањето на проектот и придонесуваше 
за неговата (не)транспарентност и отвореност кон земјоделците и граѓаните 
(http://www.zelenaberza.com.mk/mzsv-ja-objavi-listata-so-javno-dostapni-dokumenti/)       

 

http://www.zelenaberza.com.mk/povik-od-mzsv-za-prijavuvanje-na-socijalni-i-ekonomski-partneri/�
http://www.zelenaberza.com.mk/povik-od-mzsv-za-prijavuvanje-na-socijalni-i-ekonomski-partneri/�
http://www.zelenaberza.com.mk/mzsv-ja-objavi-listata-so-javno-dostapni-dokumenti/�
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Слика бр. 1 – последна јавна објава за повикување на партнерство со здруженија на 
граѓани и други засегнати страни (2011 година) 

 

 

Слика бр. 2 – јавна објава за повикување за социјални и економски партнери на МЗШВ 
по спроведеното истражување на Рурална Коалиција и притисоците во јавноста и 
медиумите 
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Што е Совет за земјоделство и рурален развој?  
Владата, на предлог на министерот, формира Совет за земјоделство и рурален развој 
кој што има за задача да служи како механизам за консултации за политики, планови и 
програми за развој на земјоделството и руралниот развој, да обезбедува континуирана 
комуникација меѓу Министерството и социјалните и економските партнери кои се 
вклучени во спроведување на мерките и инструментите за развој на земјоделството и 
руралниот развој заради постигнување консензус по одделни прашања од областа на 
земјоделството и руралниот развој, а исто така Советот ги разгледува и усвојува 
годишните програми за работа на потсекторските постојани групи. Советот како тело 
има законска обврска и да ги следи анализите на состојбите и препораките на 
образовни и научни институции, како и анализите за спроведување на политиките од 
областа на земјоделството и руралниот развој. 

Советот работи врз основа на деловник за работа, кој што го нема како документ 
поради нефункционалноста на Советот за што потврда организацијата доби и врз 
основа на доставеното барање за слободен пристап до информации од јавен карактер 
до Министерството. Советот има за обврска согласно закон да се состанува најмалку 
еднаш годишно, а во истиот членуваат: претставници на земјоделците од трите 
најголеми здруженија на земјоделци (чии што податоци не се ажурирани 
воопшто, а тоа јасно се докажува со членовите во работните тела на 
Министерството, каде што дел од нив или повеќе не се воопшто земјоделци или 
пак се со далеку намален капацитет, односно не се следат трендовите во 
земјоделското здружување воопшто). Покрај претставниците на здруженијата 
членови во Советот се и претставници од стопанските комори, високо образовните 
институции, единиците на локалните самоуправи итн.  

Национална Рурална Мрежа 

Како и со останатите документи последните белешки и за работата на овој 
Совет се од 2012 година и тоа само околу делот на неговото основање, а во 
функција речиси и да не бил ставен истиот, па затоа и нема деловник за неговата 
работа. Дополнително тука реакцијата на Рурална Коалиција би била и во делот 
на законската регулатива каде што стои „три најголеми здруженија“ со што 
автоматски се прави дискриминација на правото секој да може да аплицира за 
членство во овој Совет. Од друга страна и доколку е така, се поставува 
прашањето дали во Министерството има метод или начин како се донесува одлука 
за тоа КОИ се најголемите здруженија во земјоделскиот сектор? Беше добиен 
одговор дека тоа се проверува врз основа на бројот на членови во здруженијата 
меѓутоа ако таа евиденција последно истата е проверена во 2012 година, тогаш 
кој е показателот дека тоа здружение е најголемо и во 2014 и во 2016 година итн. 

Национална рурална мрежа треба да претставува платформа за воспоставување на 
партнерство со сите заитересирани страни кои дејствуваат во руралните средини за 
потребите на планирањето, следењето и спроведувањето на Националната програма 
за рурален развој. Трошоците за воспоставување и работа на Националната рурална 
мрежа се финансираат од средствата за спроведување на Националната програма за 
рурален развој и/или од повеќегодишна програма за користење на финансиските 
средства од инструментот за претпристапна помош за развој на земјоделството и 
руралниот развој од Европската унија.  
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Коментар: Претходниот текст е само дел од Законот за земјоделство и рурален развој 
како текст ставен на хартија, бидејќи ваквото тело, иако бил отпочнат процесот за 
негово основање и функционирање и тоа по иницијатива на Европската Унија како дел 
од ИПАРД 2 програмата, не е основано воопшто. Ваквата мрежа како тело треба да 
го зголеми процентот на искористеност (кој што е многу низок во моментов) пред се на 
Националната програма за рурален развој, но и на ИПАРД 2 програмата. 
Истражувањата во земјоделскиот сектор, а потврдени и од истражувањето на Рурална 
Коалиција за познавањето на Националната програма за рурален развој и нејзините 
мерки во делот на користење на средства за здруженија или техничка помош 
укажуваат дека од вкупно 800 земјоделци, 572 сеуште не изготвувале апликација за 
оваа програма а од тие 228 кои што изготвувале таков вид на апликација како 
здружение настапиле само 175. Ова само претставува потврда на фактот за нискиот 
број на здруженија кои што се јавуваат како партнери во работењето на МЗШВ или пак 
број на здруженија кои што користеле финансиска поддршка од оваа програма. 
Нивниот број за 2017 година согласно Уредбата на Министерството е токму 17, а 
согласно некои проценки во земјава има минимум 250 здруженија кои што се 
регистрирани во секторот земјоделство и рурален развој.  

 

Графикон бр.1 – Вкупен број на испитаници кои што аплицирале во Националната 
програма за земјоделство и рурален развој за 2017 година опфатени во 
истражувањето 

                                                           
5 Анализа на Рурална Коалиција во рамките на проектот на Цивика Мобилитас. Достапна на следниов 
линк: http://rural.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE-
%D0%B7%D0%B4/  

http://rural.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B4/�
http://rural.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B4/�
http://rural.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B4/�
http://rural.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B4/�
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Графикон бр.2 – Број на здруженија и број на поединци кои што аплицирале во 
Националната програма за земјоделство и рурален развој за 2017 година 
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5. Анализа на теренското истражување во однос на 
вклучувањето на земјоделците  во работата на 
МЗШВ  

 

5.1 Резултати од теренското истражување 
 

Високи 45% од испитаниците, на скала од 1 до 5 (при што 5 е најдобра оценка), 
услугите на МЗШВ го оценуваат со „двојка“, а дури 19% со „единица“. Овој процент од 
вкупно 64 отсто покажува дека земјоделците речиси воопшто не се задоволни од 
надлежното министерство. 

  

 

За нијанса подобра оценка - меѓу два и три – земјоделците му даваат на 
Министерството кога се работи за помошта што ја добиваат земјоделците при нивното 
секојдневно извршување на земјоделските работи и активности, за отвореноста и за 
достапноста на податоци и информации кои се однесуваат на нивната дејност и 
нејзиниот развој. 

Кога станува збор за тоа дали земјоделците слушнале за годишна програма за работа 
на МЗШВ, дури 88% од испитаниците одговориле дека воопшто не знаат за 
постоењето на такви документи. Овој процент во четири региони е уште повисок. На 
пример, ниту еден од земјоделците од Вардарскиот регион, вклучени во 
истражувањето, никогаш не слушнале за тоа дека Министерството секоја година 
подготвува план за својата работа. Сличен е процентот и во Скопскиот (94%), 
Североисточниот (92%) и Полошкиот регион (90%).  

Дополнително, сите 10 интервјуирани вработени лица во МЗШВ, годишните програми 
за работа на Министерството ги поистоветуваат со Националната петгодишна 
програма за развој на земјоделството и руралниот развој. Во текот на истражувањето 
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добивме  и офцијална информација дека Министерството навистина не подготвува 
годишна програма за работа и дека за своја работна рамка ја користи единствено 
Националната стратегија за земјоделство и рурален развoј (2014-2020), како и 
годишните програми за директни плаќања (субвенции) и националната програма за 
рурален развој. 

Во однос на прашањето дали и како земјоделците може да се вклучат во работата на 
Министерството, дури 84% од испитаниците не знаат и немаат информација за оваа 
можност. Овој процент е уште повисок во Североисточниот, Југозападниот и 
Полошкиот регион - над 90%.  

 

Додека од една страна, земјоделците се слабо информирани, од друга страна, 
вработените во Министерството, истакнуваат дека МЗШВ користи бројни 
комуникациски канали за да ги консултура и информира земјоделците. Според нив, 
Министерството редовно комуницира со земјоделците преку телефонски јавувања, 
преку директни теренски средби, организирани од подрачните единици на МЗШВ и од 
Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, како и преку други 
формални и неформални средби и состаноци. Исто така, вработените нагласуваат 
дека добар извор на информации за земјоделците се и официјалната интернет-
страница на Министерството, но и промотивните кампањи и промотивните материјали 
(летоци, брошури и др.).  Некои од вработените, дури, сметаат дека она што го прави 
МЗШВ за земјоделците е „премногу“, имајќи ја предвид нивната незаинтересираност 
за вклучување во консултативните процеси. Тие нагласуваат дека земјоделците 
покажуваат интерес само тогаш кога се работи за нивно лично добивање субвенции и 
одобрување апликации за помош и поддршка на семејното земјоделско стопанство. 
Исто така, дел од интервјураните вработени лица, констатираат дека многу малку 
земјоделци доаѓаат на закажаните консултативни средби кога се работи за измени на 
законската регулатива, или пак, за донесување годишни програми за рурален развој и 
директни плаќања (субвенции). 
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На прашањето, дали и како се мери ефикасноста и ефективноста на информирањето 
на земјоделците од страна на Министерството, интервјуираните лица одговорија дека 
не постојат индикатори за тоа и дека основен показател е посетеноста на интернет-
страницата и тиражот на испечатените и дистрибуирани промотивни материјали.    

За разлика од вработените во надлежното министерство, дури 87% од земјоделците, 
опфатени со истражувањето, истакнале дека активно би се вклучиле во работните 
тела на МЗШВ, доколку за тоа имаат можност. Овој процент, во четири плански 
региони (Вардарски, Скопски, Југоисточен и Источен), се движи од 92 до 96 проценти.  
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На прашањето, дали се членови во некое тело или комисија на МЗШВ, само 5% од 
земјоделците потврдиле дека членуваат во работно тело на Министерството, а 3% 
конкретно посочиле дека учествуваат во работата на некоја од потсекторските групи.  

 

 

Најголемиот дел од испитаниците (над 70%), немаат информација за постоењето 
работни тела6

Оттаму, воопшто не изненадуваат негативните одговори на земјоделците, на 
прашањето, дали добиваат информации за содржината на состаноците на 
потсекторските групи. Во четири региони (Полог, Пелагониски, Југозападен и 

, ниту пак, знаат каде и како може да се пријават за членство во ваквите 
тела и механизми на надлежното министерство.  

Кога станува збор за потсекторските групи, и земјоделците и вработените во МЗШВ, 
сметаат дека тие не се функционални и дека постојат само про-форма односно за да 
ги задоволат законските одредби. За ваквиот однос кон потсекторските групи, доволно 
илисутративно говори податокот дека секретарите на дел од овие групи, кои беа 
интервјуирани за потребите на истражувањето, уште на самиот почеток нагласија дека 
нивниот мандат е одамна истечен, а дека потсекторските групи се нефункционални од 
2012 година.    

                                                           
6 Спорд Законот за земјоделство и рурален развој, земјоделците имаат право да членуваат во потсекторски групи, 

во Советот за земјоделство и рурален развој, а преку своите локални здруженија имаат можност да станат екномоски 
или социјален партнер на МЗШВ или пак, да учествуваат во Националната рурална мрежа.  
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Вардарски), 100% од испитаниците одговориле дека немаат никаква информација за 
состаноците, одлуките, заклучоците или воопшто, за работата на овие групи.   

 

Едновремено, огромен е процентот (96%) и на земјоделците кои немаат никаква 
информација за тоа, кои се членовите на ваквите тела, односно кој ги застапува 
нивните интереси пред Министерството. 

 

На прашањето, каков е процесот на избор на членови во работните тела, 
интервјуираните вработени во МЗШВ, одговорија дека се користи базата на податоци 
на здруженија во Министерството и дека потоа, се канат здруженијата да номинираат 
свој член во соодветната потсекторска група. Нема јавен повик на кој би можеле да се 
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пријават земјоделците, а нема ниту јавно истакнати услови или критериуми за 
пријавување.  

Отсуството на континуитет во работата и нетранспарентноста на работните тела, 
резултира со незадоволство и недоверба кај земјоделците од можноста да бидат 
вклучени и да влијаат врз донесувањето и спроведувањето политики за развој на 
земјоделството. Оттаму, дури 83% од испитаниците сметаат дека земјоделците 
немаат никакво влијание врз работата на надлежното министерство, а останатите 17% 
истакнуваат дека имаат мало, но незначително влијание.  

 

6. Заклучоци 

6.1 Заклучоци од анализата на програмите, извештаите и 
другите документи на Министерството за земјоделство 

Од анализата на програмите, извештаите и другите документи на Министерството за 
земјоделство, пришто главниот фокус беше ставен на вклучувањето на земјоделците 
во процесите на креирање политики и документи, може да се заклучи следново: 

1. Министерството за земјоделство не подготвува годишни програма за работа, 
туку, своето функционирање го планира единствено преку националната 
програма за земјоделство и рурален развој, која се подготвува на секои пет 
години. Последната национална програма се однесува на периодот од 2013 до 
2017 година. Иако, според законскиот рок, новата петгодишна програма веќе 
треба да е донесена и ставена на јавен увид и расправа, таа сѐ уште не е 
подготвена и не е јавно достапна; 

2. Националната програма за земјоделство и рурален развој 2013-2017 е во 
согласност со стратешките цели и определби на земјоделската политика 
наведени во Националната стратегија за земјоделство и рурален развој 2014 - 
2020, меѓутоа, она што недостига се финансиските импликации, како и систем 
за постојано набљудување на степенот на нејзина реализација;  

3. Годишните извештаи за работата на МЗШВ, од 2012 до 2016 година и покрај 
законската обврска, до почетокот на оваа анализа не беа објавени на интернет-
страницата на Министерството. Во меѓувреме, МЗШВ ги објави извештаите со 
исклучок на извештајот за 2016 година, кој сѐ уште не подготвен; 

4. Годишните извештаите содржат добар наративен дел, но отсуствуваат 
податоци за финансиското работење на МЗШВ, а нема ни доволно информации 
за вклучувањето на земјоделците во телата на Министерството и нивната 
работа; 

5. Процесот на вклучување на земјоделците не е приоритет за Министерството и 
не е застапен во ниту еден документ. Анализата недвосмислено покажува дека 
МЗШВ, од 2012 до 2016 година, речиси престанало да ги вклучува 
земјоделците во креирањето политики, како и да ги одржува активни 
механизмите и телата за нивно вклучување.  



 

23 
 

Проектот е финансиран од Европската Унија  

 

6.2 Заклучоци од теренското истражување за 
вклучувањето на земјоделците  во работата на 
Министерството за земјоделство 

 

Направената анализа на податоците од теренското истражување за вклучувањето на 
на земјоделците  во работата на Министерството за земјоделство резултира со 
следниве зклучоци кои сумарно се претставени подолу: 

1. Земјоделците, многу малку или речиси воопшто не се задоволни од работата 
на надлежното министерство и од нивното вклучување во креирањето и 
спроведувањето политики за развој на земјоделството. 

2. Најголемиот дел од земјоделците не знаат и немаат информација за можноста 
да се вклучат во работата на МЗШВ. Не знаат за постоењето работни тела во 
Министерството, не знаат што работат и кои се нивните членови, а не знаат ни 
дали и како можат да се вклучат во овие тела.  

3. Отсуството на континуитет во работата и нетранспарентноста на работните 
тела, резултира со незадоволство и недоверба кај земјоделците од можноста 
да бидат вклучени и да влијаат врз донесувањето и спроведувањето политики 
за развој на земјоделството. 

4. Вработените во МЗШВ сметаат дека Министерството редовно и соодветно ги 
информира и ги вклучува земјоделците во својата работа, но дека тие не се 
доволно заинтересирани да се вклучат во процесите на креирање политики. 
Според нив, земјоделците се активни единствено кога се работи за 
остварувањето на нивните сопствени интереси – субвениции и друг вид 
директна помош. 

5. МЗШВ нема индикатори, ниту пак, форми и механизми за следење и анализа на 
квалитетот на известувањето и вклучувањето на земјоделците. 

6. Работните тела особено потсекторските работни групи, не се обновени од 2012 
година и нивното функционирање е главно про-форма односно само формално 
исполнување на законската обврска на Министесртвото.   
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