
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
СРГ има нацрт-деловник за работа,
но станува збор за општиот нацрт-
деловник, кој е предвиден да биде
урнек, кој подоцна ќе биде приспособен
од страна на секоја поединечна работна група. Оттука се потребни измени во 
Деловникот, со цел целите да се добро поставени и улогата на граѓанските организација 
во секторските работни групи да биде подобро дефинирана.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 3 претставници на ГО (13% од вкупниот број членови), со статус на членови. 
Сепак,  на единствениот пленарен состанок во 2021 година, биле поканети вкупно 27 
локални, национални и меѓународни организации, што ја отсликува отвореноста кон 
граѓанското учество во работата на оваа СРГ.  

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Ставот на ГО е дека нивната улога би можела да биде зајакната во иднина, за што се 
потребни измени во Деловникот за работа и измените во моделот за избор на ГО. 
Особено се истакнува потребата од прецизно дефинирање на очекувањата и улогата на 
ГО во СРГ, како и можноста да се праќа замена од истата организација доколку 
наведениот претставник не е во можност.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

СРГ одржа само еден пленарен состанок во текот на 2021 година. Ваквата динамика во 
работата на СРГ не е доволна и оттука се отвара потребата за измени во Деловникот за 
работа, каде што освен минималниот број состаноци, кои треба да се одржуваат на 
годишно ниво, ќе биде предвидена и изработка на годишен план за работа во кој детално 
ќе бидат прикажани предвидените цели и активности на СРГ.

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСТВО
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО ТЕКОТ
НА 2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

2019
1 x состанок:

24.09.2019

2020
2 x состанока:

08.06.2020
07.10.2020

2021
1 x состанок:
17.02.2021



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Донесена е Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за
периодот 2021-2027, како и дополнување на Стратегијата за шумарство. 
Биле донесени и следните програми:

• Програма за финансиска поддршка на земјоделството за 2021 година
• Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година 
• Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството 
    и руралниот развој за 2021 година.

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на 
визуелизацијата е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за 
европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не 
нужно ги одразува ставовите на Европската Унија. 

Во текот на 2021 година, 
работата на МЗШВ беше посветена 

на внатрешните процеси како и  на 
повеќе нацрт-документи што се тесно 

поврзани со секторите земјоделство
и рурален развој. 

Како одговор на предизвиците од Ковид-19, донесен е Законот за финансиска поддршка 
за намалување на последиците предизвикани од Ковид-19 врз производството и откупот 
на земјоделски производи. 

ЗАПОЧНАТИ АКТИВНОСТИ
 
• Законот за зоотехника (собраниска процедура) 
• Нов закон за рибарство и аквакултура (формирана работна група)
• Нови закон за органско земјоделско производство (формирана работна група)

Донесени се измени и дополнувања на неколку други релевантни закони: 
• Закон за земјоделство и рурален развој
• Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Ковид-19
    врз производството, откупот на грозје и винската индустрија
• Закон за земјоделско земјиште
• Закон за органско земјоделско производство
• Закон за сточарството
• Закон за консолидација на земјоделско земјиште
• Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи 
• Закон за квалитетот на земјоделските производи
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