(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2011)
Врз основа на член 22 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен
весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
за формата и содржината на годишната програма за работа на потсекторските постојани
групи и на оперативната програма за техничка поддршка
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната програма за
работа на потсекторските постојани групи и оперативната програма за техничка
поддршка.
Член 2
Годишната програма за работа на потсекторската постојана група за уредување на
земјоделските пазари се содржи од:
-Вовед
-Мисија
-Визија
-Специфичност на обврски
-Задачи со цели
-Распоред на цели по приоритет и по активности
-Осврт на постигнатите резултати од минатата година
-процена на биланси на понуда и побарувачка по земјоделски производи
-процена на обсег на откупни цени по земјоделски производи.
Формата и содржината на годишната програма од ставот 1 на овој член е дадена во
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Формата и содржината на оперативната програма за техничка поддршка е дадена
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
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Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р

Прилог 1
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА ______ ГОДИНА
НА ПОТСЕКТОРСКАТА ПОСТОЈАНА ГРУПА ЗА _____________________________________________

Вовед

Мисија

Визија

Специфичност на
обврски
Задачи со цели
Распоред на цели по приоритет и по активности
Цел/приоритет
Јануари-април

Осврт на постигнатите
резултати од
минатата година
Процена на биланси
на понуда и
побарувачка по
земјоделски
производи
Процена на обсег на
откупни цени по

Мај-август

Септември-декември

земјоделски
производи
Прилог 2
Оперативна Програма за техничка поддршка за реализација на активностите на
потсекторската постојана група во _____ година
Временска
рамка
Активност

Носители

Соработници
(почеток и крај
месец/година)

Потребни ресурси
Финансиски
[MКД]
сопствени

од
др.извори

Вкупно

Индикатори
на успех или
постигнати
резултати

