
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Сектор за ана лиза на 

земј од елска 

политика 
 

 
 Одделение за анализа 

на земјоделс ка политика 
 
 
 Одделение за единствен 

регистар на з емјоделс ки 
стопанства 

 
 
 Одделение за следење на 

пазари на земјоделско 

прехрамбени производи  

 
 Одделение за 

смедководс твени податоци 
од з емјоделс ки с топанс тва 

 
 

 Сектор за Европска 

Унија 
 

 
 

Одделен ие за 
преговори и ЕУ 

ин теграција 
 
 
 Одделение за 

програмирање, реализација, 

следење и проценка на ИПА 

помошта  

 
 Одделен ие за ЕУ база 
 
 

 Сектор за 

човечки 

рес урс и 
 

 
  

Одделение за развој 
на човечки ресу рс и 

 

 
 Одделение за 

кадрови работи и 

персонална 

евиденција  

 

 Сектор за 

Прекршоци 
 

 
 Одделен ие за 

прекрш очн а 
постапка 

 

 
 Одделен ие за 

следење и 
извршув ање на 

пр екрш оците  

 

 Сектор за 

нормативно- 

правни работи 
 

 
 Одделен ие за 

норматив но-правн и 

работи  

 
 Одделен ие за 

управни постап ки 
 

 

 
Сектор за 

коррдина ција и тех 

ничка помош на 

Кабинет на 

Министер  

 

 Одделение - Кабинет 

на министерот 
 

 
 Одделение за односи 

со јавн ост 
 

 

Државен сов етник за анализа на земјоделска п олитика 

 
Др жа вен сов етник за стр атеш ко план ир ање 

 
Државен сов етник за меѓународна соработка и ЕУ 

Државен сов етник за рурален разв ој 

Државен с овет ник за земјоделс тво - сточарство и рибарство 

 
Државен сов етник за земјоделство - растително 

произв одств о 

 
 
Сектор за вн атрешна 
ревизија – независна 

единица 

 
 
Одделение за ревизија 

на регуларност,  ИТ 
ревизија и ревизија на 

системит е за внатрешна 
контрола 

 
 
Одделение за финанс ис 
ка ревизија и ревизија на 

успешнос та во 
работењето 

 
 
Сектор за финансиски 

пр аш ања 

 

 
Одделение за буџетс ка 

координација 
 

 
Одделение за буџетс ка 

контрола 
 

 
Одделение за сметководс 

тво и плаќања 

 
 
 
 
 
 

 
Одделен ие за 

стратешко 
план ирање 

 

МИНИСТЕР 
 

 
ЗАМЕНИК 

МИНИСТЕР 

 
Сектор за меѓ 

ународна 

соработка 

 
 
Одделение за соработка 

со му лтилатерални 

донатори 

 
 

Одделен ие за 

тргов ска политика 

Државен сов етник за земјишна политика 

 
Државен сов етник за шумарство и ловство 

 
Одделение за ревизиј а 

на ИПА ст ру кт урата и 

други странс ки фондови 

 
 
Одделение за јавни набавки 

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
Одделен ие за 

билатерална 

соаботка 

 
Др жа вен сов етник за водо сто пан ство Државен сов етник за комун икација и одн оси со јавност 

 
Државен сов етник за правн и работи Државен сов етник за организација и координ ација на подрачн и 

единици 

 
Државен сов етник за семе и саден материјал 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ  ЕДИНИЦИ  ОРГАНИ ВО СОСТАВ 

 
 
 

Сектор за 

лозарс тво, 

винарство 

овоштарство 

 

 
 

Одделение за 

лозарств о и лозов 

катастар 

 
 
 
 

Одделен ие за 

винарство 

 
 
 

Одделен ие за 

ов оштарство 

 
Сектор за 

земј од елство 

 
 
 
 

Одделен ие за 

поледелств о 

 
 

 
Одделение за 

органско земјоделско 
произв одств о 

 
 
 

Одделен ие за 

градинарство 

 

 
 

Одделение за 

сточарство 

 
 
 

Одделен ие за 

рибарство и 

аквакултура 

 
Сектор за 

шумарство и 

ловство 

 
 

 
Одделен ие за 

уредување и 

користење н а ш умите 

 
 
 

Одделение за 

одгледување на шумите и 

пошумување 

 
 
 
Одделение за заштита на 

шу мите од биотс ки и 
абиотски фактори 

 

 
 

Одделение за ловство, 

уредување на ловишта и 

давање дивеч на 

користење - концесија 

 
Сектор за рурал ен 

развој 

 

 
 
 

Одделение за 

одржлив развој на 

рур ални ср един и 

 
 
 
Одделен ие за наука, 

истражув ање и 

сов етодав ни услуги 
 

 
 

Одделен ие за 

поддршка н а 

подрач ја со 

огран ичени можн ости 
 

 
 

Одделение за политика 

на кредитирањеи 

финанс ис ки инженеринг 

во 

рурални средини и 

земјоделскиот сектор 

 

 
 
 

Одделен ие за 

земјоделски задруги 

 
Сектор за 

информатичка 

технологија 
 

 
 
 
Одделен ие за оп шта 

ин форматич ка 
ин фраструктура и 

безбедн ост н а 
информатич киот 

систем 

 
 
 
Одделен ие  за развој 

на информатички 

систе м 

 
Сектор за 

координа ција на 

подрачни единици 

 
 
 
 

Одделен ија в о ПЕ 

 
 
Кратово, Крива Паланка, 

Пробиштип, Св Николе, 

Штип, Велес, Кавадарци, 

Неготино, Радовиш, 

Струмица, Валандово, 

Гевгелија, Делчево, 
Берово, Виница,  Кочани, 

Карпош, Кисела Вода, 

Чаир, Гази Баба, 

Куманово, Тетово, 

Гос тивар, Кичево, Дебар, 

Мак Брод, Ресен, Ох рид, 

Струга, Битола, Прилеп, 

Д Хисар , Крушево, 

Пех чево, Ново село, 

Василево, Босилово, 

Боговиње, Врапчиште, 
Јегу новце, Кривогаштани, 

Долнени, Росоман, 

Вевчани и Брвеница 

 
Одделен ие за 
орган изација, 

координација и 
ан ализа на ПЕ н а 

МЗШ В 

Сектор за регист 

рирање, 
управување, 

унапр едување и 

продажба на 

земјоделско 

земјишт е во д ржавна 

сопственост 

 
Одделение за 

регистрирање на земјо 

делско зе мјиште 

 
 
 

Одделен ие за 

управув ање со 

земјо делско зе мјиште 

 
 
 

Одделен ие за 

унапредување на 

земјо делско зе мјиште 

 
 

 
Одделение за продажба 
на Земјоделс ко земјиште 
во државна сопс твенос т 

Сектор за шумска 

полиција (без 

статус на 

државен 

сл ужбеник) 

 
 

Одделен ие за 
стручн о 

админ истративни 
работи 

 
 
 

Одделен ие за 
вн атрешн а кон трола 

 
 
 

Одделен ија в о ПЕ 
(шумско полициски 

станици) 

Сектор за 
маркетинг и 
квалитет на 
земј од елски 
производи 

 

 
 
Одделен ие за 
кв алитет на 
земјоделски 
произв оди 

 
 
Одделение за 
маркетин г на 
земјоделски 
произв оди 

 
Сектор за управување 

на прет пристапни 
фондови на ЕУ з а 

рурален разв ој 
(ИПАРД) 

 

 
Одделение за 

програмирање и проценка 

на ИПАРД фондовите 
 

 
 
Одделение за следење на 
спроведу вањето на ИПАРД 

фондови и известу вање 

 

 
Одделение за спроведу 

вање техничка помош на 

ИПАРД фондови 

 

 
 

Одделение за 
координација  на агро- 

еколошки мерки и 
ЛЕАДЕР  од ИПАРД 

фондови 

 
Сектор за консоли дац ија 
на земјод ел ск о земји ште, 

размена и 
идентифик ац ија на 
земјишни парцели 

 

 
 

Одделение за 

конс олидација на 

земјоделско  земјиште 

 

 
 
Одделение за размена на 

земјоделско  земјиште 

 
 
 

Одделение за 

идентификација на 

земјишни парцели - СИЗП 

 
 
 

Одделение за База на 
податоци на 

земјоделско земјиште 
внесено во 

конс олидациона мас а 

 
Фитосанитарна 

Управа 

 
 

 
Сектор за здравје 

на растениј ата 

 

 
 
Одделение за задравје на 

рас тенијата и прогноза на 

штетни организми 

 
 
Одделение за мониторинг 

на здравјето на 
рас тенијата и регионални 

известу вачи 

 
 

Сектор за 
Агрохемија 

 

 
 

Одделение за 
регистрација  на производи 
за заштита на растенијат а 

 
 

Одделение за одржлива 

употреба на произ води за 

заштита на раст енијата 

 
 

Одделение за 
регистрација  и мониторинг 

на ѓубриња 

 
 

Сектор за 
фитосанитарна 
регулати ва и 
менаџмент 

 
Управа за с еме и 

саден материјал 

 
 
 

Сектор за произ водство, 

серт ификација на 

семенски и сад ен 

материјал, конт рола и 

пост конт рола на 

семенски и сад ен 

матријал 

 

 
Одделение за 

регистрација  и евиденција 
на с набдувачи 

 

 
 

Одделение за 
производство, 

сертификација на с еменс ки 
и саден материјал, контрола 
и постконтрола  на семенски 

пос еви и нас ади 

 
 

 
Сектор за 

приз навање, одобр ување 

и заштита на сорти 

 
 

 
Одделение за признавање, 
одобрување и трговија на 
семнс ки и саден материјал 

 

 
 
 

Одделение за 
селекционерски  права за 

семенски и с аден материјал 

 
Државна 

фитоса нита рна 

лабараторија 

 

 
 

Сектор за испитување 

на семе, сад ен 

материјал, сортна 

чистота 
 

 
 
Одделение за испиту вање 

на с еме, саден мат еријал, 

сотна чистота 

 

 
Одделение за админис 

тративно тех ничка подршка 

 

 
Сектор за раст ителни 

болести, штетни 
организми и анал итичка 

хемија 

 

 
 

Одделение за 
фитопатологија 

 

 
Одделение за 

дијагностика 

 

 
 

Одделение за хемис ки 

испиту вања 

 

 
 
Одделение за анализа на 

ѓу бриња 

 
Управа за 

Водостопансво 

 
 
 
 

Сектор за планирање 
и развој на 

водосто панствот о 

 
 
 
Одделение за анализа и 

планирање во 
водостопанството 

 

 
Одделение за развој на 

водостопанството 

 
 
 
 
 
 

 
Одделение за користење 

на водите и 
водостопанските  објекти 

 
 

Одделение за 
водостопанства и водни 

заедници 

 

 
 

Сектор за 

инвестиции и 

управувањ е со 

проекти 

 
Одделение за 

фитосанитарна 

регулатива и меѓународна 

соработка и информации 

 
Одделение за 

Национална Ген Банка и 
ГМО 

 

Одделен ие за 

ин вестиции 

 
 

Одделение за менаџмент и 
правно администрат ивни 

работи 

 
Одделен ие за 

следење на п роекти 

 

Проектна единица за 
изградба на Брана 

Речани на Ор изарск а 

Река и Брана Конско на 

Конска река 

 
 

Одделение за изградба на 
Брана Речани 

на Оризарс ка Река 

 

 
Одделение за изградба на 

Брана Конс ко 

на Конска река 


