
Одржана пбука за кпристеое на системпт СЕМПА вп АПРЗ 

На 17 и 18 септември 2013 гпдина, вп прпстприите на Агенцијата за ппттикнуваое 
на развпјпт на земјпделствптп вп дирекцијата вп Битпла, се пдржа пбука за кпристеое и 
практишна примена на системпт за евиденција, мпнитпринг и евалуација, и планираое на 
активнпсти. На пбуката присуствуваа спветпдаваши пд регипналнипт центар Битпла, а 
целта е ппстепенп да се пбушуваат и спветпдавашите пд сите рабптни единици щирум 
државата. Сп заврщуваоетп на пбуката ќе се заппшне и практишна примена на системпт. 

Состојба 
Сп цел прилагпдуваое кпн нпвите пптреби за пбезбедуваое на квалитетни 

спветпдавни услуги кпи се дел пд Заеднишката земјпделска пплитика на Еврппската Унија, 
нп и залпжбите на Владата на Република Македпнија за пбезбедуваое на сппдветна 
ппддрщка на македпнските земјпделски прпизвпдители, АПРЗ се сппши сп пптребата за 
забрзана и ефикасна имплементација на рефпрми кпи ппдразбираат ппдпбруваое на 
прпцесите ппврзани сп секпјдневнптп рабптеое на спветниците, а впеднп и сп серипзната 
пптреба пд ппдпбруваое на квалитет на ппдатпците за Фарма на наципналнп нивп. Еднп 
стратещкп рещение на АПРЗ вп битката за брза реализација на пвие пптреби е 
имплементација на интегриранп спфтверскп рещение. 

Решение 
АПРЗ вп спрабптка сп прпектпт пд СИДА и спфтверска кпмпанија имплементира 

Веб базиранп интегриранп рещение СЕМПА кпе вп себе инкпрпприра ппвеќе 
функципнални мпдули сп щтп се ппкриваат разлишни аспекти пд секпјдневнптп рабптеое 
на врабптените спветници пд  АПРЗ. Сите пптсистеми се дел пд  хиерархиската структура 
на пристап дп системпт СЕМПА. 
 

СЕМПА 

АДМ, ЕВА, ЕВЛ - Модули за Администрација, Евиденција, Евалуација и Мониторинг  

Сп цел да се згплеми ефикаснпста и ефективнпста вп реализацијата на гпдищните 
планпви за рабпта, вп АПРЗ е имплементиран СЕМПА систем. Вп системпт динамишки се 
дефинираат кпнкретни прпекти и ппд-прпекти кпи се ппврзани сп врабптени, клиенти, 
барателпт на услугите, пптребните ресурси, ппстапки и упатства кпи се кпристат вп 
реализацијата, записите за евиденција на задашите и услпвите на прпектпт пп перипди 
(листи, слики, итн.). Целпкупната активнпст на врабптените се следи и пценува сппред 
предефинираните индикатпри за перфпрманси пд разлишни нивпа на управуваое и 
пдгпвпрнпсти. Дппплнителнп, се евидентира и мислеоетп за задпвплствптп на клиентите 
за дадените услуги. 

Мпдулите ги нудат следните клушни функципналнпсти: 



 Администрираое на бизнис ентитети и кпнфигурации вп наспка на 
максимизираое на динамишнпст вп системпт:  

o Улпги на кприсници, Врабптени, Рабптни места, Дппплнителни функции на 
врабптени, 

o Организациски единици, Лпкации, Странки (Екстерни ентитети вп системпт 
какп на пр. Физишки лица, Правни лица, Владини институции, Други 
прганизации и институции,...) 

 Администрираое на Прпекти 
o Креираое и уредуваое на типпви на прпекти, ппдпрпекти, активнпсти, 

специајлнпсти и прпизвпди пп ппдпрпект 

 Рабпта на ппдпрпекти 
o Планираое на ппдпрпекти пд страна на врабптен 
o Одпбруваое за рабпта на ппдпрпектпт пд страна на надреден спгласнп 

хиерархиска структура 
o Рабпта на ппдпрпект - евиденции за активнпсти и неделни извещтаи вп 

текпт на целипт живптен циклус на ппдпрпектпт пп перипди 
 Уредуваое на Генерални инфпрмации за активнпст: Местп на 

реализација, Кприсник 
 Уредуваое на ангажирани шпвешки ресурси, пптрпщенп гпривп, 

ппрема, пстанати трпщпци, реализирани атпмишни задаши, дпдаваое 
на кпментари  и записи пд реализација 

 Ппднесуваое на неделни извещтаи за срабптенптп пд врабптен дп 
надреден 

 Мпнитпринг на активнпсти и ппдпрпекти на нивп I, II, III 

 Евалуација на активнпсти и ппдпрпекти на нивп I, II 

 Жалба на врабптен пп спрпведена евалуација 
 

Следственп, се снима и мислеое и задпвплствптп на клиентите за дадените услуги. 

Прашалници  

Вп СЕМПА се вградени и следните видпви на пращалници сп: 

Ппдатпци пд Задпвплствп на Кприсник (Фармер) и рејтинг  

 Сппред тип на спветничка услуга: презентација, пбука, практишна реализација 

 Пп теми и квалитете на теми: разбирливпст, кприснпст, прифатливпст, 
применливпст 

 Евалуација на Спветник: артикулација, разбирливпст, уштивпст, кпмуникација, 
интерактивнпст, сппдветен пристап, кпмпетентнпст 

 Анализата на ппдатпците е кприсна за 

 Спветникпт - за сппствена надградба, ппдпбруваое на спветпдавните услуги а сп 
тпа и за Фармерпт 

 



Ппдатпци за пптребите и бараоата на фармерите за спветнички услуги, пспбенп за  

 Специфични пбласти: Стпшарствп, Ппледелствп, Агрпекпнпмија, Градинарствп, 
Органскп прпизвпдствп, Лпзарп-пвпщтарствп, Окплина на фарма 

 Најппгпден перипд: претпладне/пппладне, рабптен ден/викенд, месец пд 
гпдината 

 Начин на исппрачуваое на спветпдавните услуги: презентација, пбука, 
телевизиски емисии, практишни активнпсти, кратки известуваоа (e-mail, СМС, 
радип, мпбилен телефпн), упптреба на материјали (пешатени брпщури, летпци, 
впдиши, прирашници, ..) 

Анализите на ппдатпците се кприсни за: 

• Фармерите - за ппдпбруваое на развпјпт на фармата 

• Спветниците, АПРЗ - за планираое на спветнишките услуги, времетп и бучетпт 

ФПМ модул  - Управување со Профил на Фарма  

Овпј мпдул пбезбедува ефикасен и интуитивен внес и преглед на ппдатпци за 
Фарма, спгласнп прппищани пбрасци на АПРЗ, за Фарми кпи склушиле дпгпвпр сп АПРЗ за 
ппнатампщна упптреба на така спбраните ппдатпци. Категприите на ппдатпци кпи 
спветникпт мпже да ги евидентира се следни: 

 Опщти инфпрмации за фармер - Лишни ппдатпци 

 Опщти инфпрмации за фарма - Лпкација, Перспнал, Фамилија 

 Ресурси на фарма- Чпвешки, Материјални,Прирпдни 

 Бизнис ппдатпци -Трпщпци вп прпизвпдствп, Принпси, Прихпди, Залихи, Рабптна 
сила, Инвестиции, Други ппдатпци 

Рещениетп инкпрпприра кпнтрпли при внес на ппдатпците какп и пдлпжени 
кпнтрпли на така внесените ппдатпци сп цел да се ппстигне виспкп квалитетна база на 
ппдатпци за фарми. Вака вградените кпнтрплите се спгласнп бизнис правилата ппставени 
пд страна на АПРЗ за ппдатпци за фарма за наципналнп нивп, т.н. интерни кпнтрпли, нп и 
т.н. екстерни кпнтрпли, какп пр. кпнтрпли спгласнп спецификацијата за ФАДН и RICA и сл. 

Преку веб интерфејспт на пвпј мпдул, впеднп се прегледуваат и ажурираат и пние 
ппдатпци кпи се пренесени пп пстварената синхрпнизација сп мпбилните апликации 
ппставени на Таблетите, кпи спветниците мпже да ги кпристат при спбираое на ппдатпци 
за фарма дпдека се на терен. 

Дппплнителнп, веб рещениетп, паралелнп сп мпбилната имплементација има 
функциналнпст за брза прпценка на репрезентативнпст на фарма спгласнп 
распплпжливливите ресурси и ппстпешкптп прпизвпдствп на фарма. 

АНД модул - Мобилна апликација (Андроид) 

Вп шекпр сп технплпщките трендпви и мпжнпстите кпи ги нудат мпбилите уреди и 
сп имплементираната ппртабилна мпбилна апликација пд страна на InterWorks за внес на 



ппдатпци за фарма, АПРЗ премина кпн еднп скалилп ппгпре при реализацијата на 
теренските активнпсти за спбираое на ппдатпци за фарма. Мпбилната апликација ги 
пвпзмпжува следните функципналнпсти: 

 Внес и ажурираое на сите ппдатпци за фарма спгласнп прппищан пбразец на AПРЗ, 
дпдека спветникпт е на терен, вклушувајќи и пренпс/синхрпнизација на така 
внесените ппдатпци кпн централна лпкација 

 "off-line"и "on-line" режим на рабпта, сп фпкус на"off-line" режимпт, какп 
најпесимистишкп рещение вп услпви на рабпта вп рурални средини сп слаба 
дпстапнпст кпн Internet мрежа 

 Мпжнпст за регистрираое на geo-лпкација на фарма и пплиоа кпи се вп 
сппственпста на фарма сп упптреба на GPS и упптреба на off-line мапи вп услпви на 
рабпта на off-line режим 

 Мпжнпст за внес на дигитален пптпис 

СМС модул - Управување со СМС пораки  

Вп пресрет на напприте на АПРЗ за мпдернизација и унапредуваое на 
спветпдавните услуги, какп дел пд интегриранптп рещение СЕМПА, АПРЗ вп спрабптка сп 
спфтверската кпмпанија InterWorks имплементира web мпдул за управуваое сп СМС 
ппраки. Web интерфејспт за внесуваое на СМС ппраки пвпзмпжува на лесен нашин да се 
креира и испрати СМС ппрака дп група пд еден или ппвеќе фармери кпи спрабптуваат сп 
АПРЗ. Функципналнпстите кпи ги нуди СМС мпдулпт се следни: 

 Креираое на групи на Фарми сппред пптребите и пп разлишни критериуми кпи ги 
нуди мултифункципналнипт филтер: пп лпкации, регипни, и пп прпизвпдствп на 
фарма 

 Креираое, уредуваое и испраќаое на СМС ппраки дп групи и ппединци преку 
предефиниран пператпр/прпвајдер на услуги за пренпс на ппраки низ мпбилна 
мрежа 

  Одлпженп испраќаое на ппраки 

 Мпжнпст за прегледуваое на испратени ппраки и ппраки кпи се сп статус на 
шекаое 

ПРП модул - Алатка за Партиципативна рурална проценка 

Успещнпста и прпфитабилнпста на една фарма е вп кпрелација сп ппкружуваоетп, 
кпе главен фактпр вп анализите на еден спветник, пспбенп при израбптката на 
спветпдавните пакети, услуги и спвети. Сп цел да се пбезбеди ппбрза и ппгплема 
дпстапнпст на прибраните инфпрмации  за ппкружуваоетп на една фарма и впппщтп 
лпкација, СЕМПА системпт вклушува дппплнителна кпмппнента за внес и прегледуваое на 
инфпрмациите кпи се неппхпдни за прпценка на рурална средина. Следните 
карактеристики се дел пд пваа кпмппненета: 

  Администрација на групи на врабптени задплжени за спбираое на ппдатпци за 
ПРП 



 Администрација на Типпви на инфпрмации и специфишни инфпрмации за ПРП 

 Администрација на мпжни извпри на инфпрмации 

 Внес и уредуваое на типпви на инфпрмации и специфишни инфпрмации пп 
лпкација пд страна на задплжена група на врабптени за кпнкретна лпкација 

 Преглед на истприја на внесените инфпрмации пп делпвни гпдини 
 Групи пд видпви ппдатпци (Инфраструктура,, Демпграфија,. Земјищте,. Бизнис,  

Граданскп ппщтествп,   Културнп истприскп наследствп,.Инфраструктура и услуги, Јавни 
услуги  Земјпделски бизнис,  Прпизвпдствп и прерабптка, Тргпвија,   
Граданскп ппщтествп,  Здруженија на земјпделци,  Кппперативи / задруги,Културнп 
истприскп наследствп 
 Овај мпдул е прв шекпр за развпј на Мерката Лидер 
 

 

Типови на анализи, извештаи и придобивки 

Различни категприи на ппдатпци пд СЕМПА пвпзмпжуваат разлишни анализи 
сппред разлишни критериуми и пд разлишните заинтересирани страни: Фармерите, АПРЗ, 
Владата, науката, ФАДН, секпј пд свпј агпл. Придпбивките пд пвие анализи се делат и се 
ппвеќекратни при щтп, директнп или индиректнп, крајната придпбивка е на страната на 
фармерпт. 

 Упптреба на сметкпвпдствени ппдатпци за Фарма (Опщти инфпрмации, ппдатпци 

за Прпизвпдствп, Ресури, Финансии) 

 Упптреба на ппдатпци надвпр пд сметкпвпдствените ппдатпци за фарма - Спвети, 

Листи на спветници, Пращалници   

 Упптреба на кпмбинирани ппдатпци - Спвети & Сметкпвпдствени ппдатпци за 

фарма 

Сметкпвпдствените ппдатпци за фарма ги ппфаќаат следните категприи на 

ппдатпци:  

 Опщти инфпрмации за Фарма (Лпкација, Тип, Име, Сппственик на 

фарма/Здруженија на фармери...), 

 Ппдатпци пд Прпизвпдтсвп (Принпси, Прихпди,Трпщпци,...), 

 Ресурси (Материјални, Чпвешки, Прирпдни), 

 Финансии (Дплгпви, Инвестиции, Субвенции,..) 

Прпизвпдствените ппдатпци пд СЕМПА мпже да се анализираат пп разлишни 

критериуми(пп Прпизвпд, пп Фарма или Фарми, пп Регипн и/или Лпкации, пп гпдини...) и 

за разлишни цели.  

Вп ппдатпци за фарма кпи се впн сметкпвпдствените спадаат следните категприи: 

 Спвети 

 Листа пд Спветници 



 Пращалници 

Испорачани вредности и придобивки 
Сп имплементиранптп рещение СЕМПА на InterWorks и ппмпгна на АПРЗ да ги 

стекне следните придпбивки: 

SEMPA 

Администрација, Евиденција и Мониторинг  

СЕМПА какп стратещкп спфтверскп рещение претставува алатка кпја: 

 Гп забрзува прпцеспт на впсппставуваое на ппефикасни прганизациски и рабптни 
прпцедури 

 Ја плеснува имплементацијата на незрели прпцеси кпи се на сам ппшетпк на развпј 

 Обезбедува ппдпбра кпнтрпла над утврдените рабптни прпцеси, какп и 
децентрализиран пристап вп кппрдинација, кпнтрпла и спрпведуваое на 
рабптните активнпсти 

 Врз пснпва на кпнкретни параметри на активнпсти сп ппказатели на успещнпст и 
евалуација,гп ппддржува утврдуваоетп на стратещките планпви, гпдищните 
планпви за рабпта, какп и финансиските средства 

 Ја заменува хартиената евиденција за некпи прпцеси и на тпј нашин гп плеснува 
прпцеспт на известуваое и дпнесуваое на пдлуки на ппвиспкп нивп 

 Гп плеснува прпцеспт на утврдуваое на реалните трпщпци за услугите на АПРЗ, 
какп шекпр кпн ппдпбруваое на услугите на АПРЗ. 

ФПМ модул  - Управување со Профил на Фарма 

 Eфикасен, тпшен и ппдпбар внес на ппдатпците какп и ппдпбар квалитет на 
ппдатпците вп целина. Тпа им ппмага на спветниците да анализираат и управуваат 
сп пппрецизни ппдатпци и да се пптпрат на ппдатпци сп ппдпбар квалитет. 
Ппвратнп, пва и' ппмага на АПРЗ за навременп и ефикаснп спрпведуваое на 
сппствената пплитика какп и вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки на микрп и на 
макрп нивп 

 Мпжнпста за рабпта вп паралелен режим на рабпта вп две ппследпвателни гпдини 
гп скратува циклуспт на предаваое на ппдатпци кпн ФАДН мрежа за претхпдна 
гпдина , а пвпзмпжува непрешен внес на ппдатпци за фарма за наредна гпдина 
 

аФАДН модул - ФАНД конверзија на податоци за Фарми 

Сп Real time кпнверзијата на ппдатпците пд наципналнп нивп вп ФАДН и 
вградените кпнтрпли се ппстигнува следнптп: 

 Скартенп време на циклус за прпмена на ппдтаци за фарма пп идентификувани 
прпблеми пд страна на RICA систем 

 



АНД модул - Мобилна апликација (Андроид) 

 Скратен циклус за спбираое на ппдатпци за фарма на терен - елиминација на 
мануелен внес на ппдатпци на хартија 

 Згплемуваое на тпшнпст и квалитет на ппдатпци за фарма 

СМС модул - Управување со СМС пораки  

 Згплемена ефективнпст и ефикаснпст на активнпстиве на спветниците маспвнп 
инфпрмираое на Фармери сп кпи спрабптуваат 

ПРП модул - Алатка за Партиципативна рурална проценка 

 Олеснуваое на анализи за ппкружуваое на фарма неппхпдни за дијагнпстицираое 
на прпблемите при израбптка на спветпдавни пакети 

 

Типови на анализи, извештаи и придобивки 

Придпбивките пд анализите на сметкпвпдствените ппдатпци за Фарма и 
ппдатпците надвпр пд нив, истп така се непгранишени и тпа за сите заинтересирани 
страни билп за АПРЗ - Врабптените на АПРЗ, Владата - Институциите, Науката 
Истражувашите, нп на првп местп за фармерите. Некпи пд клушните придпбивки се: 

 Пплеснп напдаое и планираое на пласман за прпизвпди и пазари - за Фармерите, 

Здруженијата на Фармери и Опщтините  

Извещтаите на засадени хектари пд некпи култури пп лпкации и/или регипни заеднп 

сп нивните анализи, мпже да ппмпгнат вп планираоетп на принпспт а сп тпа и за 

маркетинг цели. Сп пвие анализи, АПРЗ мпже да даде преппраки дп земјпделските 

здруженија и ппщтините, за да мпже пплеснп да делуваат вп изнапдаоетп на пласман 

на прпизвпдите на свпите фармери. 

 Планираое на развпјпт на земјпделскипт сектпр - за Фармерите, Здруженијата на 

Фармери и Опщтините  

Врз пснпва на извещтаите за земјищте на фармите вп пдреден регипн/ппщтина, 

пспбенп непбрабптливп земјищте и нивната анализа, ппщтините имаат мпжнпст да гп 

планираат развпјпт на земјпделскипт сектпр. 

 Оснпва за микрп и макрп анализи -> наспки за примена на нпви метпди, 

метпдплпгии и технплпгии -  за Фармери, АПРЗ, Истражуваши 

Сп анализата на ппдатпците пд земјпделскптп прпизвпдствп за регипнпт, сппредбата 

на резултатите пд прпизвпдствп пп регипн, а пспбенп сп анализата на трпщпците на 

прпизвпдствп пп прпизвпди и пп регипни, Прпфилпт на Фарма пбезбедува пснпва за 

наушните институти да нпсат извещтаи и сппдветнп да пбезбедат наспки за примена на 

нпви наушни и технишки спзнанија. 

 Оснпва за ФАДН прашалници  - за Владини институции, Фармери 



Ппдатпците пд Прпфилпт на фарма, какп ппдатпци на наципналнп нивп се пснпва пд 

кпја се генерираат пптребните ппдатпци за ФАДН а се кпристат за прпценка на 

пптребата за субвенции и инвестиции вп пна прпизвпдствп кпе е пд наципнален 

интерес. 

 Упптреба на ппдатпци за Спвети – Придпбивки за Спветникпт, АПРЗ, Фармерпт 

Прпфилпт на Фарма дава прецизен преглед за услугите кпи се дадени на фармерпт, 

независнп пд тпа дали станува збпр за:: 

• Едукација 

• Обуки 

• Трансфер на вещтини сп презентација 

• Интерактивни сесии 

• Спветпдавни пакети 
Спветите мпже да се анализираат сппред: Тип на спвет, Специјалнпст, Перипд,... 

 Упптреба на ппдатпци за Спветници - Придпбивки за  Спветникпт, АПРЗ,Фармерпт   

Сп Прпфил на Фарма се дпбива прецизен преглед за тпа КОЈ давал услуги на еден 

Фармер кпј ппнатаму би мпжел да се кпристи за кпмпаративни анализи за тпа кпј е 

заслужен билп за дпбрите или лпщите резултатите на една фарма, Спветникпт или 

Фармерпт. 

Практиката ппкажува дека за дпбрите/лпщите резултати не е заслужна самп една 

страна. Ппстпјат ситуации вп кпи исти спвети пд ист спветник кпи се дадени на два 

фармери немаат ист ефект на фарма сп ист тип на прпизвпдствп. Имајќи гп Прпфилпт на 

Фарма и сп примена на кпмпаративни анализи за ппвеќе фарми сп истипт тип на 

прпизвпдствп, прпблематишната страна мпже леснп да се лпцира заради тпа щтп 

залагаоетп е заеднишкп, а резултатите зависат пд квалитетпт на услугите кпи се 

пбезбедени пд страна на спветникпт, пд една страна и пд друга страна, пд квалитетпт на 

спбраните ппдатпци за фармата (пбезбедени пд страна на фармерпт) заеднп сп 

правилната примена на услугата пд страна на фармерпт. 

 


