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Како до современ советодавен
сервис
Владини програми и приоритети
Потребите на теренот кај ЗС
Расположиви ресурси на АПРЗ
Поддршка од проект на СИДА
EU регулатива за Земјоделски
советодавен систем и ФАДН
• Сугестии, препораки и очекувања од
други чинители
•
•
•
•
•

• Локална самоуправа, наука и
образование, преработувачка индустрија,
добавувачи на репроматеријали, НВО,
ДЗС, ДЗР, и сл.

• Јасни цели, процеси
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Систем за Менаџмент
• Систем за планирање, евиденција,
мониторинг и евалуација на
активности по извршители
• Ефикасна, ефективна и отчетна јавна
администрација
• Постојана интеракција со корисниците
на услуги по принципот „од дното
нагоре“
• Достапност до алатки за реализација на
советодавните услуги на терен
• Рационализација на финансиските
трошоци и другите ресурси според
активност
• Проценка на квалитетот и квантитетот
на активностите на сите нивоа
3
• Објективност при оценување

Систем за Профил на фарма со
База на податоци
•
−
•
−
−
−
•
−
−
−
•
−
−
−
−
−
−
−

Записи од податоци од воспоставената соработка содржани во Профил на фарма
Основни податоци за
•
Имплементирани
•
Податоци за државна поддршка
фармерот
советодавни услуги
−
Субвенции
−
Обуки
−
Донации и грантови
Лични податоци
−
Техничко економски
−
IPARD
Основни податоци за
фармата
советодавни пакети
−
Национални програми
Локација
−
Едукација
•
Податоци за окружувањето
−
Информирање
(податоци обезбедени со
Персонал
−
Демонстративни опити
методот ПРП)
Фамилија
Ресурси на фармата
•
Советници-консултанти на
−
Искоритени/Неискоритени
Човечки
фарма
ресурси
Материјални
−
По специјалност

Човечки
Природни
−
По територијалност (регион, 
Материјални
Податоци од
општина, заедница)

Природни
активности
•
Податоци за сертификати за •
Податоци за инфраструктура
Трошоци за
успешно комплетирани
−
Патна мрежа
производство
обуки за фармери
−
Достапност до пазари
Приноси
•
Изработени анализи и
−
Достапност до вода
Приходи
извештеи за фарма
−
Системи за наводнување
Залихи
•
Производство
−
Здравствени услуги
Работна сила
•
Трошоци (фарма, производ) •
Истражувања/анкети
Инвестиции
•
Компаративни анализи со
−
Задоволство на корисници
Други податоци
други фарми
−
Потреби и барања на фармерите
•
Ресурси
−
Мислења на советниците
•
Калкулации и друго.
−
Предлози и препораки од
•
Дадени советодавни услуги
заедницата
•
Дадени препораки, сугестии
•
Имплементирани техники,
технологии, знаење,
вештини
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Животен циклус на
советодавните услуги
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Компатибилност помеѓу
системите
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Повеќекориснички пристап
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Поддршка од проект од Sida
• Фокусираност кон севкупноста на
ефикасноста и функционалноста на
АПРЗ
• Едукација, ИТ опрема, консултантска
експертска поддршка, обуки,
промоција, учество на меѓународни
конференции, меѓу-институционална
поврзаност, дефинирање на
правилници и процедури, експертска
поддршка при градење на системите и
софтверот, дефинирање на индикатори
за проценка
• Директна комуникација помеѓу АПРЗ
и проектот
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Резултати од имплементација
на реформите
• Процеси на активности за управување со квалитет,
обезбедување со ресуси, реализација на производ,
мерење, анализа и подобрување, како и контрола
outsourcing процесите
• Документирани постапки, записи, изјави за политика
на квалитет и цели со обезбедена контрола на
документацијата
• Дефинирање на докази за одговорност на
раководство, посветеност, примена на системи за
управување, мониторинг и мерење на процесите
• Насоченост кон корисниците
• Планирање одговорности и комуникација утврдени
на релевантни нивоа во АПРЗ
• Менаџмент со персонални ресурси, компетентност,
обука, свест, инфраструктура, работна средина
• Подобрување и развој и примена на корективни и
превентивни мерки
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Примена на интернационален
стандард во АПРЗ
• ISO 9001:2008
Систем за управување со квалитет
TÜV AUSTRIA GROUP
Опсег:
Имплементација на советодавни услуги за
користење на подобрени замјоделски
технологи,
менаџмент
практики
и
информации врз основа на специфициран
систем
на
податоци,
следејќи
ги
промените во глобалната економија
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Благодарам на вашето
внимание
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