Обраќање на Директорот на АПРЗ г-дин Јордан Кузмановски

Ми претставува особена чест и задоволство, денес, Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството на Република Македонија да биде домаќин на овој за нас
значаен настан каде ќе го презентираме нашето достигнување, бидејќи успеавме АПРЗ да
ја изградиме во еден високопочитуван препознатлив советодавен сервис, кој следејќи ги
целите и приоритетите содржани во Програмата на Владата на Република Македонија,
прерасна во јавна администрација која дава придонес во модернизација на процесот на
производство во земјоделскиот сектор.
Земјоделскиот сектор претставува област која што се карактеризира со постојани
промени, адаптации и усовршувања и при тоа се соочува со најразлични проблеми,
потешкотии и специфичности. Како еден од важните чинители во овој сектор, АПРЗ е
одговорна за давање на стручна помош на земјоделците со цел зголемување на
квалитетот, квантитетот и профитабилноста на земјоделското производство со оптимално
искористување на расположивите ресурси.
Во насока на модернизацијата на советодавните услуги кои се обезбедуваат преку
АПРЗ, усогласени со заедничката замјоделска политика, истите се дизајнираат и
обезбедуваат преку: практична примена на научните и техничките сознанија насочени
според потребите на пазарот; јакнење и соработка на земјоделските здруженија;
поддршка во спроведувањето на владините програми и мерки наменети за земјоделскиот
сектор; воспоставување и примена на информативни системи во функција на
подобрување на следливоста на земјоделските активности и размена на информации со
чинителите во агрокомплексот.
Во таа насока е и воспоставената соработка со земјоделците, преку претставници
од земјоделските организации или на локално ниво низ организирани работилници и
средби, при што барањата и потребите на земјоделците се вградуваат во програмите за
работа на АПРЗ.
Во овој период исто така е зајакната и соработката со единиците на локалната
самоуправа, каде како резултат на заедничките цели функционираат канцеларии на АПРЗ,
со цел советниците да бидат поблиску до земјоделците.
Се разбира, исто така за нас е значајна и воспоставената соработка со научнообразовните институции – особено со Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје,
Факултетот за биотехнички науки од Битола, Земјоделскиот факултет при Универзитетот
во Штип и други, бидејќи АПРЗ претставува линк за трансфер на новите технологии до
земјоделците, на едноставен практичен начин.
Ја користам оваа прилика да се заблагодарам, во мое име и во името на сите
ваботени во АПРЗ, за поддршката која ја добиваме од Владата на Република Македонија и

се разбира Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, како ресорно
министерство со кое постои редовна координација, да се докажеме како институција која
дава свој придонес во имлементација на владините мерки, особено преку можноста за
обезбедување на помош на земјоделските стопанства, со што ќе придонесеме во развојот
на земјоделството и оптималното искористување на природните услови и ресурси кои ги
нуди Република Македонија.
Исто така, особено сакам да се заблагодарам и на Кралството Шведска, Шведската
Агенција за Меѓународен Развој и Шведската Статистика за поддршката која во
континуитет ја добивавме во изминатиот период и со чија помош го постигнавме она што
денес како институција го имаме.
Ви благодарам

