Обраќање на државен секретар за земјоделство, шунарство и водостопанство гдин Бесир Јашари
Владата на Република Македонија во својата посветеност за реализација на
програмските цели и приоритети, особено внимание и интерес посветува на
земјоделството, како дејност во Република Македонија која покрива голем дел од нашата
територија и игра клучна улога во одредувањето на состојбата на руралната економија.
Тоа може да се види од поддршката која оваа Влада ја дава на земјоделците преку
програмите за поддршка и тоа повеќе од 7 милијарди денари со Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството, 600 милиони денари преку Програмата за
финансиска поддршка во рурален развој, но секако тука е и ИПРАД програмата, со која
секоја година се обезбедуваат средства преку мерките од оваа програма, пришто 75% се
средства од ЕУ, додека 25% се средства од Владата на Република Македонија.
Но, исто така, во насока на реализација на владините цели и приоритети, во делот
на обезбедување на бесплатни стручни совети на земјоделците, е и институционалното
зајакнување на АПРЗ за постигнување на квалитет на услуги во согласност со потребите на
земјоделството, што ќе придонесе за зголемување на економскиот раст и вработеноста,
како предуслов эа пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен
живот.
Советодавниот сервис во земјоделството е клучна алка која придонесува за
модернизација и прилагодување во земјоделството, имајќи ја во предвид европската
ориентација на Република Македонија и статусот на земја кандидат за членство во
Европската Унија, за што е потребно прилагодување, како во имплементација на
технолошките процеси во примарното земјоделско производство, така и во
усогласувањето со регулативата на ЕУ.
Согласно реформите во Заедничката земјоделска политика, сите земји членки на
ЕУ имаат обврска да изградат високофункционален систем за советување на земјоделците
на терен и менаџмент на фарма, кој ќе им помогне на земјоделците да ги препознаат
материјалните текови и за процесите на фарма кои се во врска со животната средина,
безбедноста на храната и благосостојбата и здравјето на животните.
Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, како ресорно Министерство, во континуитет ги поддржуваат
адаптацијата и модернизацијата на јавната советодавна служба во Република
Македонија, нејзината фокусираност кон сопствените клиенти – земјоделците, која
притоа, со примена на алатките од современата информатичко – комуникациска
технологија се трансформира во ефикасен сервис со кој македонскиот земјоделец ја
добива поддршката која ја заслужува, а македонското земјоделство го најде своето место
во целокупниот систем на производство на храна и општо во агрокомлексот.

