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Во контекст на одржливиот развој на земјоделството, земјоделскиот 
советодавен сервис има многу важна улога. Задачите и надлежностите на 
советодавните услуги се широки и холистички во содржината и обемот, така што 
функционираат и надвор од земјоделскиот трансфер на технологии. За таа цел, 
јавниот советодавен сервис практикува повеќе проактивна и партиципативна 
улога со што советодавците претставуваат „брокери“ на знаење и информации, 
иницирајќи и олеснувајќи го взаемното значење и непристрасниот трансфер 
базирани на знаење меѓу земјоделските истражувачи, науката и примарните 
производители.  

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) е институција 
која во континуитет креира и испорачува висококвалитетни совети за потребите 
на земјоделските стопанства во функција на практична примена на 
најсовремените научни и технички сознанија насочени според потребите на 
пазарот.  

ЗА НАС 

СТАТУС НА АГЕНЦИЈАТА 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството е основана со Закон 
за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (Сл. 
Весник на РМ бр. 3/98 од 22.01.1998 година) со поддршка од Проектот од Светска 
банка, а во согласност со Стратегијата за развој на земјоделството на РМ. 
Согласно позитивната законска регулатива, како и врз основа на фактичката 
состојба, Националната советодавна служба - АПРЗ функционира како орган на 
државната управа, има својство на правно лице и е самостојна во својата работа. 

АПРЗ преку системот на давање на советодавни услуги на земјоделските 
стопанства (ЗС), има за цел да овозможи трансфер на знаења и информации, 
како и нивна имплементација кај ЗС во насока на подобрување на квалитетот и 
квантитетот на земјоделското производство со економска оправданост, 
конкурентност на македонските пазари во ЕУ и пошироко, одржлив развој на 
земјоделството во руралните подрачја, како и поддршка во развојот и 
реализацијата на аграрната политика со одржување на база на податоци од ЗС 
преку теренски посети на ЗС.  

Советодавните услуги 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. 
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Слика 1 Регионални центри, работни единици и дисперзирани канцеларии 
на АПРЗ 

Поради специфичноста на активностите во АПРЗ, вработените извршуваат 
активности според специјалности (поледелство, сточарство, лозаро-
овоштарство, градинарство, агроекономија, рурален развој и др.) со оддредена 
тематика. 

МИСИЈА И ВИЗИЈА 
Системскиот пристап во рамките на анализата на постојната состојба во која 
работи и делува, служи како силна аналитичка основа за утврдување на 
идентитетот на АПРЗ преку изјавата за мисија и визија: 

МИСИЈА 
Креирање и испораката на широк спектар на квалитетни, навремени, 
искористливи и применливи совети, целосно прифатени и практицирани од 
страна на  земјоделските стопанства, кои ќе овозможат да се постигне одржливо 
конкуретно земјоделско производство и рамномерен рурален развој, со силно 
развиена сензибилност и адаптабилност на барањата на пазарот. 

ВИЗИЈА 
Да бидеме високопочитуван и препознатлив советодавен центар меѓу 
земјоделците во функција на примена на најсовремените научни и технички 
сознанија насочени кон современо, продуктивно и конкурентно земјоделско 
производство. 

Аналогно на флуктуациите во земјоделството, тенденциите кон напредување и 
ефикасност на земјоделскиот сектор, негово зајакнување и усовршување, се 
наметнува потребата за перманентното надоградување на капацитетите, 
ресурсите и системските процеси во АПРЗ. 
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ВНАТРЕШНА СОСТОЈБА 
Развојот на земјоделскиот сектор во многу зависи од зајакнувањето и 
кохерентноста во делувањето на јавните институции, како и од зголемениот 
квалитет на услугите во земјоделскиот сектор. Преку директна поддршка на 
советодавните услуги со зајканување на националната советодавна служба – 
АПРЗ, како значаен чинител во развојот на земјоделството, се надминува 
слабата финансиска состојба на македонските индивидуални земјоделци.  

Системот на советодавните служби и од организационен аспект и од аспект на 
советите и информациите, потребно е да демонстрира сензибилност кон 
актуелните движења и случувања  во земјоделството, така што се организираат 
во сервиси пресретливи на барањата и потребите кои ќе креираат и 
испорачуваат искористливи практични услуги од страна на субјектите во 
земјоделството. 

Основен предуслов е дополнителната едукација на земјоделците во врска со 
производните технологии и продуктивноста.Трансферот на знаења со цел 
субјектите во земјоделството да носат самостојни, издржани одлуки 
претпоставува воспоставување на моќен ефикасен систем на комуникација и 
пренесување на информации.  

Исто така, АПРЗ преку своите програми, имајќи го во предвид моменталниот 
развој на земјоделскиот сектор, стандардот на земјоделците, преку своите 
техничко-економски советодавни пакети, придонесува во подобрување на 
моменталната состојба во земјоделскиот сектор, правејќи го конкурентен, со 
што директно влијае на подобрување на економскиот развој. Едукацијата на 
индивидуалните земјоделски производители за примена на нови научно-
технички сознанија, ќе го подобри животниот стандард на земјоделците, а 
воедно ги поддржува евро-интеграциските процеси. Советодавните услуги 
овозможуваат трансфер на нови знаења и технологии, поддршка при 
аплицирање во нови инвестиции, го подобруваат животот во руралните области 
и градат предуслов за подобрување на инфраструктурата. 

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ 
АПРЗ е основана со Закон (Сл. весник бр. 3/98), со поддршка од Проектот од 
Светска банка, а во согласност со Стратегиите за развој на земјоделството на РМ, 
со имплементација на реформите се изврши реорганизација на поранешните 30 
Центри за развој на индивидуалното земјоделство кои беа финансирани од 
Буџетот на Р. Македонија преку МЗШВ и истите се трансформираа во работни 
единици групирани во шест регионални центри во рамките на АПРЗ, со 
Дирекција во Битола.  

АПРЗ во правна светлина е самостоен орган на државната управа со надлежност 
во Законот за  основање на АПРЗ и со општи допирни точки, надлежности 
уредени во повеќе материјални закони од областа на земјоделството и 
руралниот развој. 
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Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за државни 
службеници (Сл. Весник на РМ бр. 114/09), вработените во АПРЗ од 01.01.2012 
година имаат статус на државни службеници. 

СПЕЦИФИЧНОСТ НА АПРЗ 
АПРЗ како орган на државната управа има својство на правно лице во функција 
на креирање и давање висококвалитетни советодавни услуги во земјоделството 
што резултира со директна и индиректна поддршка и резултат во: 

 Подобрување на едуцираноста и неформално образование кај ЗС;  
 Интеграција во ЕУ; 
 Постигнување зголемен економскиот раст, вработеност, пораст на 

животниот стандард, конкурентност, квалитет на живеење.  

АПРЗ се издвојува со своја специфика во реализацијата на активностите со 
останатите Министерства и Агенции, особено со МЗШВ, во делот на постојаната 
присустност на советниците на терен кај ЗС. Советниците во АПРЗ преку 
постојани и континуирани средби со земјоделците, покрај размената на 
информации даваат квалитетни, навремени, стручни совети во секторот 
земјоделство и помагаат во правилна распределба и аплицирање на средствата 
од Програмите на Владата на РМ за поддршка во земјоделството. Во насока на 
компатибилност со стратешките цели и приоритети на Владата на РМ и нивно 
ефикасно реализирање, АПРЗ е устроена како Национална советодавна служба 
со следните специфики:  

1. Со активностите АПРЗ продуцира рамномерен развој на руралните 
подрачја со непосредни активности од страна на советниците и во оние 
делови од државата каде што комерцијалните советодавни служби 
немаат интерес за давање на нивните услуги.  

2. Активностите на националната советодавна служба и нивните 
советодавни услуги се карактеризираат со непристрасност и 
непрофитабилна ориентираност. 

3. Јавната советодавна служба - АПРЗ ја балансира севкупната ситуација во 
сферата на советодавните услуги, на начин на кој комерцијално 
ориентираните даватели на советодавни услуги не би имале 
неприкосновеност во нивното делување и формирањето на цените на 
советодавните услуги.  

4. Преку националната советодавна служба државата добива реални, 
непристрасни, веродостојни и точни информации од теренот, кои што 
информации и податоци се нужни за градење на стратегија во 
земјоделскиот сектор и негова поддршка во развојот. Овие информации 
наменски може да ги користат сите државни институции, но и сите 
правни и физички лица во реализацијата на своите потреби.  

5. Глобалната поставеност во земјоделскиот сектор, МЗШВ го става во 
улога на креатор на севкупните политики во тој сектор, а АПРЗ е 
имплементатор на таквите политики, особено во советодавната сфера. 
Непосредниот контакт на советодавецот со земјоделецот кој што се 
темели на взаемна долгогодишна доверба, е основен атрибут на 
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 Се зајакнува хиерархиската организација во по хоризонтална 
структуираност (рамна структура со децентрализирани, полу-независни 
регионални тимови); 

 Се овозможува поддршка во носење одлуки во посебни технички 
области на регионално ниво; 

 Се  даават информации на воедначен начин ширум земјата; 
 Се подобрува знаењето или комуникација на информации до поголема 

група советници на редовна основа.  

РЕЛАЦИЈА СО ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ 
Агро-компкексот во себе опфаќа многу широко поле на делување и во рамките 
на неговите потреби и активности се испреплетуваат повеќе чинители. 
Единствениот пат до продуктивност и развој на земјоделскиот сектор е патот на 
синхронизација на сите чинители во тој сектор преку што би се добило нивно 
синергистичко влијание и делување. На тој начин, АПРЗ како еден од значајните 
чинители во агро-комплексот својата организациона поставеност и активности 
ги насочува токму во насока на компатибилност со севкупните збиднувања во 
тој комплекс, со стремеж кон придонесување во синергистичкото делување на 
сите чинители. Тој стремеж е во насока на поголема продуктивност и 
благосостојба на земјоделците.   

 

ФУНКЦИИ, ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ 
Модерните алатки и пристапи за стратешко планирање и управување со 
квалитетот перманентно се користат во развојот на советодавните услуги. Затоа, 
менаџментот на АПРЗ заедно со сите вработени, силно го поддржуваат 
спроведувањето на стратешкиот план и програмата за работа, како современи 
алатки за брзо и ефикасно прилагодување на променливите услови и 
многустраните далекусежни последици во услови на глобализација. 

Слика 4 Релација АПРЗ - надворешност 
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Стратешкиот план на АПРЗ истовремено обезбедува конзистентност со 
среднорочните стратегиски акти и Програма за работа на Владата и утврдените 
приоритети на Владата на Република Македонија. Преку механизмите на 
координација, обезбедена е и потребната усогласеност и заеднички тимски 
настап во врска со спроведување на конкретни мерки и активности во делот на 
хоризонталните програми со ресорното министерство т.е. со МЗШВ и други 
институции со мисија во земјоделството и руралниот развој. 

За таа цел стратешкото планирање како дел од стратешкиот менаџмент во 
рамките на современото управување кој го опфаќа тригодишниот развоен план 
на Агенцијата резултира на учеството на сите вработени преку креирање на 
конкретни предлози и идеи кои помагаат да се направи систематска анализа на 
внатрешното и надворешното опкружување во кое делува Агенцијата и 
евалуација на досегашните постигнувања.  Системскиот пристап во рамките на 
анализата на постојната состојба во процесот на стратешко планирање служи 
како силна аналитичка основа за утврдување на идентитетот на Агенцијата 
преку изјавата за мисија и визија, како и одредување на приоритите и целите 
кои реално, во согласност со капацитетите и ресурсите, може да се постигнат во 
среден рок.  

Заради добивање на сеопфатна слика за одвивање на системот на 
функционирање на АПРЗ, се дефинираат работните процеси по места на 
настанување и протокот на информации помеѓу нив и основните параметри за 
реализација на различни нивоа, сé до имплементација кај крајниот корисник. 

 

Слика 5 Мапа на работни процеси и проток на информации 
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ФУНДАМЕНТАЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА 
ГРАДЕЊЕ НА ПРОГРАМИ И ПЛАН ЗА РАБОТА 
НА АПРЗ 
Услов за креирање на програмите и програмските активности се  постоечките 
критериуми: законска рамка, расположиви капацитети, владините приоритети, 
усогласеноста со програмските активности на МЗШВ, но и потребите на крајните 
корисници - индивидуални земјоделски производители.

 

Слика 6 Групирање на програмските активности во АПРЗ 

Конкретизирање на задачите и обврските на АПРЗ: 

 Развивање на индивидуалното земјоделско производство според 
специфичностите на регионално ниво; 

 Мерење и евалуација на квалитетот и квантитетот на спроведени 
советодавни услуги кај ЗС; 

 Креирање на квалитетна база на податоци од ЗС како услов за подобрување 
на микро и макро согледувањата во аграрот - Систем за мониторинг на 
фарма (ФМС); 

 Овозможување континуитет на Мониторинг на фарма со воспоставување 
сметководство на фарма и имплементација на Европскиот FADN (Farm 
Accountancy Data Network);  

 Создавање услови за флексибилна и пазарно ориентирана рурална 
економија преку развојот на земјоделското производство;  

 Пазарно земјоделско производство според стандардите на ЕУ со неговите 
количински и економски параметри; 

 Зајакнување на категоријата на професија „Земјоделец“; 
 Спроведување на владини и невладини мерки од поширок интерес за 

државата;  
 Зајакнување на АПРЗ како линк помеѓу науката, Владата и ЗС, како и 

зајакнување на соработката помеѓу земјоделските производители со 
преработувачите, потрошувачите и другите учесници во ланецот на 
земјоделскиот сектор; 
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА АПРЗ 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СОВЕТОДАВНАТА 
УСЛУГА  
Во функција на наведениот приоритет се развиваат следните цели во согласност 
со ЕУ барањата: 

 подобрени знаења и вештини на советниците за поледелство, сточарство, 
градинарство, лозаро-овоштарство и агроекономија и трансфер на знаења 
кај земјоделските производители во насока на остварување на 
профитабилно, конкурентно и пазарно ориентирано земјоделско 
производство, особено во делот на заштита на животната средина, 
оптимално искористување на природните ресурси, диверзификација на 
руралните средини, зачувување на автохони раси и сорти и сл.; (извршена 
обука на 100 советници врз основа на специјалноста) 

 креирани и испорачани пакети на советодавни услуги од областа на 
поледелството, сточарството, градинарството и лозаро-овоштарството; (60 
ТЕСП) 

 имплементирање на функционален систем за интеркомуникациска 
евиденција со корисниците (фармер – советник/ профил на фарма) 

 имплементација на информатичкиот систем СЕМПА со кориснички пристап и 
методологија за конкретизација на квалитетни советодави услуги.(можности 
за квантитативено прикажување на дадени совети, ангажираност на 
советнисите, можност за мониторинг и евалуација на дадени совети со 
добивање оцена за квалитет од реализација, добивање на процентуални 
показатели од задоволство на клиент).  

ПОДДРШКА ВО КРЕИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИ 
ПРОЕКТИ  
Во функција на наведениот  приоритет се развиваат следните цели: 

 информирани ЗС; (воспоставени директни контакти со 50000 земјоделски 
производители по национални програми, ИПАРД и др.); 

 обезбеден функционален капацитет за целосна пресретливост во изработка 
на деловни планови и инвестициони планови на секој апликант обратен до 
АПРЗ; (услужен секој земјоделец кој се обратил); 

 обезбедена поддршка за реализација на проекти кофинансирани од 
буџетски и меѓународни средства кон локални самоуправи, проекти за 
меѓугранична соработка и сл.; 

 унапредување на свеста за  заштитата на животната средина во процесот на 
земјоделското производство.  
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НАДГРАДБА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ - СИСТЕМ ЗА 
МОНИТОРИНГ НА ФАРМА/ФАДН-МРЕЖА НА 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
СТОПАНСТВА 
Во функција на наведениот приоритет се развиваат следните цели: 

 воспоставена сметководствена евиденција кај ЗС; (600 ЗС) 
 подобрување на софтверското решение во функција на корисниците;  
 подобрен квалитет на податоци во базата. 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ 
Во функција на наведениот приоритет се развиваат следните цели: 

 целосна имплементација на дефинираните системи од Функционално-
организационата анализа во насока на зајакнување на капацитетите; 

 обезбедување на непречен проток на информации и документација и развој 
на информатичките системи; 

 функционирање на Стратешкото тело и координативните групи; 
 практицирање на финансискиот систем според видови на активности; 
 имплементација на информатичкиот систем СЕМПА во делот на мониторинг 

и евалуација на активности со индикатори; 
 Воведен стандард за квалитет во јавната администрација ИСО 9001:2008. 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ВО 
АПРЗ СО ИМПЛЕМЕНТИРАНИ СОФТВЕРСКИ 
РЕШЕНИЈА 

ИНТЕГРАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ПОТСИСТЕМИ ВО ПРОФИЛ 
НА ФАРМА 
Интегрирањето на постојните потсистеми во системот Профил на фарма, 
формира база на податоци која ги опфаќа следниве подсистеми: SEMPA, ПРА, 
ФМС/ФАДН, FAM, СМС. 

SEMPA – Потсистем за евидентирање, следење и планирање на 
активности на АПРЗ  
Со цел да се зголеми ефикасноста и ефективноста во реализацијата на 
годишните планови за работа, во АПРЗ е имплементиран системот SEMPA. 
Системот дефинира конкретни проекти и под-проекти поврзани со одредени 
вработени, клиенти, баратели на услуги, потребни ресурси, постапки и упатства 
кои се користат, евиденција на време на задачите и условите на проектот со 
записи (листи, слики, итн.). Целокупната активност се следи и оценува според 
индикатори на различни нивоа на пристап и одговорности. Исто така, се врши и 
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евидентирање на мислењето и задоволството на клиентите за доставените 
услуги. 

 

Слика 9 Функционална поврзаност на системот СЕМПА 

ПРП - Потсистем за Партиципативна рурална проценка 
Претставува проценка на руралните области со учество на населението. Тоа е 
пристап кој вклучува различни партиципативни техники и алатки за собирање 
на податоци кои овозможуваат засегнатите страни да ги анализираат своите 
проблеми, а потоа да планираат, имплементираат ида го оценуваат напредокот 
и успехот на договорените решенија. ПРП е основна активност која е редовна 
обврска и должност на секој советник за дијагностицирање на проблемите и 
изнаоѓање решение со учество на луѓето во руралните области. 

Целта на оваа активност е партиципативно прибирање на физички, социо-
економски и агро-економски информации од населението кое живее во 
руралните области, информации кои понатаму ги користат вработените во АПРЗ 
за изработка на програми, планирање и менаџмент, како и управување со 
програмите за работа во дисперзираните канцеларии. 

ФМС / ФАДН - Потсистем за мониторинг на фарма/Мрежа за 
сметководствени податоци од земјоделски стопанства 
Поддржува тековна активност на секој советник во АПРЗ, нејзиното значење е 
акцентирано со Законот за основање на мрежа за сметководствени податоци од 
земјоделски стопанства. За успешно спроведување на активноста се 
дефинирани обрасци за собирање на податоци, изграден е ИТ софтвер, 
прирачници за собирање и внесување на податоци во системот, дефинирана е 
програма со одобрен буџет. Оваа активност вклучува најмалку 600 фарми со 
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евиденција на нивните основни податоци, расположливите ресурси, приходи, 
трошоци, труд, инвестиции, други информации. 

Основа за успешна реализација на оваа активност е добрата соработка и 
доверба меѓу земјоделците и советниците, стручноста на советниците, 
собирањето и обработката на навремени и точни податоци, компатибилен 
повеќекориснички софтвер, непречен проток на информации помеѓу 
земјоделците и советниците, имплементација на современи и квалитетни услуги 
на фармата и примарно, одговорен пристап на советниците кон оваа активност. 

 

Слика 10 Интеракција помеѓу организацискиот развој, користењето на податоците 
и квалитетот на податоците 

 
FAM - Потсистем за анализа и мониторинг на фарма 
Основна дејност АПРЗ е обезбедување на советодавни пакети за фармите кои 
соработуваат со АПРЗ. Советодавни пакети се производи/услуги на АПРЗ кои се 
подготвени со цел да се подобри квалитетот на производството на фармата и на 
тој начин да се зголеми продуктивноста на фармата. Советодавни пакети се 
подготвени од страна на АПРЗ, врз основа на моменталната состојба на 
производство во одредена фарма, односно, врз основа на податоците собрани 
на терен.  
Врз основа на податоците собрани од теренот, советниците од АПРЗ 
спроведуваат анализи и предлагаат мерки преведени во советодавни пакети. 

Преку понатамошна обработка, тие може да се користат за да се процени 
состојбата на производство по регион, за различни производи од растително 
или животинско потекло. Овие анализи се вршат за потребите на различните 
институции кои соработуваат со АПРЗ и нивната цел е за планирање и 
поставување на стратегии на макроекономско ниво. 
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Слика 11 Проток на информации 

ПРИМЕНА НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СОБИРАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИ И НИВНО ИНТЕГРИРАЊЕ ВО СИСТЕМОТ 
Развојот на информациската и комуникациската технологија овозможува нивна 
практична примена како алатки за обезбедување на навремени, точни и 
квалитетни услуги. 

Мобилна апликација за внес на податоци „in situ“ 
Во насока на подобрување и оптимизирање на постапката на размена на 
информации на терен, во АПРЗ е развиена мобилна апликација, наменета за 
работа на терен. Со користење на мобилна апликација на теренот, двојниот 
внес/ажурирање на податоците од фармата, прво на хартија, а потоа и во 
електронска форма е избегнат. Снимените податоци во мобилните уреди 
автоматски се префрлуваат во една централна локација во Централната база на 
податоци на АПРЗ. Ова резултира со понатамошно подобрување и 
унапредување на квалитетот на услугите обезбедени од страна на АПРЗ за 
земјоделците. 

Гео локација на фарма 
Покрај горенаведените функционалности за внес на податоци за фарма според 
пропишан образец од АПРЗ, мобилна апликација и мобилниот уред 
обезбедуваат и автоматско добивање на локацијата на фарма со помош на GPS 
координатите. 

При користење на оваа функционалност за автоматско преземање на локацијата 
на фарма, картата на Република Македонија заедно со локацијата на фармата 
може да се прикаже на мобилниот уред, со користење на гео-локација.  

SMS инфо 
Активности спроведени од страна на АПРЗ се од различна природа, но 
насјнапред се советодавни и информативни. Во овој поглед, информирањето за 
одржување на разни едукативни средби и конференции е еден дел од спектарот 
на активности од организационен карактер. Особено важни се ефективноста и 
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ефикасноста при процесот на информирање, кој вклучува информирање од 
превентивна природа која обично е масовен карактер. Тоа подразбира 
автоматизација на процесот на информирање со имплементација на веб-
базирано решение за испраќање на SMS пораки за еден или повеќе фармери 
кои соработуваат со АПРЗ, како дел од интегрирано решение за евидентирање 
на активностите на вработените во АПРЗ. 

Во согласност со наведените потреби, со функционалноста коа се обезбедува со 
SMS се обезбедува постојана, стабилна, едноставна и брза комуникација меѓу 
советниците и земјоделците, а тоа резултира со подобрување на квалитетот на 
услугите на АПРЗ наменети за земјоделците. 

Типови на анализи, извештаи и бенефиции од системите 
Комплетната слика на ситуацијата на микро и макро податоци од фарма и 
околината на фарма во руралните области, овозможува споредба на географски 
локации и временски периоди. 

Аналитичките извештаи кои се добиваат од системот се основа за креирање на 
советодавни услуги. Од анализите што може да бидат подготвени од Профилот 
на фарма, суштински дел е практична примена на анализи и извештаи директно 
за клиентите во форма на достапни и разбирливи начини на прикажување. 

ПРЕГЛЕД  НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  

ПРЕГЛЕД  НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  
 едукативни средби за подигање на капацитетите на советниците - повеќе 

од 25 работилници и предавања во делот на ФАДН, одржливи 
земјоделски практики во руралните средини, концептот на вредносни 
синџири, улогата на советодавните служби во имплементација на ЕУ 
претпристапните фондови, развој на човечките капацитети во 
земјоделскиот советодавен сектор, партиципативна рурална проценка, 
управување базирано на резултати, ЛЕАДЕР пристапот во рамките на 
ИПАРД програмата, оценка на влијанието врз животната средина во 
земјоделството, добра земјоделска пракса (ДЗП) и агро еколошка мерка 
(АЕМ), лобирање и застапување, менаџмент; 

 мапирани над 15 рурални средини преку користење на методот на 
партиципативна рурална проценка (ПРП), прибрани податоци и 
информации за руралните заедници во рамките на дисперзираните 
канцеларии;  

 примена на алатките од Партиципативна Рурална Проценка со што на 
руралните заедници им се овозможи подигање на свеста за дефинирање 
на проблеми, потреби и нивно директно вклучување со интенција на 
отсликување на реалната состојба и потребите од терен. Со тоа се 
овозможи градење на советодавни групи кои се предуслов за 
иницирање на развој на руралните средини за запознавање со ЛИДЕР 
пристапот т.е. се овозможува поголема и непосредна информираност за 
користење на средствата од Програмата. 
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График 1 Број на едукативни информативни средби и присутни 

 

 

График 2 Посети и денови во дисперзирани канцеларии по Регионални Центри 
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РЦ/РЕ Посета на ЗС Денови за посета на ДК

Битола 570 190
Струга 168 48
Прилеп 490 144
Крушево 145 47
Ресен 157 49
Охрид 135 48
Д. Хисар 138 46
Тетово 478 145
Гостивар 182 45
Кичево 142 43
Дебар 0 0
М. Брод 0 0
Скопје 555 146
Неготино 342 95
Кавадарци 187 48
Велес 260 65
Куманово 518 140
Св. Николе 0 0
Кратово 150 47
Кр. Паланка 0 0
Штип 334 90
Кочани 361 95
Виница 0 0
Пробиштип 0 0
Берово 186 60
Делчево 144 45
Струмица 340 97
Радовиш 126 45
Валандово 328 80
Гевгелија 468 120

 

Табела 1 Број на посети на земјоделски стопанства и диспензирани канцеларии 

 

График 3 Реализирани директни контакти и изготвени апликации за програмата за 
рурален развој 
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ПРЕГЛЕД  НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМИ  

Програма: Давање на стручни советодавни услуги кон ЗП 
Советодавните активности кои АПРЗ како јавна советодавна служба во 
Република Македонија ги реализира во насока на информирање, едукација и 
обука на земјоделските производители во врска со актуелностите во 
земјоделството се однесуваат на:  

 едукација за примена на современи агротехнички мерки, користење на 
сертифициран семенски материјал, здружување на земјоделците во 
земјоделски задруги и други форми на организација, добра земјоделска 
пракса, употребата и квалитетот на вештачките ѓубрива и средствата за 
заштита, подобрување на квалитетот на млекото и сл.; 

 реализација на студија за истражување на мислењето на корисниците 
на советодавните услуги и факторите кои влијаат врз искористувањето 
на ИПАРД, проценка на капацитетите на земјоделците за искористување 
на ИПАРД. 

 размена на други информации и актуелности. 
 извршена посета на терен и организирани едукативни средби директно 

кај ЗС и организирани средби во 44 привремено отворени 
дисперзирани канцеларии, 1500 посети со опгат на 630 ЗС; 

 дадени индивидуални стручни 34.000 совети, препораки и информации 
со опфатеност кај 4000 фарми; 

 реализација на дводневна практична акција за калемење на 
самоникнати диви подлоги од крушасо цел: советодавни услуги од 
советниците со лозаро-овоштарска специјалност преку унапредување и 
остручување со практична обука за калемење на дивите круши; 
поддршка во развојот на еколошко производство во руралните 
средини; зајакнување на меѓусебната комуникација и соработка помеѓу 
чинителите во аграрот; промовирање на можностите за рурален развој 
и еко-селски туризам. 

 резултат од активноста на АПРЗ: Развој и проширување на 
советодавните услуги, облагородување на диворастечки овошни 
видови со практична примена на традиционални методи, Учество во 
развој на едукативниот процес за остручување на нови кадри во 
користење на методата за калемење на овошки. 

 извршена до-обука на 57 вработени за спроведување на СИЗП, 
поддржано од МЗШВ. 

Подпрограма: Поддршка која опфаќа реализација на мерки од 
програмата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој  

 Согласно сугестиите и препораките на Владата на РМ и согласно 
Агендата на АПРЗ за реализација на посети на населени места и 
одржување на трибини и средби со граѓани во руралните средини, 
редовно се реализираат информативни и едукативни средби на стручни 
и актуелни теми, пришто воедно се излагаат и тековните проблематики 
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со кои се соочуваат земјоделските производители со цел нивно 
надминување; 

 Организирање на информативни средби во руралните средини за 
информирање по објавен јавен повик за користење на финансиски 
средства од ИПАРД програмата, согледување на можностите и 
капацитетите на земјоделците за поголема искористеност на средствата 
од оваа програма; 

o реализација на Владината кампања „Учиме за ИПРАД“ во 
реализација на АПРЗ во соработка со средните земјоделски 
училишта во Република Македонија каде за целна група се 
учениците и наставниот кадар од средните земјоделски 
училишта кои во своите наставни содржини ги вклучуваат 
секторите кои ги поддржува ИПАРД програмата (10 обуки со 
опфат на 408 присутни); 

o Информирање по објавени јавни повици од Програма за 
финансиска поддршка во земјоделството и Програма за 
финансиска поддршка во руралниот развој; 

 Спроведени активности во реализација на ИПАРД програмата во делот 
на информирање, непосредна поддршка при пополнување на барања и 
подготовка на деловни планови на повеќе од 60 средби со опфат на 
повеќе од 675 потенцијални корисници; 

 Изработен и доставен извештај од евиденција на 600 фарми; 
 Активно учество на АПРЗ во поддршката на ЗП при информирање и 

аплицирање за средства од Програмата за рурален развој на секој 
заинтересиран земјоделец; 

 Реализирани 49 едукативно-информативни средби (трибини) за 
поддршка и информирање на земјоделските производители директно 
во руралните подрачја со опфат од 882 земјоделски стопанства 

 Редовно ажурирање на веб страната на АПРЗ со објавени 102 прилози 
во делот на активности/актуелности. Објавени се најчесто поставувани 
прашања и шаблон на деловен план за ИПАРД Програмата. На веб 
страната пристапиле 2610 корисници. 

Подпрограма: Развој која опфаќа реализација на активности 
кои се дел од Владините цели и истите се поддржани од 
домашни и странски институции 
 Изработени анализи, извештаи и препораки за развој на советодавната 

услуга како резултат на следење и истражување на состојбите на терен, кај 
ЗП; 

 Дефинирани 20 проблеми за одредени производи, како резултат на 
следење и идентификација на проблеми на терен, кај ЗП; 

 Обработка на информации и градење на база на податоци за изработка на 
ТЕСП; 

 Изработени 6 протоколи за позастапени култури и производи; 
 Успешно организирани 6 работилници од страна на АПРЗ за Регионалната 

програма за намалување на последиците од климатските промени во 
земјоделскиот сектор по барање на МЗШВ и Светска Банка. 
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Подпрограма: Изработка на техничко економски советодавни 
пакети наменети за ЗП 
 Изработени 12 ТЕСП според утврдена методологија на детектирани и 

приоретизирани проблеми на терен со активно учество на месното 
население во рурални средини при постоечките дисперзирани 
канцеларии. 

Програма: Одржување на систем за Мониторинг на фарма 
/Мрежа на сметководствено податоци за фарма 

 Користење на податоците од ФМС како алатка за развој на 
советодавната услуга и развој на ЗС; 

 Овозможени се шест посети на терен за прибирање на податоци со цел 
зачувување на континуитетот од 600 фарми; 

 Овозможени редовните работни средби на работната група; 
 Овозможена се консултации и поддршка на советниците во секој 

регион при прибирање, внес и контрола на податоци со користење на 
припремено упатство; 

 Овозможена надградба на софтверот за ФМС при внес на податоците во 
нивна електронска обработка со припрема на упатства; 

 Институционална соработка со МЗШВ. 

Програма: Управување и режија (Зајакнување на 
институционалните капацитети)  

 Овозможено одржување на постоечки ИС-софтвер и извршена негова 
надоградба; 

 Дефиниран информациски систем и софтвер – СЕМПА и развој на нови 
модули во рамките на системот кои го поддржуваат работењето на 
АПРЗ; 

 Одржани предавања и обуки за советниците поддржани од домашни и 
странски проекти; 

 Обработена целокупната документација во согласност со законските 
регулативи; 

 Стекнување на вработените со статус на државни службеници согласно 
Законот за државни службеници; 

 Склучени 15 договори за обезбедување на тековното функционирањето 
на АПРЗ. 

 Извршена надградба на капацитети кај 20 вработени за општ 
менаџмент, поддржано од проект на СИДА. 

Во рамките на проектот Шведско – македонско партнерство во статистиката 
финансиран од СИДА, се реализира серија од работилници и презентации 
наменети за надградба на знаењата на советниците од АПРЗ:  

 Менаџмент, менаџирање на активности и ресурси  
 Планирање и евиденција на активности  
 Интеграција на процесот на планирање, реализација и креирање на 

извештаи за активностите во софтверско решение  
 Вовед во системот за евиденција, мониторинг и евалуација и планирање 

на активности.  
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РЕЗИМЕ 
АПРЗ е одговорна за давање на стручна помош на земјоделски стопанства со 
цел зголемување на квалитетот, квантитетот и профитабилноста  на 
земјоделското производство со оптимализација на расположивите ресурси и 
нивна поголема искористеност. 

АПРЗ врз основа на потребата и обидот за инкорпорирање на определени 
елементи во нејзината структура, кои се од клучно значење за нејзиното 
функционирање, го акцентира следното: достигнување на посакуваната 
ефикасност во управување и раководење, стратешко планирање и делување, 
поставување на соодветен организациски модел, стекнување на доверба и 
почит кај целната група - земјоделците, но и пошироко, вградување на 
принципи и вредности својствени за нашата организациона култура и деловна 
етика, поголема фокусираност кон клиентите (на начин кој најдобро ќе ги 
задоволи нивните барања и потреби), соодветен капацитет за институционална 
подготвеност за прифаќање на промени, со што ќе се овозможи лесно 
прилагодување на промените во опкружувањето и зајакнување на техничката и 
технолошката опременост во областа на делувањето. 

Клучната суштинска цел на советодавната улога во областа на земјоделството е, 
преку континуирано надоградување и усовршување на научните, технолошките 
и техничките знаења на земјоделците да обезбеди преминување од 
традиционален начин на земјоделско производство во модерно производство 
насочено и флексибилно на потребите и барањата на пазарот. 

Предизвик на кој се фокусира јавниот советодавен сервис е  производство 
согласно регулативите на ЕУ, зајакнување на организационите капацитети на 
самите земјоделци, одржливо управување со природните реусрси и сл., како 
јавни добра испорачани преку јавниот советодавен сервис. 

Преку размена на информации и давање на бесплатни стручни советодавни 
услуги кај ЗС се надминува заостанувањето на развојот во руралните средини, 
напуштањето на селото и внатрешните миграции, неискористеноста на 
расположивите ресурси. Развојот на системот за интеркомуникациска 
евиденција со корисниците (фармер - советник), придонесува во приказот на 
реалната слика на агро-комплексот и имплементација на квалитетни 
советодавни услуги според потребите од теренот. 

Имајќи ја во предвид Програмата за работа на Владата на Република 
Македонија, потребите на корисниците на советодавните услуги, развојните 
програми и сопствените капацитети, АПРЗ дава свој придонес во развојот на 
земјоделството за подобар животен стандард на земјоделците. 

Резултатите произлезени од овие специфики на АПРЗ, преку функционални 
анализи, ги потврдуваат целите на АПРЗ и се овозможува креирање на 
долгорочни стратешки решенија во полето на советодавните услуги во 
земјоделството. 
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КОНТАКТ 

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА  
РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Пелагонка 2 , 7000 Битола, Македонија 

Телефон : +389 47 228 330 

Факс : +389 47 228 370 

Е-пошта : agencija@t-home.mk  

Веб страна : http://agencija.gov.mk/  
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