ЗДУЖЕНИЕ НА АГРОЕКОНОМИСТИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЗАЕМ)

Програма за работа на:

ЗДУЖЕНИЕТО НА АГРОЕКОНОМИСТИТЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЗАЕМ) ЗА МАНДАТЕН
ПЕРИОД 2017-2021 година

Скопје, 2016 година

1.Вовед
Здружението на агроекономистите на Република Македонија (ЗАЕМ) е
здружение на граѓани – агроекономисти, формирано со слободно
здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите
професионални, научни и социјални интереси и заради вршење дејности и
активности со цел обединување и организирање на своите членови за
проблемите поврзани со економиката во агрокомплексот. ЗАЕМ, исто така,
ги здружува агроекономистите со другите заинтересирани (почесни и
придружни членови), да даваат совети и идеи за конкретни економски и
политички прашања од областа на земјоделството, прехранбената
индустрија и руралниот развој во Република Македонија.
Од неговото формирање во 1997 година до денес, граѓаните се здружуваат
во ЗАЕМ заради остварување на поширок заеднички интерес, а тоа е развој
на одржливо земјоделство и рурални средини во Република Македонија.

2.Цели и задачи на ЗАЕМ:
2.1) Поврзување, обединување и организирање на своите членови на
прашања од областа на економиката во агрокомплексот и сите подрачја на
неговото дејствување, за успешен развој и зголемување на ефективноста
во агроекономската наука, практиката и образованието;
2.2) Соработка со државни и други институции за решавање на
агроекономски проблеми;
2.3) Заштита на општите професионални, научни и социјални интереси на
членовите.
За остварување на своите цели и задачи, ЗАЕМ:
2.4) Соработува со државните органи, стопанските претпријатија и фирми,
задругите, фармерските и семејните стопанства, претставници од јавниот
сектор и невладините организации во земјава и пошироко;
2.5) Покренува и законска иницијатива од агрокомплексот;
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2.7) Расправа за актуелни проблеми во агроекономската наука;
2.8) Работи за ширење демократијата, плурализмот, научната критика и
колегијалната етика помеѓу агроекономистите;
2.9) Ја чува и популаризира историјата на оваа професија;
2.10) Соработува со Универзитетите за подигање на нивото на високото
образование, итн.
3.Активности:
3.1.Организирање и спроведување на конференции со меѓународно
учество
Основна активност на ЗАЕМ вклучува традиционално одржување на
Конференција со меѓународно учество на две години, на којашто се
опфаќаат различни теми од областа на економиката во земјоделството,
руралниот развој, ресурсите и животната средина, храната и
потрошувачите, агробизнисот и сл.
2017 година:
Во текот на месец Октомври 2017 година ЗАЕМ планира да учествува како
коорганизатор на 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE
AND FOOD, што Ќе се одржи во Охрид, во рамки на прославата на 70
години од постоење на Факултетот за земјоделски науки и храна.
Во рамки на овој симпозиум ЗАЕМ ќе ја организира XI INTERNATİONAL
CONFERENCE OF THE ASSOCİATİON OF AGRİCULTURAL ECONOMİSTS
OF THE REPUBLİC OF MACEDONİA
2019 година
Во мај месец 2019 година во Охрид, ЗАЕМ ќе биде домаќин на 12-та
интеркатедарска средба на агроекономисти од југоисточна европа
(Словенија, Хрватска, Босна и херцеговина, Србија, Црна Гора и
Македонија). Паралено со одржување на интеркатедарската средба, ЗАЕМ
ќе организира и научна конференција по 12-ти пат.
2020 година
За 2020 година се планира ЗАЕМ да конкурира пред Европската
Асоцијација на агроекономисти за организатор на европски семинар

2021 година
Во текот на пролета 2021 година во Охрид ќе се организира 13-та научна
конференција, на тема што дополнително ќе биде дефинирана.
3.2.Учество на интеркатедарски средби на агроекономисти
ЗАЕМ зема активно учество на средбите што традиционално се одржуваат
помеѓу агроекономистите од регионот. Распоредот на средбите еследен:
2017 година
2018 година
2019 година
2020 година
2021 година

Белград, Република Србија
Бања Лука, Република Босна и Херцеговина
Охрид, Република Македонија
Подгорица
Сараево

3.3.Спроведување на научни и стручни истражувања, учество во
национални, регионални и меѓународни проекти, студии, анкети и сл.
Како и во изминатите 20 години од формирањето на ЗАЕМ (1997 година),
активно ќе земеме учество во аплицирање и реализирање на проекти во
коишто ЗАЕМ има научен и стручен потенцијал за успешна реализација.
3.4.Јакнење на капацитети на ЗАЕМ
3.4.1.Со цел за подобрување на хуманите ресурси на членовите на ЗАЕМ,
ќе се продолжи со потикнување и финансирање (во рамки на финансиски
можности) на учество на помлади истражувачи на Европски и Светски
конференции и конгреси од областа на агроекономика
3.4.2.Обнова на опрема (компјутери, печатачи и сл.) неопходна за
секојдневна работа на членовите на ЗАЕМ.
3.5.Издавачка дејност
Покрај печатење на завршни резултати од проекти во кои учествува ЗАЕМ,
како и зборници на трудови од одржаните научни конференции, во текот на
2017-2021 година се планира и печатење на 2 учебника од областа на
агроекономика, за потребите на студентите по агроекономика на
Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје.

3.6.Вмрежување
Здружението ќе остварува соработка со професионални здруженија и
образовни и научно-истражувачки институции, универзитети, фондации,
владини институции и други организации.
Ќе продолжи соработката со Европската Асоцијација на Агроекономисти
(ЕААЕ), како и со балканското здружение на агроекономисти.
3.7.WEB страна
Здружението ќе настојува целосно да ги искористи поволностите на
информатичката и интернет-технологијата и ќе ја одржува колку што е
можно побогата и функционална интернет-страница (www.zaem.mk)
На својата интернет-страницата здружението ќе ги презентира својата
мисија и стратегија за развој
На својата интернет-страница здружението ќе го одржува регистарот на
членови, при што секој член ќе има можност да се претстави со кратка
презентација.
Здружението ќе настојува да ја локализира интернет-страницата на
македонски и англиски јазик.
Здружението може да ја користи интернет-страницата за реклами и
спонзорства и на тој начин даобезбедува дел од средствата за своите
активности.
3.8.Новогодишен рекламен материјал
Традиционално ЗАЕМ во пресрет на новогодишните празници штампа
календари и запалки со логото на ЗАЕМ. Оваа активност ќе продожи секоја
година во периодот 2017-2021 година ќе се штампаат по 300 календари и
300 запалки.
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