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Основано во 2014 година, здружението ЛАГ АГРО ЛИДЕР успеа да се наметне на територијата на 

општините Долнени, Кривогаштани и Крушево, како сигурен партнер кој придонесува за 

подобрување на квалитетот на животот во руралните области преку спроведување на проекти во 

области на социјална заштита, рурален развој, туризам, култура, образование и економија. 

 

Здружението претставува јавно - приватно партнерство и го опфаќа јавниот, приватниот и 

граѓанскиот сектор во трите општини. Како непрофитно здружение, работи на подобрување на 

квалитетот на животот во руралните области со спроведување на проекти од областа на социјалната 

заштита, руралниот развој, туризмот, културата, образованието и економијата. 

Здружение за рурален развој Локална Акциска група АГРО ЛИДЕР Кривогаштани е доброволна, 

непрофитна, невладина, непартиска организаицја и преку информирање, едукација и мобилизација на 

заедницата ќе обезбеди меѓусебна соработка на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор и ќе 

придонесе за долгорочен развој на руралните области во општините Прилеп, Долнени, Кривогаштани 

и Крушево. 

Целите и задачите на ЛАГ ќе се постигнат врз основа на принципите на непрофитабилноста, 

стручноста, независноста, доброволно, солидарноста, одговорноста и транспарентноста, како основни 

принципи на дејствување 

 

Нашата мисија 

 

 

ЛАГ АГРО ЛИДЕР има за цел да обезбеди услови за постигнување подобра иднина за руралните 

области, со просперитетни бизниси и просперитетни заедници. ЛАГ АГРО ЛИДЕР ќе обезбеди 

стручни совети; професионална поддршка и практична помош за да им помогне на руралните 

бизниси и заедниците да ги постигнат своите цели. 

 

Нашата мисија е: 

 

- Да се изгради репутација на сигурен и независен партнер, препознатлив од сите засегнати 

страни: жители, деловната заедница, јавниот сектор и донаторите; 

- Да се идентификуваат и да помогнат во развојот на проекти кои придонесуваат за развој на 

заедницата; 

- Да стане првиот избор за донаторите и други извори на финансирање за проекти за рурален 

развој 

 

 

Нашата визија 

 

Визијата на ЛАГ АГРО ЛИДЕР е регионот каде што работи се развива да стане препознатлив за 

чисто еколошко опкружување, конкурентно земјоделство, зголемен број на мали и средни 

претпријатија и развиен рурален туризам. Тоа е визија во која социо-економските услови на 

населението постојано се подобруваат преку одржлив рурален развој, силно партнерство и мобилност 

на локалните ресурси. 

 

Нашата визија е: 

 

ОДРЖЛИВ РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЛАГ АГРО ЛИДЕР 
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Нашата  историја и достигнувања  
 

Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА Акциска Група АГРО ЛИДЕР Кривогаштани (ЛАГ АГРО 

ЛИДЕР) е основано во 2014 година, со главна цел да се спроведе ЕУ програмата ЛЕАДЕР на 

територијата на трите општини Долнини, Кривогаштани и Крушево 

Програмата ЛЕАДЕР започна како пилот проект во 1991 година, а подоцна се прошири и стана 

интегрален дел од политиката на ЕУ за рурален развој во рамките на Заедничката земјоделска политика 

(ЗЗП). ЛЕАДЕР е кратенка што се преведува во „Врски помеѓу активности за рурален развој“. 

Програмата ЛЕАДЕР е финансирана од Европскиот земјоделски фонд за рурален развој (EAFRD), 

односно најмалку 5% од политиките за рурален развој се доделуваат на програмата ЛЕАДЕР. Оваа 

програма може да биде поддржана од Европски фонд за регионален развој или Европски социјален фонд 

и обезбедува значително јавно финансирање од земјите-членки.    

Воспоставувањето на локални партнерства (локални акциони групи - ЛАГ) е важен елемент на ЛЕАДЕР 

пристапот. Пристапот ЛЕАДЕР промовира одржлив развој во руралните области на Европа и претставува 

составен дел на политиката за рурален развој на ЕУ. ЛАГ-овите се местата каде се донесуваат одлуки. 

Тие ги здружуваат ресурсите од јавниот, приватниот  И граѓанскиот сектор, воспоставуваат стратегии за 

локален развој и управуваат со финансиски ресурси. 

Здружението ЛАГ АГРО ЛИДЕР како локална акциона група работи на територијата на општините 

Долнини, Кривогаштани и Крушево. Во моментов, Република Северна Македонија сè уште не е 

акредитирана од ЕУ за да повлече средства за локални акциони групи. 

Во последните неколку години, ЛАГ АГРО ЛИДЕР креираше, пристапуваше до финансирање и спроведе 

повеќе проекти поврзани со руралниот развој на територијата на која работи 

Цели, задачи и принципи    

 

Главна цел и задача на ЛАГ АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ е да промовира и придонесе кон 

одржлив рурален развој на територијата на општините Долнени, Кривогаштани, Крушево преку 

иницијативи, партнерства и користење на постоечкиот ендоген потенцијал.  

ЛАГ АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ постапува согласно со 7-те принципи на ЕУ ЛЕАДЕР 

пристапот: Локална стратегија за развој заснована на одредена област, Локално јавноприватно 

партнерство, Пристап "од долу нагоре", Интегриран и повеќе секторски пристап, Иновации, 

Соработка и Вмрежување. 

  

Работата на ЛАГ-от се заснова на добрата европска пракса и следните начела:  

Одржлив рурален развој на територијата на која делува ЛАГ-от насочен кон вработување, 

зголемување на приходите на деловните субјекти и граѓаните и подобрување на стандардот на 

живеење, притоа водејќи сметка за зачувување на животната средина, културата и културното 

наследство и социјалните аспекти.  

Интегриран и повеќесекторски стратешки пристап со цел подобро искористување на 

ендогените ресурси, интеграција на локалните активности, градење на заеднички идентитет и 

заедничка визија за територијата, и идентификување на проекти за соработка врз основа на потребите 

на локалните заинтересирани страни  

Развој на партнерства и култура на соработка помеѓу сите заинтересирани страни од 

јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор на територијата.  

Пристап „од долу нагоре“ преку зголемување на учеството на локалните заинтересирани 

страни во градењето на партнерството и процесите на локален развој. Промоција на учењето и 

иновативни активности со цел мобилизирање на ендогените потенцијали на територијата. Активно 

барање на можности за соработка со други надворешни актери и други здруженија локални акциони 
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групи како клучен елемент за учење. Промоција на вмрежувањето, размена на искуства, добри 

практики и остварување на синергии.  
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Нашиот тим 
 

Локалната акциска група АГРО ЛИДЕР брои 25 постојани членови, од кои 6 - претставници на 

јавниот сектор, 7 - претставници на приватниот сектор, 8 - претставници на граѓанскиот сектор и 4 

физички членови. Членството на ЛАГ Агро Лидер брои и околу 30 придружни членки.  

 

Членови на Управен Одбор  

 

Име и презиме Позиција  Датум на назначување 

Даниела Цветаноска  Претседател 2019 

Марина Тошеска Член  2019 

Коста Мицкоски Член  2019 

Сашо Аџиоски Член  2019 

Сајда Хасановиќ Мујовиќ  Член  2019 

Севганија Ибраими Член  2019 

Илија Катмероски Член  2019 

Сашо Цуцулоски Член  2019 

Катерина Паскоска Член  2019 

Дејан Џокоски Член  2019 

Емилија Стефаноска Член  2019 

 

Членови на Надзорен Одбро 

 

Име и презиме Позиција  Датум на назначување  

Никола Мариноски Член  2019 

Жарко Маркоски Член  2019 

Михајло Николоски Член  2019 

 

Комисија за евалуација на проекти   

 

Име и презиме Позиција  Датум на назначување  

Даниела Крстеска Член  2019 

Драган Јанкоски Член  2019 

Жарко маркоски Член  2019 

Орхан Асани Член  2019 

Слаѓана Колеска Член  2019 
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Структура и управување 
 

 

ЛАГот е управуван од избрани претставници во надлежните органи на ЛАГот. 

 

 

ЛАГ ги има следниве органи: 

1. Собрание; 

2. Управен одбор; 

3. Надзорен одбор; 

4. Комисија за проценка на проектот 
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Дел 2 - Проекти 
 

Подобрување на продуктивноста и пазарниот успех на македонските фармери 

Главна цел на проектот е развивање на нови услуги кои би можеле да им ги понудиме на нашите 

постојани и потенцијални нови членки со кои ќе се подобрат секојдневните оперативни активности на 

нашите членови, генерирање на приходи и зголемување на профитабилноста и иницирање на 

подготвеност за инвестирање за подобрување или проширување на капацитетите. Врз основа на 

истражувањето за идентификација на клучните прашања на фармерите и релевантните чинители од 

земјоделскиот сектор од аспект на економски раст, започнавме со развој на следниве  услуги: (i) 

Земјоделски советодавни услуги, (ii) Пристап до финансии и развој на бизнис, (iii) Ветеринарна обука и 

(iv) Развој на модел за соработка помеѓу фармери и земјоделци. Сите овие активности се 

комплементарни, наменети за подобрување на знаењето, градење на вештини, стимулирање на 

економскиот раст и отворање на можности за вработување. Овој проект ќе овозможи достапност на 

услуги кои се фокусирани кон постигнување на вистинско влијание врз продуктивноста и достапноста на 

земјоделските производи. 

Проектот се имплементира од 1 август 2018 до 30 септември 2019 година со поддршка од 32390 УСД од 

Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем . 

   

 

 

МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И ГРАЃАНСКИ АКТИВИЗАМ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ 

 

Проектот започна со реализација на 01 ноември 2018, а завршува на 30 јуни 2020 година. Донатори на 

проектот се Македонски Институт за медиумска писменост.  
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Главна цел на проектот е ефективно анализирање, оценување, употреба и креирање на медиумски 

содржини од руралните средини, промовирајќи слобода на изразување.  

 

Специфични цели на проектот: 

1. Јакнење на поддршка на медиумската писменост меѓу населението во руралните средини и јакнење на 

поддршката за медиумите од страна на граѓанското општество во руралните средини за процесите на 

реформи во медиумскиот сектор 

2.  Подобрување на знаењата, вештините и ставовите на граѓанските организации во руралните средини 

во однос на медиумска писменост и креирање на квалитетни медиумски стории 

 

Во проектот учествуваат млади во руралните 

средини, жени и земјоделци, во целните рурални 

општини. Дел од Медиумите како засегнати 

страни се вклучени во целиот процес. 

Македонско радио е дел од јавниот 

радиодифузен систем, односно национална 

радио станица кое обезбедува вести, вклучен ќе 

биде порталот Инфо Компас, кој работи на 

регионално (Пелагониско) ниво и списанието 

Зелена Берза како нов пишан медиум кој има за 

цел да го информира локалното население со 

актуелните случувања во полето на руралниот 

развој. 

Во рамките на проектот се реализираат следниве 

активности:  

- Работилница за „агентите“ новинари на терен 

во руралните средини 

- Истражувачки стории и студии на случај 

- Три регионални средби за медиумска 

писменост 
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Со ефективно спроведување на активностите, следниве резултати ќе бидат постигнати: 

 

1. Зголемена присутност на граѓански новинари во руралните средини и зголемена медиумска 

покриеност на локално и регионално ниво  

2. Користени нови методи за вклучување на населението од руралните средини во медиумите  

3. Обучени представници на ЛАГови за создавање на квалитетни медиумски продукти – текстови и 

студии на случаи 

4. Зголемена соработка на ЛАГовите и населението во руралните средини за постигнување на заеднички 

цели 

 

 

ЛЕАДЕР мерки - неопходни практики за одржлив рурален развој 

 

Во периодот од 01 јануари до 31 август 2019 година, ЛАГ Агро Лидер го спроведуваше проектот 

ЛЕАДЕР мерки - неопходни практики за одржлив рурален развој.  

Главна цел на проектот е да се зајакнат заедничките напори и капацитети на стратешките чинители во 

практикување и имплементирање на ЛЕАДЕР пристапот за постигнување рурален развој   

Краткорочни цели:  

 - Креирање и зајакнување на ЛЕАДЕР пристапот кој ќе овозможува дијалог меѓу релеватните 

чинители (МЗШВ, локални самоуправи, граѓански организации, бизнис сектор, јавни институции, 

мрежи, асоцијации, итн.)  

- Зголемување на информираноста и подигање на свест преку креирање на платформа за дијалог меѓу 

релеватните чинители (МЗШВ, локални самоуправи, граѓански организации, бизнис сектор, јавни 

институции, мрежи, асоцијации, итн.)  

- Поттикнати акции за застапување и лобирање на ЛАГовите и Мрежата на ЛАГови пред 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  

Проектот претставува холистички пристап „од долу нагоре” врз основа на специфичната природа на 

локалните проблеми, каде што локалните заинтересирани страни ги здружуваат силите за да ги 

искористат ефективно внатрешните потенцијали на нивната територија. Целите на проектот директно 

се насочени кон напорите да се зајакне улогата на институциите на локално ниво и на ниво на 

поголемо учество на граѓаните во локалните процеси преку воведување на ЛЕАДЕР пристапот. 

Преку серија на активности и настани произлегоа следниве резултати: 

 

1. Започната иницијатива за воведување на ЛЕАДЕР пристапот во ИПАРД 2 програмата (2014 – 

20202)  

2. Креиран Документ за јавна политика  

3. Подобрена соработка со ЛАГови од сите плански региони  

 

 

4. Зголемено вклучување на сите стратешки чинители 

за подобрување на локалните потреби и развој на 

руралните средини  

Р.4. Разработен конкретен предлог за политика кој ќе 

биде алатка за застапување и лобирање за 

имплементирање на моменталниот Закон за 

земјоделство и рурален развој  

 

Вкупната вредност на проектот е 506 600 денари, а 

финансиран од Македонско здружение на млади 

правници.  
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Општински акции за градење на мир 

 

Проектот се спроведуваше во периодот од 1 мај до 31 ноември 2019 година.  

Главни цели на проектот се:  

- Зајакнување на перспективата на заедницата во формулацијата и спроведувањето на мирот, 

помирувањето и решавањето на конфликтите; 

- Зајакнување на учеството и придонесот на заедниците во националните и регионалните мисии во кои 

Република Македонија учествува, 

- Спречување на насилството и заштита на правата на граѓаните во време на мир, конфликт и 

хуманитарни катастрофи 

Во проектот учество зедоа Комисија за односи со заедницата, граѓански организации (ГО), Млади во 

општините Прилеп, Кривогаштани, Крушево и Долнени, медиуми и претставници на политичките 

партии од локалните самоуправи.  

Од проектот произлегоа следниве резултати: 

- Воспоставени врски помеѓу централните актери и клучните актери преку постојан проток на 

информации што се даваат на месечна основа и за време на состаноците на проектниот одбор 

- Зголемено знаење за методите на градење мир и помирување 

- Организирани 4 заеднички акции за спречување меѓуетнички конфликти, градење на мирот и 

помирување со неформални групи 

- Воспоставена нова традиција на меѓуопштински настани за меѓуетнички соживот 

- Вештините за помирување, градење на мирот и взаемно прифаќање на различностите 

- Управување со проекти и спроведување на социјални активности за градење на мирот и помирувањето 

 

- Обезбедена заедничка поддршка во форма на учество на настани, вклучување на отворени јавни 

дискусии, провоцирање на медиумите за истражување и промовирање на влијанието на проектот.  

- Медиумско покривање на активностите и настаните 
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Вкупната вредност на проектот беше 387 450 денари, а финансиран од ЕУ преку Организацијата 

Младински Центар од Сараево.  

 

 

 

 

 

Саем за земјоделски производи подготвени од руралните жени - Одбележување на 15ти Октомври - 

Меѓународниот ден на руралната жена 

 

На 15ти Октомври 2019 во Прилеп во организација на Здружението за рурален развој Локална 

Акциона Група АГРО ЛИДЕР за прв пат се одржа манифестација за промоција на земјоделски 

производи подготвени од жените од руралните средини. Оваа активност е во склоп на активностите 

на ЛАГ АГРО ЛИДЕР за одбележување на 15ти Октомври – Денот на руралната жена. 

Во склоп на манифестацијата беа реализирани следниве активности 
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-изработка на промотивно видео за активната вклученост на жените од руралните средини во 

производството на примарни земјоделски производи 

-изработка на промотивни флаери и постери за промоција на манифестацијата – саем на земјоделски 

производи подготвени од руралните жени 

-одржување на Саем за промоција на земјоделски производи подготвени од жените во руралните 

средини. На саемот беа застапени следните изложувачи: 

-  Крушевска Жена – со традиционално месени производи,  

- производи од шумски плодови – мармалад од шипки, слатко од капини, слатко од малини, 

слатко од аронија, џем од сливи, ликер од шумски плодови, ракија од аронија 

             - домашни тестенини – кори и тарана 

              - домашен ајвар 

- Органски планински мед – од подрачјето на село Крстец, Прилеп (Блага Крстеска) 

- Пчеларство Бошкоски – мед и пчелни производи 

- Зоралек Маринковиќ – производи од мед декларирани како здрава храна 

- Козјо и кравјо биено сирење сирење – од Крушевскиот Регион (Соња Паскоска и Марина Тошеска) 

 Во склоп на саемот, имаше и промоција на нова опрема од Евростил и можности за кредитирање од 

Хоризонти. 

 

 

На манифестацијата и претходеше 

Конференција на тема “Зајакнување на жената 

од руралната средина”, каде претставници на 

јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор дадоа 

свој придонес во идентификување на клучните 

приоритети за социо-економско зајакнување на 

руралната жена. 

Активностите беа промовирани во локалните и 

националните медиуми, а воедно беа дел од 

програмата на ЛАГ АГРО ЛИДЕР како учесник 

во светската кампања – 17 денови активизам за 

зајакнување на руралната жена 

Преку проектните активности се: 

- Промовира улогата на руралната жена за равој 

на земјоделството и руралниот развој 

- Промовираа производи произведени од 

руралните жени во нашата земја со што се придонесе за економско зајакнувањ е на жените до 

руралните средини  

- Се овозможи креирање на препораки за отворање на можности за целосно искористување на 

потенцијалот на руралните жени, како двигатели за развој на земјоделството и одржливи рурални 

заедници. 

Проектот беше финансиран од Министерство за земјоделство со вкупна сума од 84 000 денари.  
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Културни денови во Кривогаштани 

Главна цел на проектот е промоција на театарската и културно – уметничката уметност на 

територијата на општина Кривогаштани.  

Проектните активности се спроведува 2 (два) денови:  

Ден 1: Првиот ден (09.11.2019) беше посветен на културно – уметнички друштва и нивните 

традиционални игри и ора. Традицијата е составен дел од руралните средини, па овој ден 

претставуваше заедничка дружба за промоција и зачувување на традиционалните песни и ора. На 

овој ден настапија 2 културно – уметнички друштва од Прилеп и Демир Капија. Целта на овој ден 

беше промовирање, но и зголемување на мотивацијата на населението за формирање на културно – 

уметничко друштво и во општина Кривогаштани.  

Овој ден овозможи соработка помеѓу граѓанскиот сектор и општина Кривогаштани за заедничка цел – 

промоција на културното и уметничкото богатство и отворање можности за сите да бидат дел од Нов 

Културен Бран 

Ден 2: Втроиот ден беше одржана професионална театарска претстава. Професионалниот театар Војдан 

Чернодрински од Прилеп изведе театарска претстава со што ќе го направи првиот чекор  за доближување 

на театарската уметност во руралните средини. Во општина Кривогаштани не се одржуваат театарски 

претстави, па со ова ќе се поттикнат населението и локалните власти повеќе да иницираат и посетуваат 

театарска и драмска уметност. Населението во руралните средини скоро и да нема пристап до 

театарската уметност. Ова беше одлична можност да се посети театарот и да поттикне поголема 

посетеност на населението од руралните средени за оваа уметност. 

Одобрениот износ за реализација на овој проект е 60 000 денари финансирани од Министерство за 

култура.  

 

ЕУ скептицизам наспроти ЕУ оптимизам во руралните средини 

Проектот започна со реализација на 01 ноември 2019, а ќе трае до 30 април 2020 година. Финансиран е од 

Фондација Отворено општество Македонија во износ од 6 840 долари.  

Главна цел на проектот е :  

-Формирање на граѓански капацитети кои би придонеле за подобра информираност на граѓаните во 

руралните средини, за подигање на јавната свест во насока на разбирање на потребните реформски 

процеси за Судството и Темелните права, и кои обврски треба да се исполнат  би биле потребни за 

пристапување кон Европската Унија.  
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Главна цел на проектот е: Зголемување на граѓанските капацитети за подобра информираност на 

граѓаните во руралните средини во насока на разбирање на потребните реформски процеси за 

Судството и Темелните права во процесот на пристапување кон Европска Унија  

1. Истражување со анкета на граѓаните во руралните средини на Општина Крушево, Општина 

Долнени, Општина Кривогаштани и Општина Прилеп за нивното мислење за процесот на 

пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија. 

2. Медиумска промоција на резултатите од Истражувањето со анкета на граѓаните во Руралните 

средини  

3. Информативни трибини со млади од  средни училишта и граѓански организации од Руралните 

средини. 

4. Организација на 2 Промотивни Кампањи Отворен ден за ЕУ   

 

 

Од овие активности треба да произлезат следниве резултати: 

 

Р.1. Комуникациски план за промоција на проектните активности и 

споделување на точни информации во насока се што е потребно за 

промена на реформските процеси на Република Северна Македонија за 

пристап кон ЕУ. 

Р. 2 Подготвен Документ со препораки за понатамошни чекори и 

активности во руралните средини за разбирање на процесот кон ЕУ 

Р.3. Изработени промотивни изданија брошури и видеа наменети за 

јавноста во насока на подигнување на јавната свест за разбирање на 

реформските процеси во Судството и фундаменталните права. 

 

 

Информирани граѓани – активни учесници 

 

Главната цел на проектот е да се зголеми вклученоста на граѓаните и граѓанските органзиации во 

спречување на корупцијата во јавните претпријатија преку зголемување на локалната 

транспарентност на претпријатијата.  

 

Специфични цели на проектот се:  

1. Зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации и јавните претпријатија во 

Пелагонискиот регион 

2. Подобрување на моменталната состојба преку предложени препораки и идникатори до јавните 

претпријатија 

 

Следниве резултати се очекува да бидат исполнети:  

 

1. Формирана мрежа на граѓански организации како тим за мониторинг, истражување и анализирање 

на состојбата со корупција во јавните претпријатија 

2.  Идентификувани недостатоци и генератори на корупција во 10 јавни претпријатија во 

Пелагонискиот регион 

3. Подготвени 10 Документи со препораки и индикатори за секое јавно претпријатие за борба против 

корупцијата 

4. Одржана средба и пресконференција со претставници на вклучените јавни претпријатија, 

локалните власти и медиумите за презентирање и дискусија на поединечните Документи со 

препораки и индикатори за борба против корупција 

5. Мониторинг на процесот по усвојувањето на Документот со препораки и индикатори за борба против 

корупција 
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Проектот е со времетраење од 12 месеци, започна на 01 ноември 2019 и ќе трае до 31 октомври 2020 

година. Донатори на проектот се Европска Унија, а ЛАГ Агро Лидер е еден од подгрантистите на 

проектот. Вкушната сума на проектот изнесува 428 000 денари.  

 

ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Документ за квалитативно и квантитативно истражување за Леадер пристапот 

  

 

Активности 

 

Учество на младите и активно граѓанство - Работилница за одржливо општество 

Еразмус + / КА3 

Од 11-15 март 2019 година во Молфета, Италија се одржа работилница за млади и младински 

работници, како дел од проектот Erasmus + KA3 "Работилница за одржливо општество". 

Учесниците од различни земји, различни националности, различни религии и убедувања, и разни 

професионални основи дискутираа за учеството на младите во политиката и општеството. 

Учество на младите, нееднакви можности за образование, невработеност кај младите, социјалната 

исклученост за квалитетни услуги и животната средина беа клучни теми за кои се дискутираше за 

време на работилницата  
 

 
 

 

Дел 3 - Активности 
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Комуникација без граници – Еразмус + Проект 

 

Пишување, цртање, имитирање, зборување, слушање, скицирање. 

Вака ние комуницираме во рамките на нашата нова обука „Комуникација без граници“ што се 

одржува во Берлин - заедно со учесници од Русија, Украина, Латвија, Грузија, Ерменија, Германија, 

Унгарија, Молдавија, Македонија. 

ЛАГ АГРО ЛИДЕР имаше чест да биде дел од овој интернационален Еразмус+ Проект 

 

 

 

 

 

"Пилотирање на услуги за вработување на млади во Северна Македонија" 

ЛАГ АГРО ЛИДЕР со присуство на состанокот во рамките на проектот "Пилотирање на услуги за 

вработување на млади во Северна Македонија", започна со имплментација на програма за  младинско 

советување за вработување. На состанокот присуствуваат Амбасадорот на Австрија, Атешето од 

Федералното министерство за труд, социјални работи, здравство и заштита на потрошувачи на 

Австрија, претставници на УНДП, претставници на МТСП и претставници на локални самоуправи и 

јавни институции. 

ЛАГ АГРО ЛИДЕР е дел од организациите кои се вклучени во имплементација на проектните 

активности предводени од Австриската организација Wien-Work 
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Дел 3 - Нашите финансии  
 

 

 

Финансиски извештај  
 

Финансискиот извештај на ЛАГ Агро Лидер Кривогаштани е подготвен во согласност со законските 

стандарди во Македонија и со стандардите издадени од Комитетот за меѓународни сметководствени 

стандарди.  

 

 

Сметководител:  

КБЛ Конто Биро - Снежана Бунтеска  
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КАКО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕТЕ  

 

Станете член  

 

Волонтирајте  

 

Донирајте  

 

Поддржете настан или друга активност  

 

Станете партнер  

 

 

 

Контакт информации  
 

 

ЛАГ АГРО ЛИДЕР  

Маршал Тито бр. 92 7524 

Кривогаштани  

 

Контакт лице: Даниела Цветаноска  

075 340 739  

 

E-mail:  lagagrolider@gmail.com  

Web:  www.lagagrolider.com 

 

http://www.lagagrolider.com/
http://www.lagagrolider.com/

