
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 



Основано во 2014 година, здружението ЛАГ АГРО ЛИДЕР  

активно делува на територијата на општините Долнени, 

Кривогаштани, Крушево и Прилеп и веќе е препознатлив 

партнер на јавните институции, бизнис ентитетите и граѓаните 

за подобрување на квалитетот на животот во руралните 

области преку спроведување 

 на проекти во областите на  

социјална заштита, рурален развој,  

туризам, култура, образование и економија. 

  
  

  

 

Мисија 
 

Придонес во градење на јавно-приватно 

партрнерство за социо-економски рурален развој 

преку обезбедување поддршка за 

развој на граѓански организации насочени кон 

руралните заедници и нивна меѓусебна соработка 

и вмрежување; 

воспоставување рамка за ефективни односи со 

владиниот и профитниот сектор 

и развој на граѓански активизам,  

како и промоција на невладиниот сектор како 

квалитативен и неизбежен актер во социо-

економскиот развој на локлано, регионално и 

национално ниво. 

. 

 Визија 
 

Интерна Визија – ЛАГ АГРО ЛИДЕР е независна и високо 

професионална организација што обезбедува квалитативни 

програми и услуги кои имаат за цел подробрување на квалитетот на 

живот на граѓаните во руралните заедници. 

Соработуваме со бројни партнери во нашата држава и регионот, 

како и на глобално ниво, што претставува важен фактор во 

достигнување на одржлив развој на руралните заедници. 

Активностите на ЛАГ АГРО ЛИДЕР се засноваат на мотивација, 

знаење и идеи на нејзините вработени и волонтери кои се целосно 

посветени на реализацијата на мисијата. 

Екстерна визија – Регион препознатлив по просперитетни услуги, 

достапни квалитетни јавни услуги,  чисто еколошко опкружување, 

конкурентно земјоделство, зголемен број на мали и средни 

претпријатија и развиен рурален туризам,  

како и ефикасно и отчетно локално владеење на сите општествени 

нивоа. 

 



Почитувани, 
 

 

Задоволство ми е да го презентирам Годишниот извештај за активности и финансиско 

управување на ЗРР Локална Акциона Група АГРО ЛИДЕР за 2020 година. Среќна сум што 

имам можност да ги презентирам  достигнувањата на Локалната Акциона Група АГРО 

ЛИДЕР во текот на минатата година.  Нашите Aктивности во 2020 година и покрај 

пандемијата беа интензивни и разновидни. Продолживме со сите активности иницирани во 

претходните години, и ги развивме и групиравме во неколку области на програмата – 

1.Земјоделство и рурален развој, 

2.Зајакнување на руралната жена, 3.Млади, 4.Спроведување на ЕУ ЛИДЕР пристапот, 

5.Граѓанскиот сектор и медиумите во руралните средини,  

6. Нашиот пат до ЕУ    7.Поддршка на граѓаните во време на пандемија со КОВИД-19 

  

Оваа година бешe многу активна за ЛАГ АГРО ЛИДЕР  на европско ниво, особено преку 

воспоставување на соработката со организации од земјите на ЕУ. 

Заедно со спроведувањето на организациските основни активности, Локалната Акциона 

Група АГРО ЛИДЕР вложи многу напори и средства во понатамошен развој на својот тим  

кој помина низ сеопфатна и интензивна програма за градење на капацитети. 

 

Сакам да им се заблагодарам на сите наши вработени, волонтери и соработници кои 

придонесоа за реализација на проектите  претставени во овој Извештај. 

Во текот на 2020 година реализираме хуманитарини активности и дадовме свој допринос 

во намалување на економските последици од пандемијата со КОВИД-19 на најранливите 

категории на граѓани. 

 

Ние би сакале да им се заблагодариме на сите наши донатори, странски и меѓународни, 

владини агенции и фондации кои морално и финансиски ги поддржаа нашите активности 

во 2020 година. 

  

Се надеваме дека нашата соработка ќе продолжи и во иднина, со нови проекти, активности 

и резултати. 

“ 

Даниела Цветаноска, Претседател 



МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И ГРАЃАНСКИ 

АКТИВИЗАМ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ 

 

Проектот е поддржан од Македонски Институт за медиуми 

1 

2 

3 
Зајакнување на знаењата, вештините и ставовите на  

граѓанските организации во руралните средини во однос на 

медиумска писменост и креирање на квалитетни 

медиумски стории 

 

Време на реализација: 19.11.2019 – 18.11.2020 

Промовирање на медиумската писменост меѓу 

населението во руралните средини и јакнење на 

поддршката за медиумите од страна на граѓанското 

општество во руралните средини 

Цел – ефективно анализирање, оценување, 

користење и креирање на медиумски содржини од 

руралните средини, и стовремено промовирајќи 

слобода на изразување. 

  



Проектот е поддржан од Македонски Институт за медиуми 

Одржани три обуки водени од професионали новинари на теми: 

Медиумска писменост  

справување со лажни вести 

Граѓанско новинарство 

Информативна кампања  за  

медиумска писменост 

и справување со лажни вести 

Обезбеден медиумски простор за споделување на  

стории од граѓански новинари на медиумскиот 

 интернет портал Инфо Компас 

Преглед на медиумски информации од областа на 

земјоделството и руралниот развој,и идентификување на 

деинформации и лажни вести 



ЕУ-Скептицизам наспроти  

ЕУ-Оптимизам во руралните средини 

 
Цел -  Зголемување на информираноста и граѓанските капацитети  

за реформските процеси во поглавје 23 - Судство и Темелни права 

во процесот на пристапување кон Европска Унија. 

 

Целите на проектот беа директно насочени кон идентификација, 

истражување и генерирање на потребните информации за 

споделување помеѓу граѓаните во руралните средини, како и 

локалните заинтересирани страни за целокупниот процес на 

пристапување на Република Северна Македонија кон ЕУ. 

Создавање на подобар проток на точни и проверени информации 

кои би придонеле за подобро разбирање од граѓаните на 

реформските процеси потребни за пристап кон ЕУ. 

 

Активности -  истражување, дискусија и кампањи насочени кон 

едукација, градење на капацитети за подобро разбирање на 

потребните реформски процеси за Поглавје 23 – Судство и 

Темелни права, како во насока на поефективно исполнување на 

обврските за истите, односно подигање на свеста на граѓаните кои 

живеат во руралните средини околу разбирањето на тоа кои се 

придобивките од процесот на пристапување на Република 

Северна Македонија кон ЕУ и потребните реформи за целосно 

европеизирање на македонското општество 

Проектот е поддржан од Фондација Отворено општество - Македонија 



Активности и резултати  

Подготвена анализа и 

инфографици за приказ 

на резултатите 

Документ со препораки 

Теренско истражување со семи-структуриран 

прашалник  фокусиран на процесот на 

пристапување на РС Македонија во ЕУ кое 

опфати 400 жители од руралните средини на 

територијата на Општина Крушево, Општина 

Долнени, Општина Кривогаштани 

Над 100 лица вклучени во 

информативните кампањи 

Одржани четири информативни кампањи за 

презентација на пристапниот процес кон ЕУ, со 

посебен фокус на Поглавје 23 – Судство и 

темелни права, проследени со подготвени 

печатени и видео материјали 

Подготвен Документ – ЕУ низ објективот на 

луѓето од руралните средини кој е 

промовиран на локални, регионални ТВ и 

социјални медиуми. 

Време на реализација на проектот  

01.11.2019 до 30.06.2020 



Проектот е поддржан од Федералното Австриско министерство за социјални политики, здравство и заштита на потрошувачи и УНДП 

Цели на проектот 

 

-      Придонес за намалување на неактивноста и стапката 

на невработеност кај младите лица на возраст до 29 

години 

 

- Обезбедување на услуги за поддржано вработување  

за млади лица кои се соочуваат со можност да бидат 

неприфатени на пазарот на трудот 

 

- Зајакнување на капацитетите на невладините 

организации кои обезбедуваат услуги на поддржано 

вработување 

 

- Обука на тренери за поддржано вработување и 

пилотирање на услуги за поддржано вработување 

 

- Зајакнување на мрежата на давателите на услуги на 

поддржано вработување 

 

Пилотирање на услуги за поддршка на вработување  

за млади во Република Северна Македонија 

 
 

- Воведени услуги за вработување за млади  невработени 

лица до 29 години (тренинг за млади,  образовна 

поддршка, работна асистенција) преку обучени младински 

тренери во ЛАГ АГРО ЛИДЕР 

 

- Наставна програма за услуги на поддржано вработување 

обезбедена од Виен-Ворк  

 

- Воспоставена соработка со бизнис ентитети за 

поврзување со потенцијални лица за вработување 

согласно профилот и потребите на бизнис ентитетите  

 

- Воспоставена соработка на АГРО ЛИДЕР со релевантни 

институции 

 

- Вмрежување на ЛАГ АГРО ЛИДЕР со даватели на услуги 

за поддржано вработување на национално, регионално и 

европско ниво 

 

 
Времетраење на проектот: 01.12.20219-30.09.2021 



Чиста животна средина во општините Крушево и Долнени 

преку управување со комуналниот отпад 

 

Цел - подобрување на квалитетот на јавните комунални 

услуги и зајакнување на општинските капацитети и функции 

регулирани со Законот за локална самоуправа (член 22 точка 

4) и Законот за управување со отпад, согласно Стратегијата 

за локален развој на рурални средини 

 

Активности и резултати во рамките на проектот: 

Мерка 413 

- Воведување на комунална услуга - собирање на отпад во 

руралните средини во општина Крушево и општина Долнени, 

и придонес за заштита на животната средина преку набавка 

на 45 контејнери за собирање на отпад.  

- Подготовка на Водич за општините за заштита на животната 

средина 

 

Мерка 412 

-опремување на канцеларијата на ЛАГ АГРО ЛИДЕР 

Програма за финансиска поддршка на земјоделството 

и руралниот развој за 2019 година  

Мерка 412 - Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ) и  

Мерка 413 - Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини 

Време на реализација на проектот: 01.01.2020-

31.07.2020 



Време на реализација на проектот: 19.11.2020-18.11..2020 

Цел – Зголемување на  вклученоста на 

граѓаните и граѓанските организации во 

борбата против корупција во јавните 

претпријатија преку зголемување на 

транспарентноста на локалните претпријатија.  

 

                Информирани граѓани  –  активни учесници 

 

Придонес во борбата против 

корупција преку анализа на 

идентификувани индикатори и 

креирани препораки за јавните 

претпријатија. 
 

Целна група – јавни претпријатија, единици на локални самоуправи, 

бизнис сектор и граѓански организации кои активно работат во 

општините во  Пелагонискиот Регион 

Зајакнување на соработката 

помеѓу граѓанските организации и 

јавните претпријатија во 

Пелагонискиот регион 

 



ВМРЕЖУВАЊЕ 

ПРЕПОРАКИ МОНИТОРИНГ 

ЕДУКАЦИЈА 

Создадена мрежа на локални граѓански  

организации за борба против корупција 

Анализа  и мониторинг на 10 јавни 

претпријатија во Пелагонискиот регион 

Информативна и 

едукативна кампања 

Документ со препораки и индикатори за  

за борба против корупција 

за 10 јавни претпријатија  



Иницијатива за вработување на млади 

YEI – Youth Employment Initiative  

Проектот е поддржан од  Европската Комисија (Еразмус+ Програма) 

и Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност 

Проектот “Иницијатива за младинско вработување” има за 

цел да даде придонес кон намалување на бројот на млади 

кои не се во процес на образование, не се вработени и не 

учествуваат во обуки за  доедукација,  преку обезбедување 

на услуги за поддржано вработување за маргинализирани 

млади лица, а даватели на услуги се младински обучувачи 

од партнер организациите 

 

Целите насочени според идентификуваните потреби на 

целната група на проектот се: 

  

* да се даде придонес кон подобро социо-економско, 

инклузивно и одржливо општество со вклучување на 

маргинализирани млади лица 

 

*да се оспособат партнерските организации со нови методи 

и пристапи преку комбинирање на креативниот и 

образовниот контекст на нестандарден начин во нивното 

професионално делување 

 

Анализа на можностите за вработување на млади лица 

во регионите на партнерските организации во Италија, 

Романија и РС Македонија  

 

Подготвено кратко резиме на истражувањето кое  ги 

консолидира наодите од анкетите за млади лица до 29 

години,  спроведено во периодот на месец ноември и 

декември 2020 година. Сто дваесет и пет (125) млади 

испитаници од регионот Апулија, Италија, регионот 

Бистрица, Романија и регионот на Прилеп и околните 

општини, С.Македонија учествуваа во истражувањето.  

Истражувањето ја нагласува потребата од услуги за 

поддржано вработување на млади лица обезбедени од 

младински тренери и важноста младите да бидат 

опремени со меки вештини што ги прават поконкурентни 

на пазарот на трудот. 

 

Креирана веб страна на проектот www.project-yei.eu 

 

Креиранa програма за обука за младински тренери 

 

 Период на реализација на проектот 01.09.2020-30.09.2021 



„Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на 

ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено 

вработени работници” 

  

Градење на економски одржлви фарми 

 и локални капацитеи преку промоција на 

 домашното земјоделско производство и 

 локалните капацитети за рурален развој  

и туризам 

 

Подобрување на економската состојба 

на жената од руралните средини преку 

воспоставување на интернет продажба 

на локални производи за промоција на 

концептот од фарма до трпеза и 

користење на предностите на новите 

пазари на додадена вредност на храна 

Воспоставени услуги за пристап до 

правна помош и советодавна 

поддршка за можностите и 

програмите на релевантни 

национални, регионални и 

интернационални институции 

Обезбедена правна еднаквост 

преку воспоставување на јавни 

политики за остварување на 

правата на жената од руралната 

средина од аспект  на пристап до 

права од социјална заштита и 

права од земјоделска дејност 

 Зајакнување на социјалната и економската состојба на жените од руралните средини преку градење на економски 

одржливи земјоделски фарми и локални капацитети,  воспоставување на пристап до советодавна поддршка и креирање на 

јавни политики за правна еднаквост. 

 

 

Проектот е поддржан од Фондација Отворено општество - Македонија Период на реализација на проектот 01.09.2020-30.09.2021 



АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

Теренско истражување 

со семиструктутиран 

прашалник  

- Опфатени 400 жени 

од општина Долнени, 

Кривогаштани, Крушево 

и Прилеп 

Одржани 3 фокус групи 

со учество на 16 жени 

од рурални средини 

Подготвена анализа со 

резултати од 

истражувањето 

Идентификувани 

предизвици и креирани 

препораки за 

креаторите на политики 



АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

Развиена онлајн 

платформа 

Домашно.мк 

Воспоставена услуга 

за правни совети и 

правна помош 

Обуки за ИТ вештини 

и Е-продажба и 

промоција 

Поврзување на локалните 

производители со 

потенцијални купувачи 

Во Октомври 2020 е промовирана онлајн платформата за продажба на призводи од локални производители Домашно.мк на која 

се премовирани 16 локални производители. Воспоставен е систем за електронско плаќање на производите, и бесплатна достава 

на територијата на градот Прилеп.   

Од септември 2020 достапна е услуга за бесплатна  правна помош  која до 31.12.2020 ја искористиле 38 лица. 

 





Пилотирање на услуги за достава на (органска) храна  

Едукација 

Едукативни и менторски 

програми за жени и млади, 

преку кои ќе се овозможи 

практиканство и вработување 

на 10 лица 

Инвестиции  

Инвестиции во енергетско 

штедливо осветлување во 

Домот за стари лица “Кисто 

Крстески – Платник - Прилеп” 

Услуги за достава 

Воспоставена услуга за 

достава со Е-велосипеди на 

производи од платформата 

домашно.мк, и оброци за 15 

социјално загрозени семејства. 

Предлог политики  

Предлог политики за 

подобрување на социјалните 

услуги и правата од 

социјална заштита. 

Проектот ќе има позитивно економско и социјално влијание обезбедно преку комплексноста на самиот проект кој поврзува 

различни пристапи, односно се прави комбинирање на пазарната економија со јавниот интерес, интересот на старите 

лица и интересот на младите лица. 

Проектот е поддржан од Федералното Австриско министерство за социјални политики, здравство и заштита на потрошувачи 

Време на реализација на проектот 01.10.2020 - 

31.03.2022 



Конференција "Со еднакви можности до одржливи заедници" 

Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР со поддршка 

на Фондација отворено општество- Македонија и  

Австриското министерство за труд, социјални 

работи, здравство и заштита на потрошувачи на 

Република Македонија во 2020та година со свои 

активности се вклучи од светската кампања - 17 

дена активизам за зајакнување на руралната жена, 

со цел да го поддржи движењето за зајакнување на 

руралните жени и нивните заедници. 

  

На настанот учество зедоа околу 40 претставници 

на единици ан локални самоуправи, јавни 

институции, академски институции, бизнис ентитети 

и граѓански организации кои со своето присуство 

дадоа свој придонес во Кампањата за 17 дена 

активизам за зајакнување на руралната жена. 

 

На Конференцијата беше промовирана он-лајн 

платформата Домашно.мк како алатка за 

инклузивна, дигитална земјоделска трансформација 

која може да помогне да се постигнат значителни 

подобрувања во егзистенцијата на жените-

земјоделки, и жените     во руралните области во 

нашата држава. 



Над 500 лица биле вклучени во едукативните и менторските програми  водени од  

меѓународни и национални експерти  

во организација на ЛАГ АГРО ЛИДЕР во текот на 2020 година 





ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ 

Заштита од КОВИД-19  

 100 визири и заштитни маски 

Таблети за социјално загрозени 

семејства 

Хуманитарни пакети за 10 

семејства од социјален ризик 



БЛАГОДАРИМЕ ЗА 

ПОДДРШКАТА! 




