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Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани (во 
понатамошниот текст: ЛАГ), е независно, самостојно, доброволно и непрофитно здружение 
во кое доброволно се здружени правни и физички лица. ЛАГ  е невладина и непартиска 
организација.  
 
ЛАГ своите цели и задачи ќе ги остварува врз основа на принципите на непрофитност, 
стручност, непристрасност, независност, доброволност и солидарност. 

 
 
 

Нашата мисија 
 
Мисијата на ЛАГ Агро Лидер Кривогаштани е да промовира и да придонесе кон одржлив 
рурален развој на територијата на општините Кривогаштани, Долнени и Крушево преку 
иницијативи, партнерства и користење на постоечкиот ендоген потенцијал.  
 
 
 

Нашата визија 
 
„Територијата на ЛАГ-от АГРО ЛИДЕР е препознатлива по чистата еколошка средина, 
конкурентното земјоделство, зголемен број на МСП, создадени предуслови за развој на 
рурален туризам, на која преку одржлив рурален развој, силно партнерство и мобилност на 
локалните ресурси, постојано се подобруваат социо-економските услови на руралното 
население“. 
 
 
 

Нашата историја – За нас 
 

Основањето на ЛАГ АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ овозможува заедничка соработка на 

јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, а преку информирање, едукација и активирање на 

населението ќе обезбеди долгорочен развој на руралните средини на територијата на 

Општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Прилеп.  

ЛАГ-от се организира и делува на подрачјето на територијата на Општините Долнени, 

Кривогаштани, Крушево и Прилеп кои се наоѓаат во Пелагонискиот плански регион.  

 

 

Цели, задачи, принципи 
 
Главна цел и задача на АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ е да промовира и придонесе кон 
одржлив рурален развој на територијата на општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и 
Прилеп преку иницијативи, партнерства и користење на постоечкиот ендоген потенцијал. 
 
АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ постапува согласно со 7-те принципи на ЕУ ЛЕАДЕР 
пристапот: Локална стратегија за развој заснована на одредена област, Локално јавно-
приватно партнерство, Пристап "од долу нагоре", Интегриран и повеќе секторски пристап, 
Иновации, Соработка и Вмрежување. 
 
ЛАГот своите цели и задачи ги остварува врз основа на принципите на непрофитност, 
стручност, непристрастност, независност, добоволност, солидарност, одговорност и 
транспарентност, како фундаментални принципи во своето делување.  
ЛАГот се раководи согласно карактеристиките на добро владеење:  
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- учество  

- контрола и почитување на законите 

- транспарентност и одговорност 

- лидерство 

- ориентација кон градење на консензус 

- еднаквост 

- диверзитет и етика 

- ефективност и ефикасност 

 
 
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 групи како клучен елемент за учење. 
 
Промоција на вмрежувањето, размена на искуства, добри практики и остварување на 
синергии. 
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Дел 1 – За нашиот ЛАГ 
 

Нашиот тим / нашите луѓе 
 

Членови на Управен одбор 
 

Име Позиција Датум на назначување на функцијата 

Даниела Цветаноска Претседател 2016 

Марина Тошеска Член 2016 

Коста Мицкоски Член 2016 

Владо Деспотоски Член 2016 

Жарко Маркоски Член 2016 

Јорданчо Зографоски Член 2016 

Илија Катмероски Член 2016 

Елена Ѓурчиноска Член 2016 

Катерина Паскоска Член 2016 

Дејан Џокоски Член 2016 

Антониела Маркоска Член 2016 

 

 
Членови на Надзорен одбор 
 

Име Позиција Датум на назначување на функцијата 

Сашо Цуцулоски Член 2016 

Севганија Ибрахими Член 2016 

Михајло Николоски Член 2016 
 
 

Членови на Комисија за евалуација на проекти 
 

Име Позиција Датум на назначување на функцијата 

Даниела Крстеска Член 2017 

Драган Јанкоски Член 2017 

Жарко Маркоси Член 2017 

Орхан Асани Член 2017 

Слаѓана Колеска Член 2017 

 
Извршна канцеларија 
 

Име Позиција Датум на назначување на функцијата 

Николче Папучкоски В.Д. 
Извршен 
директор 

2017 
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Нашите поддржувачи 
 
 

 

 

 

 

LEADER 

Центар за развој на 
пелагониски плански 

регион 

УСАИД Македонија 

 

 

 

 

 Амбасада на Швајцарија во 
Македонија 

АИРЕ – Асоцијација 
за иновации во 

руралната економија 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура и управување 
 

Со ЛАГ-от управуваат членовите посредно, преку своите избрани претставници во телата на 
ЛАГ. Членовите управуваат непосредно со лично изјаснување на седниците на Собранието 
на ЛАГ-от. 
 
ЛАГ-от ја има следнава структура: 

1. Собрание; 

2. Управен орган; 

3. Надзорен орган;  

4. Комисија за евалуација на проекти; 

5. Извршен директор; 

6. Стручна служба на ЛАГот. 
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Порака од Претседателот 
 
 
 
Здружението за рурален развој ЛАГ Агро Лидер започна со работа на 15 август 2014 година 
како јавно приватно партнерство и мрежа на јавен, приватен и граѓански сектор  се со цел 
подобрување на квалитетот на живот и условите во руралните средини. 
 
Во минатите години успеавме да ги зајакнеме нашите капацитети и способности и да станеме 
порелевантно ориентирано здружение на Пелагонискиот регион и општините Кривогаштани, 
Долнени и Крушево. Агендата заснована на рурален развој стана основен принцип во нашите 
активности, додека правото на избор – наша водечка порака. Оваа година се фокусиравме на 
мрежна соработка, формирање и учество на граѓански платформи и зајакнување на 
солидарноста меѓу граѓаните и невладините организации во унапредување на политиките за 
рурален развој. 
  
Градењето партнерство остана наш главен стратегиски пристап, додека значително 
воведување на ЛЕАДЕР пристапот беше поставено високо на нашата агенда. Во, но време 
кога демократијата и европските вредности се високо вреднувани, не постои изговор за 
непочитување и невоведување на нови пристапи за подобрување на руралниот развој.  
 
ЛАГ Агро Лидер ќе продолжи да се бори за секој поединец, без оглед на полот, родот, 
социјалниот статус, етничката припадност во руралните средини.  
 
Задоволство ни е да ги го претставиме годишниот извештај на ЛАГ Агро Лидер и сите 
достигнувања во текот на годината. Горди сме на ова и ќе настојуваме соработката да 
функционира во корист на чинителите за кои работиме.   
 
На крај, сакаме да им се заблагодариме на сите наши волонтери, соработници и партнери за 
нивниот придонес и довербата која ја вложија во нас.  
 
 
 
Даниела Цветаноска 
Претседател 
ЛАГ Агро Лидер 
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Дел 2 - Нашите проекти 
 

 Проект: „Отворен ден на ЛАГ-ови – Руралноста станува вредност“ 

Локалната Акциона група Агро Лидер – Кривогаштани, во периодотна месец ноември - 
декември 2015 го имплементираше проектот „Отворен ден на ЛАГ-ови – Руралноста станува 
вредност“. Проектот финансиски беше поддржан од ЕЛС Долнени, ЕЛС Кривогаштани и ЕЛС 
Крушево и претставници од приватниот сектор. 
 
Главни цели на проектот беше вмрежување и споделување на добри европски практики за 
зајакнување на улогата на граѓанското општество во Македонија како и промоција на 
територијата на ЛАГ-от. 
 
Овие цели беа комплетирани преку успешно исполнување на два клучни резултати: 
 
Резултат 1:  Отворање на можности за соработка на ЛАГ Агро лидер со LAG Sumburgeland 

Austria, ЛАГ Призраг – Хрватска и ЛАг Велико Трново – Бугарија. 
Резултат 2:  Јавна промоција на локалните вредности и предности на територијата на ЛАГот 
 

 
                          

 Проект: „Развој на рурален туризам“ 

Локалната Акциона група Агро Лидер – Кривогаштани, во периодот од април до јули 2016 го 
имплементираше проектот “ Развој на рурален туризам“. Проектот финансиски беше 
поддржан од УСАИД – преку Програмата за експанзија на мали бизниси.  
 
Главна цел на проектот беше да се придонесе во развојот на руралниот туризам во 
Пелагонискиот регион.  
 
Специфична цел е поставување на мапи и знаци за важни културно – историски места, 
туристички атракции, угостителски објекти, итн. Како дел од специфичната цел беше и 
изработка на Параглајдинг мапа наменета за сите параглајдерсти и љубители на тој спорт.  
 
Целни групи кои ги опфати проектот се: населението на територијата на ЛАГ-от, Општините 
Кривогаштани, Долнени и Крушево и  локалните самоуправи. 
 
Овие цели беа комплетирани преку успешно исполнување на два клучни резултати: 
 
Резултат 1:  Делумно придонесување во развој на руралниот туризам со цел зголемување 

на бројот на туристи во руралните средини во Кривогаштани, Долнени и 
Крушево; 

Резултат 2:  Јавна промоција на локалните вредности и предности на територијата на ЛАГот 
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 Проект: „Саем за промоција на ЛАГ-овите “ 

Локалната Акциона група Агро Лидер – Кривогаштани, во периодот од февруари до април 
2016 беше дел од проект за промоција на бизнис секторот на територијата на ЛАГ-от.  
Проектот финансиски беше поддржан од УСАИД – преку Програмата за експанзија на мали 
бизниси, а се реализираше во партнерство со сите формирани ЛАГ-ови на територијата на Р. 
Македонија. Саемот “Пелагонија” кој се одржа на 26-27 април во просториите на Јавна Соба 
– Скопје беше организиран за промоција на ЛАГ-овите на територијата на пелагонискиот 
плански регион во кој спаѓаат ЛАГ Агро Лидер, ЛАГ Пелагонија и ЛАГ Преспа.  
 
Главна цел на проектот беше да се придонесе во промоцијата на приватниот сектор и 
здруженијата на територијата на Пелагонискиот регион. Важно е да се напомене дека саемот 
освен промотивен имаше финансиски бенефит за учесниците кои имаа можност да ги 
продаваат своите производи. Учество на саемот од територијата на ЛАГ Агро Лидер зедоа: 
Здружение за економско јакнењена жените - Крушевска жена, Крушевски Локум Лоле-Дини, 
Здружение на жени Кривогаштани, Кули текс-Примеп, BIM-FOOD Прилеп,Чико Лукс, Здравка 
Крекри, Евора Комерц, рачна изработка на накит и слатки тегли,  а воедно беше промовирано 
дел од културното наследство – дел од спомен куќата на Пеце Атанасоски и народни 
традиционални инструменти.   
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 Проект: „Иновации во здравствената и социјалната заштита во руралните 

средини – Нови пристапи за Македонија“ 

 
Локалната Акциона група Агро Лидер – Кривогаштани, во периодот од октомври 2015 до јуни 
2016 го аплицираше и имплементираше проектот „Иновации во здравствената и социјалната 
заштита во руралните средини – Нови пристапи за Македонија“. Проектот финансиски беше 
поддржан од BACID Programme на KDZ Austria и ЕЛС Кривогаштани. 
 
Проектот беше финализиран со одржување на дводневна работилница во општина 
Кривогаштани, предавач на работилницата беше г-н Каи Леинсенринг, претставник од 
Европскиот центар за политики и истражувања за социјална заштита со седиште во Виена, 
Австрија. На работилницата учество зеде и  Аташе Харалд Фугер, претставник од 
Министерството за труд, социјална работа и заштита, Австрија и почесниот конзул на 
Амбасадата на Република Австрија во Република Македонија г-ѓа Габриеле Јанежич. 
 
Главна цел на проектот беше да се придонесе во подобрување на здравствената и 
социјалната заштита во руралните средини преку промоција на добри практики успешно 
спроведени во други земји.  
 
Целни групи кои ги опфати проектот се:  претставници на секторот за здравствена и социјална 
заштита на територијата на ЛАГ-от односно Општините Кривогаштани, Долнени и Крушево, и 
невладин сектор. 
 
Целта  беше комплетирана преку успешно исполнување на три клучни резултати: 
 
Резултат 1:  Подготовка на стратегија за подобрување на здравствената и социјалната 

заштита; 
Резултат 2:  Отворена е можност за понатамошна соработка со Европскиот центар за 

истражувања и политики за социјална и здравствена заштита; 
Резултат 3:  Подготовка на пилот проекти  
 

 
    

 Проект: „Поддршка за параглајдингот во Македонија“ 

Локалната Акциона група Агро Лидер во периодот август – септември 2016 беше дел од 
организирање тура како дел од активноста “Поддршка за параглајдингот во Македонија“. При 
реализацијата на проектот за рурален туризам и подготовката на мапите за параглајдинг се 
воспостави комуникација со Асоцијацијата за иновации во руралната економија.  Од нив 
добивме покана да бидеме нивни партнери во проект за поддршка на параглајдингот во 
Македонија. Главна цел на овој проект е промоција на параглајдингот во соработка со 
списанието ТЕРМИК од Австрија за објава на текст за параглајдингот во Македонија и негова 
промоција пред светската јавност. Термик е меѓународно списание кое се продава во голем 
тираж на територијата на Австрија, Германија и Швајцарија, но и пошироко.  На овој начин 
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беа промовирани најатрактивните локации за параглајдинг на територијата на ЛАГ-от како и 
најактивните параглајдинг професионалци.  За таа цел за реализација на за дадените 
активности би се вклучиле параглајдинг клубовите на територијата на ЛАГ Агро Лидер. 
Во овој период се работи на подготвителните активности, а главната активност ќе се одвива 
во периодот 25-29. Септември 2016 година.  
 
Како крајни резултати од проектот се очекува зголемена промоција на параглајдингот во 
Македонија, што ќе резултира со репортажа од 4 страни во списанието ТЕРМИК.  
 

            
 

 
 

 Проект: „Здружени сили за заеднички интереси“ 

ЛАГ Агро Лидер е менторска организација на општина Долнени во проектот „Здружени сили 
за заеднички интереси“ финансиран од ИПА 2 програмата на ЕУ, а имплементиран од Центар 
за граѓанска иницијатива, Здружение Антика Скопје и ЦОСВ. Проектот има цел - подобрување 
на соживотот во мултиетнички заедници односно општини. На ниво на Македонија беа 
избрани 6 мултиетнички општини и партнерски организации.  
 
Во рамките на проектот предвидено е формирање на координативно тело во општина 
Долнени, составено од претставник од ЛАГ Агро Лидер, претставници од Комисијата за 
мултиетнички прашања, од Советот на општина Долнени и претставник од граѓанско 
општество. Последователни активности се зајакнување на капацитетите на координативното 
тело, организирање на 4 форуми поврзани со проблеми и предизвици на мултиетнички план, 

подготовка на Акционен план за 
мултиетнички прашања и финансирање на 
мали грантови за организации од 
граѓанското општество во делот на 
зајакнување на меѓусебната соработка и 
доверба.  
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 Проект: „Предводи ја промената“ 

Во периодот март – декември 2017, ЛАГ Агро Лидер го имплеменира проектот „Предводи ја 
промената“, поддржан од Цивика Мобилитас – програма на Амбасадата на Швајцарија во 
Македонија. 
  
Главна цел на проектот е да се подобри благосостојбата на маргинализираните групи со 
ангажирање на заедницата (локалната самоуправа и граѓанскиот сектор) и зајакнување на 
системот за социјална заштита и превентивна заштита на сите општински сектори и нивоа.  
 
Специфични цели на проектот се:  

1. Зајакнување на соработката меѓу локалната самоуправа, маргинализираните групи и 

граѓанскиот сектор. 

2. Создавање на општинска стратегија за социјална заштита на маргинализирани групи. 

3. Воспоставување на механизам за комуникација и поголемо учество на 

маргинализираните групи во процесите на донесување одлуки на општинско ниво. 

 
Следниве резултати ќе бидат постигнати:  

1. Подготвена Стратегија за социјална заштита на маргинализирани групи во општина 

Кривогаштани и Долнени. 

2. Идентификација на клучните проблеми поврзани со социјална заштита на 

маргинализирани групи на општинско ниво. 

3. Воспоставена комуникација и соработка помеѓу маргинализираните групи, локалната 

самоуправа и граѓанскиот сектор. 

4. Имплементација на дел од стратегијата во наредните 6 месеци. 

 
 

 Проект: „Општинска стратегија за млади претприемачи од 

немнозинските етнички заедници“  

Во периодот од март до септември 2017, се имплементира проектот Општинска стратегија за 
млади претприемачи од немнозинските етнички заедници, финасиран од  Европската Унија 
преку програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014, имплементиран 
од страна на Фондација за Претприемачки Сервис за Млади (координатор), Фондација за 
Менаџмент и индустриско истражување, Фондација Евро Центар и Здружение на граѓани 
Милениум. 
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Општа цел на проектот е подобрување на условите за развој на претприемништво о 
приближување на претприемништвото кон младите  и стимулирање на претпиемачки дух.  
 
Специфични цели:  
 
Цел 1: Создавање на општинска стратегија за развој на младинско претприемништво на 
немнозинските етнички заедници. 
 
Цел 2: Интегрирање, промовирање и подобрување на младинското претприемништво од 
немнозинските етнички заедници на локално ниво. Целна група се: Млади од општина 
Долнени (македонци, албанци, бошњаци, турци, срби), локална самоуправа од општина 
Долнени, комисија за локален економски развој, комисија за меѓуетнички односи, релевантни 
министерства. 
 
Главни резултати на проектот се: 

1. Идентификувани реални потреби на младите од немнозинските етнички заедници; 

2. Креирана Општинска стратегија за развој на младинско претприемништво во општина 

Долнени; 

3. Зајакнети капацитети на потенцијални идни претприемачи од немнозински етнички 

заедници и на граѓански организации на локално ниво; 

4. До 2018 година за 10% зголемено младинското претприемништво на немнозинските 

етнички заедници во општина Долнени. 

 

 
       

Следни чекори 
 
 

1. Организации во рамките на ЛАГ Агро Лидер поднесоа концепти за реализација на 

проекти поддржани до АИРЕ. Комисијата за евалуација на состанок одлучи кој 

концепт ќе се реализира. Прифатениот концепт ќе започне со реализација на 

средината на јуни 2017. 

2. Агро Лидер заедно со ЛАГови од Чешка, Словачка, Унгарија и Полска поднесоа 

предлог проект во рамките на Visegrad + Program. 
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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. 
  
Финансискиот извештај е изготвен во согласност со концептот на набавната цена.  
 
Сметководител: 
КБЛ Конто Биро - Снежана Бунтеска 
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Донатори 
 

 
 

 

ИПА 2 – Програма на ЕУ Амбасада на Швајцарија во Македонија 
 
 

 

 
 

 
Цивика Мобилитас е програма за развој на 

граѓанското општество 

 
BACID програма – KDZ Центар за 

јавна  администрација и 
истражување, финансирано од 

Австриска агенција за развој (ADA) 

 
  

 

 

 

 

 
Мрежа за поддршка на млади претприемачи 

 

 
Coordinamento delle Organizzazioni 

per ji Servizio Volontario 
 

  

 

 

 
ЕУ во Македонија 

 

 
 

КАКО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕТЕ 
 
Станете член 
 
Волонтирајте 
 
Донирајте 
 
Поддржете настан или друга активност 
 
Станете партнер 
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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 
 

mailto:lagagrolider@gmail.com
http://www.lagagrolider.com/

