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ВОВЕД 

 Локалната акциска група со име „Брегалница“ е формирана на иницијатива од 

јавниот, граѓанскиот и невладиниот сектор од територијата која е составена од вкупно 6 

општини: Чешиново – Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Kаменица и 

Пробиштип и преставува рурална целина вклучувајќи го градот Кочани кој има под 30.000 

жители.(28.330 жители според пописот од 2002 год.). На транспарентен начин преку низа 

работилници раководени од стручно лице – модератор беа водени дискусии и  

спроведени активности од стратешко планирање за идната Локална акциска група. На 

работилниците учествуваа преставници од трите сектори: Јавен сектор: општински 

администрации и училишта, невладин сектор и бизнис секторот.  

Изработката на стратегијата за рурален развој е во согласност со Правилникот за 

содржината и методологијата за подготовка на стратегиите за локален развој на рурални 

средини и начинот за нивно одобрување (Службен весник на Р.М бр.40 од 14.03.2013 

год.) а применети се и искуства и принципи за рурален развој на Европската Унија (ЕУ), 

пред се преку начелата и методите на LEADER пристапот. LEADER претставува кратенка 

за „Врски помеѓу руралната економија и акциите за рурален развој“ и е една од четирите 

оски за рурален развој на Заедничката политика за земјоделство и рурален развој. Овие 

начела и принципи се употребени заради користење на гореспоменатиот пристап „Од 

долу на горе“ но и поради тоа што Националната програма за земјоделство и рурален 

развој предвидува интегрирање на мерката LEADER во целокупниот национален рурален 

развој во Р. Македонија. Токму од ова и произлегува важноста на овој документ. Со оваа  

стратегија ќе се поттикнат и подготват сите засегнати субјекти за еден поинтегриран 

пристап кон руралниот развој и примена на LEADER пристапот. LEADER програмата се 

базира врз принципите на градење на јавно-приватно партнерство, градење на локални 

капацитети, градење на мрежи и соработка, взаемни активности во рамките на 

земјоделството, животната средина и на пошироката рурална економија. 

Предложената стратегија е во нацрт верзија бидејќи сеуште во моментот  се 

работи на дефинирање на документите на ЛАГ-от, за нејзино регистрирање како 

невладина организација според новиот закон за невладини организации и фондации. 

Истата ќе треба да биде разгледана од раководните тела на ЛАГ-от и усвоена како 

конечна верзија на стратегијата. 
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1. Граници и територија 

ЛАГ-от „Брегалница“ се наоѓа во Источниот плански регион и го зафаќа неговиот 

централен дел. Територијата на ЛАГ-от е составена од 6-те соседни општини: Чешиново 

– Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Каменица и Пробиштип. Се наоѓа во 

Источниот дел од Р.Македонија, по течението на река Брегалница, во т.н. регион на 

„Средна Брегалница“. 

Границите на ЛАГ-от „Брегалница“ се дефинирани од природните рељефни 

карактеристики на Средното течение на реката Брегалница и планините Осогово и 

Плачковица. 

 Зафаќа територија од вкупно 1.395 км2 распослани во низински дел на реката 

Брегалница и нејзините притоки и неколкуте планини кои гравитираат во централниот дел 

од Источниот регион. 

Општина Територија 

km2 

Број на жители Број на 

населени места 

Чешиново – Облешево 133.50 7.490 14 

Кочани 360.32 38.092 28 

Зрновци 51.70 3.264 3 

Виница 334.00 19.938 16 

Пробиштип 325.57 16.193 36 

Македонска Каменица 190.37 8.110 9 

ВКУПНО 1395.46 93.087 106 

 

ЛАГ-от „Брегалница“ опфаќа вкупно 106 население места (вклучувајќи го и градот 

Кочани кој според последниот попис на населението од 2002 год има 28.330 жители) и 

има вкупно 93.087 жители.На исток се граничи со Р.Бугарија и oпштините Делчево и 

Берово, на север со општините Кратово, Крива Паланка и Свети Николе а на запад со 

општините Штип и Карбинци  на југ со општина Радовиш. 
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Слика бр.1  6-те општини во состав на ЛАГ-от „Брегалница“ 

1.1 Географски карактеристики 

Територијата на ЛАГ-от „Брегалница“ е сместена по течението на реката 

Брегалница и планините: Плачковица на југ и Осогово на север. Највисоки врвови се 

врвот Лисец ( 1754m) и врвот Руен ( 2.252m). 

Покрај најголемата река Брегалница, останати реки во ЛАГ-от се: Злетовска река, 

Оризарска река, Кочанска река, Каменичка река, Зрновска река и Осојница. Станува збор 

за реки богати со вода која интензивно се користи за наводнување на плодните полиња 

во долините. На територијата на ЛАГ-от гравитираат и неколку вештачки езера од кои 

најголемото е Калиманци а помали се брана Градче и Злетовско езеро. 

Климата  е релативно аридна, и припаѓа на изменето континентална клима. Летата 

се долги и суви, со температури до +41°C, а зимите топли и влажни. Ретко, температура 

во зима може да се симне до -22 °C. Просечната годишна температура во рамнините 

изнесува 12.9 °C, а во повисоките делови околу 8.7 °C. Просечните годишни врнежи во 

регионот варираат од 506 мм до 672 мм. Најмногу врнежи има во април и мај, а најмалку 

во летните месеци јули и август. Снег паѓа од декември до март. 
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Слика бр. 2 Реки во ЛАГ-от „Брегалница“ 

 

2. Состав и квалификување на локалната акциска група (ЛАГ) 

Овој дел треба да биде ревидиран после официјалната регистрација на ЛАГ-от во 

централен регистар 

- Вкупен број на регистрирани членови 

- Вкупен број на правни лица 

- Вкупен број на физички лица 

- Осврт на квалификацијата на ЛАГот според правилникот за поблиски услови за 

акредитација на ЛАГ-овите ( територија повеќе од две соседни општини, број на 

жители од 10.000 – 100.000 жители, управител и останатите услови од 

правилникот 

2.1 Организациона група 

Овој дел треба да биде ревидиран после официјалната регистрација на ЛАГ-от во 

централен регистар 

? 

 

2.2 Состав на локалната акциска група 

Овој дел треба да биде ревидиран после официјалната регистрација на ЛАГ-от во 

централен регистар 

Се пишува списокот на сите членови на ЛАГ-от според интересната група и видот на 

субјектот 
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2.3 Планирани активности 

Види прилог : Акциски план 

2.4 Правила, задачи и режим на операции 

Овој дел треба да биде ревидиран после официјалната регистрација на ЛАГ-от во 

централен регистар. 

ЛАГ-от, после формирањето пожелно е да си разгледа и усвои деловодник за 

работа, правилник за предлагање и избор на проекти, начини на комуникација, кодекс за 

транспарентност и отчетност, маркетинг, прибирање на финансиски средства, правилник 

за наградување и сл. Во текот на својата работа и развој, ЛАГ-от ќе наидува на 

предизвици кои гореспоменатите документи ќе помогнат за надминување на проблемите 

и подобрување на имиџот пред заедницата која ја застапува. При ова можат да се 

користат туѓи искуства, примери или сопствени предлози на работните тела и челновите. 

3. Основање на Раководно тело на ЛАГ ( управување со ЛАГ) 

Според Законот за здруженија и фондации Раководно тело на невладината е 

нејзиниот Управен одбор. Во некои случаи ( дефинирано е со Статутот) претседателот на 

здружението е и претседател на управниот одбор. Останува да се дефинира од страна на 

самите членови на ЛАГ-от. Може да бидат формирани и советодавни и стручни служби но 

тие членови немаат право да бидат во извршните органи на ЛАГ-от. 

 Се цитираат членовите од Статутот за раководните тела. 

Управниот одбор може да донесе одлука за вработување на стручно лице кое ќе ја 

има улогата на управител на ЛАГ-от или т.н. извршен директор. Според Правилникот за 

поблиски услови за запишување во евиденцијата на ЛАГ-овите, меѓу другото стои: 

- Да има обучен управител, кој може да го организира работењето на ЛАГ-от, да го 

координира спроведувањето на стратегијата на ЛАГ за локален развој на рурални 

средини, да собира идеи за проекти предложени од страна на заинтересирани 

страни од територијата опфатена со ЛАГ-от, да подготвува проекти и управува со 

нивното спроведување и финансирање, да подготвува барања за исплата на 

трошоци и проверка на прифатливост на трошоци, да подготвува промотивен 

материјал за Стратегијата на ЛАГ-от  за локален развој на рурални средини и го 

охрабрува локалното население да учествува во нејзиното дефинирање и 

спроведување, да врши комуникација и соработка со Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство и други институции и да врши други 

задачи доверени од страна на ЛАГ-от. 

3.1 Организирање и работење 

Организирањето и работењето на ЛАГ-от треба да е во согласност со позитивните 

законски акти за невладините организации и посебни правилници и акти (доколку се 

донесат) за ЛАГ-овите. Според Правилникот за поблиските услови за запишување на 

ЛАГ-овите се бара од секој ЛАГ да има дефинирано: 

- Да има отворени и транспарентни постапки за донесување на одлуки 

- Да има јасни правила и постапки за исбор на своите членови и нивни права и 

обврски 

- Да има јасни правила за почитување на ставовите на своите засегнати страни во 

подготовка на проекти и донесување на одлуки, 
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- Да има јасни правила и постапки за избор на лица  за извршување на конкретни 

задачи, 

- Да има транспарентност и отчетност, 

- Да има поттикнување на членовите и вработените во ЛАГ-от за едукација и обука 

во потребните области, 

- Да има идентификување на ризици во областите кои би можеле да го  

 загрозат функционирањето на ЛАГ-от, како што се финансиски средства, вработувања и 

сл. 

Да се вметнат правилниците! 

3.2 Задачи и одговорности 

Во Статутот на ЛАГ-от ќе бидат дефинирани главните задачи и одговорности на 

раководните тела. Со посебен правилник овие задачи и одговорности можат да бидат 

проширени и кон останати лица кои ќе имаат одговорности и задачи, повремени или 

постојани. 

Доколку биде одлучено за вработување на Управител на ЛАГ-от или извршен 

директор во тој случај пожелно е да биде изработен TOR ( Terms Of Reference) -  Опис и 

пипис на работни задачи и одговорности. Ова е потребно да биде изработено за сите 

платени функции во лагот. 

Да се вметнат TOR-овите! 

3.3 Финансирање на ЛАГ 

Финансирањето на ЛАГ-от треба да биде дефинирано во Статутот на здружението. 

Класично за здруженијата, истите можат да бидат финансирани од: 

- Членарина (висина дефинирана со Одлука на УО) за физички и правни лица) 

- Донации и спонзорства 

- Непрофитни активности 

- Грантови 

4. Процес на изработка на Стратегијата на ЛАГ-от 

 

Процесот на основање на Локалната акциска група со работно име „Брегалница“ беше 

подржан од невладината организација Мрежата за рурален развој на Р.Македонија. Во 

рамките на проектот беше спроведен сеопфатен процес  за спроведување на ЛИДЕР 

пристапот на предлог територијата на 6 општини: Кочани, Виница, Зрновци Чешиново – 

Облешево, Пробиштип и Македонска Kаменица. 

Во спроведувањето на процесот МРР на РМ го  фацилитираше  целиот  процес  и  

спроведе  бројни  активности според  принципите  на  ЕУ  ЛЕАДЕР пристапот во 

соработка со Центарот за развој на Источно планскиот регион. Активностите кои беа 

реализирани се презентирани  подолу  според  нивниот хронолошки редослед:  

 Прв работен состанок, 22.02. 2016,Штип 
Тема: ЛИДЕР активности во рамките на УСАИД проектот „ Адаптација на 

земјоделството кон климатските промени“ во југоисточниот и источниот плански 

регион. 

 Цели на настанот: 

- Да се добијат информации за ЕУ ЛИДЕР пристапот 

- Да се дефинира ЛАГ територијата 
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 Работилница, 15.13.2016, Кочани 
           Тема: Седумте принципи на LEADER  
           Цели на настанот:  
          - Да се добијат информации за Политиките на руралниот развој  
          - ЛИДЕР историјат и ЛИДЕР како мерка на ИПАРД 
          - Објаснување на седумте принципи на ЛИДЕР 
          - Рурален развој и модели на планирање 
          -Анализа на вредности и мапирање на заедницата од аспект на субјекти-
потенцијални членови на ЛАГ 
 

 Работилница 3: 29.03. 2016, Кочани 
Тема: Стратешкa анализa 
Цели на настанот: 
-Анализа и преставување на резултатите од геогравското мапирање на заедницата 
- Стратешко планирање 
- Стратешки анализи 
- Анализа на засегнати страни 
- Мапирање и валоризација на ресурсите на ЛАГ територијата 

 

 Работилница 4: 29.03.2016, Виница 
Тема: Стратешки насоки – Цели и приоритети 
Цели на настанот: 
- Презентација на ПЕСТ и СВОТ анализите 
- Дефинирање на визија на ЛАГ-от 
- Дефинирање на цели на ЛАГ-от 
- Приоритети на ЛАГ-от 

 
 

 Работилница 5: 08.04.2016, Виница 
           Тема: Стратешки насоки – Мерки по приоритети и воспоставување индикатори по 
цели и приоритети. 

           Цел на настанот: 
- Презентација на на нацрт финални верзии на Визија и Мисија 
- Утврдување на мерки и индикатори  по среднорочни цели 
- Утврдување на мерки по приоритети 
- Утврдување на индикатори по приоритети 
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5. Територијална анализа на локалната област 

5.1 Население 

5.2 Економија и вработување 

5.3 Земјоделство 

5.4 Природа и животна средина 

5.5 Туризам 

5.6 Инфраструктура/капацитети 

5.7 Образование и структурен развој 

5.8 Други мерки за структурен развој (финансирани од ЕУ, државна 

помош) 

Точките се во изработка 
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6. Предности и недостатоци на локалната област ( SWOT анализа) 

Членовите на ЛАГ-от како и стручниот тим за подготовка на стратегијата уште во 

текот на планирањето и спроведувањето на работилниците спроведoa функционална 

анализа односно мапирање на заедницата од аспект на субјекти – потенцијални членови 

на ЛАГ-от. 

Оваа анализа ги утврдува човечките и институционални вредности на заедницата 

кои можат да бидат искористени за развој на Локална акциска група (ЛАГ). Истата 

претставува внатрешна анализа и осветува внимание на се она што значи позитивна 

вредност во секој од долунаведените сегменти.  

• Човечки ресурси на општината и заедницата 

• Општински сектори и одделенија  

• Јавни служби/Институции  

• Асоцијации и здруженија 

• Бизнис сектор 

Идентификуваните вредности се анализираат од аспект на нивно искористување 

во процесот на создавање и регистрација на ЛАГ, изработката на стратегијата и понатака, 

во нејзиното спроведување односно во идните активности поврзани со социо-економскиот 

развој на регионот. Притоа, е направена квалитативна анализа и се зема во предвид 

моменталната ситуација која се однесува на капацитетите на секој сегмент на вредности. 

Анализираните вредности треба да ја дадат првичната слика со потенцијалот и 

капиталот кој  е на располагање. Добиените податоци, понатака беа искористени и во 

изработка на SWOT анализата (предмет на изработка во процесот на стратешко 

планирање) во делот на силни страни како внатрешни страни. 

Учесниците на работилниците на една од сесиите направија и т.н. PEST  анализа 

на ЛАГ-от Брегалница. PEST анализата претставува акроним од зборовите Political-

Политички, Economical – Економски, Social – Социјални и Technological – Технолошки 

влијанија врз опкружувањето/субјектот. Ова се подрачјата на околината на ЛАГ-от. Секое 

од овие подрачја има одредено влијание.  Целта на оваа анализа е да се анализираат 

сите влијанија од овие подрачја за да може да се направи соодветна стратегија како 

одговор на ове влијанија. Во прилогот подолу е дадена табелата. 

При дијагностицирањето на моменталната ситуација на територијата на ЛАГ-от 

Брегалница, учесниците на работилниците за изработка на стратегијата ја користеа 

алатката за Анализа на силните и слабите страни, можностите и заканите СВОТ (анг. 

SWOT).  

СВОТ (SWOT) е кратенка од англиските зборови: 

S = Strengths (силни страни),W = Weaknesses (слаби страни),O = Opportunities (можности) 

T = Threats (закани). 
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СВОТ анализата е важна планирачка алатка која на систематски и организиран 

начин помага во идентификување на надворешните (можности и закани) и внатрешните 

фактори (силни и слаби страни) при дефинирање на една стратегија. 

Главен елемент на СВОТ анализата е анализа на информациите што се содржат во неа. 

Ова е предуслов за ефективна проценка на потребите и за поставување на релевантни 

цели кои ги земаат во предвид потребите и можностите на територијата на ЛАГ-от. 
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PEST анализа на ЛАГ Брегалница
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SWOT анализа на ЛАГ-от Брегалница 
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Од мапирањето на заинтересирани страни, PEST и SWOT анализите може да се заклучи 

следното: 

- Во регионот на покривање на ЛАГ-от Брегалница постојат повеќе групи на 

заинтересирани страни. Клучни се локалните самоуправи (ЕЛС Чешиново – 

Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Kаменица и Пробиштип)  и 

граѓанските здруженија: (ЗРР Јавор – Зрновци, ЗЖ Агровинка – Виница, ЕД 

Здравец – М.Каменица, ЗОР – Кочани). Бизнис секторот (текстилна индустрија 

дрвна, земјоделство, услужни  дејности,и др)  потребно е повеќе да се анимира но 

тој може да даде значаен инпут на развојот и ефикасноста на ЛАГ-от. 

- Јавните институции од областа на образованието, подрачните министерства и 

комуналните јавни претпријатија спаѓаат во  средно ниво на засегнати страни кои 

можат да дадат значителен допринос при градењето на врски и партнерства. 

- Во одредени случаи неформални групи на засегнати страни се добредојдени и 

треба да се смета и на нивно вклучување во решавањето на одредени проблеми. 

- Во наредниот период потребно е ЛАГ-от Брегалница да работи на 

идентификување и воспоставување на врски со клучни ЗС од приватниот и 

граѓанскиот сектор, како и на зајакнување на врските во делот на примарни ЗС од 

граѓанскиот сектор и приватниот сектор. Исто така треба во системот на соработка 

да се вклучат организации што го претставуваат приватниот сектор и организации 

за поддршка на приватниот сектор. 

- Од аспект на влијание на фактори и нивно значење групата оценила дека 

економските и политичките фактори можат да имат значително влијание при 

работата на ЛАГ-от додека социјалните и техничко-технолошките фактори имаат 

умерено влијание. 

- Идентификуваните локални медиуми се со големо влијание и се нужен партнер на 

ЛАГ-от со кои треба да се изградат долгорочни партнерски врски. 

- Територијата на ЛАГ-от Брегалница има важни предности, а истовремено тоа 

претставува можност за економски развој. Територијата на ЛАГ-от  Брегалница 

има поволна географска положба и се наоѓа по течението на река Брегалница во 

централниот дел на Источно планскиот регион во Република Македонија. За развој 

на локалната економија голема можност претставува побрзиот пристап до 

најголемиот пазар во земјата, главниот град Скопје, со изградба на новата 

делница на автопатот А4 Скопје – Свети Николе – Штип, со која истовремено ќе се 

скрати и растојанието. Територијата на ЛАГ-от Брегалница има добра 

инфраструктурна поврзаност со патишта  и железница ( до Кочани). ЛАГ-от е 

поврзан  со железничката пруга Скопје – Велес – Лозово – Овче Поле – Штип – 

Кочани.С епак потребни се одредени инфраструктурини подобрувања на 

застарените и несоодветни водоводни и канализациони мрежи, одржување на 

патиштата, проширување на покриеноста со системите за наводнување, итн. 

 

- На територијата на ЛАГ-от Брегалница има извонредно богато културно - 

историско наследство кое се состои од голем број на верски објекти - цркви, 

манастири и џамии, археолошките локалитети Виничко кале, Мородвис и др. 

културни објекти. Исто така постои и богата понуда на добро организирани 
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културни и традиционални настани и манифестации од кои најпознати се Кочански 

денови на оризо, Ин винас веритас, Истибанско здравоживо и др.. Територијата на 

ЛАГ-от е позната по гостопримливите луѓе и прекрасната гастрономија.За развој 

на руралниот туризам потребно е да се изградат сместувачки капацитети кои во 

моментов се недоволни. Од друга страна потребно е зголемување на 

инвестициите во археолошкиот туризам кои во моментов се на релативно ниско 

ниво.Имајќи ја во предвид традицијата и големиот број на настани и манифестации 

што се организираат, потребно е да се искористат можностите како што се 

интересот кај туристите за рурален туризам, посета на уредени археолошки 

локалитети и интегрирање на културните и  традиционалните настани во 

туристичката понуда.За развојот на руралниот туризам голема можност 

претставува ЕУ ИПАРД програмата и Годишните програми за финансиска 

поддршка на земјоделството и руралниот развој на МЗШВ. 

 

- На територијата на ЛАГ-от Брегалница  земјоделството е развиено, има големи 

површини на обработливо земјоделско земјиште  и традиција за земјоделско 

производство. Територијата на ЛАГ-от Брегалница е препознатлива по квалитетни 

земјоделски производи, пред се производство на кочанскиот ориз, градинарски 

култури (домати, пиперки (везена пиперка која е стара сорта), зелка, лубеници, 

дињи), индустриски (сончоглед, тутун) и фуражни растенија (луцерка,  грав, леќа, 

сточен грашок, граор). Овоштарство е во подем (јаболка, круши, модра слива, 

вишни, кајсија). На територијата на ЛАГ-от постојат фармери кои го 

преструктуираат производството од конвенционално во органско. Други силни 

страни во областа на земјоделството се големиот број на регистрирани фармери и 

посебно големиот број на регистрирани жени фармери, расположиви површини со 

пасишта како и заокружени процеси на производство (преработка на житарки; 

производство на вино и млечни производи) кои генерираат производи со поголема 

додадена вредност.Слаби страни во областа земјоделство се однесуваат на 

недоволната едукација на индивидуалните земјоделци за водење на сопствен 

бизнис, расцепканоста на површините, немање на планско производство, 

употребата на застарена технологија за земјоделско производство и 

неедуцираност на фармерите за нови технологии за производство, постојниот 

систем за наводнување не ја покрива целата територија, нема доволно инвестиции 

во капацитети за преработка на земјоделски производи, нема знаење кај 

фармерите за менаџирање на отпадот во земјоделството, малите фармери имаат 

слаба финансиска моќ и слаби капацитети за искористување на ИПАРД 

фондовите. Земјоделското производство е неорганизирано и непланско. Притоа не 

постои агроберза и терминал за продажба на земјоделски производи на големо. 

Сточниот фонд дополнително се намалува.Можностите треба да се бараат во 

подобрување на капацитетите за искористување на ЕУ ИПАРД програмата, како и 

годишните програми за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот 

развојкои се финансираат од централниот буџет. Можност претставува и 

искористување на програмите на АВРМ за (само)вработување, а исто така и во 

искористување на понудата на обработливо земјоделско земјиште под концесија 
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од страна на државата. Имајќи ја во предвид важноста на земјоделско-

прехранбениот сектор за територијата, ЛАГ-от треба да ги следи надворешните 

закани и предвиди соодветни мерки за ублажување или елиминирање на нивните 

ефекти. Тоа пред се се однесува на: природни непогоди (појава на суши, поплави 

и високи температури) како последица на климатските промени. Исто така постои 

миграција на селското население,  посебно на младото население. 

 

- Целата територијата на ЛАГ-от Брегалница е рурална средина со вкупен број на 

население од  93.087 жители. Територијата на ЛАГ-от Пробатон опфаќа 39,4% од 

вкупната површина на Источниот плански регион  со 106 населени места, со  

густина на населеност 67 жители на км2. Во одредени населени места во 

руралните средини се забележува и голем број на ергени со сите последователни 

социјални ефекти. Евидентна е емиграцијата на населението и по однос на тоа 

треба итно да се преземат мерки.Во таа насока би можеле да се промовираат и 

искористат програмите на Владата на РМ за самовработување и за активни мерки 

за вработување, како и да се потикнува претприемништвото, а особено кај 

женската популација. Исто така би требало да се искористат можностите што ги 

нудат претпристапните фондови на ЕУ и други фондови (на пр. ИПАРД), 

Програмата за прекугранична соработка со Бугарија, Меѓународна соработка преку 

програмата на ЕУ „Европа за граѓаните“ и Програмата на УНДП за развој на 

женско претприемништво.Имајќи во предвид дека привлекувањето на странски 

инвеститори е приоритет на Владата на РМ, треба да се искористи интересот на 

странските инвеститори за инвестирање во земјата преку промовирање на 

потенцијалите за инвестирање во општинските индустриски зони. 

 

- На територијата на ЛАГ-от Брегалница генерално постои понизок квалитет на 

живот во руралните средини што се огледа во фактот дека нема доволно културно 

– уметнички и спортски содржини (младински центри, опери,  спортски терени, 

итн.). Од друга страна како закани се идентификувани миграција на селското 

население и посебно младото население. Затоа потребни се активности за 

подобрување на состојбата што секако ќе влијае и на намалување на 

миграциските процеси. 

 

- Територијата на ЛАГ-от Брегалница во најголемиот нејзин дел е чиста и здрава 

животна средина, која изобилува со биодиверзитет што се смета за нејзина 

конкурентна предност. Тука треба да се има во предвид дека територијата на ЛАГ-

от е релативно голема и ретко населена и поради тоа сеуште не постои голем 

притисок од човечките активности врз истата. За да може природното наследство 

да се стави во функција на одржливиот развој потребно е да се води грижа за 

заштита и подобрување на животната средина и пред се искористување на 

обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и заштита на 

биодиверзитетот. Територијата на ЛАГ-от изобилува со голем број сончеви денови, 

а идентификувани се и области каде има постојан ветар. Можности за 
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искористување на ОИЕ претставуваат повластените тарифи за произведена 

електрична енергија. 

 

6. Усогласеност со други стратегии и програми 

 

Во последните неколку години МЗШВ изработи повеќе важни документи од кои: 

Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2007 – 2013 (во подготовка е 

нова за периодот 2014 - 2020), Закон за земјоделство и рурален развој, ИПАРД Програма 

2007 - 2013, Национална Програма за развој на земјоделството и рурален развој 2007 - 

2013, и воспостави акредитирани оперативни структури за целосно децентрализирано 

спроведување на Kомпонентата V Рурален развој (ИПАРД) од ЕУ Инструментот за 

претпристапна помош (ИПА) вклучително и ИПАРД платежна агенција и објави неколку 

повици за проекти и финансираше голем број на проекти. МЗШВ како одговорна 

институција за рурален развој во Република Македонија превзема активности за 

воведување на ЕУ ЛЕАДЕР како нова мерка во рамките на компонентата ИПАРД. Законот 

за земјоделство и рурален развој (Сл. Весник на РМ бр. 49/2010) овозможува 

организирање на локалните заинтересирани страни за рурален развој во форма на 

Локални Акциски Групи (ЛАГ-ови) - Член 89, како и Изработка на стратегии за локален 

развој на руралните средини - Член 88. МЗШВ изработи и список на рурални средини и 

рурални заедници (Сл. Весник на РМ бр. 89/2011). МЗШВ подготви 2 под-законски акти за 

оперативно спроведување на законот: Правилник за содржината и методологијата за 

подготовка на стратегиите за локален развој на руралните средини и начинот на нивно 

одобрување (Сл. Весник на РМ бр. 40/2013) и Правилник за поблиските услови за 

запишување во евиденцијата на Локалната Акциска Група,постапката за упис, потребната 

документација и начинот на водење на евиденцијата (Сл. Весник на РМ бр. 40/2013). 

Стратегијата за локален развој на руралните средини на територија на ЛАГ-от 

Средна Брегалница  е усогласена со развојните документи на национално, регионално и 

локално ниво, како и со релеватните стратешки документи на ЕУ. 

 

7.1 Краток опис на односот на стратегијата со другите развојни документи 

Стратегијата на ЛАГ-от„Брегалница“ е поврзана со националната Стратегија за 

земјоделство и рурален развој за периодот 2014 - 2020. Стратешките цели од 

Стратегијата на ЛАГ-от Средна Брегалница се кохерентни со примарниот стратешки 

приоритет во националната стратегија: „Зголемување на конкурентноста на македонското 

земјоделско производство и прехранбената индустрија, развој на руралните средини и 

одржливо управување со природните ресурси”. 

 

Стратешките цели од Стратегијата на ЛАГ-от Средна Брегалница се во согласност 

со Специфичните цели на земјоделската политика за периодот 2014-2020 година во 

следниве области на интервенција: 

СЦ1. Реструктурирање и модернизација на земјоделско-прехранбениот сектор; 

СЦ2. Уредување на пазарите, организација на прехранбениот синџир и подобрување на 

квалитетот на земјоделските производи; 
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СЦ3. Подобрување на условите за живот и за одвивање на економските активности во 

руралните средини; 

СЦ4. Континуиран пристап до знаењето и инвестирање во човечкиот капитал во 

земјоделството; 

СЦ5. Комплетирање на функционалноста на системот за безбедност на храната и 

СЦ6.Одржливо управување со природни ресурси и ублажување на влијанието на 

климатските промени на земјоделството. 

 

Стратегијата на ЛАГ-от „Брегалница“ е исто така поврзана со националната 

програма за развој на земјоделството и руралниот развој 2013 - 2017, и посебно 

приоритетот П.1.2. Конкурентно земјоделско производство и преработувачки сектор ПО1: 

Подобрување на технолошката, пазарната и руралната инфраструктура; ПО2: 

Зајакнување на хоризонталната и вертикалната (откупувачи – примарни производители) 

интеграција; ПО3: Обезбедување на пристап до производните фактори и ПО4: 

Подобрување на маркетингот на земјоделските производи и промоција на надворешните 

пазари. 

 

Одржливиот развој обезбедува хармонизираност на сите три аспекти на развојот 

истовремено: економски, социјален и заштита на животната средина, што одлично 

кореспондира на три стратешки цели во Стратегијата на ЛАГ-от (СЦ1, СЦ 2 и СЦ 3). Една 

од клучните области на одржливиот развој е руралниот развој кој вклучува развој на 

земјоделството, шумарството и туризмот во руралните области. Поради ова, стратегијата 

на ЛАГ-от е во корелација со Националната Стратегија за одржлив развој 2010 – 2030. 

 

Стратегијата на ЛАГ-от  исто така обезбедува кохерентност со Национална 

стратегија за рурален туризам 2012 - 2017, и посебно нејзините цели: 

Цел 1: Зголемување на капацитетите во руралниот туризам; Цел 2: Зголемување на 

вработувањата во руралниот туризам и Цел 3: Зголемување на туристичката понуда за 

рурален туризам. Оваа стратегија како појдовна основа ја користи и изработената студија: 

Студија за состојбата со потенцијалите  за развој на туризмот во Источен плански регион 

– 2015 

Центарот за развој на Источен плански регион е партнер и подржувач на 

иницијативата за формирање на ЛАГ-от „Брегалница“. Претставник од центарот ги 

координираше и присуствуваше на сите работилници. 

Стратегијата на ЛАГ-от Средна Брегалница е кохерентна со Програмата за развој на 

Источниот плански регион, односно со нејзините среднорочни цели: 

- Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање 

- Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности 

- Подобрена заштита на животната средина 

- Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за 

земјоделски и рурален развој 

- Туристичка дестинација позната по разновидна понуда на селективни видови на 

туризам. 
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При изработката на стратегијата на ЛАГ-от беа земени во предвид и следните веќе 

изработени документи од страна на ЦРИПР: 

- Еколошка ГАП анализа и еколошка мапа на сензитивност за Брегалничкиот слив – 

2015 

- Студија за состојбата со потенцијалите  за развој на туризмот во Источен плански 

регион – 2015 

- Извештај за статусот на заштитените области во Брегалничкиот слив – 2015 

- Диверзитет на предели во Брегалничкиот слив – 2015 

- Биодиверзитет во Брегалничкиот слив – 2015 

- Физибилити студија за Царев врв на осоговските планини - 2014 

- Студија: Развој на ски центар на Пониква, Осоговски планини – 2011 

- Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, 

брани) 

- Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во Источен 

плански регион 2010 

-  Студија за искористување на потенцијалите на биомасата за производство на 

енергија во Источниот плански регион -2014 

При подготовката на Статегијата беа користени и профилите и стратегиите за ЛЕР на 

општините опфатени со ЛАГ-от „ Брегалница“. 

 

 

7. Стратешко планирање (визија, мисија, стратешки цели, приоритети и 

мерки) 

 

Стратегијата за локален развој на рурални средини на ЛАГ-от „ Брегалница“ треба 

да го поттикне економскиот развој на својата територија во насока на одржливост  според 

капацитетот и можностите кои самиот ЛАГ ги располага. Процесот на стратешкото 

планирање е особено важен, пристапот од долу па нагоре, вклученост на сите засегнати 

страни и анализа на можните партнерства при реализација на зацртаните цели. На 

работилниците беше споменато дека стратегијата треба да биде реално остварлива 

имајќи ги пред вид неискуството и скромниот капацитет на ЛАГ-от.Потребата од 

консолидирање на хуманите капацитети на раководните тела на ЛАГ-от како и пристапот 

до релативно скромни финансиски средства  за проекти (барем во првите неколку години) 

ќе биде јасно изразена. 
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Слика бр. 3 Графички приказ на стратешко планирање 

 

 

Елементи на стратегијата за локален развој на руралните средини на 

територија на ЛАГ-от Средна Брегалница 

Визија: Го опишува консензусот на заинтересираните страни за посакуваната 

иднина на територијата на ЛАГ-от 

Стратешки цели: Даваат јасна развојна насока/правец. Произлегуваат директно 

од Визијата. 

Претставуваат специфични области на кои стратегијата за локален развој на руралните 

средини на територија на ЛАГ-от ќе се фокусира за да се оствари Визијата. Тие се многу 

поописни и поконкретни од изјавата за Визијата. Треба да ги покријат критичните 

прашања идентификувани во SWOT анализата и ги одредуваат областите каде има 

најголема потреба за интервенција. 

Оптимален број на стратешки цели е од 3 -5. 

Приоритети: Приоритетите се поспецифични, конкретни и временски ограничени 

изјави за постигнување на резултати. Тие се однесуваат на конкретни резултати што 

сакаме да ги постигнеме. На ова ниво се поставува врска со мерењето на перформансите 

кои се мерат преку јасно дефинирани индикатори. 

Мерки: Мерка е збир на проекти/активности кои имаат многу слична или иста 

задача односно крајна цел или се последователни и зависни во реализацијата. 

Мерките се временски ограничени и мерливи изјави за главен пристап или метод за 

остварување на приоритетите и целите на развојот. 

Проекти/ активности: Проектите претставуваат активности за спроведување на 

одделни конкретни компоненти на мерките. Проектите се уникатни потфати, временски 

ограничени кои се превземаат од страна на поединци или организации за да се исполнат 

одредени цели во рамки 

на дефинираниот временски распоред, трошоци и параметри за перформансите. 

За проектите треба да се доделат одговорности односно определат одговорни субјекти, 

да се претпостават трошоците односно одреди буџет и да се одреди јасна временска 

рамка за нивно спроведување. 
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Визија 

Визијата која што претставува долгорочна определба и насока кон која ќе се движи 

територијата на ЛАГ-от Средна Брегалница и крајна посакувана дестинација на 

економскиот развој за следните 4 години, односно во периодот од 2016 до 2020 година, е 

следната: 

 

 

 
 

Слика бр.4 Чекори на стратешко планирање за ЛАГ-от „Брегалница„ 

 

ВИЗИЈА 

Територијално функционална заедница во која се создадени услови за 

остварување замисли и идеи на жителите на ЛАГ-от „Брегалница“. 

Население со изграден граѓанскиот инстинкт за културното, историското и 

природното наследство, изградени односи помеѓу граѓанскиот и приватниот сектор 

врз основа на одржливо искористување на ресурсите и можност за трајно 

унапредување на капацитетите, рамномерно искористување на природните 

ресурси, со цел подобрување на животниот  стандардот и благосостојба на 

населението во руралните средини. 
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МИСИЈА 

ЛАГ-от “Брегалница“ ќе се стреми кон подобрување на квалитетот на живеење и 

зголемување на животниот стандард на населението преку развој на човечките 

ресурси, соработка со бизнис секторот, подобрување на инфраструктурата, развој 

на селски туризам, одржливо искористување на природните ресурси, ефикасно 

користење на обновливи извори на енергија, намалување на невработеноста и 

подобрување на демографската структура во руралните подрачја. 

 

Мисија 

Мисијата ја определува основната цел на ЛАГ-от „Брегалница“, прецизно 

опишувајќи ја причината за своето постоење и активностите кои што ги презема за да ја 

реализира својата визија.  

 

 

 

 

Стратешки цели и приоритети 

При определувањето на стратешките цели, земен е во предвид пристапот што е 

определен со СВОТ анализата, односно максимизирање на користењето на следните 

односи: 

 Силните страни и Можностите – Конкурентски предности; 

 Слабите страни и Можностите – Привлекување инвестиции, соработка и 

создавање 

партнерства; 

 Јаки страни и Закани: Мобилизација и 

 Слаби страни и Закани: Неутрализација или намалување на штетите. 

Предлог стратешките цели и приоритетите се дадени врз основа на  SWOT I PEST 

анализата, дискусиите за време на работилниците, одделните разговори со членовите на 

ЛАГ-от и други стратешки документи. 

 

Во стратегијата на ЛАГ-от Брегалница се дефинирани 4 стратешки цели, 8 приоритети 

и 31 мерки. Имајќи предвид дека ЛАГ-от е во фаза на формирање и без изграден 

капацитет на членовите и раководните структури, без искуство и со ограничени 

финансиски средства, учесниците во стратешкото планирање беа на мислење дека 

работата на ЛАГ-от во првиот плански период треба да биде умерена со реални цели и 

очекувања. 
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Земајќи ги резултатите и заклучоците од сите предходни анализи за области на делување 

беа избрани следните области: економија, културно социјален живот, животна средина и 

институционален развој  на ЛАГ-от. 

 

СЦ 1. Развиена рурална економија на територија на ЛАГ-от Брегалница 
 

П.1.1. Модернизација на земјоделското производство 

М.1.1.1. Набавка на специјална механизација со значење за целиот ЛАГ 
М.1.1.2. Воведување на нови технологии и практики 
М.1.1.3. Брендирање на земјоделски и прехранбени прозводи 
М.1.1.4. Здружување на земјоделци и преработувачки капацитети 
М.1.1.5. Воведување на нови производи и доходовни култури 
М.1.1.6. Подобрување на наводнувањето на земјоделските површини 
М.1.1.7. Промоција на органското производство 
М.1.1.8. Едукација на населението во руралните средини. 

 
П.1.2. Развој на руралниот туризам 

М.1.2.1  Ревитализација и промоција на традиционалните вредности 
М.1.2.2. Поддршка на приватниот сектор за изградба и оспособување на сместувачки 
капацитети 
М.1.2.3. Промовирање на туристичките потенцијали 
М.1.2.4  Создавање на нови атрактивни туристички производи 
М.1.2.5  Спроведување на пилот проекти за рурален туризам 
М.1.2.6  Подобрување на туристичката инфраструктура 
М.1.2.7. Подобрување на капацитетите на  човечките ресурси во туризмот. 

СЦ 2. Културно – социјален развој на руралните средини на ЛАГ-от Брегалница 

П2.1  Подобрување на културниот живот во руралните средини 

М.2.1.1  Организирање на културни манифестации 

М.2.1.2  Заштита и афирмација на традиционалните културни вредности на регионот 

М.2.1.3  Организирање на едукативни предавања на најразлични теми од интерес на 

граѓаните 

 

П.2.2  Подобрување на спортскиот живот во руралните средини 

 

М.2.2.1  Организирање на спортски манифестации и натпревари 

М.2.2.2  Спроведување на кампања „Во здраво тело здрав дух“ 

 

П.2.3  Социјална инклузија на маргинализирани групи на население од руралните 

средини 

 

М.2.3.1  Нега и грижа за стари лица, лица со посебни потреби и останати групи на 

население 
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П.2.4  Промоција и подршка на социјалното предприемништво 

 

М.2.4.1  Подршка на МСП и занаетчиството 

М.2.4.2  Поттикнување на инвестиции во руралните средини 

М.2.4.3  Промоција на социјалното претприемништво 

 

СЦ 3. Заштита и унапредување на животната средина во ЛАГ-от Брегалница 

 

П.3.1 Заштита и промоција на биодиверзитетот  

 

М.3.1.1  Валоризација на природните вредности на регионот во насока на одржлив развој 

М.3.1.2  Подршка на проекти од областа на обновливи извори на енергија и 

биодиверзитет 

М.3.1.3  Подршка на проекти од областа на цврст отпад 

 

СЦ. 4 Институционален развој на ЛАГ Брегалница 

 

П.4.1 Подобрување на институционалните капацитети на ЛАГ-от 

 

М.4.1.1  Спроведување на обуки на раководните структури на ЛАГ-от 

М.4.1.2  Отварање на канцеларија на ЛАГ-от и обезбедување на нормални услови за 

работа. 

М.4.1.3  Промоција на ЛАГ-от на регионално, национално и мегународно ниво 

М.4.1.4  Вмрежување на ЛАГ-от на хоризонтално и вертикално ниво 
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9. Опис на планираните активности и идеи 

СЦ 1. Развиена рурална економија на територија на ЛАГ-от Брегалница 
 

Приоритет/мерка Активност Временска рамка Буџет ( евра) 

П.1.1. Модернизација на земјоделското производство 

М.1.1.1. Набавка на 

специјална 

механизација со 

значење за целиот 

ЛАГ 

Набавка на 

специјални машини 

од областа на 

земјоделието кои  

можат да ја подобрат 

продуктивноста или 

конкурентноста на 

одредени целни 

групи 

 

 

 

2017 - 2019 

 

 

 

25.000 

М.1.1.2. 

Воведување на 

нови технологии и 

практики 

Предавања на теми 

индентификувани од 

целните групи 

 

2017 - 2021 

 

4.000 

 Посета на саеми и 

студиски патувања 

2017 – 2021 6.000 

М.1.1.3. 
Брендирање на 
земјоделски и 
прехранбени 
прозводи 

 

Подршка на 

иницијативи за 

брендирање на 

земјоделски и 

прехрамбени 

производи преку 

партнерства и 

кофинансирање на 

дел од активностите 

 

 

2017 - 2019 

 

 

 

2.000 

М.1.1.4. 

Здружување на 

земјоделци и 

преработувачки 

капацитети 

Претставување на 

можностите за 

здружување по разни 

основи ( задруги, 

здруженија, кластери) 

пред различни целни 

групи 

 

 

 

2017 - 2021 

 

 

 

4.500 

 Техничка помош на 

иницијативи за 

  



Стратегија за локален развој на ЛАГ „ Брегалница“ – 2017 - 2021 

27 
 

здружување 2017 - 2021 2.500 

М.1.1.5. 

Воведување на 

нови производи и 

доходовни култури 

Презентации и пилот 

проекти за 

воведување на нови 

производи со 

додадена вредност и 

доходовни култури 

 

 

 

2017 - 2019 

 

 

6.500 

 

М.1.1.6. 

Подобрување на 

наводнувањето на 

земјоделските 

површини 

Презентации и пилот 

проекти за модерни и 

економични начини 

на наводнување 

 

2017 - 2021 

 

12.000 

 

М.1.1.7. Промоција 
на органското 
производство 
 

Презентација и пилот 

проекти за органско 

производство 

 

2017 - 2021 

 

17.000 

М.1.1.8. Едукација 
на населението во 
руралните средини 

Организирање на 

предавања од 

областа на 

земјоделството и 

предприемништвото 

 

 

2017 - 2021 

 

 

3.500 

П.1.2. Развој на руралниот туризам 

М.1.2.1  
Ревитализација и 
промоција на 
традиционалните 
вредности 
 

Организирање и 

подршка на 

манифестации, 

настани 

 

 

2017 - 2021 

 

 

9.500 

 Подготовка и 

издавање на 

промотивен 

материјал ( мапи, 

летоци, брошури, 

постери и сл) 

 

 

2017 - 2019 

 

 

6.500 

М.1.2.2. Поддршка 
на приватниот 
сектор за изградба 
и оспособување на 
сместувачки 
капацитети 
 

Презентација на 

позитивна законско 

регулатива, можности 

за грантови и 

финансирање 
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2017 - 2019 30.000 

М.1.2.3. 
Промовирање на 
туристичките 
потенцијали 

Изработка и 

одржување на веб 

портал за 

туристичките 

потенцијали на 

регионот 

 

 

2017 

 

 

1.600 

М.1.2.4  Создавање 
на нови атрактивни 
туристички 
производи 
 

Соработка со 

туристичките 

агенции, 

туристичките портали 

и Факултетот за 

туризам за 

создавање на нови 

туристички производи 

во регионот 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

5.000 

М.1.2.5  
Спроведување на 
пилот проекти за 
рурален туризам 

Подршка на 

иницијативи за развој 

на рурелн туризам, 

преку грантови, 

партнерства и 

заедничко 

аплицирање за 

грантови 

 

2017 - 2021 

 

35.000 

М.1.2.6  

Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура 

Проекти од областа 

на сообраќајна 

инфраструктура, 

сигналитика и 

сигнализација, трим и 

велосипедски патеки, 

инфо центри и сл. 

 

 

 

2017 - 2021 

 

 

 

85.000 

М.1.2.7. 

Подобрување на 

капацитетите на  

човечките ресурси 

во туризмот 

Организирање на 

обуки за тур. водичи, 

основи на 

гостопримство,основи 

на угостителство, 

креирање на 

сувенири и производи 

со додадена 

вредност, англиски 

 

 

 

 

2017 - 2020 

 

 

 

 

14.000 
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јазик и сл.  

 

 

СЦ 2. Културно – социјален развој на руралните средини на ЛАГ-от Брегалница 

Приоритет/мерка Активност Временска рамка Буџет ( евра) 

П2.1  Подобрување на културниот живот во руралните средини 

М.2.1.1  

Организирање на 

културни 

манифестации 

Организирање и 

подршка на културни 

манифестации во 

регионот 

 

2017 - 2021 

 

26.000 

М.2.1.2  Заштита и 

афирмација на 

традиционалните 

културни вредности 

на регионот 

Спроведување и 

давање на подршка 

на проекти од 

областа на 

фолклорот, 

културното богатство 

и останати 

традиционални 

вредности 

 

 

 

2017 - 2020 

 

 

 

 

16.000 

М.2.1.3  

Организирање на 

едукативни 

предавања на 

најразлични теми 

од интерес на 

граѓаните 

Организирање на 

предавања од 

најразлични области 

во интерес на 

различни целни групи 

( начин на здрава 

исхрана, хигиена, 

сексуално 

преносливи болести 

и сл.) 

 

 

 

 

2017 - 2021 

 

 

 

 

2.500 

П.2.2  Подобрување на спортскиот живот во руралните средини 

М.2.2.1  

Организирање на 

спортски 

манифестации и 

натпревари 

Подршка и 

иницијативи за 

организирање на 

спортски 

манифестации и 

натпревари 

 

 

2017 - 2021 

 

 

4.500 
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М.2.2.2  

Спроведување на 

кампања „Во 

здраво тело здрав 

дух“ 

Едукативни сесии во 

основните училишта 

за значењето на 

спортот и 

релаксирањето за 

човековото здравје 

 

 

 

2017 - 2019 

 

 

1.500 

П.2.3  Социјална инклузија на маргинализирани групи на население од руралните 

средини 

М.2.3.1  Нега и 

грижа за стари 

лица, лица со 

посебни потреби и 

останати групи на 

население 

Организирање на 

акции и служби за 

посета и 

опслужување на овие 

категории на лица во 

регионот 

 

 

2017 - 2021 

 

 

6.800 

П.2.4  Промоција и подршка на социјалното предприемништво 

М.2.4.1  Подршка 

на МСП и 

занаетчиството 

Проекти за техничка 

подршка и помош на 

МСП со цел нивен 

опстанок на пазарот 

 

2017 - 2021 

 

5.000 

 Презентација на 

законот за 

занаетчиство и 

нудење на техничка 

помош за 

занаетчиите со цел 

нивен опстанок и 

просперитет 

 

 

 

2017 - 2021 

 

 

 

4.500 

М.2.4.2  

Поттикнување на 

инвестиции во 

руралните средини 

Креирање на база на 

податоци за наши 

иселеници од 

регионот, 

организирање на 

годишни средби со 

нив и презентација за 

потенцијалите за 

инвестиции на 

регионот 

 

 

 

 

2017 - 2019 

 

 

 

 

3.000 
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М.2.4.3 Промоција 

на социјалното 

претприемништво 

 

Подготовка на летоци 

и нивна дистрибуција 

на тема социјално 

претприемништво 

 

2017 

 

1.500 

 

СЦ 3. Заштита и унапредување на животната средина во ЛАГ-от Брегалница 

 

Приоритет/мерка Активност Временска рамка Буџет ( евра) 

П.3.1 Заштита и промоција на биодиверзитетот  

М.3.1.1 

Валоризација на 

природните 

вредности на 

регионот во насока 

на одржлив развој 

Изработка на акциски 

планови за 

валоризација на 

природните 

вредности во 

земјоделството, и 

туризмот 

 

 

 

2018 

 

 

 

4.000 

М.3.1.2  Подршка 

на проекти од 

областа на 

обновливи извори 

на енергија и 

биодиверзитет 

Техничка помош и 

заедничко 

аплицирање со 

проекти од областа 

на обновливи извори 

на енергија 

 

 

2017 - 2021 

 

 

35.000 

М.3.1.3  Подршка 

на проекти од 

областа на цврст 

отпад 

Техничка помош и 

аплицирање со 

проекти од областа 

на менаџмент на 

цврст отпад во 

регионот 

 

 

2017 - 2021 

 

 

12.000 

 

СЦ. 4 Институционален развој на ЛАГ Брегалница 

 

Приоритет/мерка Активност Временска рамка Буџет ( евра) 

П.4.1 Подобрување на институционалните капацитети на ЛАГ-от 

М.4.1.1  

Спроведување на 

Огранизирање на 

обуки за членовите 
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обуки на 

раководните 

структури на ЛАГ-от 

од раководните тела 

за теми потребни во 

секојдневното 

работење 

 

2017 

 

3.000 

М.4.1.2  Отварање 

на канцеларија на 

ЛАГ-от и 

обезбедување на 

нормални услови за 

работа. 

Изнаоѓање на 

соодветен 

канцелариски 

простор 

 

 

2017 

 

 

6.000 

М.4.1.3  Промоција 

на ЛАГ-от на 

регионално, 

национално и 

мегународно ниво 

Изработка и 

одржување на  веб 

страна на ЛАГ-от 

 

 

2017 

 

 

800 

М.4.1.4  

Вмрежување на 

ЛАГ-от на 

хоризонтално и 

вертикално ниво 

Посета на состаноци, 

конференции, 

потпишување и 

иницирање на 

партнерства и 

соработки со слични 

организации 

 

 

 

2017 - 2021 

 

 

 

4.000 

 

10. Планирана национална и меѓународна соработка 

 

Појдовната основа за националната и меѓународната соработка ЛАГ-от 

Брегалница ќе ја црпи од својот Статут каде ќе биде одредено начинот и формата на оваа 

соработка. Во насока на развој на капацитетите на ЛАГот како и неговото влијание 

неопходно потребно ќе биде сеопфатна соработка со националните и меѓународни 

организации кои работата на полето од интерес на ЛАГ-от. Секако за ова ќе биде 

потребно и време и ресурси но и соодветно искуство на раководниот тим на ЛАГ-от. 

Следењето на настани и конференции од својата бранша ќе биде еден од приоритетите 

на раководителот на ЛАГ-от. 

Соработката со најразличните национални организации и институции по 

хоризонтала и вертикала ќе биде пресудно за создавање на позитивен имиџ и капацитет 

за остварување на акцискиот план од Стратегијата за развој на ЛАГ-от Брегалница.  

Документите што евентуално би произлезле од овие соработки како меморандуми 

за соработка, договори за партнерства или евентуално заедничко учество во проекти ќе 

дадат соодветна „тежина“ на сериозноста на ЛАГ-от да до крај се бори за општ 

просперитет на својот регион. 
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11. Постапка на следење и евалуација 

 

Мониторингот и евалуацијата како составни елементи од процесот на проектен 

менаџмент се важни за соодветно успешно планирање и остварување на целите од 

стратегијата за развој. Земајќи го предвид акцискиот план кој за 5 годишен период 

предвидува реализација на 35 проекти со вредност од 405.700 евра станува збор за 

голем број на активности за кои ќе треба и време и ресурси. Постојат повеќе начини за 

мониторинг и евалуација на проектните активности. Од праксата на невладините 

организации (ЛАГ-от е една од нив) обично за секој проект се формира проектен тим кој е 

задолжен за М&Е , се изготвуваат периодишни и завршни извештаи кои се презентираат 

пред раководните структури. Што се однесува до евалуацијата на проектите таа се прави 

после завршувањето на проектите така да ЛАГот може, и пожелно е да формира посебно 

тело за следење и евалуација кое би поднесувало 6 месечни извештаи до раководните 

структури и евентуално до донаторите. За секој од проектите проектниот тим или телото 

за М&Е ќе ги користи индикаторите од логичката рамка на проектот или од проектната 

апликација. 

 

 

11.1 Опис на системот на следење и евалуација 

 

 

Според одредбите од Статутот на ЛАГ-от (а тоа може да биде дефинирано и во 

посебен акт или правилник за мониторинг и евалуација на спроведувањето на 

Стратегијата на ЛАГ-от, Проект координаторите поднесуваат извештаи до тимот за М&Е  

а овој поднесува извештај до раководителот/претседателот на ЛАГ-от. Раководителот/ 

претседателот поднесува квартален извештај до  УО  за реализираното во текот на тој 

квартал. 

Стратешка цел 

Име на 
активноста 

План. 
Индик 

Теков 
Индик 

План 
обем 

Теков. 
обем 
(%) 

План. 
време 

Теков 
време 

План 
фин. 
средства 

Теков. 
фин. 
средства 

Забелешк
а 

П1:          

М1:          

Активност 1          

Активност 2          

М2:          

Активност 1          

Активност 2          

...          

П2:          

М1:          

...          
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Цели/ 
Приоритет
и 

Планира
н 
индикато
р 

Тековна 
вредност  
на 
индикаторо
т 

План. 
време
. 

Тековн
о 
време. 

Планиран
и Вкупни 
трошоци 

Тековни 
Вкупни 
трошоц
и  

Забелешк
и 

Ц1:        

П.1.1.        

...        

П.1.2.        

...        

Ц3:         

...        

П.3.3.        

 

 

 

 

11.2 Индикатори и цели 

Индикатори за стратешки цели 

СЦ 1. Развиена рурална економија на територија на ЛАГ-от Брегалница 
 

Индикатори Извори на 
информации 

Ризици 

 Бројот на невработени на 
територијата на ЛАГ-от е намален 
за 4% до крајот на 2020 година. 

 Агенција за 
вработување на РМ 

 

 Промена во 
политиките на 
Владата за 
намалувaње на 
невработеноста 

 Зголемена 
миграција 

 Број на МСП на територијата на 
ЛАГ-от зголемен за 5% 

 УЈП и Централен 
регистар 

 Број на згаснати 
МСП 

 Зголемена 
миграција 

 Зголемен број на категоризирани 
понудувачи на сместување со 
помалку од 20 легла за 10% 

 ЕЛС во регионот  Промена на 
законската 
регулатива од оваа 
сфера 

 Зголемен број на МСП од областа 
на преработувачката индустрија 
за 10% 

 Централен 
регистар 

 Климатски промени 

 

 



Стратегија за локален развој на ЛАГ „ Брегалница“ – 2017 - 2021 

35 
 

СЦ 2. Културно – социјален развој на руралните средини на ЛАГ-от Брегалница 

Индикатори Извори на 
информации 

Ризици 

 Бројот на културни манифестации 
во регионот зголемен за 5%. 

 ЕЛС  Недостаток на 
финансиски 
средства 

 Број на новоотворени фирми од 
областа на социјалното 
претприемништво зголемен за 
5% 

 УЈП и Централен 
регистар 

 Недефинирана до 
крај легислатива 

 Број на спортски манифестации 
во регионот зголемен за 5% 

 ЕЛС 

 Училишта 

 Недостаток на 
финансиски 
средства 

 Број на опфатени лица од 
маргинализирани социјални групи 
од проекти за грижа и едукација 

 Проектни извештаи 

 Публикации 

 Промена на законска 
регулатива 

 

 

СЦ 3. Заштита и унапредување на животната средина во ЛАГ-от Брегалница 

 

Индикатори Извори на 
информации 

Ризици 

 Изработен акциски план за 
валоризација на природните 
вредности на регионот до 2019 

 ЕЛС 

 Извештаи на ЛАГот 

 Недостаток на 
финансиски 
средства 

 Број на реализирани проекти од 
областа на обновливи извори на 
енергија зголемен за 5% на 
годишно ниво 

 ЕЛС 

 НВО 

 Училишта 

 КЈП 

 Недостаток на 
финансиски 
средства 

 Намалување на 
бројот на донатори 

 Број на реализирани проекти од 
областа на цврст комунален 
отпад зголемени за 5% на 
годишно ниво 

 ЕЛС 

 НВО 

 Училишта 

 КЈП 

 Недостаток на 
финансиски 
средства 

 Намалување на 
бројот на донатори 

 

СЦ. 4 Институционален развој на ЛАГ Брегалница 

 

Индикатори Извори на Ризици 
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информации 

 Отворена и опремена канцеларија 
на ЛАГ-от до крајот на 2017 

 Извештај од ЛАГ-от 

 Фото 

 Необезбедување на 
постојани средства 
за фиксните 
трошоци 

 Спроведени обуки за членовите 
на раковоството 5 на годишно 
ниво 

 Извештај на ЛАГ-от 

 Фото 

 Слаб интерес на 
лицата за посета на 
обуките 

 Број на лица опфатени со 
различни обуки на годишно ниво ( 
мин 15) 

 Извештај од ЛАГ-от  Слаб интерес на 
лицата за посета на 
обуките 

 Број на аплицирани проекти на 
годишно ниво ( минимум 10) 

 Годишни извештаи 
за работата на 
ЛАГ-от 

 Промена на 
законската 
регулатива 

 Број на финансирани проекти на 
годишно ниво ( мин 5) 

 Годишни извештаи 
за работата на 
ЛАГ-от 

 Промена на 
законската 
регулатива 

 

 

 

12. Односи со јавноста 

 

Според статутот ЛАГ-от Брегалница е НВО формирана според законот за НВО и 

фондации каде е пропишано јавност, одговорност и отчетност во работата. Ваквата 

работа на раководните структури може да биде дефинирана и со посебен кодекс и 

правилник за односи со јавноста. 

Креирањето на добар и препознатлив имиџ на Лагот кај домашната и пошироката јавност 

ќе зависи од добро изградените односи со јавноста медиумите, донаторите и јавните 

институции и бизнис секторот. 

 Во насока на остварување на овие цели на располагање на ЛАГот ќе бидат следните 

алатки: 

 Изработка на соодветно лого и меморандум на ЛАГ-от 

 Подготовка на њеб страна и facebook профил на ЛАГ-от 

 Подготовка и издавање на квартален билтен 

 Потпишување на меморандум за соработка со локални регионални и национални 

медиуми 

 План за настапи пред медиуми и активно учество во емисии 

 Подготовка и емитирање на видео спотови 

 Избор на почесни амбасадори од редовите на значајни истакнати личности од 

регионот 

 Издавање на редовни годишни извештаи за резултати и потрошени финансиски 

средства 

 Промотивни активности за ширење на членството во ЛАГ- от 
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13. Финансиски предвидувања 

13.1 Финансиски план 

13.2 Можни извори на финансирање 

13.3 Начин на кофинансирање 

Стратегијата за локален развој на рурални средини на ЛАГ-от Брегалница е 

направена за пет (5) годишен период од 2017 – 2021 година. Станува збор за стратегија 

на ЛАГ кој е новоформиран, кој допрва ќе треба да изгради капацитети и да се наметне 

како сериозен субјект и пред своите членови и пред останатите засегнати страни кои ќе 

треба да му дадат доверба и подршка во остварувањето на зацртаните цели. 

Од финансиска гледна точка стратегијата има 4 стратешки цели со вкупно 8 

приоритети и 31 мерка, со вкупна вредност на сите активности од 405.700 евра. Доколку 

се земат предвид и проекти и активности кои би произлегле од повици за грантови кои не 

се нотирани во стратегијата или партнерства со други организации би можело да се 

очекува и реализација од 800.000 евра за предвидениот период.  

Алоцирањето на средства по стратешки цели  е следна: 

 

 

269.000,00 €
71.300,00 €

51.000,00 €
13.800,00 €

Прераспределба на финансиски средства 
од стратегијата по стратешки цели (евра)

СЦ 1

СЦ2

СЦ 3

СЦ 4

 
 

Идентификувани извори на финансирање  се следните: 

 Сопствени средства (членарина) 

 Средства од националниот буџет  

 Средства од Буџетот на единиците на локалните самоуправи 

 Средства од донации, фондови на ЕУ, кредити и сл. 
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ЛАГ
5%

ЕУ и останати 
фондови

52%ЕЛС
8%

Национален буџет
35%

Извори на финансирање

 
 

 

 

Кофинансирањето при реализирањето на проектите е реално да се очекува и обично 

се движи од 0 -  25% за проекти кои се подржани од донатори додека кога се работи за 

јавно приватно партнерство со бизнис секторот а може да оди и до 50%. Ова ќе 

преставува сериозен предизвик за ЛАГ-от од причина што истиот е новоформиран со 

неразвиен механизам за генерирање на сопствени средства. Алатката за прибирање на 

средства за институционален развој или за однапред дефинирана цел, која на западот е 

толку применувана може да се искорсти и за ЛАГ-от. Долго очекуваниот Фонд кој би бил 

достапен за општините и невладиниот сектор за финансирање на веќе одобрени проекти 

би бил доредојден и за лАГ-от. Како и да е не треба да се изфрли од предвид и можноста 

за поволно краткорочно кредитно задолжување кога се работи за веќе одобрен проект. 
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14. Прилози 

А ) Функционална анализа - Мапирање на заедницата од аспект на субјекти – 

потенцијални членови на ЛАГ -  Формулар 

Анализа на вредностите на ниво на општина и општинска администрација 

Бр. Вредности Опис (набројте најмногу три вредности) 

1. Човечки ресурси на општината 

 

 

 

 

 

2. 

Општински сектори и одделенија 

(функционална анализа: 

организациска структура, 

систематизација и пополнетост 

на систематизацијата, општински 

процедури...),  

 

Можности за вклучување во ЛАГ 

(наведете точно кои субјекти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Јавни служби/Институции  

 

постоење на јавни служби и 

институции во регионот, нивна 

активност, соработка со 

општината, бизнисот и 

граѓанскиот сектор ( добра, 

задоволителна, 

незадоволителна) 

 

Можности за вклучување во ЛАГ 

(наведете точно кои субјекти) 

 

 

 

 

 

4. 

Асоцијации и здруженија 

  

постоење на асоцијации и 

здруженија  во регионот, нивна 

активност и капацитет, соработка 

со општината, и бизнисот, 
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соработка во рамки на 

граѓанскиот сектор ( добра, 

задоволителна, 

незадоволителна) 

 

Можности за вклучување во ЛАГ 

(наведете точно кои субјекти) 

5. 

Бизнис сектор 

Постоење на бизнис субјекти во 

регионот, нивната активност и 

капацитет,  соработка со јавниот 

и граѓанскиот сектор ( добра, 

задоволителна, 

незадоволителна)  и 

пројавен/потенционален интерес 

за учество во ЛАГ 

 

 

Насоки за анализа 

1. Човечки Ресурси - Вештините на жителите  

Се прави анализа на капацитетите на човечките ресурси на ниво на 

општина/жители – општа слика со образованието, вештините, знаењето и слично. 

Да се издвојат најсилните знаења и вештини кои администрацијата/населението 

поседува како традиционално или стекнато низ процеси на учење знаење и 

вештини 

 

2. Општински сектори и одделенија 

Анализа на бројот и видот на сектори и оддедленија/ здруженија во општините, 

нивната работа и искуство. Да се стави актцент на идентификација на реализирани 

проекти и стекнато искуство низ реализација на проектите. Дополнително, да се 

направи анализа на капацитетите на персоналот и граѓаните вклучени во работата 

на здруженијата од аспект на нивна стручност, вештини и знаења. На ниво на 

општина да се направи функционална анализа на организациска структура, 

систематизација и пополнетост на систематизацијата, општински процедури...) 

 

3. Јавни служби и Институции  - Да се направи анализа на бројот и видот на 

институции присутни на територија на општината, нивните капацитети и 

активности. Јавен сектор(општински јавни претпријатија, подрачните едниници на 

министерства, образовни институции и др. – опис на постоечките субјекти, 

капацитети и соработка; општа слика за образовен профил на вработените во 

јавниот сектор, нивната бројка, искуство и вештини за работење, квалитетот на 

извршувањето на надлежностите, и др).  
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4. Асоцијации и здруженија - Да се направи анализа на бројот и видот на 

асоцијации и здруженија присутни на територија на општината, нивните 

капацитети и активности. Граѓански сектор(здруженија на граѓани (поделени по 

мисија и активности, културно уметнички друштва, спортски клубови, фондации и 

др. – опис на постоечките субјекти, капацитети и соработка; општа слика за 

образовен профил членовите на ваквите здруженија, нивната бројка, искуство и 

вештини за работење, квалитетот на извршувањето на надлежностите, и др) 

 

5. Бизнис сектор - Да се направи анализа за видот на бизниси присутни на 

територија на општината, нивните капацитети и активности. Бизнис субјекти, 

поделени по сектори (економски активности). – опис на постоечките субјекти, 

капацитети и соработка; општа слика за образовен профил вработените во 

стопанството, нивната бројка, искуство и вештини за работење, квалитетот на 

извршувањето на надлежностите, и др) 
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Б) PEST анализа 
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В) SWOT анализа 


