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Законска рамка

• Закон за земјоделството и руралниот развој

• Правилник за поблиските услови за запишување во регистарот на 
ЛАГ-ови

• Правилник за содржината и метологијата на потготовување на 
стратегии за локален развој на рурални средини

• Список на рурални подрачија во Македонија



Поттикнување на локален развој на рурални
средини (член 87)

Поттикнување на локален развој на рурални средини се спроведува 
преку мерките наменети за поддршка на:  

• Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини кои 
предвидуваат спроведување на мерки согласно со овој закон,  

• Реализација на стратегии за рурален развој на единиците на 
локална самоуправа со седиште во рурална средина и 

• Работата на локалната акциона група (во натамошниот текст: ЛАГ) 
за развој на руралните средини и за вклучување на жителите на 
територијата на ЛАГ за развој на руралните средини. 



Стратегии за локален развој на рурални средини
(член 88)

(1) Стратегии за локален развој на рурални средини кои се предмет на 
поддршка мора да ги исполнат најмалку следниве услови:  

• да е изготвена од страна на ЛАГ за развој на руралните средини,  

• да содржат мерки и начин на нивно спроведување согласно со овој 
закон и  

• да е одобрена од Министерството.  

(2) Содржината и методологијата за подготовка на стратегиите од 
ставот (1) на овој член, како и начинот за нивно одобрување ги 
пропишува министерот.



Локална акциона група (член 89) 

• Локална акциона група за развој на руралните подрачја се основа 
како трговско друштво, задруга или здружение на граѓани или 
фондација основана за една територијална целина на една или 
повеќе рурални средини каде живеат не помалку од 5.000 жители 
и не повеќе од 100.000 жители.

• Локална акциона група за развој на руралните подрачја се основа 
по пат на:  

- Здружување на две или повеќе општини кои се дефинирани како 
рурални средини и катастарски граничат меѓусебе и  

- јавно-приватно партнерство меѓу општините, физички и правни 
лица или здруженија на граѓани со седиште на подрачјето на 
општините. 



Локална акциона група (член 89) 

• Еден субјект не може да биде член на повеќе од еден ЛАГ освен во 
случај на субјекти кои имаат, согласно со закон со кој се основани, 
регистрирани подружници со седиште на територијата за која е 
формирана ЛАГ. 

• Здруженија на граѓани за заштита на животната средина, 
земјоделските производители, младите и жените во руралните 
средини мора да се застапени со најмалку 50% во ЛАГ за развој на 
руралните средини.

• Статус на ЛАГ се добива со запишување во евиденцијата на ЛАГ која се 
води во Министерството. 



ОФИЦИЈАЛЕН
РЕГИСТАР НА 

ЛАГ-ови во 
МАКЕДОНИЈА

1. АБЕР 2015
2. АГРОЛИДЕР
3. БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН
4. БОЈМИЈА
5. БРЕГАЛНИЦА
6. ВАРДАР-ЛИДЕР
7. МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ
8. ПЕЛАГОНИЈА
9. ПЛАЧКОВИЦА
10. ПОЛОГ-ЦЕНТАР-ВРАПЧИШТЕ
11. ОСОГОВСКИ ЛИЦЕС
12. СКАРДУС
13. ТИКВЕШКА ВИНСКА ДОЛИНА



локална акциона група
ПЛАЧКОВИЦА

Микро-регион на територијата на општините

Карбинци, Конче, Радовиш и Штип



ЗАНАС

Здружение за рурален развој

локална акциона група

ПЛАЧКОВИЦА, с. Конче 10

ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА
Организација (здружение) основана во февурари 2018 
година од 19 правни субјекти (4 општини, 11 
граѓански организации и 4 трговски друштва) согласно 
принципите на ЛИДЕР пристапот има своја:

- Дефинирана територија

- Стратегија

- Структура

- Упишан во регистарот на ЛАГ-ви при МЗШВ од 2018 
година

- Членка на Мрежата за Рурален Развој
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ПОВРШИНА

1641,5
km2

НАСЕЛЕНИЕ

околу

40.000

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

88



ПРИРОДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Планина Плачковица



ХидрографијаСливно подрачје на река Струмица

Радовишка река Ораовичка река Река Плаваја

Сливно подрачје на река Брегалница

Река Ломија Градечка река Река Oтиња



Хидрографија

Крива Лакавица 
и Мантово



Култура 

Центар за култура 
Ацо Шопов - Штип

Археолошкиот комплекс Аневи -
Гочеви  каде се наоѓа Заводот и 

Музеј

НУ Библиотека Гоце Делчев
Штип 

Универзитет Гоце Делчев
Штип

Центар за култура 
Ацо Караманов - Радовиш

Уметничка галерија
Безистен - Штип



Планинарење

Спротски риболов Селски туризам

Плоче и Пилав Тепе
(Алпинизам)

Баргала 

Манастир Св. Стефан - Конче Манастир Св. Ѓорги -
Ораовица

Велосипедизам

Туризам

Штипскиот исар 



КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
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СТРАТЕГИЈА ЗАЛОКАЛЕН
РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ
СРЕДИНИнаЛАГ
ПЛАЧКОВИЦА

2021-2027
22



СТРАТЕГИЈА 2021-2027

ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ 
НА ТЕРИТОРИТОРИЈАТА НА ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА

ВИЗИЈА

ЛАГ Плачковица е функционална целина во која 
селото е идеално место за живеење, која ги 
унапредува социјалните, културните, 
природните и економските вредности, 
одржливо управување со ресурсите преку 
заедничко делување на јавниот, граѓанскиот и 
бизнис секторот за економски просперитет и 
поквалитетен живот на граѓаните во руралните 
средини.
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СТРАТЕГИЈА 2021-2027

ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ 
НА ТЕРИТОРИТОРИЈАТА НА ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА

24

МИСИЈА
Континуиран развој на руралните подрачја на 
територијата на ЛАГ Плачковица со одржливо 
користење на човечките, материјалните и 
природните ресурси, културните и историските 
особености на заедниците, овозможува услови 
за соработка и е катализатор меѓу граѓанските 
организации, институциите и бизнис секторот, 
проширувајќи ја соработката од локално на  
регионално и меѓународна ниво



СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ
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ЦЕЛ 1:

Зајакнување на 
капацитетот на на 

ЛАГот

ЦЕЛ 2: 
Економски развој на руралните 

подрачја преку одржливо 
искористување на достапните 

ресурси

ЦЕЛ 3: 

Подобрување на условите за живот на 
населението во руралните средини 
преку подобрување на локалната 

инфраструктура (патната, комуналната 
и социјална) и заштита на животната 

средина

ЦЕЛ 4: 
Социјална  инклузија во 

руралните подрачја



ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ:

Диверзификација на
економските

активности во
руралните подрачја

Поттикнување на микро/мали 
бизниси и стартапи во руралните 

подрачја, 

Примена на иновативни 
технологии во 

производството и 
услужните дејности во 
руралните подрачја;

Промовирање, брендирање и 
маркетинг на локални продукти 
и услуги во руралните подрачја;

Поттикнување на општествена 
одговорност кај компаниите;

Промовирање на социјално 
претприемништво;

Збогатување на туристичката 
понуда на територијата на ЛАГ-

от;

Подобрување на туристичката 
инфраструктура и зголемување 
на турстичките капацитети за 

сместување;

Промоција/маркетинг на 
туризмот на територијата на ЛАГ-

от;

Поддршка за развој на човечките 
ресурси за потребите на 

туризмот;

Модернизација на
земјоделството и
производство на

храна

Поддршка за воведување 
на иновативни 

технологии и практики во 
земјоделството и 

производството на 
храна;

Поддршка на органското 
производство и производство на  

храна;

Подобрување на 
конкурентноста, брендирање, 

диверзификација и промоција на 
земјоделски производи од 

регионот на ЛАГ-от.

Примена на современи 
мерки за заштита на 

земјоделското производство 
и адаптација кон 

климатските промени;

Културно-
историските и

природни вредности
во функција за развој

на рурален и
алтернативен

туризам

Промовирање на работата ЛАГот 
и стратегијата за локален развој 

на руралните средини;

Зајакнување на капацитетот за 
изготвување и спроведување на 
проекти од страна на членовите 
и корисниците од територијата 

на ЛАГ-от;

Споделување на искуства и 
вештини со други ЛАГ-ови (know-

how, студиски посети итн.);

Вмрежување и создавање 
партнерства на локално, 

регионално и национално ниво и 
воспоставување на меѓународна 

соработка;

Јакнење на
капацитетот на ЛАГ-

от и останатите
чинители

Поддршка на активности 
за побрување на 

социјалната сигурност и 
здравствена заштита во 

руралните средини

Поддршка на 
активности за 

подобрување и пристап 
кон социјалните услуги 
во руралните средини

Социјална сигурност
и социјални услуги

според потребите на
населението



ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ:

Образованието во
функција на

подобрување на
знаењата и
вештините

Создавање работна сила според 
потребите на пазарот на труд 

(потребите на бизнис секторот, 
потенцијалите, трендовите и 

тенденциите);

Искористување на 
традиционалните вештини, 

традиционално производство 
(занаетчиство, ткаење/плетење, 

ракотворби итн);

Подобрување на вештините 
преку обезбедување услови за 

квалификација, доквалификација 
(обуки, практична работа, 

волонтирање и сл.) 

Зачувување на
културното

наследство и
традиција

Поддршка на активности за 
зачувување и промовирање 
на културното наследство и 

традицијата

Диверзификација на
спортските

активности во
руралните подрачја

Поддршка на активности за 
диферзификација и 

промовирање на спортот во 
руралните подрачја
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Одржливо
искористување и

управување со
природните ресурси

Правилно управување со 
земјоделскиот и комуналниот 

отпад;

Поддршка за искористување 
на обновливите извори на 
енергија и митигација на 

климатските промени;

Поддршка за енергетска 
ефикасност на објектите, 

намалување на 
потрошувачката на енергија 
и митигација на климатските 

промени;

Заштита на природните ресурси 
и животната средина;

Подобрување на
локалната

инфраструктура во
руралните средини

Подготовка на техничка 
документација за локална 

инфраструктура;

Зајакнување на 
капацитетот за заштита 

од природни катастрофи 
(поплави, пожари и тн.) и 

адаптација кон 
климатските промени;

Заштита, реконструкција и 
ревитализација на стари 

објекти;

Поддршка на мали 
инфраструктурни проекти 

од јавен интерес;
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МЕРКИ ПОВРЗАНИ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
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2.2.1. Промоција на капацитетите на регионот за инвестиции во обновливи

извори на енергија

2.2.2 Едукација на населението за оддржливо искористување на ОИЕ во

правец на развој на стопанството

2.2.3 Развој на проекти за ОИЕ

2.2.4 Поттикнување на искоритување на алтернартивни извори за

затоплување – греење во правец на развој на стопанството

2.2.5 Поддршка во спроведување на проекти за искористување на ОИЕ 

(инвестиции во соларна енергија, фотоволтаична енергија и енергија од

ветер)

2.2.6 Поддршка на проекти за искористување на био-масата од земјоделскиот

и шумскиот отпад како извор на енергија



МЕРКИ ПОВРЗАНИ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
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Изработка и техничка документација за изведба на системи од ОИЕ 

Анализа на можноста за создавање на нова економска вредност преку 

искористување на подземните води

Студија и презентација на можностите за употреба на сончевата 

енергија за земјоделските стопанства

Идентификација на потрошувачи (јавни објекти, индустрија, 

домаќинства) и утврдување на приоритетни линии на приклучок

Кампања за правилно користење на гасот во домаќинствата 

Кампања за јакнење на свеста кај локалното население и земјоделците 

за правилно управување со земјоделскиот отпад и подготовка на 

физибилити студија за негово искористување



Активности
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ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ



Вкупно инсталирана моќност : 25 kW
Вкупен буџет: 1.600.000 MKD ( околу 26.000 EUR)

Национална програма за земјоделство и рурален развој
: 800.000 MKD (околу 13.000 EUR) 50%
Кофинансирање: 800.000 MKD ( околу 13.000 EUR) 50%

• Производство ел.енергија од околу 150kWh/ден.
• Или околу 55-60.000 kWh/годишно
• 53-56 тони eqCO2 на годишно намалени
• Околу 500.000 денари финансиска заштеда/год.

ПРОЕКТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА 4 ЈАВНИ ОБЈЕКТИ во РУРАЛНИТЕ
СРЕДИНИ преку ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

(2020 година)



Поставување на Фотоволтаичен систем за 
производство на електрична енергија
On High School “Kosta Susinov” Radovis
10 kW Instalment
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Средно училиште 
КОСТА СУСИНОВ 
Радовиш (10 kW)
Општина Радовиш
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Административна 
Зграда –
Општина Конче (5 kW)
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Основно училиште
С.Три Чешми (5 kW)
Општина Штип
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Детска градинка
С.Таринци(5 kW)
Општина Карбинци
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Ви благодарам
Столе Георгиев

+389 78 462 262

stole.georgiev@gmail.com

www.plackovica.lag.mk

mailto:stole.georgiev@gmail.com
http://www.plackovica.lag.mk/

