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НАШАТА МИСИЈА
„ЛАГ-от „АБЕР 2015“ посветено ќе работи на поддршка, поттикнување и
развој на неговата територија, ќе обезбедува и ќе помага во изнаоѓање на извори
за финансирање на проекти од интерес на населението и останатите субјекти и ќе
обезбедува поддршка, презентирање и грижа за спроведување на стратегијата“.

НАШАТА ВИЗИЈА
Подрачјето на ЛАГ „АБЕР 2015 е крстосница на културите и традициите –
простор на кој се спроведува рамномерен и одржлив рурален развој и место за
растечки животен стандард како резултат на мултиетничката соработка на
неговите жители.
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ВОВЕД
Овој Извештај е подготвен со цел запознавање на членовите на
Здружението за рурален развој Локална Акциона Група АБЕР 2015 за
спроведените активности во периодот септември 2015 – мај 2017 година.
Здружението на основачкото собрание кое се одржа на 22.07.2015 година,
учествуваа вкупно 15 лица од кои 7 се основачи, а од присутните се основаа и
органите на здружението и тоа 9 члена на УО (сите основачи и уште два члена), 3
члена на НО и 5 члена во Комисијата за евалуација и одобрување на проекти. Во
септември 2015 се издаде и Решението на здружението како регистриран правен
субјект во Централниот Регистер на РМ.
Основањето на АБЕР 2015 е по иницијатива на Центарот за поддршка на
североисточниот плански регион, а финансиски поддржано со проектот на УСАИД
„Експанзија на мали бизниси“, за моменталните национални политики и активности
во насока на акредитација на мерката ЛИДЕР .
Врз основа на националните стратешки документи во текот на 2015 година
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се подготвуваше за
новата програма на ИПАРД 2016-2020 во која програма се правеа напори мерката
ЛИДЕР да биде инкорпорирана во програмите за финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот развој во најбрз можен рок. Но од самиот министер на
денот на отворањето на АБЕР 2015 во просториите на Општина Старо Нагоричани
на 10 Декември 2015 година истакна дека мерката ќе биде отворена во 2017
година, а до тогаш мора да се најдат начини кој временскиот вакуум простор ќе
биде премостен.
За жал тоа не се случи. И се уште се очекуваат активности од страна на
Министерството за земјоделство да пристапи кон креирање на база и отворање на
повик, се со цел аплицирање на потенцијалните пред-ЛАГ-ови меѓу кои се вбројува
и АБЕР 2015, за да можат да добијат статус на ЛАГ и да ги користат предвидените
средства од Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2017
година каде во мерката 413 насловена како „Реализација на стратегии за локален
развој на рурални средини“ се предвидени 10,000,000.00 денари и во мерката 431
насловена „Поттикнување на локален развој на рурални средини“ се предвидени
2,000,000.00 денари.
Но од септември 2015 година, па до денес АБЕР 2015 континуирано беше
поддржана од АИРЕ (Асоцијација за иновации во руралната економија) од Скопје,
кои се основани од тимот на Проектот на УСАИД „Експанзија на мали бизниси“ и
со нивна поддршка ги имплементиравме најголем дел од активностите.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СРАБОТЕНО ВО ПЕРИОД ПОМЕЃУ ДВЕ
СОБРАНИЈА (септември 2015 - мај 2017)
Ред.
Активност
број

Забелешка

1

Учествувавме на три средби на
неофицијалното коориднативно тело на
пред-ЛАГ-ови со цел воспоставување на
дијалог со Министерството за
земјоделство за отворање на мерките од
Националната Програма за ЛАГ-ови

Од средбите се креираа дописи во
вид на Барања, кои ги доставуваме
до Министерството, но до ден
денес нема одговор

2

Се потпиша Меморандум за соработка
со СИПР 07 март 2016 година

Со меморандумот, но и усно
добивме безрезервна поддршка од
СИПР

3

Дадена е поддршка на 26 мај 2016 г. на
предлог проект на НВО „Јавна Соба“,
насловен како „Дизајн Култура“ доставен
до УНЕСКО /II FPC

Поддршката е доколку се добие
проектот, наши членови да
учествуваат на обуки за уметност,
ракотворби и нивна промоција (се
очекува официјален одговор во
наредните месеци)

4

На 26 и 27 мај 2016 година,
Претседателот на Европската LEADER
асоцијација за рурален развој – ЕЛАРД,
г-ѓа Кристина Томаетс, ја посети
Македонија заедно со двајца
претставници на Националната мрежа за
РР на Естонија и Министерството за
рурален развој на Естонија. На 26 мај ја
посетија и канцеларијата на АБЕР 2015
во Старо Нагоричане.

На средбата се отворија многу
можности за идна соработка со
очекување дека мерката ЛИДЕР за
Македонија ќе биде отворена во
2017 година.

5

На иницијатива и организација на Јавна
Соба и УСАИД – Carana Проект нашите
членки учествуваа на НВО Саем во
Јавна Соба со цел промоција на СИПР.
Активноста ја имплементираа членките
од пред-ЛАГ АБЕР 2015 и пред-ЛАГ
Осоговски Лисец.

Саемот се одржа на 15-16 јуни
2016 година

6

На 19 јули 2016 година се одржа
состанок со УСАИД на чија иницијатива
се отпочна постапка за проектни идеи и
поддршка од Проектот Carana, но преку
АИРЕ нивно ново здружение.

Проектот се имплементира до крај
на декември 2016 година и се
состоеше од 3 активности и тоа:

-

На 08.08.2016 година се пушти
барање за концепт ноти од членовите;
ЛАГ АБЕР 2015

Набавка на соларна сушара со
вредност од 128,620.00 денари.
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-

-

До 26.08.2016 година се добија вкупно
6 концепт ноти;
На 26.08.2016 година се одржа
состанок на Комисијата за избор на
проекти на здружението. Комисијата
даде поддршка на проектната идеја на
ЗЗП Куманово за сушара;
На 09.09.2016 година, отворивме жиро
сметка на Здружението АБЕР 2015;
На 19.09.2016 година го потпишавме
договорот со АИРЕ.

Еднодневна обука со теоретски и
практичен дел 15,000.00 денари, и
трета активност во вредност од
6,380.00 денари - обезбедување на
простор и мал коктел за промоција
на настанот.
Во текот на 2016 година по основ
на членарина беа уплатени
6,400.00 денари кои исклучиво беа
наменети за банкарски трошоци и
сметководствени услуги и тоа
еднократно 1,200.00 денари за
изработка на Завршна сметка и
1,550.00 за трошоци во УЈП.

7

Во текот на 2016 година Управниот одбор имаше само две работни седници и
тоа седница на 19.02.2016 година и на 07.10.2016 година.

8

Во контекст на работата на Надзорниот одбор на 21.02.2017 година се одржа
нивната прва седница на која беше избран претседател и во целост
разгледана Завршната сметка на АБЕР 2015 за 2016 година. Со добивање на
нивна согласност Завршната сметка беше поднесена до надлежните органи.

9

Во текот на првиот месец на 2017
година, по барање на АИРЕ Скопје, се
обративме со официјално барање за
донирање на уште 100,000.00 денари
исклучиво наменети за унапредување на
проектната идеја за набавка на соларна
сушара , која идеја беше надоградена со
набавка на вакумерка (пакерица) за
39,975.00 денари, електронска вага –
21,240.00 денари, топломер-влагомер за
сушарата - 5,200.00 денари, количка за
10,000.00 денари, за 10 пакувања (10 х
100 ком.), 9.500 кеси и налепници за
вакумирање 3,000.00 денари.

10

Во текот на април / мај 2017 година се отпочна и со постапката за креирање и
усвојување на подзаконските акти на АБЕР 2015 и тоа: Деловник за работа на
УО кој беше усвоен на третата седница на УО, на која беше усвоен и
правилникот за работа на Извршната канцеларија. На истата седница се
разгледуваа и се усвоија предлог актите кои се дел од оваа седница на
Собранието и во форма на предлози се на денешниот дневен ред.
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Со имплементација на проектот и
на соларната сушара, сите
набавени средства се сопственост
на АБЕР 2015, кои беа предмет и
на пописот кој се спроведе се со
цел сметководствена евиденција
на основните средства. Тие се
дадени на користење на
здружението на земјоделски
производители Куманово, а за
нивно користење до крај на 2017
година врз основа на поднесен
бизнис план ќе треба да се докаже
одржливоста на проектите.
Корисничкиот однос е регулиран со
Договор и анекс на Договор во кој
се наведени обврските и правата
на сите страни потписнички.
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НАШИОТ ТИМ / НАШИТЕ ЛУЃЕ
Членови на Управен одбор
Име

Позиција

Датум на извршување на функцијата

Марина Арсовска

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Елизабета Цветковска

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017 - Претседател
II мандат од 05/2017 – член

Дејан Ѓорѓиевски

Претседател

I мандат 09/2015 – 05/2017 член од
установата беше Анета Цветановска,
а од 05/2017 Дејан Ѓорѓиевски е Претседател

Џемаил Мемети

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Газменд Саити

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Никола Трајковиќ

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Мила Мисевска

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Драгана Златановска

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Моме Давидовски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Членови на Надзорен одбор
Име

Позиција

Датум на извршување на функцијата

Зоран Павловски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Јадранко Ристовски

Претседател

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Стојко Ивановски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

ЛАГ АБЕР 2015

Извештај септември 2015 – мај 2017

7

Членови на Комисија за евалуација на проекти
Име

Позиција

Датум на извршување на функцијата

Момчило Трајковски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Влајко Стојчевски

Претседател

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Драган Чунгурски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Бобан Бојковски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Благе Јовановски

Член

I мандат 09/2015 – 05/2017
II мандат од 05/2017

Извршна канцеларија
Датум на извршување на функцијата

Име

Позиција

Маја Тасевска

Извршен директор 20 Мај 2017 – 20 Мај 2018

Волонтери
Име

Позиција

Датум на извршување на функцијата

Никола Бошковски

Асистент

20 Мај 2017 -

ЛАГ АБЕР 2015
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СТРУКТУРА И УПРАВУВАЊЕ
Здружението за рурален развој Локална Акциона Група АБЕР 2015, е
здружение основано врз основа на позитивното право на Република Македонија со
цел да добие статус на ЛАГ врз основа на законот за рурален развој. Од своето
основање голема енергија и посветеност имаше во јакнење на доверба и
организациона поставеност на управните и оперативни органи во здружението со
посебен акцент на зголемување на членството.
Поконкретно, Здружението за рурален развој Локална акциона Група АБЕР
2015 е основано 27.07.2015 година и формирано со слободно здружување, кое е
иницијатор, двигател и креатор во мобилизирањето на локалните потенцијали
преку организација, едукација и поддршка за подобрување на условите на живот и
севкупен развој на руралната популација на територијата на општините Куманово,
Старо Нагоричане и Липково.
Во својата работа се истакнува со докажан ангажман на своите членови (во
базата за членство членуваат вкупно 37 субјекти ) и голема посветеност на
органите на здружението во имплементација на критериумите за ЛАГ користејќи го
пристапот „оддолу-нагоре“ - bottom up approach.
Своите активности АБЕР 2015 ги спроведува преки своите органи и тоа :





Собрание
Управен Одбор
Надзорен Одбор и
Комисија за евалуација и одобрување на проекти.

Во мај 2017 година, ја основа и својата канцеларија која брои три лица и тоа
Извршен директор и асистент – волонтер.

ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
Почитувани ,
АБЕР 2015, заедно со другите пред-ЛАГ-ови е исправен пред предизвикот
да добие статус ЛАГ и да може да ги користи националните фондови за рурален
развој, како и можностите што се нудат со ЛИДЕР Програмата. На патот да ја
добиеме битката со институциите сме максимално подготвени и со гаранција може
да кажеме дека сите во Република Македонија треба сериозно да го прифатат
фактот дека постојат ЛАГ-ови кои ќе придонесат со своите Стратешки Планови да
ги развијат руралните средини во државата.
Во овој и нареден период сум убеден дека нашиот ЛАГ АБЕР 2015 ќе биде
еден од водечките во Република Македонија.
Со почит,
Дејан Ѓорѓиевски
Претседател на Здружението за рурален развој
ЛАГ „АБЕР 2015“
с. Старо Нагоричане
ЛАГ АБЕР 2015
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НАШИТЕ ПРОЕКТИ: ЦЕЛИ, АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
Од своите активности изразени со учества на саеми за промоција на
капацитетите на своите членки, учество на настани за креирање на национални
политики за рурален развој, во услови на тежок пристап посебно за здруженија кои
делуваат во оваа област, АБЕР 2015 имплементира два проекти кои се
издвојуваат по својот карактер да работи на јакнење на капацитети на субјектите
во руралните средини, да ги промовира и да ги мултиплицира позитивните
практики и во другите региони.

Проектите се издвојуваат со својата специфика со тоа што беа избрани од
Комисијата за евалуација и одобрување на проекти, со развојна компонента да
претставуваат алатка која ќе служи за развој на бизнис идеи, вклученост на млади
земјоделци кои ќе имаат можност да осознаат нови технологии за пласман на
своите производи и проект кој како позитивна пракса се отслика и во ЛАГ-от од
Јегуновце „Скардус“. Нивната вредност е 4,065.00 евра.

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
o Врз основа на актите од Собранието ќе се впишат промените во Централен
регистер најдоцна до 5 јуни 2017 година.
o До 01 јуни 2017 година, членовите ќе имаат можност да аплицираат до
Комисијата за евалуација и одобрување на проекти за 2,500.00 швајцарски
франци. Од 01 до 03 јуни ќе биде спроведена постапката за избор на Концепт
идеја од поднесените апликации и со записник од работата ќе биде известен
Управниот Одбор. Имплементацијата на проектот ќе биде од 15 јуни до 15
септември 2017 година. Извештајот од постапката ќе биде доставен до АИРЕ
најдоцна до 07 јуни 2017 година.
o Во јуни ќе биде избран работен тим за подготовка на апликација за проектот за
локална и регионална конкурентност Инвестиции на под-грантови во
инфраструктура поврзана со туризмот и поврзување со дестинациите LRCP-1/17.
o Од јуни 2017 ќе се работи на јакнење на капацитетите на Извршната канцеларија
на АБЕР 2015.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
во периодот од 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Приходи
6,400.00 денари
150,000.00 денари

По основ на членарина
По основ на донации

6,280.00
денари

Расходи
128,620.00 денари

15,000.00
денари

Сушара
Обука
Промотивен настан

ЛАГ АБЕР 2015
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БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
во периодот од 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.

Приходи
100,000.00 денари

По основ на донации

Расходи
Пакерица (вакумерка) - 39,975.00
денари
Електрична вага - 21,240.00
денари
Влагомер/топломер - 5,200.00
денари
Количка - 10,000.00 денари
Кеси и налепници 12,500.00
денари

ЛАГ АБЕР 2015
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НАШИТЕ ПОДДРЖУВАЧИ

Embassy of Switzerland in
Macedonia

U.S. Agency for International
Development - USAID

Асоцијација за иновации
во руралната економија –
АИРЕ Скопје

КАКО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕТЕ
Ги повикуваме сите заинтересирани физички и правни лица кои имаат
интерес за рурален развој во општина Липково, Куманово и Старо Нагоричане да
се пријават во нашите простории или на нашите контакт информации и со
пополнување на пристапница да станат наши членови.

ЛАГ АБЕР 2015
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Пристапница за физички лица

Пристапница за правни лица

Назив и седиште на
примач:

Здружение за рурален развој Локална Акциона Група
АБЕР 2015, с. Старо Нагоричане

Банка на примач:

Охридска банка АД Скопје

Трансакциска сметка:

530-0703019322-18

Износ на годишна
членарина:




100.00 денари за физички лица;
300.00 денари за невладини организации
(здруженија на граѓани);
500.00 денари за бизнис сектор;
2,000.00 денари за институции.




Цел на дознака:

годишна членарина за 2017 година.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група АБЕР 2015
Адреса:

Канцеларијата на АБЕР 2015 е во зградата на
Општина Старо Нагоричане, с.Старо Нагоричане
1303 Нагоричане

Телефон / факс:

+ 389 31 495 333

Веб-страна:

https://www.aire.mk/local-action-groups/

e-mail адреса:

lagaber2015@gmail.com

Извршна канцеларија:

Извршен директор
Маја Тасевска, 078-258-079
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