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Состанок на Тематската група ЛЕАДЕР 

Датум и локација: 26.02.2019, хотел Карпош, Скопје 

Присутни: Двајца претставници на главната канцеларија на МРР на РМ и десет претставници на ЛАГови 
членки на МРР, и тоа: ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА, ЛАГ БОЈМИЈА, ЛАГ МАЛЕШ ПИЈАНЕЦ, ЛАГ БЕЛАСИЦА-
ОГРАЖДЕН, ЛАГ АБЕР и ЛАГ СКАРДУС. 

Дневен ред:  1. Претставување на тематските групи во рамките на МРР 
2. Избор на координатор на тематската група 
3. Разгледување на отворен повик за ЛАГови 
4. Идни планови и активности 

Забелешки од 
состанокот: 

Точка 1:  Претставување на тематските групи во рамките на МРР 

Состанокот го отвори претседателот на Мрежата за рурален развој на РМ, Петар Ѓоргиевски, 
со претставување на тематската работа како концепт во рамките на МРР. Тој ги презентираше 
темите и под-темите за работните групи, кои беа идентификувани како резултат на 
долгогодишното искуство на МРР од работењето во областа на руралниот развој. 
Дополнително објасни кои може да учествува во тематските групи и на кој начин ќе се одвива 
работата и комуникацијата во рамки на групите, а како главни теми на тематските групи 
истакна дека се принципот оддолу – нагоре и изработката на новата Стратегија, која ќе ги 
опфаќа следнитецели за застапување, вмрежување и градење на сопствените капацитети. 
Исто така, тој истакна дека од витална важност за МРР на РМ, за поефикасно и поефективно 
општество, се конкурентните рурални области, зелената рурална економија, социјалната 
вклученост како и LEADER/CLLD пристапот.  

 

Точка 2:  Избор на координатор на тематската група 

Претседателот на Мрежата за рурален развој на РМ, Петар Ѓоргиевски, отвори предлог 
дискусија за избор на координатор на тематската група и записничар.  

На предлог на Тони Стоименов, претставник на ЛАГ МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ, Столе Ѓеоргиев беше 
избран едногласно за координатор на тематската група, а на предлог на Ристе Атанасовски, 
претставник на ЛАГ БОЈМИЈА, Александар Јашков беше избран за записничар на тематската 
група. 

 

Точка 3: Разгледување на отворен повик за ЛАГ-ови 

Присутните го разгледаа повикот објавен од МЗШВ на 18.03.2019 година преку АФЗПРР, при 
што се разгледаа пријавата, барањето и упатсвото за поднесување на барања за финансиска 
поддршка од мерките 412 и 413 од отворениот повик. 

Од страна на претседателот на МРР, Петар Ѓоргиевски, присутните беа информирани дека 
МРР не била консултирана во подготовката на повикот, ниту пак поканета или известена за 
подготвителниот состанок организиран од МЗШВ со претставниците на ЛАГ-овите. 
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Присутните при дискусијата констатираа дека се потребни дополнителни појаснувања околу 
специфичните услови, а и начинот на спроведување на повикот и програмата за рурален 
развој за поддршка на ЛАГ-овите. 

При тоа се наметнаа следниве прашања: 

1. При мерката 412 (Воспоставување на ЛАГови) од предвидената вкупна сума 
1.000.000,00 денари, дозволени се максимални трошоци во висина до 800.000,00 
денари по апликант. Како ќе биде направена распределбата на средства доколку сите 
апликанти поднесат барања до 800.000,00 денари? 

 

2. Дали со мерката 412 се предвидува финансиска поддршка за формирање на нови 
ЛАГови. Кои не се регтистрирани во ЦРМ, ниту пак во регистарот на МЗШВ? 

 

3. Во мерката 413, предвидена е вкупна сума од 13.000.000,00 денари. Согласно 
официјалниот регистар на МЗШВ, во Република Северна Македонија се евидентирани 
вкупно 13 ЛАГ-ови на кои им се издадени решенија. Зошто максималното 
ограничување за финансиски средства за проекти на ЛАГовите е поставено на 
границата од 800.000,00 денари? И како ќе биде направена распределбата на 
средтсвата од мерката 413? 

 

4. Доколку еден ЛАГ поднесе барање за финансирање на повеќе од 1 проект на мерката 
413, дали за секој проект ќе биде дозволено формирање на посебни проектни 
проектни тимови со посебни проектни трошоци, или тоа треба да биде еден проектен 
тим кој ќе ги води сите проекти? 

 

5. Дали јавната набавка ќе се спроведува групно за сите предложени проекти од страна 
на еден ЛАГ по мерката 413, или за секој проект ќе се прават посебни јавни набавки? 

 

6. Дали трошоците за спроведување на јавна набавка преку системот на БЈН 
(регистрација во системот, електронски потписи и сертификати, мислења на комисии 
на БЈН и сл.) ќе бидат прифатени трошоци во барањето за финансирање на проекти? 

 

7. Дали јавните набавки можат да бидат спроведени од страна на друг субјект кој е веќе 
регистриран во системот на БЈН во име на ЛАГ-от (пример: оснивач на ЛАГ - општина, 
ГО и сл.)? 
 

8. Дали исплатата на финансиските средства ќе се одвива по постоечката национална 
програма за рурален развој(издавање на привремено решение, спроведување на 
јавна набавка, решение по спроведена јавна набавка и барања за исплата на 
средства)?  
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9. Доколку при спроведувањето на јавните набавки, со електронската 
аукција(негативната лицитација) се постигне помала цена од одобрената, дали 
разликата од одобрените средства ќе можат да бидат пренаменети и употребени за 
други активности или истите ќе бидат одбиени од исплатата? 

 

10. Дали формуларите за пријавување и аплицирање ќе останат во pdf формат или би 
можеле да ги добиеме во отворена верзија на word формат (doc формат)? 

Заклучоци и идни 
активности: 

Точка 4:  Идни планови и активности 

Бидејќи рокот на отворениот повик е многу краток и истекува на 18.04.2019 година, 
тематската група заклучи дека е потребно да се организира дополнителен состанок со 
претставници од МЗШВ и АФПЗРР за да се разјаснат горепоставените прашања и 
недоречености околу начинот на спроведување на програмата за поддршка на ЛАГовите. 

Сите членови на тематската група заклучија дека објавениот повик не ги следи правилата и не 
е во склад со принципите на ЛЕАДЕР програмата на ЕУ и целта поради која се формирани 
ЛАГовите, и затоа овој повик го оценуваат како поддршка од страна на МЗШВ за подигнување 
на капацитетите и видливоста на ЛАГовите. 

Записничар: Александар Јашков 

ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА 

Координатор на 
тематска група 

Столе Ѓеоргиев 

ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА 

Датум и место 26.03.2019 година 

Радовиш 


