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ВОВЕД 
 
 
Со Договорот за соработка во 2018 година помеѓу Министерството за локална самоуправа и 
единиците на локалната самоуправа од Југозападниот плански регион, основачи на Центарот за 
развој на Југозападниот плански регион, се утврдени активностите и задачите на Центарот за 
развој на Југозападниот плански регион во 2018 година.  

Утврдените активности и задачи кои произлегуваат од развојните приоритети на Програмата за 
развој на Југозападниот плански регион  2015-2019,  за 2018 година  се согласно Стратешката 
цел 4  ,,Зачувување на квалитетот на животната средина,,. 

Во Извештајот се поместени  информации за: Спроведување на проектите одобрени со Одлуката 
за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2018 
година; Подготвување на предлог проектите за развој на планскиот регион за 2019 година; 
Организирање седници на Советот за развој на Југозападниот плански регион; Ажурирање на 
евиденцијата за развојните потенцијали на Југозападниот плански регион; Учество во 
активностите на Министерството за локална самоуправа во процесот на подготвување на 
подзаконски акти, информации, извештаи и други материјали утврдени во Законот за 
рамномерен регионален развој; Изготвување на Годишни извештаи за спроведувањето на 
Програмата за развој на Југозападниот плански регион, Извештај за работењето на Центарот во 
2017 година; Изготвување на Предлог Акциски план за имплементација на Програмата за развој 
на Југозападниот плански регион за 2018 година; Организирање состаноци, работилници и 
теренски посети поврзани со законските обврски на Центарот за развој и Тековни активности 
поврзани со функционирањето на Центарот за развој на Југозападниот плански регион 

Центарот за развој на Југозападниот плански регион согласно законските обврски, притоа 
почитувајќи ги практиките на отчетност и транспарентност за работењето, го доставува следниот 
Годишен Извештај за работењето за 2018 година.   

 

 

 

 1) Спроведување на проекти одобрени со Одлуката за доделување на средства за 

финансирање на проекти за развој на планските региони во 2018 година 

Во текот на 2018 година Центарот реализираше три регионални проекти финансирани преку 

Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и 

Бирото за регионален развој. Во утврдениот рок, до крајот на ноември Центарот успеа во целост 

да ги реализира проектите: Подготовка на техничка документација за патна инфраструктура во 

ЈЗПР, Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР и Изведба и реконструкција на патна 

инфраструктура во ЈЗПР. Вкупната вредност на реализираните проекти е 26.005.961 денари. 

Детали за секоја активност во рамки на наведените проекти се дадени во Годишниот извештај 

за спроведувањето на Програмата за развој на Југозападниот плански регион во 2018 година.   
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2) Подготовка на регионални предлог-проекти 

За јавниот повик на Светска Банка – Проект за локална и регионална конкурентност, Центарот 
за развој подготви и достави концепт за регионален проект - ,,Развој на гастрономската 
понуда и воспоставување Мрежа на сертифицирани национални етно ресторани во ЈЗПР,,.  
 
Центарот за развој на Југозападниот плански регион подготви предлог проект за финансирање 
преку Грантова шема која што е дел од проектот ,,Унапредување на општинското владеење,,. 
Овој проект е финансиран од Европската Унија а се спроведува од страна на канцеларијата на 
УНДП во Скопје. Доставениот предлог проект е ,,Студија и основни проекти за изградба на 
регионални стационари за кучиња скитници во Југозападниот плански регион,,  и истиот е 
одобрен за финансирање. Проектната единица во рамки на УНДП ги спроведува проектните 
активности и до крајот на 2018 година беше подготвена тендерската документација и беше 
распишан тендер за изработка на студија и основни проекти. Се очекува проектните активности 
да завршат во 2019 година.  
 
За јавниот повик од ЕУ Делегација за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија, 
и покрај подготвеноста и бројните дискусии и убедувања Центарот за развој на ЈЗПР не успеа да 
добие партнер општина од Југозападниот плански регион. Критериумите во повикот беа такви 
што за сите институции што аплицираат беше неопходна поддршка од општина. Истовремено, 
согласно критериумите на повикот, доколку еден субјект се појави во две апликации може да 
се финансира само едната. Од тие причини општините повеќе сакаа да аплицираат сами а не во 
партнерство со Центарот.  
 
За јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој 
2018, Центарот подготви регионален проект и аплицираше за мерка 321 ,,Развој на јавна 
инфраструктура во руралните средини,, која што е дел од Програмата за подобрување на 
квалитетот на живот во руралните средини. Проектот е доставен во зацртаните рокови и во текот 
на 2019 се очекуваат резултати од евалуацијата и негова имплементација. Проектните 
активности се поврзани со реконструкција и изградба на патна инфраструктура за поврзување 
на две населени места. Партнери во проектот се четири општини од Југозападниот плански 
регион – Струга, Дебрца, Македонски Брод и Пласница. 
 
На Јавниот повик на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, за 
финансирање проекти преку Програмата за капитални субвенции за развој на планските 
региони во областа на земјоделството и руралниот развој 2018, Центарот за развој подготви и 
достави предлог проект ,,Подобрување на пристапот до обработливи површини во 
Југозападниот плански регион,,. Партнери во проектот се сите девет општини во рамки на 
Југозападниот плански регион.  
 
Центарот за развој на ЈЗПР согласно вообичаената пракса организираше планирачка 
работилница за генерирање на проектни идеи. Работилницата се одржа на 9 октомври 2018 
година во Струга, со учество на сите засегнати страни – претставници од општините, бизнис 
секторот, образовните институции и НВО секторот од Југозападниот регион. Беа генерирани 73  
проектни идеи кои беа групирани по стратешки цели и приоритети согласно Програмата за 
развој на ЈЗПР, и врз основа на тој документ беше изготвена предлог годишна листа за 2019 
година.  
Предлог листата беше разгледана, рангирана и усвоена од страна на Советот за развој на 
Југозападниот плански регион. Врз основа на усвоената годишна листа за 2019 година како и 
врз основа на информацијата за проектираните средства за РРР за 2019 година, Центарот 
подготви регионални проекти. Согласно член 34-а, став 1 од Законот за рамномерен регионален 
развој, ги достави до Бирото за регионален развој следните регионални проекти за 2019 година: 
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1.Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР, партнери - Општините Струга, Кичево, 
Охрид, Дебрца, Дебар, Центар Жупа и Вевчани 
2.Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР, партнери Општините  
Вевчани, Охрид, Македонски Брод и Центар Жупа 
3. Подготовка на техничка документација за локални и регионални патишта, партнери 
Општините Дебрца, Вевчани, Охрид, Струга, Дебар и Македонски Брод  
 
3) Организирање седници на Советот за развој на ЈЗПР 
 
До крајот на 2018 година беа одржани четири седници на Советот за развој на ЈЗПР. На 
седниците беа разгледани и усвоени годишната листа на проекти за 2019 година, Акциски план 
за 2018 година, Годишен извештај за реализација на Програмата за развој во 2017 година, 
Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на ЈЗПР во 2017 година, Финансиски 
извештај со годишни сметки за 2017 година, Финансиски план за 2019 година и други документи 
согласно законските обврски и надлежности на Советот за развој на ЈЗПР. 
 
4) Ажурирање на евиденцијата за развојните потенцијали на Југозападниот плански регион  
 
По направената подготовка, евиденциските листови беа испратени до сите општини во рамки 
на Југозападниот плански регион. Исто така беа организирани четири работни средби во 
Центарот за развој и беа направени посети во општините. Врз основа на сите собрани податоци 
од сите општини во Регионот беа подготвени Евиденциски листи за секоја општина посебно, и 
на крај беше направена сумарна Евиденциска листа за Југозападниот плански регион. Согласно 
преземените обврски Евиденцискиот лист за развојните потенцијали на Југозападниот плански 
регион беше испратен до Министерството за локална самоуправа на крајот на ноември. 
 

5) Учество во активностите на Министерството за локална самоуправа во процесот на 
подготвување на подзаконски акти, информации, извештаи и други материјали утврдени со 
Законот за рамномерен регионален развој 
 
Во текот на 2018 година на сите покани за работни средби испратени од страна на 
Министерството за локална самоуправа, претставници од Центарот за развој на ЈЗПР активно 
учествуваа. Исто така сите побарани информации и материјали се подготвувани и испраќани во 
утврдените рокови. 
 
6) Изготвување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2017 година 
 
Годишниот извештај беше подготвен на почетокот на 2018 година и во него се содржани сите 
активности што ги реализирал Центарот за развој во текот на 2017 година, согласно Акцискиот 
план за 2017 година. Извештајот е преведен на Албански јазик и двете јазични верзии се 
испратени до сите Општински Совети во рамки на Југозападниот плански регион. Исто така 
Годишниот извештај за 2017 година беше разгледан и усвоен од страна на Советот за развој на 
Југозападниот плански регион. 
 
7) Изготвување на предлог Акциски план за имплементација на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2018 година 
 
На почетокот на јануари 2018 година беше изготвен Планот за јавни набавки за 2018 година како 
и Акцискиот план за 2018 година. Акцискиот план беше разгледан и усвоен од страна на Советот 
за развој на третата седница што се одржа во февруари. Согласно законските обврски Центарот 
за развој го подготви и Финансикиот план за 2019 година и истиот беше разгледан и усвоен од 
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страна на Советот за развој на Југозападниот плански регион на шестата седница што се одржа 
на крајот на октомври 2018 година.  
 
8) Други тековни активности  
 
Во периодот мај-јуни 2018 година претставници  на Центарот за развој на ЈЗПР учествуваа на 
седници на Советите на општините во Југозападниот регион, на кои што една од точките на 
дневен ред беше и Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион и Финансискиот извештај за 2017 година. Притоа, беа накратко 
презезентирани извештаите и одговарано на прашања од советниците поврзани со регионални 
проекти во кои партнери се општините.   

Центарот за развој на ЈЗПР во повеќе наврати организираше настани за презентација на 
програми од страна на Министерствата. Од страна на Тим од Секретаријатот за Европски 
прашања пред Градоначалниците и претставници од општините, беа презентирани Европските 
фондови и можности за финансирање на проекти од значење за локалната самоуправа. Исто 
така беше организиран настан за презентирање на Програмата за рурален развој за 2018 година. 
Претставници на општините заедно со претставници од бизнис секторот, НВО и образовните 
институции од регионот, учествуваа на работилница за генерирање проектни идеи за Грантова 
шема во рамки на проектот ,,Унапредување на општинското владеење,, што се спроведува од 
Канцеларијата на УНДП во Скопје. 

Центарот за развој организираше и работни средби за тимот од УНДП што работи на проектот 
,,Унапредување на општинското владеење,, и претставници од три рурални општини од 
Југозападниот плански регион. На состаноците претставниците од Вевчани, Дебрца и Центар 
Жупа работеа на интегрирани планови за локален развој. Спред планот за секоја општина беа 
обезбедени средства за имплементација на една пилот мерка од изработените интегрирани 
планови за локален развој. 

Покрај споменатите активности погоре во периодот од Јануари до Декември 2018 година, покрај 
честите посети на Општините од Регионот по разни поводи, беа одржани и десет средби со 
членови на експертските групи од општините и ангажираните консултанти за проектите што се 
имплементираат во календарската година.  

Во периодот од Јануари до Декември 2018 година Центарот за развој на Југозападниот плански 
регион подготви 11 јавни набавки од кои 10 јавни набавки се комплетно спроведени, а една 
беше поништена заради немање на ниедна соодветна понуда. Од споменатите 11 постапки за 
јавни набавки две се отворени постапки, осум се со Барање за прибирање на понуди и една е 
со преговарање.  Од постапките со Барање за прибирање понуди две се со проценета вредност 
до 5.000 Евра,  а останатите шест се за работи со проценета вредност до 50.000 Евра. Од 
спроведените јавни набавки 9 се поврзани со имплементација на регионалните проекти и само 
две за тековното работење на Центарот за развој. Вкупната вредност на склучените договори за  
сите спроведени набавки е 26.185.258 денари со пресметан ДДВ. Набавките комплетно се 
спроведуваат во електронска форма преку Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за 
јавни набавки, и сите завршуваат со електронска аукција. 

 
  
 

Центар за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ     
                  плански регион 

 


