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ВОВЕД 
 
 
 
Активностите на Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион во изминатата 2019 
година, генерално,  произлегуваат од статусот на институцијата согласно утврдената нормативна 
рамка, како и оперативните – годишни - документи донесени од надлежното Министерство за 
локална самоуправа и деветте општини- основачи, што му припаѓаат на Регионот.  Еден од 
суштинските документи, што ги утврдува активностите и задачите на Центарот за развој на ЈЗПР, 
во тековната година е Договорот за соработка во 2019 година, потпишан помеѓу 
Министерството за локална самоуправа и единиците на локалната самоуправа од 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 2019 година.   
Подолу 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 2019 година;  Спроведување на проекти со средства обезбедени од други извори (донаторска 
заедница, други министерства и тела); Подготвување на предлог проектите за развој на 
планскиот регион за 2020 година;  Организирање седници на Советот за развој 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 2019 година; Изготвување на Предлог Акциски план за 
имплементација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2020 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. 
 
 
 1) Спроведување на проекти одобрени со Одлуката за доделување на средства за 
финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година 
Во текот на 2019 година Центарот реализира три регионални проекти финансирани преку 
Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и 
Бирото за регионален развој:  1. Изведба на EE објекти во ЈЗПР  2. Реконструкција на постојна и 
изведба на нова патна мрежа и 3. Подготовка на техничка документација за локални и 
регионални патишта. Вкупната вредност на реализираните проекти е 41.500.000 денари,  при 
што поголемиот дел се средствата од 38.000.000 се обезбедени преку БРР, а останатиот дел од 
општините-партнери во проектот. 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 2019 година.   
 
 
 
 



 
 

 
 

3 

 
2) Спроведување на проекти со средства обезбедени од други извори  
а)  Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), 
минатата година, преку Грантовата шема „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 
развој“, на Центрите за развој на планските региони им овозможија да учествуваат за 
финансирање на инфраструктурни и иновациски проекти. Во тој контекст во Регионот се 
реализираа: Инфраструктурниот проект -Уредување на атрактивни зони и патеки и 
Иновативниот проект - Визуелизација на туристичките атракции во Југозападниот плански 
регион. Вкупната вредност на реализираните проекти е 12.283.000 денари,  при што поголемиот 
дел се средствата од 8.900.000 се обезбедени преку SDC/МЛС , а останатиот дел од општините-
партнери во проектот. 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 2019 година.   
 
б) Во рамките на договорот потпишан помеѓу Министерството за локална самоуправа и 
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), преку посебните договори за поддршка на 
Центрите за развој и на Бизнис центрите, се реализира, дводевната Меѓународна конференција 
за рамномерен регионален развој во Струга со учество на претставници од национални, 
регионални и локални институции. Како дел од активностите на Бизнис центарот направена е 
дата база на значајните деловни субјекти во Регионот, а реализирана е анкета и направена е 
анализа на потреби за обуки за бизнис секторот, со цел подобрување на конкурентноста на 
реалниот сектор. За реализација на овие активности потрошени се 560.000 денари.   
 
в) Минатата година од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и 
руралниот развој  донесено е Решение за одобрување на регионалниот проект на Центарот за 
развој на ЈЗПР во рамките на мерката ,,Развој на јавна инфраструктура во руралните средини,, 
која што е дел од Програмата за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини. 
Исто така, потпишан е договор за реализација на активностите во вкупен износ од 12.620.000 
денари, додека останатиот дел - 2.463.690 како учество за покривање на ДДВ износот треба да 
го покријат општините партнери во проектот. Наскоро се очекува да започнат непосредните 
активности на терен.  
 
3) Подготвување на предлог проекти за тековната и за 2020 година;   
а)  Минатата година, по пат на организирање на три форумски сесии  во Регионот,  се развија 5 
(пет) проектни концепти на Инфраструктурни проекти за аплицирање кај Грантовата шема 
„Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.  Од страна на Комисијата на МЛС 
беше одобрен за финансирање Инфраструктурниот проект - „Уредување на атрактивни зони и 
патеки и Иновативниот проект“, по што истиот беше развиен, и целосно имплементиран во 
утврдениот рок.      
 
б) Преку Грантовата шема „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, во 
тековната година, беа организирани две консултативни средби за развивање идеи и проектни 
концепти за иновативни проекти. Со вклученост на значајните структури од регионот беа 
разработени 3(три) проектни концепти, од кои Комисијата од МЛС го одобри за финансирање 
проектот Визуелизација на туристичките атракции во Југозападниот плански регион.  
 
в) 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 2019, 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 
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Југозападниот плански регион. Според последните информации од МЗШВ, поради ребалансот 
на буџетот, оваа ставка на министерството е скратена, и не се поддржани поднесените 
апликации.  
 
г) Центарот за развој на ЈЗПР согласно вообичаената пракса организираше планирачка 
работилница за генерирање на проектни идеи за регионални проекти за 2020 година. 
Работилницата се одржа на 12 ноември 2019 година во Струга, со учество на сите засегнати 
страни – претставници од општините, бизнис секторот, образовните институции и НВО секторот 
од Југозападниот регион. Беа генерирани 35  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 2020 година.  
 
Предлог листата беше разгледана, рангирана и усвоена од страна на Советот за развој на 
Југозападниот плански регион на 14 ноември 2019 година. Врз основа на усвоената годишна 
листа за 2020 година, како и врз основа на информацијата за проектираните средства за РРР за 
2020 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 2020 година: 
1. Изведба на енергетски ефикасни објекти и искористување на ОИЕ во ЈЗПР, партнери - 
Општините Струга, Кичево, Охрид, Дебрца, Дебар, Центар Жупа и Вевчани 
2. Дигитализација на урбанистичко-планска документација и креирање подземен катастар 
во ЈЗПР, партнери сите девет општини од Регионот, и  
3. Резервен проект- Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на 
јавни објекти, партнери сите девет општини од Регионот. 
 
4) Организирање седници на Советот за развој на ЈЗПР 
До крајот на 2019 година беа одржани 4 (четири) седници на Советот за развој на ЈЗПР. На 
седниците беа разгледани и усвоени: Акциски план за 2019 година, Годишен извештај за 
реализација на Програмата за развој во 2018 година, Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на ЈЗПР во 2018 година, Финансиски извештај со годишни сметки за 2018 
година, Годишната листа на проекти за 2020 година, Финансиски план за 2020 година и други 
документи согласно законските обврски и надлежности на Советот за развој на ЈЗПР. 
 
5) 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 повеќе работни средби во 
Центарот за развој, а беа направени и 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.  
 
6) 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 2019 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. 
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7) Изготвување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2018 година 
Годишниот извештај е подготвен на почетокот на годинава и во него се содржани сите 
активности што ги реализирал Центарот за развој во текот на 2018 година, согласно Акцискиот 
план. Извештајот е преведен на Албански јазик и двете јазични верзии се испратени до сите 
Општински Совети во рамки на Југозападниот плански регион. Годишниот извештај за 2018 
година беше разгледан и усвоен од страна на Советот за развој на Југозападниот плански 
регион. 
 
8) Изготвување на предлог Акциски план за имплементација на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2019 година 
На почетокот на јануари 2019 година беше изготвен Планот за јавни набавки за 2019 година, 
како и Акцискиот план. Акцискиот план беше разгледан и усвоен од страна на Советот за развој 
на седницата што се одржа во март. Согласно законските обврски Центарот за развој го подготви 
и Финансискиот план за 2020 година и истиот беше разгледан и усвоен од страна на Советот за 
развој на Југозападниот плански регион на деветтата седница што се одржа во ноември 2019 
година.  
 
9)  Други тековни активности  
Во периодот март-јуни 2019 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 2018 година. Притоа, беа накратко 
презентирани извештаите и одговарано на прашања од советниците поврзани со регионални 
проекти во кои партнери се општините.   
 
Членовите на тимот на Центарот за развој на Југозападниот плански регион во текот на 
изминатата година учествуваа на поголем број обуки организирани од страна на националните 
министерства и други институции, како и на настани организирани од страна на општините во 
Регионот. Меѓу позначајните настани на кои учествуваа членови на тимот на Центарот за развој 
во 2019 г. се состанокот во UNDP со ангажираниот економски оператор кој ја изработи 
Физибилити студијата и техничка документација за решавање на проблемот со кучињата 
скитници во ЈЗПР. На состанокот беа презентирани и можните сценарија за решавање на овој 
проблем.  Во текот на годината се организираа и три состаноци на Секторската група при МЛС 
каде беа одобрени и изгласани Деловникот за работа, Акцискиот план и Индикаторите на 
проектот  „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој„.    
 
Покрај споменатите активности погоре во периодот од Јануари до Декември 2018 година,  чести 
работни средби се одржуваа во Општините од Регионот по разни поводи, како и  со членовите 
на експертските групи од општините и ангажираните консултанти за проектите што се 
имплементираат во календарската година.  
 
Во периодот од Јануари до Декември 2019 година Центарот за развој на Југозападниот плански 
регион подготви 17 јавни набавки од кои 13 јавни набавки се комплетно спроведени и 
реализирани, додека 3 јавни набавки се распишани по втор пат и реализирани, а една јавна 
набавка е распишана и реализирана по трет пат. Од вкупниот број - 16 се реализирани како 
поедноставена отворена постапка, додека една е со Барање за прибирање на понуди.  
Од спроведените јавни набавки 16 се поврзани со имплементација на регионалните проекти, а 
една  за тековното работење на Центарот за развој. Вкупната вредност на склучените договори 
за  сите спроведени набавки е 61.300.000 денари со пресметан ДДВ. Набавките комплетно се 
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спроведуваа во електронска форма преку Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за 
јавни набавки, и сите завршуваат со електронска аукција. 
 
Покрај овие, согласно Правилникот на донаторот за реализација на одделни активности од 
проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, финансиран од страна на 
Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, се 
спроведоа три набавки за организирање на регионалните форуми, ангажирање модератор на 
форумите и за организирање на меѓународна конференција. Вкупната сума на склучените 
договори е 700.000 денари.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Центар за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ     
                  плански регион 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Струга, 14.02.2020 


