ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ЗАПИСНИК
од првата регионална форумска сесија во Југозападен плански регион
Датум: 29.10.2020, Место: Хотел Аквалина-Охрид, час: 13.30
Присутни учесници: Вкупно: 49 лица, (дополнително 17 учесници онлине преку ЗООМ платформа ја следеле
сесијата) од кои физички присутни 21 учесник и 28 лица имаат електронски пополнето прашалник
Мажи: Вкупно: 26 (53,06%), од кои физички присутни 13 (50%), додека 13 (50%)одговориле електронски на
прашалник;
Жени: Вкупно 23 (46,94%), од кои 8 (34,78) физички присутни , а 15 (65,22) одговориле електронски на
прашалник;
Ранливи категории: 5 (10,20%) учесници
Модератор: Васка Драшковиќ, Ко-модератор Арбереша Влаши
Програма на сесијата (точки, според дневниот ред на дадената сесија):
Регионалниот форум со физичко присуство започна и се одвиваше според следниов Дневен ред:
- Презентирање и избор на приоритетни области
- Структуирање на форумот/распределување по работни маси
- Утврдување на правила за работа
- Презентација на форумскиот процес
- Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со избраната област со
кои се соочува планскиот регион
Дискусија по работни маси и презентација
- Групирање на проблемите
Дискусија по работни маси и презентација
- Оценка за форумската сесија
- Договор за следна сесија
Тек и содржина на сесијата
Клучни презентации, говори, дискусии и предлози од граѓаните (по точки од дневниот ред)
Сесијата започна со обраќање од страна на раководителот на Центарот за ЈЗПР, м-р Мирјана Лозаноска, беа
поздравени учесниците на форумот со краток вовед во проектот и беа презентирани областите и подобластите
што ќе бидат опфатени со Програмата за развој на ЈЗПР 2020-2024.
Во продолжение модераторот започна со работа на форумот, даде краток вовед во проектот и целта на
сесијата и начинот и методот на реализација на сесијата. Треба да се напомене она што е специфично за
реализација на самата сесија, а тоа е дека покрај физичкото присуство, преку ЗООМ платформа сесијата беше
следена од 17 учесници кои претходно одговориле на прашалникот, односно претставници од Општина Струга,
Кичево и Пласница беа со физичко присуство, а поради настаната состојба со КОВИД 19, Општина Охрид,
Вевчани, Дебрца, Центар Жупа, Дебар и Македонски Брод учествува со електронско вклучување, односно
пополнување на прашалникот и онлајн следење на настанот, преку ЗООМ платформата.
После презентацијата на областите и подобластите, се премина кон приоретизирање на истите од страна на
физички присутните учесници.
Специфично за самата реализација на форумскиот процес во ЈЗПР е што врз основа на претходно изготвена
листа на учесници во првичните контакти дел се изјаснија за физичко присуство на сесијата, а на другиот дел им
беше доставен прашалник за приоретизирање на областите, подобластите и проблемите кои го засегаат
регионот. Да се напомене дека и дел од учесниците кои електронски ги пополнија прашалниците (17), активно

ја следеа сесијата онлајн преку ЗООМ латформа.
После приоретизирањето на областите и подобластите од физички присутните учесници и претходната
обработка на резултатите од зададениот и електронски пополнет прашалник, резултатите беа сумирани.
Според резултатите, најприоритетни области и подобласти се :
Област 1. Животна средина:
Подобласти:
- Менаџирање со отпадот во регионот и
- Патна и комунална инфраструктура
Област 2. Култура и туризам:
Подобласти:
- Развој на инфраструктурата до туристички локалитети и
- Ивестициски зафати во туризмот;
Соодветно дневниот ред, следеше формирање на структурата на форумот, преку формирање на работни маси.
Вкупно се формираа 4 работни маси и тоа:
РМ 1- Заштита на животна средина;
РМ 2 - Менаџирање со отпад во регионот;
РМ 3 - Патна и комунална инфраструктура, и
РМ 4 - Инфраструктура до туристички локалитети;
После дискусијата за улогата и задачите на работните маси, едногласно се усвоија Правилата за работа на
форумот.
Потоа следуваше презентација за форумскиот процес од страна на Модераторот.
Центарот за развој на Југозападниот плански регион (ЦРЈЗПР), во месец октомври, ги започна подготовките за
одржување на Регионални форуми во заедницата како алатка за идентификација, приоретизирање и
подготовка на предлог проекти за добивање на финансиска поддршка од Програмата за рамномерен
регионален развој на Бирото за регионален развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа на РСМ
(МЛС). Врз основа на досегашното позитивно искуство од форумските процеси, во рамки на проектот „Одржлив
и инклузивен рамномерен регионален развој“, што Центрите за развој на планските региони го реализираа со
поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и МЛС, одлучено е партиципативното и
транспарентно носење на одлуки,со широко граѓанско учество, да биде практикувано и при обезбедувањето на
поддршка за предлог проекти од БРР и МЛС.
Беше презентиран форумскиот процес што тој претставува и како функционира и беше нагласено дека според
концептот за спроведување на регионалните форуми, предвидено е одржување на две форумски сесии на кои
учесниците на првата сесија ќе ги изберат приоритетните области и подобласти од стратешките цели на
регионот, ќе ги идентификуваат проблемите, потребите и предизвиците што го засегаат регионот, а на втората
сесија ќе ги приоретизираат концепт решенијата изготвени врз основа на граѓанските потреби за кои
надворешен експерт ќе изготви соодветни концепт решенија, а Советот за развој на ЈЗПР ќе даде оценка и
насоки за нивно подобрување или евентуално елиминирање како неприоритетни и неизведливи. Понатаму,
беше објаснето дека на втората форумска сесија учесниците ќе ги приоретизираат предложените концепт
решенија, врз чија основа Советот за развој на ЈЗПР ќе ја изготви годишната листа на приоритетни проекти
(Акциски план) и ќе се направи избор за развивање на предлог проекти со кои ќе се аплицира за Програмата за
рамномерен регионален развој на БРР/МЛС.
На учесниците им беше посочено дека активното учество во форумскиот процес е од особено значење заради
решавање на проблемите и избор на квалитетни проекти со регионален карактер, обезбедена документација,
решени имотно-правни работи, изведливост и сл.од страна на експерт.
Но, заради ескалирање на КОВИД 19 пандемијата и големиот број на заразени само дел од учесници (од
предложената листа на учесници соодветно критериумите) од клучните партнери прифатија физичко
присуство, заради што беше донесена одлука првата форумска сесија да се реализира дел со физичко
присуство на учесниците (оние што ќе се изјаснат за физичко присуство), а дел со спроведување на
електронски прашалник. Дополнително, дел од учесниците (17) кои пополнија електронски прашалник имаа
можност преку ЗООМ платформата да ја следат форумската сесија.
Соодветно дневниот ред, следуваше идентификување/приоретизирање на проблемите од страна на физички

присутните учесници вклучени во работните маси, за нивно изјаснување во однос на приоритетни проблеми во
рамки на избраните две приоритетни области и по две подобласти во секоја од областите.
Откако секоја работна маса ги презентираше приоритетните проблеми и истите беа групирани, беа
презентирани приоритетните проблеми во рамки на избраните приоритетни области и подобласти
идентификувани од електронски пополнетиот прашалник и истите беа групирани заедно со идентификуваните
проблеми од физички присутните учесници.
Од анализата на пристигнатите прашалници и од присутните учесници на форумот се идентификуваа следниве
групи на проблеми во рамки на избраните приоритетни области и подобласти (Забелешка: во Табела 1.2
даден е детален преглед на конкретни проблеми и понудени решенија за дел од нив со информации за
документација):
1 Група на проблеми: Заштита на животна средина
1. Решавање на проблемот со кучиња скитници (Кастрација и еутаназија на болни кучиња)
2. Чистење на речни корита, канали, набавка на соодветна механизација за нивно чистење и изработка на
техничка документација за нови канали за наводнување;
3. Реконструкција на јавни објекти и примена на енергетски ефикасни мерки во јавни објекти;
4. Ниска свест и мерки за спречување на огромната загаденост на воздухот, водата и почвата;
2 група на проблеми: Менаџирање со отпад во регионот
5. Решавање на проблемот на диви депони/Изнаоѓање на соодветна локација за регионална депонија и
трансфер центри;
6. Обезбедување контејнери и друг вид на опрема за собирање и третман на отпадот;
7. Немање постројки за рециклирање за отпад;
3 група на проблеми: Комунална и патна инфраструктура
8. Лоша патна инфраструктура помеѓу општините и во општините;
9. Несоодветна, и во дел на општини, непостоење на комунална мрежа (водоводни, канализациони
мрежи и пречистителни станици) во регионот;
10. Немање содветна техничка документација за комунална мрежа (водоводни, канализациони мрежи и
пречистителни станици) во регионот;
11. Недоволна механизација во јавните комунални претпријатија во регионот;
12. Проблеми со одведување на атмосферските и фекалните води во регионот;
13. Изведба на патот Кичево – Дебар;
4 група на проблеми: Култура и туризам
14. Проблеми во функционирањето на езерскиот туризам (немање наутичка инфраструктура – марина,
пристаништа, сервиси, места за точење гориво и др.);
15. Немање на содветни спортско рекреативни локации во регионот (паркови за деца, спорт и рекреација,
патеки за скејборд, индивидуални рекреативни спортови...)
16. Проблеми со уреденоста на јавните површини во ЈЗПР (паркови, кеј на реки, плоштади,
пешачки/велосипедски/авантуристички патеки...);
17. Несодветна патна сигнализација по регионалните и локалните собраќајници и несодветна мапираност
на туристичките локалитети во регионот;
18. Нема соодветен пристап до туристички локалитети за лица со попреченост;
19. Недостаток на патна инфраструктура и обезбедување поголема пристапност до туристички локалитети;
20. Недоволно развиен рурален туризам во регионот;
21. Зачувување на културното наследство

На крајот од сесијата, од страна на физички присутните учесници беше пополнет листот за евалуација на
сесијата и беше најавено дека датумот за втората сесија ќе биде дополнително договорен соодветно
динамиката на одвивање на процесот.
Заклучоци и препораки
Идентификуваните проблеми и предизвици од останатите стратешки приоритети на Програмата за развој на
ЈЗПР кои не се најдоа на листата на највисоки приоритети, се наоѓаат на листата со препораки и ќе бидат
доставени до ЦРЈЗПР и останатите релевантни институции како реални потреби за населението од
Југозападниот Плански Регион.
ЛИСТА НА ПРЕПОРАКИ
1. Лоши услови за развој на МСП од аспектна јавна инфраструктура
и јавни услуги исл.
2. Несоодветна комуникација помеѓу бизнис секторот и институциите на системот
3. Недоволна регионална соработка за поголем извоз
4. Несоодветен стручен кадар и инфраструктура во локалните зони
5. Невработеност
6. Примери на држави кои од ѓубре прават дури и производство на струја
7. Никаква свест и мерки за спречување на огромната загаденост на воздухот, водата и почвата.
Алармантна ситуација.
8. Преголема употреба на хемикалии во земјоделие, живинарство и сточарство, па така и во
производството на храна и од растително и од животинско потекло.
9. Неконтролирано сечење на шуми, а малку или воопшто нема засадување на нови дрва. Алармантна
ситуација
10. Енергетска ефикасност на објектот на Противпожарна единица на Дебар, која служи како единица на
Општина Дебар, Општина Центар Жупа и Општина Маврово и Ростуша.
11. Подобрување и олеснување на пристапност кон здравствени услуги и информации, развој на
едукативни програми за унапредување на здравје и превенција од болести
12. Недоизградена комунална атмосферска и фекална канализација
13. Уредување на плоштади во Општина Дебрца
14. Да се поттикнува неформалното образование, воннаставните активности, размената на ученици и
студенти се со цел да се постигне поголема ефективност во образованието
15. Загадување на притоките на Охридското Езеро, енормната сеча на шуми, узурпација на крајбрежјето,
изградба на мини хидроцентрали во претходно нечепнати подрачја, уништување природни
живеалишта поради проширување на урбанизација, проблем со диви депонии.
16. Дивоградби, лоша инфраструктура
17. Недостигаат преработувачки капацитети за произведеното овошје (јаболка, цреши, сливи) и зеленчук
(градинарски производи) со кои ќе се подигне откупната цена и ќе се зголеми рентабилноста за
производство / не постои шема за собирање на отпадните земјоделски остатоци (од жетва, режење и
сл.) кои ќе се преработуваат во компост или ќе служат како биомаса за производство на електрична
енергија
18. Почитувањето на човековите права на лицата со попреченост - лица со телесен инвалидитет,
вклучување во општеството и учество во секојдневниот живот на еднкава основа со другите најчесто е
оневозможено поради општото непочитување на Законот за градба по однос на пристапноста.
19. Имаме неопходна потреба од „Реновирање на објектите за одмор, опоравок и рекреација за лица со
телесен инвалидитет во Охрид“. Во периодот од 1994-1996 година се набавени 11 објекти целосно
приспособени за движење и престој на лицата со телесен инвалидитет. Лицата со телесен инвалидитет
се оневозможени и дискриминирани да ги користат хотелските и другите сместувачки капацитети во
туристичките места и бањите во државата поради архитектонските бариери кои истите ги прават
непристапни за нив.Објектите за опоравок и рехабилитација на Мобилност Македонија се единствени
од ваков вид на сместувачки адаптирани капацитети во државата (освен хотелите со 5 ѕвезди кои имаат
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прилагодено една до две соби за лицата со попреченост и кои се со неприфатливо високи цени на
сместување).Овие објекти ги користст членовите на Мобилност македонија кои користат инвалидска
количка, ортози, апарати, патерици и други ортопедски помагала, како и членови на инвалидски
организации од регионот со кои Мобилност Македонија соработува.
Помош за заокружување на приватните објекти на луѓе кои се занимаваат со туризам. Пример помош за
средување фасади, енергетска ефикасност и воопшто средување со фасади на сите објекти во Струга и
Охрид.
Недоизградена фекална и атмосферска канализација во повеќе општини
Обуки и преквалификација за потребите на ИТ секторот
Доизградба на канализациони системи - Село Волино
Несоодветен стручен кадар, разлика во понуда и побарувачка на пазар на труд
Најголем проблем е категоризација за на патот кој ја поврзува Радожда со општинскиот центар
Струга.Како регионален пат ,тој ја спречува градбата на туристички објекти во зоната која Законот за
градење ја бара.Тоа е градење на оддалеченост повеке од 20 метри од регионалниот пат.Во овој случај
поради стеснетиот простор мегу езерото и планината,не постои можност да се гради било каков објект.
Ужасна состојба на патишта и пристапи. Немање ни краткорочна, ни долгорочна стратегија за негување,
чување и организирано паметно искористување на сето културно-историско и природно богатство кое
го имаме гратис.
Изградба на селски улици во село Баниште и реконструкција на локален пат за село Спас.
Развој на здравствен туризам, подобрување на условите и капацитетот во постоечки здравствени
центри, подобрување на инфраструктурата во истите и развој на туристичка понуда насочена кон целна
група која би ги користела услугите на здравствениот центар .
Сè уште се фаворизира агрохемискиот начин, наместо органскиот, не се користат климатските бенефити
на регионот за зголемување на земјоделските култури. Сè уште доминира масовниот туризам а
регионот е создаден за одржлив туризам, треба да се развиваат и руралните средини како градовите би
се релаксирале а и убавата природа која ја има наоколу да се истражи и испочитува.
Меѓународна креативна работилница; Подготовки на спортисти со телесен инвалидитет,
репрезентативците во стрелаштво, учесници на параолимписки игри (во близина на објектите е
стрелиштето на кое тие тренираат; Се организираат конференции и работни состаноци со партнерски
органиозации од регионот и сл.
Недоволно финансиски средства, недостаток на соодветен кадар и вработувања, овие и други
проблеми се причина за неможност за исполнување на активнстите предвидени во планот за
управување со заштитеното подрачје а поврзани со заштита на животната средина

Резултати од евалуација на форумската сесија:
Во форумскиот процес учествуваа вкупно: 49 учесници, (дополнително 17 учесници онлине преку ЗООМ
платформа ја следеле сесијата) од кои физички присутни 21 учесник и 28 лица имаат електронски пополнето
прашалник.
Мажи: Вкупно: 26 (53,06%), од кои физички присутни 13 (50%), додека 13 (50%) одговориле електронски на
прашалник; Жени: Вкупно 23 (46,94%), од кои 8 (34,78) физички присутни , а 15 (65,22%) одговориле
електронски на прашалник; а од нив 4,1 % се млади до 30 години.
Ранливи категории: 5 (10,20%) учесници, од кои 25% стари лица, 25% лица (деца и возрасни) со попреченост,
25% долгорочно невработени и 25% припадници на верски заедници и религиозни групи
Според етничката припадност, од вкупно изјаснетите 82,10% се Македонци, 10,26% Албанци, 2,56% Турци,
2,56% Срби и 2,56% се изјасниле како Муслимани.
Од вкупниот број изјаснети учесници 56,41% се вработени во јавни институции, 12,82% доаѓаат од бизнис
секторот, 10,26 од граѓанскиот сектор, 5,13% се пензионери, 5,13 невработени лица, ученици/студенти и по
2,56% доаѓаат од разни области како маркетинг, хортикултура и култура.

Прилози:
 Покана и дневен ред, Листа на учесници – општ список, Листа на учесници по работни маси
 Фотографии
 Изјави за медиуми (линкови, објави и сл.)
Записникот го воделе:
Васка
Драшковиќ/модератор
и
Арбереша
Влаши/комодератор

Прилози- Табела согласно активности по сесија
Табела 1.1. Приоритетни области (сесија 1)
Р.
бр.

Област

Предло
жено од

Рангиран/из
бран

1

Животна средина

21

1

2

Култура и туризам

19

2

3

Образование и социјална
сфера

10

3

4

Економија и МСП

8

4

5

Земјоделство и рурален
развој

5

5

Забелешка
Во рангирањето се сумирани резултатите од
физички присутните лица на форумската
сесија и резултатите од електронски
пополнетите прашалници
Приоритетни подобласти:
- Менаџирање со отпадот во Регионот
- Патна и комунална инфраструктура
Во рангирањето се сумирани резултатите од
физички присутните лица на форумската
сесија и резултатите од електронски
пополнетите прашалници
Приоритетни подобласти:
- Развој на инфраструктурата до
туристички локалитети
- Инвестициски зафати во туризмот
Во рангирањето се сумирани резултатите од
физички присутните лица на форумската
сесија и резултатите од електронски
пополнетите прашалници
Во рангирањето се сумирани резултатите од
физички присутните лица на форумската
сесија и резултатите од електронски
пополнетите прашалници
Во рангирањето се сумирани резултатите од
физички присутните лица на форумската
сесија и резултатите од електронски
пополнетите прашалници

Табела 1.2. Идентификувани клучни проблеми и препораки од првата форумска сесија (сесија 1)
Дефиниран проблем
1 Група проблеми: Заштита на
животна средина
1. Решавање на
проблемот со кучиња
скитници (Кастрација и
еутаназија на болни
кучиња)
2. Чистење на речни
корита, канали,
набавка на соодветна
механизација за нивно
чистење и изработка

Препорака за решавање-предлог
идеа

Препорачано од/до

Изградба на стационар за кучиња

Препорачено од Општина
Струга, прифатено од сите
општини во ЈЗПР

-Изработка на техничка
документација за отворени канали
низ населбата во О.Вевчани;

Општина Вевчани

-Чистење на речно корито на река

Општина Кичево

Забелешка

Има
физибилити
студија и
иден проект

на техничка
документација за нови
канали за
наводнување;

3. Реконструкција на
јавни објекти и
примена на енергетски
ефикасни мерки во
јавни објекти;

Треска од изворите до село
Вранештица и на река Зајашка од
стадионот Влазерими до
стадионот на Напредок, на
Рбетинска река – Општина Кичево;
- Чистење на речно корито на Мал
Дрим – има основен проект
-Реконструкција на Кино Сала во
објектот Дом на Култура Вевчани;
-Партерно уредување на
просторот кај ЈОУДДГ„Планински
Цвет„ – Вевчани
-Доизградба на Дом во с.
Требеништа – втора фаза – има
основен проект;
-Енергетска ефикасност на
училишта (монтирање на
фотоволтаични панели во
гимназијата Мирко Милески и
Дрита, ОУ Кузман Јосифоски Питу,
ОУ Др Владимир Полежиноски и
ОУ Санде Штерјоски) во Општина
Кичево;
-Реновирање на противпожарен
објект со енергетски ефикасни
мерки во Општина Дебар – има
проект;
Изработка на техничка
документаација и енергетска
контрола за ЕЕ на јавни објекти
ООУ..Јунус Емре,, с.Лисичани,
Општина Пласница

4. Ниска свест и мерки за
спречување на
огромната загаденост
на воздухот, водата и
почвата;
2 група проблеми:

-

Општина Струга;

Општина Вевчани

Општина Дебрца

Има основен
проект
Изработен
Основен
проект

Изработен
основен
проект

Општина Кичево

Општина Дебар

Има
изработен
основен
проект

Општина Пласница

-Изработка на термофасада на ОУ
Браќа Миладиновци

Општина Струга

-Реконструкција на младински
дом с.Житинени;

Општина Центар Жупа

Има
изработен
основен
проект

Препорака од
форумот

Менаџирање со отпад во
регионот
5. Решавање на
проблемот на диви
депони/Изнаоѓање на
соодветна локација за
регионална депонија и
трансфер центри;
6. Обезбедување
контејнери и друг вид
на опрема за
собирање и третман на
отпадот;
7. Немање постројки за
рециклирање за отпад;
3 група проблеми: Комунална
и патна инфраструктура
8. Лоша патна
инфраструктура помеѓу
општините и во
општините;

Сите општини во регионот

Набавка на садови за собирање и
селектирање на отпад

Сите општини во регионот

Сите општини во регионот

-Реконструкција на улица Јане
Сандански Општина Охрид;
-Реконструкција на локален пат од
с.Вапило до с. Расино ;
-Реконструкција на локален пат во
с.Куратица
-Реконструкција на локален пат
што води од регионалниот пат до
автокампот во с. Лубаништа
-Изградба на локален пат во с.
Велгошти – во тек е изработка на
основниот проект;
-Изградба на локален пат од
с.Лакочереј до с. Лескоец – нема
основен проект;
-Реконструкција на улица
Момчило Јорданоски – има
основен проект;
-Реконструкција на улица Кленоец
– има техничка документација;
-реконструкција на улица Ѓорѓе
Петров – има основен проект;
-Лоша состојба на локалните
патишта во село Баниште во
Општина Дебар – има основен
проект;
-Реконструкција на локалне пат за
с.Спас – Општина Дебар – има
основен проект;
-Изградба и реконструкција на
локални патишта во рурални
средини село Раштани, пат од
село Челопец до село Козица–

Општина Охрид

Општина Дебар

Општина Кичево

Изработен
основен
проект

Изработен
основен
проект

Општина Кичево;
-Изградба на пат Мислешевотребеништа(Општина СтругаОпштина Дебарца)

-Реконструкција на улица од
Центар Жупа до село
Бајрамовци

Општина Струга

Општина Центар Жупа

Изработен
основен
проект
Изработен
основен
проект

- Реконструкција на улица од
Центар Жупа до илишка краста
-Реконструкција на улица од
Центар Жупа до џамијата
9. Несоодветна, и во дел
на општини,
непостоење на
комунална мрежа
(водоводни,
канализациони мрежи
и пречистителни
станици) во регионот;

Изградба на канализациони
линии;
-Доизградба на крак од
канализациона мрежа во с.
Волино – Општина Дебрца – има
основен проект
-Доизградба на канализациона
мрежа во с.Другово, Раштани и др.
Села – Општина Кичево;
-Набавка на пумпи и инсталација
на водоводна мрежа во село
Раштани и изградба на комунална
мрежа во Општина Кичево;

10. Немање содветна
техничка
документација за
комунална мрежа
(водоводни,
канализациони мрежи
и пречистителни
станици) во регионот;
11. Недоволна
механизација во
јавните комунални
претпријатија во
регионот;
12. Проблеми со
одведување на
атмосферските и
фекалните води во
регионот;

Општина Вевчани

Изработен
технички
проект О.В

Општина Дебрца

Општина Кичево

-Водоснабдување на Охрид и
населените места од поранешната
Коселска Општина

Општина Охрид

-Изработка на основен проект за
за замена на азбесни цевки за
водоснабдување во градот Струга
-Набавка на метларка;

Општина Струга

-Доизградба на канал Песјак за
прифаќање и одведување на
атмосферски води и паралелно
доизградба на фекална
канализација во Македонски Брод

Изработен
основен
проект
Изработен
основен
проект

Општина Вевчани

Општина Македонски
Брод

Има основен
проект (треба
инфаструктур
ен проект)

Изработена
техничка
спецификациј
а
Изработен
основен
проект

13. Изведба на патот
Кичево – Дебар;
4 група проблеми: Култура и
туризам
14.Проблеми во
функционирањето на
езерскиот туризам (немање
наутичка инфраструктура –
марина, пристаништа,
сервиси, места за точење
гориво и др.);
15. Немање на содветни
спортско рекреативни локации
во регионот (паркови за деца,
спорт и рекреација, патеки за
скејборд, индивидуални
рекреативни спортови...)
16. Проблеми со уреденоста
на јавните површини во ЈЗПР
(паркови, кеј на реки,
плоштади,
пешачки/велосипедски/аванту
ристички патеки...);

Изведба на патот Кичево – Дебар;

Општина Охрид

- Реновирање на објектите за
одмор, опоравка и рекреација за
лица со телесен инвалидитет во
Охрид“.

-Реконструкција на плоштад
Крушевска Република;

-Уредување на полштад во едно
населено место во Општина
Дебрца;

-Уредување на кејот на река
Сушица – Општина Кичево;
-Велосипетски патеки од езерото
Осломеј до градскиот стадион
Напредок,и од Кичево до Кнежино
и поставување на видиковци,
справи, клупи маси по патеките во
Општина Кичево
- Реконструкција на улица во
стариот дел на Струга (од
Народниот Музеј до центарул.27март)
17.Несодветна патна
сигнализација по
регионалните и локалните
собраќајници и несодветна
мапираност на туристичките
локалитети во регионот;
18.Нема соодветен пристап до
туристички локалитети за лица
со попреченост;
19.Недостаток на патна
инфраструктура и

Општина Кичево

-Поголема пристапност до
културни локалитети – Општина
Кичево
- Изградба на улици до
локалитетот Вевчански извори

ГО Мобилност

Општина Охрид

Има
документациј
а

Има основен
проект
Има основен
проект

Општина Дебрца

Општина Кичево

Општина Струга

Има Основен
проект,
дозвола за
градба,
елаборат за
ЖС

Општина Кичево
Општина Вевчани

Изработен
основен

обезбедување поголема
пристапност до туристички
локалитети;

проект
-Патна инфраструктура до
туристички локалитети во
Општина Дебар

Општина Дебар

20.Недоволно развиен
рурален туризам во регионот;
21.Зачувување на културно
наследство

Општина Струга

Табела 2.2. Презентирани концепти и препораки од втората форумска сесија (сесија 2)
Препорака -предлог идеа/концепт

Препорака за подобрување

Забелешка

Табела 2.2. Одлуки од форумот на втората форумска сесија
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6

Наслов на концептот

Носител/Партнер

Буџет (МКД)

Број на
поени

Ранг
број

Забелешка

