ЗАПИСНИК
Од 12-та седница на Советот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, одржана на
26.11.2020 година, преку Googel Meet платформата поради настанатата сосотојба со
КОВИД 19, со почеток во 11 часот.
Во работата на Советот учествуваа: Сашо Јанкоски – градоначалник на Општина
Вевчани, Елсан Нурчески – вд.градоначалник на Општина Пласница, Зоран Ногачески –
градоначалник од Општина Дебрца, Влатислав Жупан – овластено лице од Општина
Струга, Даниела Костојчиноска – овластено лице од Општина Охрид, Рамиз Реџепи –
директор во БРР, Лидија Анѓелоска – вработена во БРР, Милена Костеска- овластено
лице од Општина Македонски Брод, Газменд Цами - овластено лице од Општина
Дебар, Дејан Илиоски - овластено лице од Општина Кичево, Фјорим Вејселоски овластено лице од Општина Центар Жупа, преставници од ЛЕР Канцеларите од
општините од ЈЗПР, надворешниот експерт Симон Аврамоски од ПоиндПро,
проектната канцеларија од СДЦ и вработените од Центарот за развој на ЈЗПР.
Советот за развој на Југозападниот плански регион работеше со следниот
ДНЕВЕН РЕД
-

усвојување на записникот од претходната седница на Советот за развој на
Југозападниот плански регион

1. Презентација на концепт решениа за предлог регионални проекти финансирани
преку Програма за РРР за 2021 година.
2. Тековни прашања
Во отсуство на Претседателот на Советот за развој, седницата на Советот за развој ја
водеше Мирјана Лозаноска, Дневниот ред од седницата се стави на гласање. Од
страна на присутните немаше забелешка и истиот се стави на гласање и едногласно се
усвои. Исто така, и записникот од претходната седница се стави на дискусија и за
истиот се отвори расправа, но за истиот немаше забелешки. Записникот од
претходната седница се стави на гласање и истиот се изгласа едногласно.
Во врска со повикот за регионални проекти кои ќе се финансират преку Програмата за
РРР за 2021 година, раководителот на Центарот Мирјана Лозаноска им даде
објаснување на присутните во врска со самиот повик и исто така начинот на
идентификација и селекција на проектит преку организирање на првата сесија од
регионалниот форум, одржените состаноци со сите општини и НВО кои има
предложено предлог проект.

Лидија Анѓелоска им кажа на присутните дека поради настаната состојба во државата
и ова година нема да има зголемување на буџетот за регионални проекти, т.с според
степенот на развиеноста Југозападниот плански регион ќе добие 41.000.000 денари.
Поради направените промени во законот, Бирото за РР нема оврска да достави
циркуларно писмо, но минималниот прак за проектите за ЈЗПР изнесува 6.000.000
денари.
Надворешниот експерт Симон Аврамовски направи презентација на двата концепт
проекти кои се:
-

Проект за поддршка на регионалниот економски развој: туризам, култура и
други економски дејности и

-

Подобрена енергетска ефикасност во јавни објекти и намалување на
загадувањето на животната средина во ЈЗПР

Проектот за поддршка на регионалниот еконмски развој: туризам, култура и други
економски дејности ќе се спроведе во Општина Струга, Охрид, Вевчани и Центар Жупа.
Основна проектна цел (намера) е поддршка на регионалниот економски развој преку
подобрување на туристичката економска дејност, културата во југозападниот регион и
другите сектори на локалната/регионалната економија преку клучни инфраструктурни
подобрувања и активности во регионот. Спроведувањето на проектните компоненти
ќе придонесе за значителни економски придобивки на ниво на регионалната
економија. Овој проект го задоволува критериумот за регионален проект поради тоа
што опфаќа територии на четири општини, со вкупен буџет од 34,611,000 денари.
Што се однесува во врска со проектот за „ Подобрена енергетска ефикасност во јавни
објекти и намалување на загадувањето на животната средина во ЈЗПР„ ќе се спроведе
во следниве општини:Општина Охрид, Кичево, Пласница, Дебар, Дебрца и
Македонски Брод. Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на
енергетската ефикасност на постоечки јавни општински објекти од регионално
значење и намалување на годишните трошоци за греење и ладење, како и
подобрување со управувањето врз животната средина во регионот преку намалување
на загадувањетоврз почвата и водите во регионот. Овој проект го задоволува
критериумот за регионален проект поради тоа што опфаќа териториите на шест
општини, со вкупен буџет од 18,890,000 денари.
Исто така за двата проекти е направено cost benefices analyses, и двата проекти се
исплатливи и одржливи да се финансираат.
После завршување на презентацијата од страна на експертот, раководителот на
Центарот отвори дискусија во врска со двата предлог проект концепти. Од страна на
општините немаше коментари и дака во врска со оваа точка се заклучи дека може
овиде два концепти да се развиват и исто така споман дека сите технички проекти се

доставени од страна на општините, се решени имотно правните односи на објектите и
локациите. Финалните концепти ќе се испратат до Бирот за РР крајно до 15.
Декември.2020 година.
Мирјана Лозаноска споман дека од страна на БРР треба да достават формулар за
проектит за 2021 година.
Фикрет Садику – преставник од Општина Пласница постави прашање во врска дали
ние како општини треба да достават и Согласност од Општинските совети?
Мирјана Лозаноска кажа дека ваква Одлука има потреба само кај оние општини кои ќе
треба да учествуваат со финансиски средства - коофинансирање во проектите а во
спротивно е доволно е само потпишување на делот за партнерство од страна на
градоначалниците.
Мирјана Лозаноска ги праша присутните доколку имаат да додат по точка разно од
дневниот ред. Од страна на учесниците немаше коментари. Поради кратките рокови
Мирјана Лозаноска сопшти дека и другата седница од Советот за развој ќе се одржи
наскоро и истот ќе се одржи онлине после втората сесија од регионалниот форум.
12-та Седницата на Советот за развој на ЈЗПР заврши во 12.30 часот.

ЗАПИСНИЧАР
Арбереша Влаши
Струга, 30.11.2020

