
 
 
  
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ 
               ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
 

Записник  

од онлајн средба за презентирање на резултатите од прашалникот за приоретизација на 

концепти 

 

Датум:  03.12.2020, Место: онлајн средба,  Час: 11:00 
Присутни граѓани: Вкупно:  18       

         Мажи: 10        Жени: 8    Ранливи групи: 1  
Модератор Васка Драшковиќ, Ко-модератор Валон Каба 
 
 
Дневен ред: 
 

Време  

11:00-11:10 
 

Презентирање на целите на сесијата и осврт на оценката од претходната 
сесија  
Преглед на претходната сесија и работата меѓу сесии   
 

11:10-11:20 
 

Презентација на предлог концептите подготвени од страна на 
надворешниот консултант - експертот 
Концепт 1  
Концепт 2 
Прашања/Дискусија за концептите  
 

11:20-11:40  
 

Презентација на резултатите од рангирање на концептите за предлог 
проекти  
 

11:40-11:45 
 

Обраќања  

 Претставник од МЛС/БРР/Донатор 

 Претставник на плански регион  
 

11:45-11:50 
 

Следни чекори и заторање на сесијата 

 
На ден 03.12.2020 година сопочеток во 11:00 часот се одржа онлајн средба чија цел беше да се 

презентираат резултатите од спроведениот прашалник во рамки на втората сесија за 

приоретизација на концептите. 

На средбата учествуваа 18 учесници од општините од регионот, претставници на ГО, јавни 

институции и др. од кои 10 мажи и 8 жени. Во однос на етничката припадност учествуваа 10 МАК, 
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5 АЛБ, 2 ТУР и 1 СРБ. Во однос на ранливите категории имаше еден (1) претставник (*детални 

податоци во листа на учесници). 

Сесијата започна со презентирање на целта на сесијата во однос на презентирање на резултатите 

од спроведениот прашалник за приуоретизација на подготвените концепти и краток освррт на 

резултатите од претходната сесија и работата помеѓу сесиите кога беа подготвени концептите за 

проекти од страна на експертите во соработка со општините и Центарот за регионален развој и 

спроведувањето на прашалникот за приоретизирање на подготвените концепти кои во меѓувреме 

беа и одобрени и поддржани од Советот на ЈЗПТР. 

Потоа следуваше потсетување и презентација на самите концепти од страна на експертот при што 

беше дадена можност за поставување на прашања, предлози и сугестии за подобрување од 

страна на учесниците на средбата. Детално беа презентирани двата концепти кои беа и предмет 

на приоретизација во спроведениот прашалник и тоа: 

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

  

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

 

Во однос на проектите беа поставени неколку прашања коио се однесуваа на појаснување на 

предложените решенија и значењето на проектите за развој на регионот. 

Потоа следуваше детална презентација на резултатите од спроведениот прашалник за 

приоретизација на концептите од страна на модераторката. 

Пред презентирање на резултатите беше направен краток осврт на резултатите од претходната 

сесија како и на активностите и резултатите во периодот помеѓу сесиите кога беа подготвувани 

концептите и спроведен прашалникот. 

Во рамки на презентацијата детално беа презентирани генералните податоци во однос на бројот 

на пополнети прашалници, структурата во однос на полот, етничката припадност, институција од 

која се доаѓа, припадност на ранливи категории и сл. На оние коио го пополниле прашалникот 

(*детални податоци се дадени во Извештајот од анализата на прашалникот) 

Потоа беа презентирани детално резултатите од приоретизацијата на предложените концепти за 

предлог проекти со следниве конкретни резултати: 
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Наслов на концепт за предлог 
проект 1 бод 

Вкупно 
од 1 
бод 

2 
бода 

Вкупно 
од 2 
бода 

Вкупно 
бодови Ранг 

              

Подобрена енергетска ефикасност 
во јавни објекти и намалување на 
загадувањето на животната средина 
во ЈЗПР 13 13 26 52 65 1 

              

Проект за поддршка на 
регионалниот економски развој: 
туризам, култура и други економски 
дејности 26 26 13 26 52 2 

 

Со тоа беше констатирано дека за поприотетен проект од учесниците е избран концептот за 

предлог проект „Подобрена енергетска ефикасност во јавни објекти и намалување на 

загадувањето на животната средина во ЈЗПР„. 

На крајот од презентацијата и сесијата учесниците беа информирани за следните чекори и тоа во 

однос на подготовка на деталните предлог проекти, нивно претставување пред Советот на ЈЗПР и 

поднесување на апликација за нивно финансирање до донаторот. 

 

Записникот го подготвила: 

Васка Драшковиќ 


