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ВОВЕД 
 
 
 
Активностите на Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион во изминатата 2020 
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 2020 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 2020 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 2020 година;  Подготвување на предлог проектите за развој на планскиот регион за 
2021 година;  Организирање седници на Советот за развој на Југозападниот плански регион;  
Ажурирање на евиденцијата на развојните потенцијали на Југозападниот плански регион и 
општините од Југозападниот плански регион со податоци за 2019 година; Учество во 
активностите на Министерството за локална самоуправа во процесот на подготвување на 
Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2020-2030, Акциониот план за 
спроведување на Стратегијата за регионален развој 2020-2023, подготвување на нормативни 
акти за рамномерен регионален развој во тековната година, завршно оценување на 
Програмата за развој на Југозападниот плански регион 2015-2019 година, подготвување на 
предлог-програма за развој на Југозападниот плански регион 2020-2025, информации, 
извештаи и други материјали утврдени во Законот за рамномерен регионален развој; 
Изготвување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2019 година; Изготвување на Предлог Акциски план за 
имплементација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2020 година; 
Доставување на релевантни документи и податоци за регионалниот развој, по барање на МЛС; 
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 2020 година 
Во текот на 2020 година Центарот работеше на реализација на 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 и искористување 
на ОИЕ во јавните објекти  2. Дигитализација на урбанистичко планска документација и 
креирање подземен катастар во ЈЗПР и резервен проект 3. Изработка на техничка 
документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти. Вкупната вредност на доделените 
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средства со Одлуката на Владата е 44.389.851,  при што за првиот проект беа доделени 
27.770.197 денари додека за вториот проект 16.602.589 денари. Со заштедени средства од 
првиот проект во износ од 7.328.386 денари кои беа пренаменети за реализација на третиот 
проект отпочнати се активности за негова реализација на крајот од 2020 година. 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 2020 година.   
 
2) Подготвување на предлог проекти за развој на планскиот регион за 2021 година;   
 
а) Согласно новиот правилник со методологија за оценување предлог проекти, а во рамки на 
проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, потпишан е Договор за 
финансиска поддршка на Центарот за развој на ЈЗПР со Министертвото за локлана самоуправа, 
за реализација на Регионални форуми на заедницата како алатка за идентификација, 
приоретизација и подготовка на проекти за финансирање преку Програмата за рамномерен 
регионален развој за 2021 година. 
Во периодот октомври – ноември 2020 година, се организираа два регионални форуми за 

идентификување на приоритети и 9 состаноци меѓу преставниците од општините од регионот 

и надворешниот експерт. Поради настантата ситуација сите состаноци се одржаа online, освен 

првиот регионален форум кој беше во комбинирана форма каде дел од учесниците беа со 

физичко присуство и дел online преку Zoom платформата. 

После првата фаза за идентификување на проблемите од регионот, започна втората фаза за 

изнаоѓање на решенија за сите идентификувани проблеми односно беа предложени предлог 

проекти. Од страна на надворешниот експерт се направи групирање на проблемите и можните 

решенија. За секој предлог се направи и cost benefit analyses и како најоправдани и 

најисплатливи проекти беа избрани:  

- Поддршка на регионалниот економски развој преку туризам, култура и други еконмски 

дејности и  

- Подобрена енергетска ефикасност во јавните објекти и намалување на загадувањето 

на животната средина во ЈЗПР 

На седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион што се одржа на 14.12.2020 

година направено е рангирање на предлог проектите и утврдена е Годишната листа на 

приоритетни проекти за 2021 година. За двата предлог проекти се подготвија полни апликации 

и истите се испратени до Бирото за регионален развој за одобрување, во законски утврдениот 

рок.  

б) Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), 
минатата година, преку Грантовата шема во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој“, на Центрите за развој на планските региони им овозможија 
да учествуваат за финансирање на инфраструктурни инвестициски проекти. Во тој контекст во 
Регионот започна реализацијата на Инфраструктурниот проект – Реконструкција и опремување 
на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо. Вкупната вредност на 
доделените средства за реализација на овој проект е 8.090.114 денари. Детали за активностите 
во рамки на наведениот проект се дадени во Годишниот извештај за спроведувањето на 
Програмата за развој на Југозападниот плански регион во 2020 година.   
 
в) Преку Грантовата шема „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, во 2020 
година, беа организирани две консултативни средби за развивање идеи и проектни концепти 



 
 

 
 

4 

за иновативни проекти. Со вклученост на значајните структури од регионот беа разработени 
3(три) проектни концепти и доставени до МЛС. Детали за активностите се дадени во 
Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југозападниот плански 
регион во 2020 година.   
 
г) 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 2020, Центарот за развој подготви и 
достави предлог проект „Подобрување на пристапот до обработливи површини во 
Југозападниот плански регион“. Партнери во проектот се три општини во рамки на 
Југозападниот плански регион Дебрца, Македонски Брод и Вевчани. Според последните 
информации од МЗШВ, проектот е одобрен но бидејќи нема доволно средства се чека прилив 
за да може да се потпише договор за реализација.   
 

д) Во текот на јули и август 2020 година, по вториот повик на УНДП (Фонд за техничка 

документација) тимот на Центарот за развој, низ соработка со заинтересираните општини од 

Регионот, ја подготви проектна апликација „Реконструкција и уредување на пристапна 

инфраструктура до туристичките локалитети во ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион“. Со 

апликацијата предвидени се активности и мерки поврзани со изработка на техничка 

документација за реконструкцијата на локалната патна мрежа во четири општини од Регионот 

- Општина Вевчани, Општина Дебрца, Општина Македонски Брод и Општина Охрид. Целите се 

насочени кон осовременување на локалната патна мрежа во вкупна должина  од 10 км во 7 

(седум) населени места, при што главни корисници е месното население во Долно и Горно 

Зркле (Општина Македонски Брод), во Пласница, Горенци и Песочани (Општина Дебрца), 

Вевчани и Завој (Општина Охрид). Зафатите се однесуваат на делот на Проектирање за изведба 

и рехабилитација на патната инфраструктура, при што вкупната вредност на  проектот е 60.000 

УСД.  

 
3) Организирање седници на Советот за развој на ЈЗПР 
До крајот на 2020 година беа одржани 4 (четири) седници на Советот за развој на ЈЗПР. На 
седниците беа разгледани и усвоени: Годишен извештај за реализација на Програмата за 
развој во 2019 година, Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на ЈЗПР во 2019 
година, Акциски план за 2020 година, Избор на Претседател на Советот за развој на 
Југозападен плански регион, Финансискиот план за 2021 година, Годишната листа на предлог 
регионални проекти за 2021 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 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.  
 
5) Учество во активностите на Министерството за локална самоуправа во процесот на 
подготвување на стратешки документи, подзаконски акти, информации, извештаи и други 
материјали утврдени со Законот за рамномерен регионален развој 
Во текот на 2020 година на сите покани за работни средби испратени од страна на 
Министерството за локална самоуправа, претставници од Центарот за развој на ЈЗПР активно 
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учествуваа. Исто така, сите побарани информации и материјали се подготвувани и испраќани 
во утврдените рокови. Раководителот на Центарот за развој на ЈЗПР беше дел од експертскиот 
тим за подготовка на Стратегијата за регионален развој на РСМ 2020-2030, и активно 
учествуваше на сите работилници. Исто така даден е придонес и во документите за завршно 
оценување на Стратегијата за РРР 2009-2019 и Програма за развој на ЈЗПР 2015-2019. 
 
 
6) Изготвување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2019 година 
Годишниот извештај е подготвен на почетокот на 2020 година и во него се содржани сите 
активности што ги реализирал Центарот за развој во текот на 2019 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 2019 
година беше разгледан и усвоен од страна на Советот за развој на Југозападниот плански 
регион. Годишниот извештај е објавен на ВЕБ страната на Центарот за развој на Југозападниот 
плански регион www.southwestregion.mk . 
 
7) Изготвување на предлог Акциски план за имплементација на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион за 2020 година 
На почетокот на јануари 2020 година беше изготвен Планот за јавни набавки за 2020 година, 
како и Акцискиот план за 2020. Акцискиот план беше разгледан и усвоен од страна на Советот 
за развој на седницата што се одржа на почетокот на март. Согласно законските обврски 
Центарот за развој го подготви и Финансискиот план за 2021 година и истиот беше разгледан и 
усвоен од страна на Советот за развој на Југозападниот плански регион на седница што се 
одржа на 14 декември 2020 година. Акцискиот план е објавен на ВЕБ страната на Центарот за 
развој на Југозападниот плански регион www.southwestregion.mk . 
 
8)  Доставување на релевантни документи и податоци за регионалниот развој на барање на 
МЛС и други тековни активности  
Во извештајниот период Центарот за развој на ЈЗПР ги подготви и достави сите побарани 
документи и податоци за регионалниот развој, што беа побарани од страна на Министерството 
за локална самоуправа.  
 
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. Заради кризата со КОВИД 19 најголем дел од состаноците беа организирани Онлине. 
Во текот на годината се организираа и состаноци на Секторската група при МЛС , и Техничката 
работна група на Советот за рамномерен регионален развој на РСМ. Исто така вработените во 
Центарот учествуваа на Онлине состаноци каде се презентираше системот за следење, 
мониторинг и координација SIRERA, кој што е изработен како дел од проектот  „Одржлив и 
инклузивен рамномерен регионален развој„.    
 
Покрај споменатите активности погоре во периодот од Јануари до Декември 2020 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 2020 година Центарот за развој на Југозападниот 
плански регион подготви 15 јавни набавки од кои 8 јавни набавки се комплетно спроведени и 
реализирани, додека 1 јавнa набавкa се распиша по втор пат и беше реализирана, една јавна 

http://www.southwestregion.mk/
http://www.southwestregion.mk/
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набавка е распишана и реализирана по трет пат, една јавна набавка распишана и реализирана 
по четврти пат, додека една јавна набавка беше поништена и не се реализираше. Од вкупниот 
број (15) - 11 се реализирани како поедноставена отворена постапка, 1 како набавка од мала 
вредност, една е со Отворена постапка, додека 2 се со Преговарање без објавување на оглас.  
Од спроведените јавни набавки 14 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 25.040.651 денари со пресметан ДДВ. 13 набавки комплетно се 
спроведуваа во електронска форма преку Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за 
јавни набавки, и сите завршуваат со електронска аукција, додека 2 јавни набавки со 
преговарање без објавување на оглас со критериум – најниска цена. 
 
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 
спроведе една набавка во три дела и тоа за подготовка на Програмата за развој на ЈЗПР за 
периодот 2020-2024 година, организирање на 2 регионалните форуми, ангажирање на 
експерти за подготовка на предлог регионалните проекти за 2021 година и ангажирање 
модератор на форумите. Вкупната сума на склучените договори е 678.592 денари.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Центар за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ     
                  плански регион 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Струга, 29.01.2021 


