
                                                                      ЗАПИСНИК 

Од 15-та  седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион, одржана на 
21.04.2021  со почеток во 11 часот.  
Во работата на Советот зедоа учество: зоран Ногачевски- градоначалник од Општина 
Дебрца, Даниела Којчиноска -овластено лице од оп.охрид , Констандин Георгиевски- 
градоначалник од оп. Охрид, Сашо Јанкоски- градоначалник од оп.Вевчани, Рамиз 
Мерко- градоначалник од оп.Струга , Владислав Жупан- овластено лице од оп.Струга, 
Милена Костеска- овластено лице од оп.Македонски Брод, 
раководителот на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана 
Лозаноска, и вработените во Центарот. 
 
Советот за развој на Југозападниот плански регион работеше со следниот  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

- Усвојување на записникот од претходната седница на Советот за развој на 
Југозападниот плански регион  

1. Разгледување и управување на Програмата за развој на Југозападен плански 
регион 2021-2026 

2. Предлог-Одлука и Одлука за усвојување на Програмата за развој на Југозападниот 
плански регион 2021-2026 

3. Информација во врска со распределбата и доделувањето на средствата од 
двегодишната Програма за регионален развој, согласно новиот закон за рамномерен 
регионален развој со посебен осврт и утврдување на регионалните предлог-проекти 
со кои Центарот за развој на Југозападен плански регион ќе аплицира кај Бирото за 
регионален развој во 2021 година 

4. Разно  

Записникот од претходната седница се стави на гласање и сите претставници од 
Советот за развој гласаа заа.  

Точка 1- во ова точка зборот го зеде раководителот на Центарот Мирјана Л. со 
информација  околу Програмата за развој за 2021-2026 и кажа дека на последната 
седница од националниот совет добиен е согласност од националниот совет и 
согласно законот е усвојувањето од страна на  регионалниот совет. Како прва точка е 
поставена бидејќи е објавен повикот од страна на  Бирото за регионален развој за три 
програми кои се урбани специфични и развој на села така што за сите проекти 
практично и ние како Центар и вие како Општини што аплицирате и по други програми, 
проектите си усогласувате со Програмата за развој на Југозападниот плански регион. 
Та истотака направи кратка презентација од Програмата за развој на Југозападен 
плански регион за 2021-2026, изработена согласно Правилник за Методологијата за 
изработка на планските документи , применети се критериумите на на 
партиципативност и транспарентност. Подготовката се направи на три фази : 
организирање на процесот, дефинирање на содржина на програмата , Изработка на 
Програмата. Организирани беа три работилници во кои што првата беше 
Подготвителна  во која што се објасни целата Методологија  втората беше посветена 
на Секторски Анализи и третата се дефинира визи, стратешки цели приоритети, мерки 



во која што имат користени повече методи од кои најважно сите учествуваа во swot I 
past анализите со придонес за општините и други чинители во рамки на југозападниот 
плански регион. Секако стратегијата е  усогласена со сите национални стратешки 
мерки пред се со стратегијата на рамномерен  регионален развој која усвоена од 
Собраниетои други национални документи, ЕУ, и секако се усогласува со целите за 
одржлив развој на Обединетите нации. Во делот на секторски анализи влегуват 
Демографски развој , економски карактеристики, пазарот на работна сила, социалниот 
развој , инфраструктура, животна седина, култура, земјоделство и сточарство , 
туризам, подрачја со специфични развојни потреби.  

Во вториот дел од програмата за развој на Југозападен плански регион се дефинира 
визијата со наредните  пет годишни при што до 2026-та година ЈЗПР треба да биде 
просторна целина во која населението ке има оптимален квалитет на живот, 
концепиран на одржливиот развој кој подразбира рационално искористување на 
расположвите ресурси, при што се балансирано управување , Регионот ќе стане 
препознатлива колошка средина во национални и меѓународни рамки.  

Во рамки на Програмата дефинирани се три стратешки цели и за ти се дефинирани се 
приоритети и мерки. Во првата среднорочна цел  Дефинирани се пет приоритети кои 
се : зголемување на конкурентноста на регионалната економија, Јакнење и 
осовремување на секторот, зголемуавње на инвестиците,развој на инфраструктурата, 
унапредување на земјоделството и руралниот развој. Во втората среднорочна цел 
истотака се предвидени пет приоритетни мерки кои се: подобрување на квалиететот 
на образованието,потикнување соработка меѓу образование и бизнес 
сектор,спречување на одлив на млади стручни кадри од регионот, еднакви кожности 
за сите на пазарот за труд, еднаква достапност на услуги за сите граѓани во регионот. 
Во трета  среднорочна цел приоритет и мерки се: подобрување на туристичките 
локалитети, надминување на сезоналниот карактер на туризмот во регионот преку 
креирање на регионални туристички пакети, потикнување и развој на алтернативни -
рурални форми на туристички активности и услуги, подобрување на управувањето со 
туристичките дестинации, заштита на животна средина, подобрување на енергетска 
ефикасност.  

Согласно законот за рамномерен регионален развој финансирањето за реализација за 
Програмата може да биде преку Буџетот на Рс Македонија, Буџетите на единиците на 
локалната самоуправа , Расположивите фондови на ЕУ, други Меџународни 
извори,Донаци и спонзорства од физички и правни лица, и други средства утврдени со 
закон. Доколку немаше прашање врз презентацијата, точката број еден од дневниот 
ред односно Разгледување и управување на Програмата за развој на Југозападен 
плански регион за 2021-2026 се стави на гласање и сите претставници од Советот на 
развој  гласаа заа.  

Точка 3- во ова точка зборот го зеде Мирјана.Л. Информација во врска со 
распределбата и доделувањето на средствата од двегодишната Програма за 
регионален развој, согласно новиот закон за рамномерен регионален развој. Согласно 
стартиот закон до крајот на 15 декември, Центарот поднесе две регионални проекти за  
финансирање преку Програмата за рамономерен регионален развон за 2021 но 
меѓувреме се усвоји новиот закон и тој е во сила од 5-ти февруари од ова година. 
Министерството и Бирото за регионален развој презедоа активности за една 
Програма со тоа што беа намалени средствата , која што се дискутираше и во 
минатата седница. Во меѓу време преку националниот совет и Владата донесе измени 
и дополнување на Програма и практично е донесена две годишна програма која што 
за првата година средствата се од буџетото  за 2021 година а за 2022 средствата се 
индикативни од како е проектиран буџетото за 2022 година. Од националниот совет 



беше кажано дека за вториот дел ќе има потврдување на износите после донесување 
на буџетот за 2022 година. 

 Согласно динамиката што е предвидена ние ќе треба да направиме дополнување 
бидејчи се зголемени средствата со оглед на фактот што е две годишна програма. 
Согласно со новиот закон ќе дополнуваме во едниот и другиот активности кои ке се 
вклопат во двата проекти , истотака морам да нагласам дека се потпишаше договор 
меѓу Министерството за локална самоуправа и општините и врз основа на тој Договор 
се уплаќа 10 денари по глава на жител за тековното на работење во Центарот. Сега 
во новиот закон тој дел го нема и практично се потпишува договор за соработка меѓу 
Министерството и Центарот за развој така што финансирањето односно  работењето 
и трошоците на Центарот ќе се направат со новиот закон од рамномерен регионален 
развој. Според динамиката од националниот совет  ова е многу важно ние ке треба да 
потпишиме договор до крај на мај што знаќи дека до крајот на јуни треба да се 
направи уплата, која што побрзо да се распишат набавките побрзо може да се 
направат активностите. Во двата проекти се сите девет општини. Зборот го зеде 
градоначалникот на Оп.Дебрца Зоран Ногачески кој го праша раководителот дека 
колку средства имат на располагање за надополнување и Мирјана му врати дека 
околу 18 милиони денари. Истотака кажа дека не се согласува со новиот закон за 
малите села.  

Градоначаник на оп. Охрид  бараше реконструкција на улици во населбата ,,Христо 
Узунов со реконструкција на три краци од улицата ,, Даме Груев,, и исто така дел од 
улицата Момчило Јорданоски која ја спојува населбата Гоце Делчев.  

Милена Костевска од општина Македонски Брод кажа дека зборувал со 
градоначалникот дека барат проширување на вториот проект за реконструкција на 
паркот.  Истотака потврдаа дека аплицираа кај центарот и дека доставиле документи 
по емаил со комплетна документација. Мирјана му врати ги видел сите документи и 
дека ке го додават во првиот проект.  

Истотака и  градоначалникот на општина Струга Рамис М.  бараше проширување на 
улица во 27 март.  

Градоначалникот на оп. Вевчани се согласува со градоначалникот на оп.Дебрца дека 
не се согласува со измената на законот за малите општини и бараше од центарот 
партнерно уредување , бидејќи преку Светска Банка имат проект за во центарот на 
Вевчани за туристичко дело  и останат мал дел неуреден и за која веке имат готов 
проект и ке го достават до Центарот која сто е мала сума.  

Градоначалникот на оп. Пласница Алија Јаоски бараше зголемување на фондот за 
набавка на контејнери.  

Претседателот на Центарот истотака и градоначалник на оп. Струга Рамис М. истакна 
дека ние како урбани општини  може да партиципираме повеќе за руралните делови, и 
дека сегокаш сакал да ги подржи руралните општини. И де ка и тој истотака не се 
согласува со новиот закон за рамномерен регионален развој но тоа веќе беше 
донесено.                         

Седницата на Советот за развој на ЈЗПР заврши во 12,30 минути.  

 
                                                                                                                            ЗАПИСНИЧАР 
                                                                                                                           Бесијана Мерко  
Струга ,  21.04.2021                         


