
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од Прва форумска сесија во Југозападен плански регион 
 

Датум:  11.03.2022, Место: Струга, Х. Дрим,  Час: 10:00 
Присутни граѓани: Вкупно:  ___73____       

         Мажи: _____36_        Жени: _37____    Ранливи групи: ______3_________  
Модератор: Васка Драшковиќ, Ко-модератор: Арбереша Влаши 
 
 
Програма на сесијата (точки, според дневниот ред на дадената сесија): 

Време  

10:00 – 10:30 Пристигнување и регистрација на учесниците 

10:30-10:45 
 

Обраќања  

• Претставник од МЛС/БРР/Донатор 

• Претставник на плански регион  

10:45-11:15 
 

Презентирање и избор на приоритетни стратешки области и комплементарни 
подобласти за развој на регионот  

11:15-11:45 
 

Структурирање на форумот/распределување по работни маси 

Утврдување на правила за работа  

Презентација на форумскиот процес 

11:45-12:30 
 
 

Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со 
избранатите стратешки области и подобласти за развој со кои се соочува 
планскиот регион за проекти финансирани од Грантовата шема;   

Дискусија по работни маси и презентација  

Групирање на проблемите  

12:30 - 12:45 Пауза 

12:45 – 13:00 Презентација на процесот и критериумите за проекти финансирани од МЛС/БРР 

13:00 – 13:45 Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со 

стратешките области и подобласти за развој на регионот за проекти финансирани 

од МЛС/БРР;   

Дискусија по работни маси и презентација  

Групирање на проблемите 

13:45-14:00 Оценка на форумската сесија и  договор за следна сесија 

14:00 Коктел 

 
 



Тек и содржина на сесијата 
Клучни презентации, говори, дискусии и предлози од граѓаните (по точки од дневниот ред) 

Форумот го отвори Арбереша Влаши, комодератор и претставник од Центарот за развој на 
Југозападен плански регион. Потоа се обрати модераторот Васка Драшковиќ со вовед во сесијата и 
проектот во чии рамки се реализираат регионалните форуми и го објасни процесот на форумските 
сесии и целта и дневниот ред на првата форумска сесија во рамки на која ќе се дискутираат 
приоритетни проблеми и решенија во рамки на двете програми и тоа во првиот дел од сесијата за 
проекти за Грантовата шема и во вториот дел од сесијата за проекти во рамки на програмата на 
Бирото за регионален развој.. 
Потоа, соодветно Дневниот ред, се обрати Директорката на Центарот за развој на ЈЗПР која имаше 
детална презентација за проектот и фазите во кои ќе се одвива. Таа ги поздрави присутните, ја нагласи 
важноста на квалитетот на идеите и детално ја презентираше програмата за Грантова Шема со сите 
елементи. Кои се приоритети, критериуми, буџет на располагање, елиминирачки фактори. Објасни 
дека од дискусијата треба да произлезат најмалку 3 концепти кои треба да се усогласени со 
Стратегијата и Програмата за развој на ЈЗ плански регион. Грантовата шема мора да ги содржли 
следните компоненти: дигитализација, градежна компонента, социјална инклузија, регионален 
импакт на најмалку 3 општини. Повиот е објавен на 01 март, ќе следат два регионални форуми, после 
кои ангажиран надворешен експерт ќе направи три предлог решенија. Истите ќе бидат презентирани 
пред Советот на југозападен плански регион во период од 20-29 април. После таа презентациа ќе 
следува втората форумска сесија на која ќе се гласаат проектите. Во третиот квартал од 2022 ќе се 
почне со тендерска процедура, а во 4ти квартал од 2022 со имплементација, која треба да заврши до 
4ти квартал 2024.Минимална сума за проектот е 10 милиони денари, максимална е 20.5 милиони 
денари. Таа го презентираше и стратешките области на развој соодветно програмата за развој на ЈЗПР 
со соодветните стратешки цели и приоритети. 
После тоа, соодветно дневниот ред, Модераторката даде инструкции за начинот на избор на 
приоритетни стратешки области и подобласти во чии рамки ќе се дискутира за приоритетни проблеми 
и решенија за проекти во рамки на Грантовата шема. 
После гласањето и пребројувањето на гласовите се констатираше дека најголем број гласови имаше 
за областа Туризам, природното и културното наследство, заштита на животна средина и користењето 
на обновливите извори на енергија, потоа Образование и социјален развој како две приоритетни 
области, а беа избрани и две подобласти од Економија и МСП и земјоделство и рурален развој.  Потое 
се формираше структурата на форумот преку формирање на работните маси соодветно изкажаниот 
интерес на учесниците и тоа: 
Животна средина / Инфраструктура / Туризам / Образование и култура/ Енергетска ефикансост / 
Социјална инклузија / Економија / Земјоделство и рурален развој.  
После формирање на структурата на форумот следуваше утврдувањена правилата за работа и 
презентација за форумскиот процес со акцент на процесот и начинот на реализација на форумските 
сесии, содржините, целите и резултатите кои треба да се постигнат од сесиите за двете програми за 
поддршка на проекти, во рамки на Грантовата шема и во рамки на програмата на Бирото за 
регионален развој. 
После дадените инструкции за начинот на реализација, следуваше дискусија за идентификација и 
дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со избранатите стратешки области и 
подобласти за развој со кои се соочува планскиот регион за проекти финансирани од Грантовата шема 
од кои произлегоа следните дискусии и идентификувани приоритетни групи на проблеми од 
работните маси: 
РМ Социјална инклузија – Социјална инклузија на пациентите на хемодијализа, социјално ранливи групи, не е 

доволен процесот на хемодијализа туку целосна рехабилитација и да можат да продолжат со нивниот живот. 

Постоечкиот објект за нефрологија кој е стар, целосно да се реконструира, и да се обезбедат и подобрат 



условите за третман на пациентите и целосна рехабилитација. Втор проблем со кучињата скитници. 

РМ Туризам – Развој на здравствен туризам во болницата за нефрологија, не само за пациенти од Македонија, 

туку и за странци. Болните од дијализа ќе можат да доаѓаат на одмор со семејствата и да се сместени во градот, 

и да бидат третирани додека се на одмор. Вториот проблем – лошата состојба на одделот за кардиоваскуларни 

заболувања – покривот да се реконструира, трет проблем – проблемот со кучиња скитници.  

РМ Инфраструктура – Прво проблем – центарот за дијализа . Предлог - докторите што се во центрите за 

дијализа треба да се присутни на форумов. Да се зголеми капацитетот на центарот за дијализа. Втор проблем е  

третман на кучињата скитници.  Да се изгради центар кој ќе ги прима кучињата од регионот.  

РМ Образование и Култура – Три проблеми. Реконструкција на условите за работа во Центарот за дијализа. 

Второ – унапредување на енергетска ефикасност во училиштата во регионот. Трет проблем – деградација на 

локалитетот Енкелана и реставрација. 

РМ Земјоделство и рурален развој – Фрагментирано и расцепкано земјоделство п-во, непосотоење на 

современо откупни центри, непостоење на кланици и ладилници, пораст на храната за светскиот пазар, 

неодржливост на заедниците/општините во однос на храна, неповрзаност на секое производство со 

туристичкиот сектор. Изградба на регионален откупен и дистрибутивен центар, целосно дигитализиран за 

планирање , п-во и пласман на земјоделски производи. Втор предлог – непристапност до земјоделски 

површини, да има што поголем опфат на пробивање на пристапни патишта за земјоделие.  

РМ Животна средина– Изградба на стационар за кучиња скитници и шинтерска служба. Да се користат 

обновливи извори на енергија во стационарот. Сите општини да учествуваат за одржување на стационарот 

според бројот на жители. Континуирано да се финансира од општините за одржување. Втор проблем – заштита 

од пожари на отворен простор и опремување на пожарните единици. Трет - Креирање на брендови со 

вклучување во светската мрежа на УНЕСКО. Четврт – новите светски трендови во туризмот одржлив и 

здравствен туризам да се поддржат. 

РМ Енергетска ефикасност – Виолета Мојсоска – енергетска дотраеност на здравствените објекти, и загадување 

на животната средина. Енергетска ефикасност е многу важна, трошоците се огромни, реконструкција, ефикасни 

фасади, промена на кровови, панели. 

РМ Економија – недоволна промоција на здравстен туризам, промоција поголема, инфо центри за 

презентација на туристички атракции. Втор проблем инфраструктурата – лоша патна инфраструктура Кафасан и 

патот за Дебар. Проблем со кучињата скитници. 

После следуваше пауза. 

После паузата се сумирањаа идентификуваните проблеми за решенија и проекти во рамки на Грантовата шема: 

- Можност за развивање и промоција на туризмот особено на здравствен туризам/ новите светски 

трендови во туризмот одржлив и здравствен туризам да се поддржат - Реконструкција на Центарот за 

дијализа/нефрологија и кардиолошки центар  

- Проблем со кучиња скитници – изградба на стационар/центар кој ќе ги прима кучињата од регионот 

- Унапредување на енергетската ефикасност во јавни институции/ енергетска дотраеност на 

здравствените објекти, училиштата и загадување на животната средина. Енергетска ефикасност е многу 

важна, трошоците се огромни, реконструкција, ефикасни фасади, промена на кровови, панели 

- Деградација на културното наследство – реставрација на локалитетот Енкелана 

- Фрагментирано и расцепкано земјоделство п-во, непосотоење на современо откупни центри, 

непостоење на кланици и ладилници, пораст на храната за светскиот пазар, неодржливост на 



заедниците/општините во однос на храна, неповрзаност на секое производство со туристичкиот сектор. 

Изградба на регионален откупен и дистрибутивен центар, целосно дигитализиран за планирање , п-во и 

пласман на земјоделски производи 

- Лоша патна инфраструктура/Непристапни патишта до земјоделски површини/лош пат до Ќафасан и 

Дебар 

- Недоволна заштита од пожари и опремување на противпожарните единици 

Потоа се премина кон вториот дел од сесијата кој се однесуваше на презентација на критериумите и дискусија 

за проблеми и решенија за втората програма - Проекти финансирани од Бирото за регионален развој. 

Директорката Мирјана Ложанкоска  ги презентираше условите за оваа програма. Двогодишна програма 2022- 

2023 . На крајот од март ќе биде донесена од Влада. Форумот е задолжителна компонента. Проектите треба да 

се усогласени со Програмата за развој, стратешките цели од Стратегијата за Регионален развој. Беа 

презентирани критериумите за успешен предлог проект и областите.  

Буџетот за развој на планските региони – вкупен буџет е 422 милиони, од нив за југозападен 56 милиони 

денари поточно 915 илјади евра. Минимална сума е 6 милиони денари  или 100.000 евра по проект. Начин на  

одлучување е поинаков од другите проекти претходно, овде одлучува Советот за развој на ЈЗ плански регион. 

По финализирање на коцепт решенијата, експертот ќе ги конципира и прикаже пред Советот. Советот може да 

донесе одлука да не се гласа предлогот и самиот совет да предложи нов проект. Секој член на советот може да 

предложи нов проект. Записник од средбата која ќе е презентирана пред форумот ќе се достави до учесниците 

на Форумот. Советот утврдува приоритетна листа на проекти за регионот. Надворешен експерт ги финализира 

предлог решенијата  и ги даваат  пред советот. Советот ги има и податоците како ги рангирал форумот предлог 

проектите. Краен рок е 10 мај за поднесување на апликациите.  

По завршувањето на презентацијата, продолжи модераторката Васка Драшковиќ и го објасни процесот на 

идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со стратешките области и 

подобласти за развој на регионот за проекти финансирани од МЛС/БРР. После дискусијата од работните маси 

произлегоа следните приоритетни проблеми, а некаде беа понудени и решенија: 

РМ – Социјална инклузија 

Енергетски фасади, покриви на јавни објекти 

Набавка на возила за јавните служби 

Детска градинка во Вевчани - да се смени дограма, кујна, партерно уредување на дворот 

РМ – Туризам  

Енергетска реконструкција на јавни објекти 

Јавни комунални претпријатија – опрема и возила 

Комунална инфраструктура, да се види каде е приоритет 

Промоција на туристички потенцијали и пристапност 

РМ – Инфраструктура  

Подобрување на енергетска ефикасност на јавни објекти, изградба на комунална инфраструктура, зајакнување 

на општински капацитети за одржување на комунална инфраструктура 

РМ – Образование и култура  

Ставање во функција на археолошки локалитети Енхелана, Св Еразмо, Радолишта, Вајтос Вевчани, премалку се 

работи на таа тема, да се конзервира Енхелана – во светски рамки е значајна. 

Факултет за Туризам – реконструкција на главниот амфитеатар , училниците и дел од лабораториите 

Унапредување на енергетска ефикасност во Дебар, Струга и Дебрца и изградба на регионален спортски центар 

РМ - Земјоделие и Рурален развој 

Набавка на машини и возила за ЈП, санирање на патишта 



Енергетска ефикасност на објектите од јавните институции  

Изготвување на техничка документација за системи за отпадни води 

РМ – Животна средина 

Фотоволтаични панели 

Енергетска ефикасност на училишта 

Набавка на противпожарни возила и опрема 

РМ – Економија  

Проблем со отпад, депониите 

Енергетска ефикасност на јавни објекти 

Пат до Дебар  

Завод за радиологија во Струга – да се подобрат условите, да се инвестира во заводот, реконструкција, опрема, 

само во Струга има таков завод.  

РМ – Енергетска ефикасност  

Реконструкција на ЈП со енергетски ефикасни материјали 

Подобрување на капацитети на ЈП со механизација опрема, возила 

 

Фасилитаторката Васка Драшковиќ ги резимираше наведените приоритетни проблеми од сите работни маси: 

- Во голем дел беше истакната лошата состојба на објектите и потребата од реконструкцијата на објекти 

за да се енергетски ефикасни/Енергетска ефикасност и Реконструкција на јавни објекти/институции 

- Подобрување на капацтитетите и условите за комуналните претпријатија механизација, возила, 

опрема/Модернизација на јавни претпријатија и противпожарни единици 

- Конзервација на културно наследство, локалитет Енхелана, Св Еразмо, Радолишта, Вајтос Вевчани, 

премалку се работи на таа тема, да се конзервира Енхелана – во светски рамки е значајна и промоција 

на туристичкиот потенцијал  

- Лоша комунална инфраструктура/патишта – потреба од реконструкција каде е најприоритетно да се 

анализира 

- Проблем со отпадните води 

- Лоша состојба на Заводот за радиологија, потреба од реконструкција 

Потоа, се отвори дискусија меѓу присутните: 

Дискусија – Пожарните единици, за сите територијални единици да добијат нови возила, а таму каде што нема 

возила во Вевчани, Центар Жупа и Дебрца, да формираат доброволни друштва да добијат по едно возило 

помало и поефикасни. Да се опфатат сите општини  

Горан од општина Охрид – Поддршка за Доброволни противпожарни друштва 

Археолог – Поддршка за противпожарни друштва 

Борче Грашница – Отпадните води, рурален туризам, мора да се средат отпадните води, реките низ селата, за 

да има рурален туризам.  

Мирјана Ложанкоска– два региони се здружуваат за депониите. Заем од ЕБОР е одобрен. Предвидено е сите 

комунални претпријатија да добијат нова опрема. Немора да се набавува опрема за тоа. 

Арбреша Влаши резимираше за целиот настан, ги информираше присутните за следните активности, и ги 

покани на ручек.  

 
Заклучоци и препораки 

- Презентирани темите, областите, стратешките цели и приоритети за развој на ЈЗПР и процесот и 
критериумите за проекти од Грантовата шема 
- Приоретизирани стратешки области и подобласти за дискусија во рамки на проехрамата за проекти 
од Грантовата шема 
- Формирана структура на форумот со 8 работни маси 
- Презентиран и објаснет форумскиот процес за двете програми 



- Идентификувани и групирани приоритетни проблеми и дел решенија за проекти од Грантовата шема 
- Презентиран процесот и критериумите за проекти од програмата на Бирото за регионален развој 
- Идентификувани и групирани приоритетни проблем и дел решенија за проекти од програмата на 
Бирото за регионален развој 
- Сумирање на резултатите и евалуација на сесијата 
- Договор за следна сесија 
 

 
Резултати од евалуација на форумската сесија: 
 

 

 

 
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 водел/а 

_____________________ 



  
Прилози- Табела согласно активности по сесија 

Табела 1.1. Приоритетни области (сесија 1) 

Р. 
бр. 

Област Предложено од Рангиран/избран  Забелешка 

1 Туризам, природното и 
културното наследство, 
заштита на животна 
средина и користењето на 
обновливите извори на 
енергија,  

ЦЈЗПР – програма 
за развој 2021 - 
2026 

 
1 

Да се внесе со колку 
гласа беше изгласано, 
го имаше на 
флипчартите 

2 Образование и социјален 
развој  

ЦЈЗПР – програма 
за развој 2021 - 
2026 

 
2 

Да се внесе со колку 
гласа беше изгласано, 
го имаше на 
флипчартите 

3 Подобласти: Економија и 
МСП и земјоделство и 
рурален развој 

  Од форумот 
едногласно изгласано 

 
Табела 1.2. Идентификувани клучни проблеми и препораки од првата форумска сесија за проекти од 

Грантовата шема (сесија 1) 

Дефиниран проблем Препорака за решавање-
предлог идеа 

Препорачано од/до Забелешка 

- Недоволна можност 
за развивање и 
промоција на 
туризмот особено на 
здравствен туризам/ 
новите светски 
трендови во 
туризмот одржлив и 
здравствен туризам 
да се поддржат  

Реконструкција на Центарот за 
дијализа/нефрологија и 
кардиолошки центар 

РМ Социјална инклузија, 
Туризам, 
Инфраструктура, 
Култура и образование, 
Животна средина, 
Економија 

 

- Проблем со кучиња 
скитници  

Изградба на стационар/центар кој 
ќе ги прима кучињата од регионот 

РМ Социјална инклузија, 
Туризам, 
Инфраструктура, 
Животна средина, 
Економија 

 

- Унапредување на 
енергетската 
ефикасност во јавни 
институции/ 
енергетска дотраеност 
на здравствените 
објекти, училиштата и 

Енергетска ефикасност е многу 
важна, трошоците се огромни 
затоа препорачуваме 
реконструкција, ефикасни фасади, 
промена на кровови, поставување 
на панели 

Образование и култура, 
Животна средина 

 



загадување на 
животната средина.  

- Деградација на 
културното наследство  

Реставрација на локалитетот 
Енкелана 

Образование и култура  

- Фрагментирано и 
расцепкано 
земјоделство п-во, 
непосотоење на 
современо откупни 
центри, непостоење на 
кланици и ладилници, 
пораст на храната за 
светскиот пазар, 
неодржливост на 
заедниците/општините 
во однос на храна, 
неповрзаност на секое 
производство со 
туристичкиот сектор.  

Изградба на регионален откупен и 
дистрибутивен центар, целосно 
дигитализиран за планирање , п-
во и пласман на земјоделски 
производи 

Земјоделие и рурален 
развој 

 

- Руинирана патна 
инфраструктура/Непри
стапни патишта до 
земјоделски 
површини/лош пат до 
Ќафасан и Дебар 

Реконструкција на патишта РМ Инфраструктура, 
Земјоделие и рурален 
развој 

 

- Недоволна заштита од 
пожари и опремување 
на противпожарните 
единици 

Опремување на противпожарните 
единици 

Животна средина  

  

Табела 1.3. Идентификувани клучни проблеми и препораки од првата форумска сесија  за проекти од 

МЛС/БРР (сесија 1) 

Дефиниран проблем Препорака за решавање-
предлог идеа 

Препорачано од/до Забелешка 

- Лоша состојба на 
објектите и потребата 
од реконструкцијата на 
објекти за да се 
енергетски 
ефикасни/училишта, 
градинки, институции 

Енергетска ефикасност и 
Реконструкција на јавни 
објекти/институции/училишта/гра
динки 

РМ Инфраструктура, 
Социјална инклузија, 
Образование и култура, 
Туризам, Земјоделие и 
рурален развој, 
Енергетска ефикасност, 
Економија, Животна 
средина 

 

- Недоволни 
капацитетите и лоши 
услови за јавните  и 
комуналните 
претпријатија/противп
ожарна 

Набавка на механизација, 
возила, 
опрема/Модернизација на 
јавни претпријатија и 
противпожарни единици 

РМ Инфраструктура, 
Социјална инклузија, 
Туризам, Земјоделие и 
рурален развој, 
Енергетска ефикасност, 

 



Животна средина 

- Конзервација на 
културно наследство, 
локалитет Енхелана, Св 
Еразмо, Радолишта, 
Вајтос Вевчани, 
премалку се работи на 
таа тема,  

да се конзервира Енхелана – во 
светски рамки е значајна и 
промоција на туристичкиот 
потенцијал 

РМ Образование и 
култура, Туризам 

 

- Лоша комунална 
инфраструктура/Слаби 
капацитети за 
одржување на 
комуналната 
инфраструктура/патиш
та  

потреба од реконструкција 
каде е најприоритетно да се 
анализира/јакнење на 
капацитетите на ЈП за 
одржување на комуналната 
инфраструктура 

РМ Инфраструктура, 
Туризам 

 

- Проблем со отпадните 
води/техничка 
документација за 
отпадни води 

Подобрување на комунална 
инфраструктура/изработка на 
техничка документација за 
отпадни води 

РМ Земјоделие и 
рурален развој, 
Економија 

 

- Лоша состојба на 
Заводот за радиологија 

Потреба од реконструкција РМ Економија  

 

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. 

Наслов на концептот Носител/Партнер Буџет 
(МКД) 

Број на 
поени 

Ранг 
број 

Забелешка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
 


