ЗАПИСНИК
од втората форумска сесија во Југозападен плански регион
Датум: 26.04.2022, Место: Хотел Дрим, Струга, Час: 10:00
Присутни граѓани: Вкупно: 53
Мажи: 26
Жени: 27 Ранливи групи: 2, Млади: 12
Модератор: Васка Драшковиќ, Ко-модератор: Арбереша Влаши

Програма на сесијата (точки, според дневниот ред на дадената сесија):
Време
10.00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:20

Пристигнување и регистрација на учесници
Презентирање на целите на сесијата и осврт на оценката од претходната сесија
Преглед на претходната сесија и работата меѓу сесии
Преглед на учеството и правото на гласање
Презентација и дискусија за предлог концептите во рамки на Грантовата шема:
Концепт 1: Реконструкција на ЈЗУ Завод за Нефрологија и крирање на услови за
здравствен туризам во ЈЗПР
Концепт 2: Енергетска ефикасност, набавка на опрема и дигитализација во ЈЗУ
Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на
кардиоваскуларни заболувања - "Свети Стефан"

11:20-11:40

11:40-11-50
11:50-12:15

12:15-12:45

12:45-13:00

Концепт 3: Транзитен центар за бездомни кучиња
Презентација на начинот на рангирање за предлог концепти финансирани од
Грантовата шема
Рангирање по работни маси
Соопштување на резултатите
Пауза
Презентација и дискусија за предлог концепти финансирани од програмата на БРР:
Концепт 1: ПОДОБРЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈЗПР
Концепт 2: РАЗВОЈ НА РЕГИОНАЛНИОТ ТУРИЗАМ И ДРУГИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ
Концепт 3: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИА
ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Презентација на начинот на приоретизирање за предлог проекти финансирани од
програмат на БРР
Приоретизирање по работни маси
Соопштување на резултатите
Оценка на форумската сесија
Следни чекори

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 и ја презентираше агендата за втората форумска сесија. Потоа се обрати
модераторот Васка Драшковиќ и ја објасни целта на сесијата и процесот и правилата на гласање на

проритетен проект 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 беше направена рефлексија на првата сесија и на работата и активностите
меѓу сесиите кога се креираа концептите за предлог решенија кои произлегоа од првата сесија.
На самиот почеток од сесијата беше регулирано и учеството на учесниците на форумските сесии и
правото на гласање.
Пред презентацијаѕта на изготвените три концепти за предлог проекти, учесниците беа потсетени за
правилата и критериумите за проектите предвидени во рамки на проектот и програмите.
Потоа, соодветно Дневниот ред, се обрати експертот Благоја кој ги презентираше детално трите
предлог концептите од Грантовата Шема.
Концепт 1: Реконструкција на ЈЗУ Завод за Нефрологија и крирање на услови за здравствен туризам во
ЈЗПР
Концепт 2: Енергетска ефикасност, набавка на опрема и дигитализација во ЈЗУ Специјализирана
болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - "Свети
Стефан"
Концепт 3: Транзитен центар за бездомни кучиња
За секој концепт беа прикажани активностите, буџетот, Кост-бенефит анализа и влијанието врз
регионот.
1.Проектот за Реконструкција на Нефрологија Струга и креирање туризам опфаќа:
Подобрување на услугата и на условите за работа. Реконструкција на надворешниот објект,
Централниот Објект, и дигитализација на работењето. Надворешниот објект се состои од
архитектонско градежни работи, електрика, осветлување, греење, вентилација, нова опрема.
2. Централен објект - Замена на столарија , врати и осветлување, систем за дистрибуција на кислород,
инсталирање на соларен систем за топла вода, и фотонапонски панели
3. Дигитализација – изработка на веб страна за резервации и имплементација на безжичен систем за
дојава од пациенти
Подобрени услови за пациентите и вработените, услуга Холидеј хемодијализа – одмро за пациенти на
дијализа и намалени трошоци за енерегија.
Со овој проект корист ќе имаат 780 пациенти годишно.
Во Оддел за интензивна нега ќе има намалување на смртност за 40% со довод на кислород централен.
Со фотоволтаиците 10% намалување за струја и 35% намалување на трошоците за загревање.
Вкупната вредност е 25.857,254 денари
Коефициент од кост бенефит анализата е 4,42
Би биле инвестирани 9 милиони денари од СДЦ, 11 милиони денари од МЛС, 5 милиони денари од
Општина Струга и Нефрологија.
2. Втор предлог проект – Реконструкција на Кардиологија Охрид
Општи цели - подобрување на услугите и условите за пациентите и вработените, подобрена
енергетска ефикасност
Градежно занаетчиски работи - кров, термофасада, столарија
Набавка на опрема– нов ултразвучен ехо-апарат за кардиолошки, васкуларни и ПЦД апарат
Дигитализација– систем за автоматско прибирање податоци за пациентите во реално време –
Придобивки – подобрени услуги, услови, остварување заштеди
Зголемен број пациенти за рехабилитција 500 пациенти плус, заштеди во ел енергија 10% и енергија
за загревање 14%, коефициент 1,94 од кост бенефит анализата

Предвидениот буџет на проектот би бил 21.765,314денари, од кои СДЦ 9.200.000, а МЛС, учество од
околу 11.240.000 мил денари,
3. Транзитен центар за бездомни кучиња – Кичево Пласница и М.Брод средствата би биле
употребени за подобрување на инфраструктруа, специјална опрема. Костбенефит анализа е со
коефеициент 1,8. Оваа инвестиција чини 34.839,195 од кои 26% финансира СДЦ, 32% финасира МЛС , а
сопствено учество би било околу 49%.
После презентацијата на концептите за предлог проекти, од страна на модераторката беше отворена
дискуција за коментари, сугестии и предлози за подобрување на концептите:
Сашо од Енхелеус Охрид – против транзитен центар за бездомни кучиња. Смета дека е голема сума
само за три општини. Веќе има постоечки центар во Охрид кој може да се искористи.
Фехри Садику од Пласница – Не се согласува со ставот на Сашо од Енхелеус. Бара мислење од
консултантот за неговиот став кој е најбитен од сите три предлози.
Експертот кажа дека бројките се базирани на физибилити студијата изработена пред неколку години.
Дали има поефтини начини – не е во можност да каже.
Џeдан Мифтароски - предлогот за транзитен центар. Мисли дека е промашена работата во однос на
проектирањето и сумите. Тие предложиле да биде за цел југозападен регион. Требало да се побараат
повеќе понуди за најефтина понуда.
Арбреша Влаши од ЦРЈЗПР одговори – врз критериумите поставени од СДЦ и на барањето до
општините за техничка документација – во моментот се достави само од Кичево, другите не доставија
основен проект. Затоа се опфатени само тие три општини кои дотсвиле потребна документација.
Ваква инвестиција треба да се направи во локација на некоја општина, да се дотпишат меѓуопштински
договори. Засега не се постигна тоа. Идејните проекти беа припремани од експерти кои се
занимаваат со проблематиката со кучиња скитници. Базирана на документи од општините, побаравме
од општините колку плаќаат за отштета на граѓаните за да се извади коефициентот. За жал општините
не се спремни за да плаќаат третман на кучињата скитници.
Ардуриме Даути од Црвен Крст Струга – волонтерите од Црвен Крст имале обврска да помагаат на
различни групи луѓе. Сите три концепти се издржани и важно е да се види каков регион се опфаќа.
Црвен Крст помагал на пациенти од Нефрологија и навистина е потребно таму да се инвестира,
единствена е регионално и смета дека треба да се даде поддршка на оваа идеја.
Д-р Гордана Коњановска од Кардиологија Охрид – Забелешка на последното обраќање. Објектот на
Кардиологија е од 60та година со реконструкција во 80та. Рехабилитацијата која ја нуди како услуга е
единствена на ниво на цела држава. Со проектот се бара ехокардиографија – најмодерен апарат кој
овозможува прецизна дијагностика. Огромен број пациенти кои биле катетеризирани, сега директно
после ехо преглед може да се пуштат на операција. Колор апарат со ткивно ехо, сондата преку
хранопроводникот да стигне до срцето, со сите методи на 3Д модели и други предности за
дијагностика ќе се овозможени со овој проект.
Вангелка Коваческа од Нефрологија - Зошто треба да се добие средства за нефрологија: 1984 година е
зградата од нефрологија, и во неа не се вложувало. Шеќерна болест и покачен крвен притисок се
главни причини за откажување на бубрезите. Сите се потенцијални пациенти. Пациентите се по 30-40
години на хемодијализа. Со реконструција на проектот за Холидеј Дијализа – пациентите би добиле
дијализно лекување на одмор и социјалнизација да бидат со семејството.
После дискусијата Модераторката Васка го отвори процесот на приоретизација за концепти на
предлог проекти во рамки на Грантовата шема и даде инструкции како ќе се одвива процесот на
гласање, по што следуваше гласањето по работни маси кое резултираше со резултатите прикажани во
табелата:

После гласањето се констатираше резултатот и приоритетот според бодовите доделени од стран на
рботните маси за приоритетен редослед на концептите за предлог проекти при што б=најголем број
бодови беа доделени на концептот за предлог проектот Реконструкција на ЈЗУ Завод за Нефрологија и
крирање на услови за здравствен туризам во ЈЗПР што беше наградено со аплауз од страна на
учесниците на форумот.
Потоа следуваше кафе пауза после која се премина на вториот дел од сесијата која учесниците беа
потсетени на правилата и критериумите за проектите во рамки на програмата финансирана од БРР, а
потоа три концепти за предлог проекти беа презентирани од страна на експретот:
1. ПОДОБРЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈЗПР со вкупен буџет од 44.657,845 денари
2. РАЗВОЈ НА РЕГИОНАЛНИОТ ТУРИЗАМ И ДРУГИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТ со вкупен буџет од
11.338,270 денари
3. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИА ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН со вкупен буџет од 11.655,506 денари
После деталната и јасна презентација немаше дополнителни прашања од страна на учесниците и се
премина кон приоретизирање на концептите за предлог проекти во рамки на програмата на БРР од
страна на работните маси кое резултираше со резултатите прикажани во следната табела:

После гласањето се констатираше резултатот и приоритетот според бодовите доделени од страна на
рботните маси за приоритетен редослед на концептите за предлог проекти при што најголем број
бодови беа доделени на концептот за предлог проектот ПОДОБРЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО
ЈЗПР што беше наградено со аплауз од страна на учесниците на форумот.
Потоа беше дадена можност за коментари:
Забелешка од Сашо Енхелеус – ниеден проект досега не е финансиран од природно и културно
наследство што беше прифатено како препорака од форумот до институциите и следните форуми.
Анита од Нефрологија – благодарност до присутните, да се мотивираат вработените во општините, да
се одвои буџет за луѓето кои ќе се ангажирани за реализација на проектите од општините.
После пополнување на евалуацијата на форумот, сесијата беше приведена кон крајот со објаснување
и информација за следните чекори во рамки на проектот.
Арбреша Влаши – ги поздрави присутните. Најави дека во септември и октомври ќе има нови форуми,
и ги насочи општините и јавните институции да ги средат технички делови, сопственоста, дозволите.
Има 4-5 месеци да се среди документацијата за да може да аплицираат на форумот. Потоа го затвори
форумот.
Заклучоци и препораки
Форумот помина соосвдетно планираниот дневен ред и ги постигна поставените цели и резултати,
при што во рамки на приоретизацијата на концепти за предлог проекти од Грантовата шема од страна
на форумот беа донесени следните одлуки според приоритет:
1. Реконструкција на ЈЗУ Завод за Нефрологија и крирање на услови за здравствен туризам во
ЈЗПР со 22 бодови
2. Енергетска ефикасност, набавка на опрема и дигитализација во ЈЗУ Специјализирана болница
за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - "Свети Стефан"
со 16 бодови
3. Транзитен центар за бездомни кучиња со 10 бодови.
Во рамки на приоретизацијата за концепти за предлог проекти во рамки на програмата од БРР,
форумот ги донесе следните одлуки според приоритет:
1. Подобрена енергетска ефикасност во ЈЗПР со 22 бодови
2. Јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија во ЈЗПР со 14 бодови
3. Развој на регионалниот туризам и други економски дејности со 12 бодови

Резултати од евалуација на форумската сесија:
Соодветно резултатите од збирната евалуација од втората форумска сесија, учеството на мажите е со
54,8%, а на жените со 45,2% од кои најголем дел со 65,6% се на возраст 35-60, 35,3% се под 35 години
и останатите околу 3% над 60 години. Според етничката пропадност околу 53,1% се македонци, 31,3%
албанци, а останатите се Турци, Власи, Срби и Торбеши. Во однос на ранливите категории 10,7% се
припадници на лица со попреченост, деца од изолирани рурални подрачја и бездомни лица. Повеќе
од 90% од учесниците се задоволни, би учествувале на следни сесии и се исполниле нивните
очекувања од сесијата. Учесниците во најголем дел, преку 80% ја оценуваат сесијата како успешна и
задоволни се од презентираното и самата организација на сесијата. Во однос на структурата на
учесниците најголем дел доаѓаат од јавни институции, потоа граѓанскиот сектор и невработени.
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
____________________

Табела 2.2. Презентирани концепти и препораки од втората форумска сесија (сесија 2)
Препорака -предлог идеа/концепт

Препорака за подобрување

Забелешка

Грантова шема
Реконструкција на ЈЗУ Завод за Нефрологија и крирање на
услови за здравствен туризам во ЈЗПР
Енергетска ефикасност, набавка на опрема и
дигитализација во ЈЗУ Специјализирана болница за
превенција, лекување и рехабилитација на
кардиоваскуларни заболувања - "Свети Стефан"
Транзитен центар за бездомни кучиња

Препораки

Да се обрне внимание и да се финансираат проекти
за заштита на природно и културно наследство
Да се опфаќаа повеќе општини од регионот со
посебно внимание на помалите општини
Програма за БРР

Подобрена енергетска ефикасност во ЈЗПР
Развој на регионалниот туризам и други економски
дејности
Јакнење на капацитетите на јавните комунални
претпријатија во ЈЗПР

/

/

/

/

Треба да ги опфати сите општини
од ЈЗПР, а не да се спроведе само
во Кичевскиот микро регион

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

Грантова шема
1

2

3

Реконструкција на ЈЗУ
Завод за Нефрологија и
крирање на услови за
здравствен туризам во
ЈЗПР
Енергетска ефикасност,
набавка на опрема и
дигитализација во ЈЗУ
Специјализирана болница
за превенција, лекување и
рехабилитација на
кардиоваскуларни
заболувања - "Свети
Стефан"
Транзитен центар за
бездомни кучиња

ЦРЈЗПР, Нефлогоја,
Општина Струга

25.857.254

22

1

ЦРЈЗПР,
Кардиологија,
Општина Охрид

21.765.314

16

2

ЦРЈЗПР, Општина
Кичево, Македонски
Брод и Пласница

34.839.195

10

3

ЦРЈЗПР, Општина
Вевчани, Дебар,
Дебрца, Кичево,
Македонски Брод,
Пласница и Струга
ЦРЈЗПР, Општина
Вевчани
Општина Центар
Жупа
ЦРЈЗПР, Вевчани,
Дебар, Дебрца,
Кичево, Македонски
Брод, Охрид,
Пласница, Струга и
Центар Жупа

44.657.845

22

1

11.338.270

12

3

11.655.506

14

2

Програма за БРР

1

Подобрена енергетска
ефикасност во ЈЗПР

2

Развој на регионалниот
туризам и други
економски дејности

3

Јакнење на капацитетите на
јавните комунални
претпријатија во ЈЗПР

Треба да се
опфатат сите
општини од
ЈЗПР

