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1. ВОВЕД
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион (ЦРППР) со својство на
правно лице е основан на 25.07.2007 година, од страна на единиците на локалната
самоуправа што влегуваат во состав на Пелагонискиот плански регион (Битола,
Прилеп, Крушево, Ресен, Демир Хисар, Новаци, Могила, Кривогаштани и Долнени).
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е единица на локалната
самоуправа со делокруг на работа утврден во Законот за рамномерен регионален
развој (Сл.Весник бр.63/07)

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион официјално отпочна со работа
на 04.03.2010 година по назначувањето на Раководител и отворањето на
канцеларијата.
Седиштето на Центарот за развој на Пелагонискиот планскиот регион е во Битола на
улица „Томаки Димитровски“ бр. 7, 7000 Битола.
Телефон: +389 47 232 800
Фах: +389 47 203 818
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2. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ
2.1. Раководител
Раководител за периодот 2010 – 2014 година е Емилиа Ѓероска.
2.2 Администрација
Администрацијата е поделена на три одделенија кои извршуваат специфични
задачи за успешна работа на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во
функција на регионалниот развој:
1. Одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки;
2. Одделение за меѓуопштинска соработка и регионален развој;
3. Одделение за имплементација на проекти и меѓународна соработка.
Моментално, во Центарот се вработени 5 лица од кои: Раководител, тројца
координатори (во секое одделение по еден) , и 1 хигиеничар. Освен Раководителот,
кој е со постојан работен однос, останатите лица се вработени на определено време
на една година.
Канцеларијата за работа е обезбедена од Општина Битола и располага со
целокупен инвентар и ИТ опрема на ниво согласно современите барања за успешно
функционирање.
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3. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ
НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2011 ГОДИНА
Реализираните активности во 2011 година од страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион се во согласност со Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година, донесена од страна на Советот за
развој на Пелагонискиот плански регион и Листата на приоритетни проекти за 2010
година.
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во кооординација со
деветте единици на локалната самоуправа кои припаѓаат на регионот согласно
Прoграмата за развој, ја подготви листата со приоритетни проекти од регионално
значење за 2010 година и истата беше усвоена на шестата седница на Советот за
развој на Пелагонискиот плански регион одржана на 05.03.2010 година.
Табела 1: Листа на реализирани проекти во 2011 година од Бирото за регионален
развој:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив на проект
Изработка на техничка документација за изградба на пат
од населено место Заполжани, општина Долнени до
населено место Славеј, општина Кривогаштани
Изработка на комплетна техничка документација за
реконструкција на ЗОО –Битола
Изработка на техничка документација
за изградба на паркинг за сточен пазар во Кривогаштани
Изработка на студија за поврзување и промоција на
манастирскиот туризам на Баба Планина (општина Битола
и општина Ресен)
Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп (го покрива регионот
на Прилеп, Кривогаштани и Долнени) и опрема за
волонтерските единици
Втора фаза за изградба на хлорна станица во с. Дебреште
за потребите на општините Долнени, Крушево и
Кривогаштани
Институционална надградба за координација и поддршка
на бизнис активностите во Пелагонискиот регион

Статус

Реализиран
Реализиран
Реализиран
Реализиран
Реализиран
Реализиран
Реализиран
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4. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во периодот
јануари – декември 2011 година ги подготви и организира единаесетата,
дванаесетата и тринаесетата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански
регион.
4.1. Единаесетта седница
Единаесетата седница се одржа на 17 февруари 2011 година и на истата
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион донесе:
1. Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
Администрацијата во Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион;
2. Одлука за систематизација на работните места во Администрацијата на Центарот
за развој на Пелагонискиот плански регион;
3. Одлука за измени и дополнување на годишниот финансискиот план на ЦРППР за
2011 година;
4. Одлука за усвојување на завршната сметка на ЦРППР за 2010 година;
5. Одлука за усвојување на годишниот финансиски извештај на ЦРППР за 2010
година;
6. Одлука за усвојување на условите и начинот на располагање со средствата од
благајничкиот максимум;
4.2. Дванаесетта седница
Дванаесетата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион
се одржа на 14.07.2011 година и на истата се донесени следните одлуки:
1. Одлука за усвојување на Акциониот план за 2012 година на Центарот за развој
на Пелагонискиот плански регион;
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2. Одлука за измени и дополнување на Годишниот финансискиот план на ЦРППР за
2011 година;
3. Одлука за набавка на патничко моторно возило за потребите на Центарот за
развој на Пелагонискиот плански регион
4.3. Тринаесетта седница
Тринаесетата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион
се одржа на 15.15.2011 година и на истата се донесени следните одлуки:
1. Одлука за избор на Претседател на Советот за развој на Пелагонискиот плански
регион;
2. Одлука за усвојување на листа со предлог - проекти за развој на Пелагонискиот
Плански Регион за 2012 година финансирани од Бирото за Рамномерен
Регионален Развој;
3. Одлука за усвојување на финансискиот план на Центарот за развој на
Пелагонискиот Плански Регион за 2012 година;
4. Одлука за начинот на воспоставување на систем за интегрирано управување со
отпад во Пелагонискиот регион.
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5. ДРУГИ ПРОЕКТИ ЗА 2011
Согласно програмските определби и приоритетите дефинирани во Програмата
за разој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година, Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион изработи предлог проекти и аплицираше за
финансиска поддршка на следните проекти:
Табела 2
Име на проектот

Статус

1.

Подобрување на квалитетот на животната
средина во Пелагонискиот регион преку
промоција на Законот за Управување со
пакување и отпад од пакување

Реализиран

2.

Подобрување на квалитетот на животната
средина во Пелагонискиот регион преку
промоција на Законот за Управување со
пакување и отпад од
пакување„Пакувањебеззагадување 2“

Реализиран

Извори на
финансирање
Финансиска
поддршан од
Амбасадата на
Кралството Норвешка
во Р. Македонија
УСАИД - Македонија

3.

Децентрализирана соработка во културата
помеѓу регионот Долна Нормандија и
регионот Пелагонија

Реализиран

Регион Долна

4.

Развивање заеднички прекуграничен против
пожарен план за заштита од пожари

Одобрен

5.

Децентрализирана соработка- културна
политика и културна размена – помеѓу
Р. Македонија (регионот Пелагонија) и
Р. Франција (регионот Долна Нормандија)

Одобрен

6.

Патокази кон потпелистерските села
за зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните
подрачја на Баба планина

Во фаза на
евалуација

Агенција за
финансиска поддршка
во земјоделството и
руралниот развој

7.

Изградба на хидрантска мрежа во
Пелагонискиот плански регион

Во финална фаза на
евалуација

Јапонска амбасада во
Р. Македонија

8.

Откријте ги убавините на Пелагонија/
Печатење на туристичката мапа за
Пелагонискиот регион

Аплициран се
очекуваат резултати

Словачка амбасадаж

9.

Штедиме енергија за позелена Пелагонија

Аплициран, одбиен

ЕЛЕМ А.Д. Скопје

10.

Пакување без загадување

Аплициран, одбиен

Министерство за

Нормандија
Инструмент за
претпристапна помош
2 компонента,
прекугранична
соработка Македонија
- Грција
Министерство за
култура на Р.М
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животна средина и
просторно планирање
Американска
амбасада

11.

Заштеда на електрична енергија за
позелена Пелагонија

Аплициран, одбиен

12.

565.000 минути култура во регионот
Пелагонија
Обука за иновации и интернационализација

Аплициран, одбиен

УНЕСКО

Аплициран, одбиен

Министерство за
локална самоуправа и
регионален развој на
Р.Словенија

13.

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ВО 2011 ГОДИНА
Во месец јануари тимот на ЦРППР продолжи со реализација на проектот:
“Институционална надградба и координација за поддршка на бизнис активностите во
Пелагонискиот регион” со слоган „ГРАДИМЕ ПАРТНЕРСТВА“.
Овој проект имаше за цел воспоставување на организиран и структуиран тим,
опремен со неопходни вештини во секоја од Пелагониските општини и во
канцеларијата на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, кој ќе биде
способен да ги координира и поддржи бизнис активностите во Пелагонискиот регион.
Овој проект е аплициран во 2009 година до Бирото за регионален развој на
Р. Македонија, согласно Програмата за рамномерен и одржлив регионален развој за
2009 година и Програмата за атрактивни плански региони за 2009 година.
Договорот за негово финансирање е потпишан 2010 година, кога и практично
започна да се реализира.
Со овој проект се постигнаа следниве посебни цели:
1. Зголемено е знаењето и развиени се вештини за елаборирање на
проекти/програми;
2. Опремени се одделенијата за ЛЕР со соодветни вештини и софтвер за
организирање, следење и одржување на бази на податоци за перформансите на
бизнис секторот во регионот;
3. Воспоставена комуникација и партнерство помеѓу јавниот и приватниот
сектор и
4. Развивање на бизнис вештини за поддршка на постоечките и
потенцијалните домашни и странски инвеститори во регионот.

9

Имплементацијата на овој проект се одвиваше преку 3 модули:
Модул 1: Организирање обуки за развивање на проекти, за донаторски
процедури и за изнаоѓање фондови.
Модул 2: Обука за правни и организациони аспекти на јавно-приватните
партнерства (ЈПП), фацилитирање на процесот на идентификација на ЈПП во
општинските планови за ЛЕР, развивање на модели за ЈПП и предлози за ЈПП,
организирање на редовни настани каде што бизнис секторот и општините ќе
комуницираат ефективно и ќе идентификуваат потенцијални ЈПП.
Модул 3: Oрганизирање на обуки за бизнис вештини, развивање на мрежа за
размена на податоци (софтвер и процедури), припрема на адекватни промотивни
материјали и веб страна како алатка за поддршка и привлекување на нови домашни
и странски инвестиции, припрема на редовни локални и регионални презентации за
бизнис можностите во Пелагонија за привлекување на домашни и странски
инвеститори.
- Во периодот 25-26 јануари 2011 година, се одржа четвртата обука на тема:
,,Процесот на идентификација на Јавно приватно партнерство (ЈПП) во општинските
планови за локален економски развој”.
Оваа обука беше наменета за претставниците на правните сектори и
одделенијата за локален економски развој од деветте Пелагониски оштини. Во текот
на двата дена тие го проучуваа процесот на стратешко планирање на развојот на
општините, односот помеѓу стратешкото планирање и буџетот на општината,
областите во коишто може да се реализираат ЈПП проекти, приоритизација на
идентификуваните ЈПП програми и проекти и логичката рамка, односно, методологија
за идентификација на ЈПП програми и проекти. Оваа обука беше реализирана преку
теоретска работа, дискусии, практична работа и презентација на практичната работа.
- На 7 февруари, 2011 година во Прилеп се реализираше третиот и последен
семинар посветен на промоција на Законот за управување со пакување и отпад од
пакување, кој што беше наменет за бизнис секторот во Пелагонискиот регион.
На семинарот официјално обраќање имаше градоначалникот на општина Прилеп,
г-дин Марјан Ристески и Раководителот на ЦРППР, г-ѓа Емилиа Ѓероска, предавачот,
г-ѓа Јадранка Иванова од Министерството за животна средина и просторно
планирање (воедно и автор на овој Закон), која ги запозна компаниите со обврските
10

и одговорностите што истиот ги предвидува за нив во поглед на третманот на отпадот
од пакување, стандардите што треба да ги достигнат, системите за обновување и
рециклирање и системот на информирање на потрошувачите.
- Во периодот 15-17 февруари, се одржа петтата по ред обука од проектот
„Градиме партнерства“ и истата беше наменета за претставниците од локалните
самоуправи од Пелагониските општини. На оваа обука, експертите Јане Вртески и
Мирослав Трајаноски трансферираа знаење за тоа како се изготвува студија за
јавно-приватно партнерство (ЈПП), користејќи презентации, а иницираа и практична
работа на конкретни ЈПП проекти. На оваа обука вработените од општините се
стекнаа со знаење за тоа како се подготвуваат: тендерска документација, содржина
на јавниот повик, евалуација на понудите, извештај за евалуација, одлука за избор на
најповолна понуда, како и склучување и менаџирање на договорот за ЈПП.
- Од 24-25 февруари и 1-2 март, Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион организираше две одделни работилници посветени на тема: Јавно-приватно
партнерство (ЈПП). Едната од нив се одржа во Битола (за општините Битола, Ресен,
Демир Хисар, Новаци и Могила и бизнис секторот од овие општини од 24-25
февруари), а другата во Прилеп (за општините Прилеп, Крушево, Кривогаштани и
Долнени и бизнис секторот од овие општини од 1-2 март).
Целта на овие работилници беше општините и бизнис секторот да воспостават
дијалог за идентификуваните и веќе подготвени ЈПП проекти од страна на општините
за време на трите претходни обуки на оваа тема.
Првиот ден од двете работилници беше наменет исклучиво за општините, за
подготовка на проектни карти за нивните ЈПП проекти. Во суштина, проектните карти
даваат опис на ЈПП проектот, во поглед на исходите од неговата реализација, за
тендерска процедура, вредноста за пари, јавниот интерес, временските одредници,
клучните страни, договорните односи, трансферот на ризиците, обврските на јавниот
и приватниот партнер, трошоците и начинот на финансирање и обезбедување на
обврските по истекот на договорот. Секоја општина имаше креирано најмалку еден
ЈПП проект:
- Општина Битола – Изградба на подземна катна гаража со деловен простор;
- Општина Прилеп – Изградба на автобуска станица со деловен простор;
11

- Општина Демир Хисар – Собирање, транспорт и депонирање на отпад;
- Општина Крушево – Спортско рекреативен центар ,,Гумење”;
- Општина Могила – Поекономично осветлување на јавните површини;
- Општина Новаци – Дневен центар за стари лица;
- Општина Кривогаштани – Детска градинка;
- Општина Долнени – Дневен центар за стари лица.
Приватниот сектор низ панел дискусија со општините се интересираше за
вредноста на проектите, за начинот и областите во коишто може да се воспостави
ЈПП, особено за економско-социјалните, со цел воспоставување на поефективно и
поквалитетно обезбедување на јавните услуги, законската рамка и условите за
вршење на јавните услуги, односно дејности од јавен интерес и меѓусебните права и
обврски во обезбедувањето на услугите.
- Во периодот 16-18 март 2011 година, се одржа шестата по ред обука од
проектот „Градиме партнерства“ на тема: “Развивање на предлог проекти за
финансирање од претпристапните фондови на ЕУ и програмите на заедницата”.
Обуката беше наменета за претставниците од локалните самоуправи од општините
во Пелагонискиот регион. Предавачи на оваа обука беа експертите Јуриј Кобал и
Марио Вељковиќ.
На првиот ден од обуката, претставниците од локалните самоуправи се
запознаа со методите на стратешко планирање во ЕУ, принципот Intelligent regions, и
SWOT анализата. На вториот ден беше изработена мапа на сите stakeholders и
донесувачи на одлуки во регионот и пристапот на Логичка рамка. Исто така, со
работа во групи беа подготвени апликации за предлог проекти. На третиот ден од
обуката подготвените предлог проекти беа евалуирани и технички анализирани.
- На 13-14 април 2011 година, во рамките на проектот ,,Градиме партнерства”
се одржа обука на тема ,,Изнаѓање на фондови” и истата беше наменета за
претставниците

од

локалните

самоуправи

во

Пелагониските

општини.

На оваа обука, обучувачите Тања Хафнер Адеми и Даниела Стојанова трансферираа
знаења за тоа како општините да дојдат до фондови за аплицирање на своите
предлог-проекти. Во текот на вториот ден детално го презентираа Инструментот за
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претпристапна помош на Европската унија, Програмите на заедницата и
Инструментот за демократија и човекови права на Европската унија.
- Во периодот 19-20 април 2011 година, во рамките на проектот „Градиме
партнерства“ се одржа обуката за користење на софтверот ,,Пелагонија – бизнис”.
На оваа обука беше извршена практична обука на веб базираната апликација која
беше изработена за потребите на одделенијата за локален економски развој за
општините во Пелагонискиот регион. Оваа веб базирана апликација има за цел да
им помогне на вработените во одделенијата за локален економски развој како
подобро и попрецизно да ги отсликуваат состојбите за компаниите кои се наоѓаат во
нивните општини и во Пелагонискиот регион како целина. На оваа обука,
обучувачите Љупчо Петровски и Дејан Димоски

трансферира знаења за тоа како

софтверот правилно да се користи и кои се предносите од користењето на ваков вид
на софтвер. Целна група на оваа обука беа вработение од одделенијата за локален
економски развој на Пелагонискиот регион.
- На 27 и 28 април 2011 година, во Битола се одржa седмата обука на тема
„ Донаторски процедури“. Обуката беше наменета за претставниците на одделенијата
за локален економски развој, правните сектори на општините и вработените кои
учествуваат во подготовката и имплементацијата на проeкти финансирани од
претпристапните фондови на Европската унија, како и други билатерални донатори.
Експертите предавачи на оваа обука, Фатмир Битиќи и Даниела Стојанова,
на првиот ден од обуката ги елаборираа правилата за подготовка на буџет, форматот
и пријавата за предлог проектите и Упатството за подготовка на повик.
На вториот ден од обуката беа разгледувани и објаснувани правилата за поддоговори
за услуги, поддоговорите за стоки и поддоговорите за работи. Во текот на вториот ден
беше елабориран и целиот ПРАГ документ, кој е од особено значење при
имплементирањето на проекти финансирани од Европската унија. Резултатите од
оваа обука се зајакнати капацитети на Општините во регионот по однос на
административните, процедури при подготовка и имплементација на развојни
проекти.
- Во рамките на проектот „Пакување без загадување 2“ на 29 април 2011
година во Прилеп се одржa работилница за промоција и презентација на Законот за
управување со отпад од пакување, наменета за бизнис секторот од Пелагонискиот
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регион. На работилницата присуствуваа претставници од бизнис секторот од
општините Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Кривогаштани и Долнени. Во првиот дел
на оваа работилница презентација врз основа на своите искуства со спроведени
проекти од областа на заштитата на животната средина, имаа г-дин Златко Ристески –
директор на ЈКП “Комуналец” Прилеп, за функционирањето на системот за собирање
на смет (PET) пластика и г-дин Александар Тиквешански, за поддржаните проекти од
областа на животната средина од страна на мисијата на УСАИД во Македонија.
Во вториот дел на работилницата, Законот за управување со отпад од
пакување, го промовираа г-ѓа Јадранка Иванова – раководител на сектор за
Европска Унија во Министерство за животна средина и просторно планирање и
г-ѓа Ленче Ќурчиева од Министерство за животна средина и просторно планирање.
Целта на оваа работилница беше да се зајакнат капацитетите на компаниите од
Пелагонискиот регион за подготовка на обрасците кои ќе бидат законска обврска на
компаниите согласно измените на Законот за управување со отпад од пакување.
Спроведувањето на овој проект се реализираше со финансиска поддршка на
мисијата на УСАИД во Македонија.
- Во општина Демир Хисар на ден 09 мај 2011 година беше одржана првата
локална презентација на која беа презентирани индустриските зони кои се наоѓаат
во општините Демир Хисар, Крушево, Кривогаштани и Долнени.
На оваа локална презентација беа презентирани можностите за инвестирање,
даночните олеснувања кои ги добиваат потенцијалните инвеститори, како и
техничката и стручната помош што ја нудат општините. На оваа Локална презентација
покрај претставници на бизнис секторот, присуствуваа Директорот на Центарот за
развој на Пелагонискиот плански регион г-ѓа Емилиа Ѓероска, Градоначалникот на
општина Демир Хисар г-дин Тони Ангелевски и Градоначалникот на општина Долнени
г-дин Абдула Бајрамоски.
- Во општина Ресен на 16 мај 2011 година се одржа локална презентација на
можностите за инвестирање во општина Ресен. Презентацијата беше поделена на
два дела: Прв дел во кој беа презентирани можностите за инвестирање во
индустриските зони “Макази” и “Преспатекс”. Во вториот дел беа презентирани
останатите можности за инвестирање, поточно откупниот центар кој ќе се гради во
непосредна близина на региноналниот пат Битола – Ресен, Финското село во Долно
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Дупени и локалитетите во општината со огромен потенцијал за развој на
алтернативен, езерски, културен и рурален туризам меѓу кои: Претор, Стење, Коњско.
Во текот на настанот беа претставени и сите поволности кои локалната самоуправа
ги нуди, а се во насока на привлекување на потенцијалните инвеститори: даночни
олеснувања, стимулации и помош при вадење на потребната документација. На
презентацијата присуствуваа претставници од различни гранки на бизнис секторот
во општината и претставници на локалната самоуправа од Ресен, задолжени во делот
на урбанизам, локален економски развој, прекугранична соработка и заштита на
животна средина.
- На 24 мај 2011 година во Корча соседна Република Албанија се одржа
регионална презентација на можностите за инвестирање во регионот Пелагонија. На
презентацијата беа присутни бизнис компании од регионот на Корча и поблиската
околина. Во првиот дел на презентацијата беа претставени индустриските зони
присутни во регионот, а во вториот дел беа претставени останатите инвестициски
потенцијали со кои располагаат деветте општини

во Пелагонија. Детално беа

претставени објектите кои се во сопственост на локалните самоуправи, а кои стојат
на располагање на потенцијалните инвеститори. Исто така, беа претствени и
туристичките населби кои се планираат во дел од општините во регионот (Битола,
Ресен, Крушево, Прилеп). Бизнисмените од Албанија беа најмногу заинтересирани за
законската регулатива за инвесирање во хидроенергетски потенцијали, даночните
олеснувања

за

странските

инвеститори

и

генералната

политиката

на

субвенционирање која Владата на Република Македонија ја спроведува.
- Во општина Могила

на 27 мај 2011 година, се одржа третата локална

презентација на можностите за инвестирање во регионот Пелагонија, дел од проектот
“Градиме Партнерства”, на која беа претставени индустриските зони кои се наоѓаат
во општините Могила и Новаци, останатите инвестициски потенцијали, даночните
ослободувања кои ги добиваат странските и домашните инвеститори и техничката
помош што ја нудат општините во насока на добивање на потребната документација
поврзана со инвестицискиот процес. На оваа локална презентација присуствуваа
градоначалниците на општина Могила г-дин Славко Велески, градоначалникот на
општина Новаци г-дин Лазар Котевски, компании од општините Могила и Новаци и
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дел од општинската администрација директно вклучена во комуникацијата со
потенцијалните инвеститори.
- На 06 јуни 2011 година Центарот за развој на Пелагониски плански регион
организираше регионална презентација на можностите за инвестирање во
Пелагонискиот регион во Лерин, соседна Република Грција. Гости на презентацијата
беа

претставници на бизнис секторот од регионот на градот Лерин и неговата

поширока околина.
Исто

така,

гости

на

презентацијата

беа

г-дин

Јоанис

Васкопулос,

Градоначалник на Лерин, г-дин Лазар Котевски Градоначалник на општина Новаци,
г-дин Славко Велески Градоначалник на општина Могила, г-дин Абдула Бајрамоски
Градоначалник на општина Долнени, г-дин Арис Аристиду претседател на Стопанската
комора во Лерин и г-ѓа Зета Ризу директор на регионалната развојна агенција
АН.ФЛО од Лерин.
Пред присутните гости

беа презентирани деветте индустриски зони во

регионот на Пелагонија, нивните карактеристики, намени, цели и предности. Покрај
индустриските

зони,

беа

презентирани

и

компаративните

предности

и

инвестициските потенцијали на секоја од општините во регионот, поточно даночните
олеснувања, стимулациите, и поддршката која општинските администрации ја нудат
за

потенцијалните

инвеститори

во

однос

на

добивањето

на

потребната

документација, како и обезбедувањето на сите потребни информации кои се
поврзани co инвестицискиот циклус.
- Центарот за Развој на Пелагонискиот Плански Регион, на 16 септември 2011
година ја одржа завршната конференција за проектот : ,,Институционална надградба
и поддршка на бизнис активностите во Пелагонискиот Регион” кој беше реализиран
во текот на јуни 2010 година - септември 2011 година под слоганот “ Градиме
Партнерства”.
Со активностите на проектот директно или индирекнто беа опфатени околу 350
вработени во општинските администрации и околу 6170 правни субјекти во
Пелагонискиот регион.
Во рамките на проектот “Градиме Партнерства” беа реализирани следните обуки:
-

“Подготвување предлог – проекти”;

-

“Правни и организациски аспекти на Јавно-приватно партнерство (ЈПП)”;
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-

“Бизнис вештини и можности за финансирање на бизниси”;

-

“Процесот на идентификација на ЈПП во општинските планови за ЛЕР”;

-

“Развивање на модели за ЈПП и предлози за ЈПП”;

-

“Развивање на предлог проекти за финансирање од претпристапни фондови на

ЕУ и програми на заедниците”;
- “Изнаоѓање на фондови”;
- “Донаторски процедури (фондови на Европска Унија)”;
- Kористење на веб - програмата ,,ПЕЛАГОНИЈА-БИЗНИС”;
Работилници:
- “Постапка за доделување на договор за ЈПП” – Битола;
- “Постапка за доделување на договор за ЈПП” – Прилеп.
Презентации на можностите за инвестирање во Пелагонискиот регион:
Локални презентации:
- Демир Хисар, Кривогаштани, Крушево и Долнени;
- Ресен;
- Могила и Новаци.
Регионални презентации:
- Корча, Република Албанија;
- Лерин, Република Грција.
Водич за инвестирање во Пелагонискиот регион
Оваа алатка беше изработена со цел да им овозможи на потенцијалните инвеститори
во Пелагонискиот регион детален преглед на инвестициските потенцијали со кои
располага регионот и секоја од деветте општини поединечно.
Водичот за инвестирање содржи информации кои се од клучно значење за успешно
започнување и завршување на еден инвестициски циклус. Во него се поместени
податоци во врска со деветте индустриски и развојни зони во регионот, како и
компаративните развојни предности на секоја од општините во Пелагонија.
Со цел развојниот потенцијал на регонот да биде претставен пред пошироката
инвестициска заедница, Водичот беше преведен на 3 странски јазици: Албански,
Англиски и Грчки.
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Во рамките на проектот беше изработен и видео спот кој служи за промоција на
инвестициските потенцијали во Пелагонискиот регион. Видео спотот ги содржи сите
можности за инвестирање кои стојат на располагање на потенцијалните инвеститори,
а спаѓаат во рамките на надлежностите на локалните администрации во Пелагонија.
Веб порталот www.pelagonijabiznis.mk,

ги содржи сите потребни информации за

потенцијалните инвеститори, надградени и надополнети согласно последните реални
измени на терен и согласно промените и надополнувањата на законската регулатива
која ја регулира оваа област.
Веб порталот, исто така нуди и алатка за пребарување низ целокупната дата-база со
компании од Пелагонискиот регион, во која се содржани податоци за бизнис секторот
во Пелагонија, а се релевантни за потенцијалните инвеститори.
Резултати кои беа постигнати со проектот:
•Зајакнати капацитети на релевантите чинители во Пелагонискиот регион во однос
на подготовката на проекти, донаторски процедури и изнаоѓање фондови;
•Зајакнати

капацитети

на

јавниот,

приватниот

и

граѓанскиот

сектор

во

Пелагонискиот регион во однос на бизнис вештините;
•Дизајнирани, испечатени и дисеминирани промотивни материјали за поддршка и
привлекување на потенцијални инвестиции;
•Подготвени и одржани локални и регионални презентации за бизнис можностите во
Пелагонискиот регион;
•Ажурирана база на податоци за бизнис секторот во Пелагонискиот регион;
•Воспоставена мрежа за размена на податоци во општините за собирање и
подготовка на информации за заинтересирани инвеститори.
На завршната конференцијата присутни беа Градоначалниците на Општина
Кривогаштани и Долнени, претставници од општините во Пелагонискиот регион,
Бирото за регионален развој, бизнис секторот, јавните институции и невладиниот
сектор.
- На 10 мај 2011 година во Скопје, Директорот на Бирото за регионален
развој
г-дин Џемаил Елмази и Директорката на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион г-ѓа Емилиа Ѓероска, го потпишаа договорот за реализација на
проекти во Пелагонискиот плански регион за проекти кои беа аплицирани во 2010
година, а средства се доделени во 2011 година.
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Проекти за кои се доделени средства се следните:
1.Изработка на техничка документација за изградба на пат од населено место
Заположани, oпштина Долнени до населено место Славеј, oпштина Кривогаштани;
2.Изработка на комплетна техничка документација за реконструкција на Зоолошката
градина во општина Битола;
3.Изработка на техничка документација за изградба на паркинг за сточен пазар во
општина Кривогаштани;
4.Изработка на студија за поврзување и промоција на манастирскиот туризам на
Баба планина (општина Битола и општина Ресен);
5.Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп (го покрива регионот на Прилеп,
Кривогаштани и Долнени) и опрема за волонтерските единици;
6.Втора фаза за изградба на хлорна станица во с. Дебреште.
- На 15 септември 2011 година, Центарот за Развој на Пелагонискиот Плански
Регион и НВО Биосфера од Битола го потпишаа Договорoт за едукативна програма
за промоција и маркетинг на Зоолошката градина во Битола. Оваа програма е дел од
проектот “Изработка на комплетна техничка документација за реконструкција на ЗОО
Битола”. Покрај едукативната програма за промоција и маркетинг на Зоолошката
градина, во рамките на проектот формирана е работна група која ќе подготви
проектна програма за изработка на техничка документација за комплетна
реконструкција на Зоолошката градина во Битола.
- На 08 октомври 2011 година, во општина Прилеп на Плоштадот Методија
Андонов Ченто се изврши свечено примопредавање на противпожарната и
спасувачка опрема на ТППЕ Прилеп. На свеченото примопредавање пред присутните
граѓани се обрати Заменик Министерот за локална самоуправа г-дин Сашо
Лазаревски, Раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион г-ѓа
Емилиа Ѓероска, Градоначалникот на општина Прилеп г-дин Марјан Ристески и
командирот

на Територијалната против пожарна единица Прилеп г-дин Станко

Колески. Покрај свеченото примопредавање на опремата беше изведена и показна
вежба од страна на ТППЕ Прилеп.
- Во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени на 04 ноември 2011 година
и 25 ноември 2011 година, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
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одржа пет трибини за учениците од средните општински училишта во Прилеп и
основните училишта во општините Кривогаштани и Долнени. Трибините беа со цел
запознавање на учениците со причините и последниците од настанувањето на
пожарите и како поуспешно спречување. Покрај предавањето на двата експерти од
ТППЕ Прилеп и Центарот за управување со кризи кои ги презентираат искуства и
предизвици во справување со огнени стихии беше прикажан и видео спотот кој беше
изработен во рамките на овој проект.
- На 31 ноември 2011 година, проектот за изградба на Хлорна станица во
с.Дебреште општина Долнени комплетно беше завршен. Проектот финансиски беше
поддржан од страна на Министерството за локална самоуправа преку Бирото за
регионален развој. Во рамките на проектот беше извршена изградба на хлорната
страница во која меѓу другото беше вклучено и изработка на термичка фасада,
изработка и вградување на ПВЦ дограма, вградување на висококвалитетни
киселоотпорни керамички-клинкер плочки, набавка и монтажа на ограда, како и
опремување со мебел и санитарија. Покрај изградбата на хлорната станица,
изграден е и пристапен пат до станицата со цел непречено работење на истата и
безбеден дотур на боци со хлор. Со доизградбата на Хлорната станица и комплетното
имлементирање на проектот во с.Дебреште општина Долнени, се овозможи
непречено снабдување на квалитетна и здрава вода за пиење за околу 30.000
жители од населените места во општините Долнени, Кривогаштани и Крушево.
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7. ДРУГИ АКТИВНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА
Со цел промоција на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион и
Програмата за развој реализирани се средби со претставници на меѓународни
организации во земјата како и со релевантите институции надлежни за
имплементација на политиката за рамномерен регионален развој.
Остварени се средби и со претстваници на другите региони во Република Македонија
–

Југозападниот,

Југоисточниот,

Источниот,

Вардарскиот,

Североисточниот,

Југозападниот и Полошкиот регион.
Во рамките на проектот “Израбoтка на техничка документација за комплетна
реконструкција на Зоолошката градина во Битола”, беше формирана работна група
која треба да изготви програма со насоки за изработка на техничката документација
за новиот изглед на Зоолошката Градина во Битола. Работната група во периодот 24
август – 25 август 2011 година, реализираше работна посета на Зоолошката Градина
во Љубљана, Р. Словенија. Во рамките на посетата беше остварена средба со
директорот на институцијата, како и со дел од негователите и едукаторите вработени
во Зоолошката Градина кои се директни имплементатори на развојните политики.
За време на средбата се разговараше за процесот на трансформација, како и за
методите и принципите по кои истата работи, односно за можна имплементација на
истите и во Зоолошката Градина во Битола, со цел достигнување на стандардите
пропишани во Европската регулатива за Зоолошки градини и стандардите на ЕАЗА
(European Association of Zoo and Aquaria).
Конференции / Семинари / Работилници / Манифестации
- Претставници на Центарот за развој на Пелагониски регион учествуваа на
Конференцијата во Истанбул организирана од Собранието на Европските региони.
Во рамките на конференцијата беше претставена работата на Комитетот 3 , кој
работи на проекти и активности од областа на образование, млади, култура и
меѓународна соработка.
Комитетот 2 ги претстави своите активности и проекти во делот на социјалната
работа и политиката преку Конференцијата за здравје која исто така беше
организирана во рамките на овој настан. Центарот за Развој на Пелагонискиот
Регион е член на Собранието на Европски региони и активно учествува во сите
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активности кој Собранието на регионите ги спроведува во рамките на нивната
политика за развој на регионите во Европа.
- Претставник од Центарот за развој на Пелагониски плански регион на покана
на ГИЗ РЕД Македонија, беше во посета на студиско патување во Ниш Р.Србија.
Целта на студиското патување беше за вмрежување и размена на искуства со
регионалните развојни агенции во Србија. На студиското патување се разговараше
за концептот на регионален развој во Македонија и Србија, законските регулативи,
цели и стратешки приоротети. За време на студиското патување се претставија шест
центри за регионален развој од Р.Македонија (минати искуства, начини на
функционирање, стратешки приоритети и идни планирани активности). На студиското
патување беше извршена и презентација на регионалниот развој во РМ од страна на
Министерството за локална самоуправа. Од Р.Србија се претставија четири
регионални развојни агенции и законската регулатива на земјата. Презентацијата ја
изврши претставник од Министерство за економија на Србија.
- Претставник на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион на
покана на регионот Долна Нормандија – Р.Франција од 26 јуни – 01 јули 2011 година
беше дел од студиското патување на кое беа презентирани искуствата во делот на
децентрализацијата и регионалниот развој на Пелагонискиот плански регион. На ова
студиско патување покрај претставникот на Центарот за развој на Пелагониски
плански регион, присуствуваа и градоначалникот на општина Крушево г-дин Василчо
Дамчевски, советникот за култура во општина Крушево, Биљана Тануровска –
Ќулавковски и Виолета Качакова од НВО Локомотива.
- На покана на БСЦ – Битола а во организација на Македонската развојна
фондација за претпријатија претставници на Центарот за развој на Пелагониски
плански регион на 19 август 2011 година присуствуваа на работилница за
промовирање

на

општествената

одговорност

на

претпријатијата.

На

оваа

работилница беше претставена Националната програма за општествена одговорност
на претпријатијата за Република Македонија, принципите на општествената
одговорност, клучните подрачја, како и добрите практики на Македонските
општествено одговорни претпријатија.
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- На 27 септември 2011 година, се одржa традиционалната манифестација
"Преспански јаболкобер", во рамките на програмата на манифестација Преспански
јаболкобер, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион на плоштадот во
Ресен се претстави во свој штанд.
Манифестацијата започна со откинување на првото јаболко во овошниот
насад на Агроплод – Ресен, потоа беше отворен новиот против пожарен дом како и
пуштање во употреба на реновираните простории во ОУ Славејко Арсов - Подмочани.
Од страна на Градоначалникот на Општина Ресен г-дин Михаил Волкановски
беа доделени признанија за посебен допринос за развој и промоција на Општината а
покрај неколкуте наградени беше и Директорката на Центарот за развој на
Пелагониски плански регион г-ѓа Емилиа Ѓероска.
- Претставник на Центарот за развој на Пелагониски плански регион на
27.10.2011 година, во Прилеп присутвуваше на еднодневно советување на тема
новите законски прописи за финансиско и сметководствено работење. Советувањето
беше организирано од страна на Рафајловски консалтинг.
- Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со
Фондацијата Ново образование за бизнис со поддршка на Факултетот за бизнис
економија ја организираа работилницата: Енергетски ефикасни јавни услуги на
локално ниво. Работилницата се одржа на 01 и 02 декември.
На оваа работилница учествуваат претставници од основните училишта во
Пелагонискиот регион, како и претставници на деветте општини во Пелагонискиот
плански регион.
- Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со
Министерството за локална самоуправа организираа обука за стратешко планирање
на локално ниво. Обуката во Битола се одржa на 13 декември 2011 година во
просториите на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.
Обуката беше намената за вработените од општинските администрации во
Пелагонискиот регион, кои работат во делот на стратешко планирање и буџет. Оваа
активност е во рамките на мандатот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион,
односно во насока на давање на континуирана поддршка во развојот на општините
основачи на оваа институција.
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- Претставници од Центарот за развој на Пелагониски плански регион од
28-30 ноември 2011 година, во Берово присуствуваа на обука за „Финансиско
менаџирање на проекти“ која е во рамките на серијата на обуки за јакнење на
капацитетите за регионален развој/регионален менаџмент во 2011 година на
регионално оперативно ниво - претставници на Центрите за развој на планските
региони и избрани претставници од Сектори/одделенија за ЛЕР од општините во
четирите целни региони на ГИЗ РЕД програмата.
Јакнење на капацитетите
- Претставник на ЦРППР од 16-18 март, 2011 година, присуствуваше на обука
за развивање на предлог проекти. На обуката претставникот на ЦРППР се запозна со
методите на стратешко планирање во ЕУ, принципот Intelligent regions, и SWOT
анализата. Обуката беше со цел да се надградат капацитети при подготовка на
апликации за предлог проекти финансирани од претпристапните фондови на ЕУ и
програмите на заедницата. Обуката беше организирана од страна на ЦРППР во
рамките на проектот ,,Институционална надградба за поддршка и координација на
бизнис активностите во Пелагонискиот регион”.
- Oд 04-06 април 2011 година беше одржана обуката за “Барања и стандарди
за регионални проекти од ИПА компонента”, на која присуствуваше претставник од
ЦРППР. Обуката беше во организација на ГИЗ РЕД Македонија. Целна група на
обуката беа претставници од сите Центри за регионален развој во Република
Македонија, претставници од општини во регионите во кои има канцеларии на ГИЗ
РЕД во Република Македонија и претставници од регионалните канцеларии на ГИЗ
РЕД во РМ.
На првиот ден на обуката беа претставени три презентации на тема ИПА барања за
кофинансирање на капитални проекти, проектна низа

и презентација за

оправданост на еден проект. Вториот ден од обуката беше предвиден за
презентации и вежби на тема финансиска анализа, економска анализа и анализа на
трошоци- добивки. Третиот ден продолжи со презентација за економска анализа,
сензитивност на ризик и јавно приватно партнерство.
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- Во периодот 13-14 април, 2011 година претставник од Центарот за развој на
Пелагониски плански региони присуствуваше на обука за ,,Изнаоѓање на фондови”.
На оваа обука, претставникот на ЦРППР се здоби со знаење како да дојде фондови за
аплицирање на предлог-проекти, се

стекна со познавања за тоа како да се

мобилизирааат сите расположливи ресурси и кои се можни нивни извори. Обуката
беше организирана од страна на ЦРППР во рамките на проектот ,,Институционална
надградба за поддршка и координација на бизнис активностите во Пелагонискиот
регион”
- Од 27 и 28 април 2011 година, претставник од Центарот за развој на
Пелагониски плански регион присуствуваше на обука за ,,Донаторски процедури”.
На обуката претставникот на ЦРППР се здоби со зголемени знаења за правилата за
подготовка на буџет, форматот и пријавата за предлог проектите и упатството за
подготовка на повик.
- Во текот на месец мај претставнци од Центарот за развој на Пелагониски
плански регион во Охрид присуствуваа на дво дневно советување за архивско
работење. На ова советување претставниците од ЦРППР се запознаа со новите
законски измени во архивското работење, покрај тоа на претставниците на ЦРППР
им беше претставена и програмата за целосно електронско архивирање.
- Од 10–12 мај 2011 година на покана на ГИЗ РЕД претставници од Центарот
за

развој

на

Пелагониски

плански

регион

присуствуваа

на

Меѓународна

конференција за регионална политика во Аранџеловац Р.Србија.
На конференцијата беа дискутирани следните теми: иднината на ЕУ претпристапните
фондови и мобилизацијата на ресурси за регионален развој, партнерските принципи
за координација на регионалната политика за развој, улогата на националните актери
во промовирањето на регионалниот развој и постигнатите резултатите базирани на
мониторинг евалуација од регионалните развојни политики и ефектите од мерките и
активностите.
- Од 20-24 јуни 2011 година претставник

на Центарот за развој на

Пелагониски плански регион присуствуваше на обука за Е-набавки организирана од
страна на Бирото за јавни набавки. На оваа обука претставникот од ЦРППР се здоби
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со знаење за тоа како да спроведе комплетна јавна набавка со примена на
електронски средства. Покрај присутвото на обуката претставникот на ЦРППР
полагаше и стручен испит од областа на јавните набавки, кој успешно го положи и се
здоби со потврда за положен испит од областа на јавните набавки.
- Од 04-06 јули 2011 година во Битола, претставници на Центарот за развој на
Пелагониски плански регион присуствуваа на обука организирана од страна на ЦБИБ
и Заедничкиот технички Секретаријат за програмата Македонија-Албанија од Струга.
Тема на оваа обука беше ,,Како да се изготви квалитетен проектен предлог”, а целта
на оваа обука беше да се подготват вработените од ЦРППР за програмите на ИПА
прекуграничната соработка во Македонија за поуспешно аплицирање на постоечките
повици за доставување на предлог проекти.
- Во периодот од 19-23 септември 2011 година претставник на Центарот за
развој на Пелагониски плански регион присуствуваше на обука за новиот концепт за
јавни набавки, односно Е-набавки. На обуката беа презентирани новините во
Законот за јавни набавки кои од 01 јануари 2012 година ќе бидат задолжителни за
сите јавни институции. Покрај присуството на обуката, претставникот на ЦРППР на 15
октомври 2011 година полагаше и стручен испит од областа на јавните набавки, кој
успешно го положи и се здоби со потврда за положен испит од областа на јавните
набавки.
- Претставници на Центарот за развој на Пелагониски плански регион на 07
октомври 2011 година присуствуваа на конференција за извршни асистенти, офис
менаџери и деловни координатори. Презентери на настанот беа докажани
регионални и домашни експерти, кои на присутните им ги презентираа сопствените
искуства со кои тие се соочиле, кои се најтешките предизвици со кои секојдневно се
соочуваат деловните асистенти и како поуспешно истите да надминат.
- Од 13-26 ноември 2011година во Ротердам Кралство Холандија, претставник
на ЦРППР присуствуваше на обуката на тема: “Инструмент за претпристапна помош”.
Истата беше организирана од страна на ECORYS International BV (www.ecorys.nl). со
финансиска поддршка од Холандското министерство за надворешни работи.
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Целта на обуката беше да се развијат знаења, ставови и вештини на
програмерите на проектни низи (project pipeline), програмските имплементатори и
менаџерите од областа на политиката на животниот циклус на ИПА инструментот.
Учесници на обуката беа 49 претставници од сите земји корисници на ИПА
инструментот: Македонија, Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово,
Албанија и Хрватска.
Обуката беше поделена во 6 модули со следната содржина:
-

Претставување на ИПА инструментот и неговата моментална состојба;

-

Стратешко планирање и програмирање;

-

Мониторинг и евалуација;

-

Преговарање и управување со промени;

-

Работна посета (Хаг, Куќа на Европа и Куќа на хуманоста);

-

Работа на групна задача.
- Од 14-18 ноември 2011 година претставници од ЦРППР присуствуваа на

обука за регионална ЕУ политика во тренинг центарот на Секретаријатот за Европски
прашања (СЕП). Претставниците од ЦРППР на оваа обука се здобија со зголемени
знаења за регионалната политика на ЕУ, како да се подигне свесноста и можностите
кои се нудат на регионалните и општински актери во релевантните програми на ЕУ,
проследени со презентација на неколку успешни приказни и конкретни проекти
- Во функција на јакнење на капацитетите на Центрите за рамномерен
регионален развој во организација на ГТЗ РЕД од 28 ноември 2011 година до 30
ноември 2011 година во Берово се реализира обука за ,,Финансиско менаџирање
на проекти”. Обуката беше во рамките на серијата на обуки за јакнење на
капацитетите за регионален развој/регионален менаџмент во 2011 година на
регионално оперативно ниво на која присуствуваа претставници од Центрите за
развој на планските региони и од одделенијата за ЛЕР од општините.
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Листа на обуки посетени од страна на членовите на тимот на ЦРППР:
Табела 4
Обука

Месец

Организатор

Учесник

Развивање на предлог
проекти
ИПА Компонента 3- Животна
средина
Обука за изнаоѓање на
фондови
Обука за донаторски
процедури
Архивското советување

Март

ЦРППР

Рубин Николоски

Април

ГИЗ РЕД

Рубин Николоски

Април

ЦРППР

Рубин Николоски

Април

ЦРППР

Рубин Николоски

Мај

ЗГ Архивист

Регионална конференција за
регионална политика
Обука за јавни набавки

Мај

ГИЗ РЕД

Наташа Христова
Бојан Бојкоски
Емилиа Ѓероска

Јуни

Наташа Христова

„ Развивање на предлог
проекти за ИПА Компонента
2 Прекугранична соработка
Обука за јавни набавки

Јули

Биро за јавни
набавки
ЦБИБ

Бојан Бојкоски

Стратешко планирање

Октомври

Биро за јавни
набавки
СЕП

Обука за извршни асистенти,
офис менаџери и деловни
координатори
Обука за ЕУ регионална
политика
Обука за подготвување и
спроведување на ИПА
проекти
Инструмент за
претпристапна помош (ИПА)

Октомври

Triple S

Наташа Христова
Бојан Бојкоски

Ноември

СЕП

Емилиа Ѓероска

Ноември

СЕП

Наташа Христова

Ноември

ECORYS
International
BV

Рубин Николоски

Обука за финансиско
менаџирање на проекти
Обука за стратешко
планирање

Ноември

ГИЗ РЕД

Декември

Министерство
за локална
самоуправа

Наташа Христова
Бојан Бојкоски
Наташа Христова

Септември

Рубин Николоски
Бојан Бојкоски

Рубин Николоски
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Меѓународна соработка
- Во текот на месеците мај и јуни во рамките на пректот ,,Институционална
надградба за поддршка и координација на бизнис активностите во Пелагонискиот
регион”, беа одржани две регионални презентации во Лерин Р.Грција и Корча
Р.Албанија.
На регионалните презентации, тимот на Центарот за развој на Пелагониски
плански регион пред присутните бизнисмени во соработка со стопанските комори од
Лерин Р.Грција и Корча Р.Албанија ги претстави можностите за инвестирање во сите
девет општини во Пелагонискиот регион, индустриските зони и останатите можности
за инвестирање. На регионалната презентација во Лерин Р.Грција од Пелагонискиот
регион присуствуаа градончалниците на општините Новаци, Могила и Долнени.
- За време на службената посета на Љубљана, тимот на ЦРППР оствари и
работен состанок со Љубљанската развојна агенција. На состанокот, тимот на ЦРППР
разговараше со директорката на Љубљанската развојна агенција за активностите кои
се превземаат во насока на целокупен развој на Пелагонискиот регион. За време на
состанокот беше разговарано и за можните начини на соработка помеѓу овие две
институции.
- Претставник на Центарот за развој на Пелагонискиот регион учествуваше на
пленарниот есенски состанок на Собранието на Европски региони (АЕР), односно
неговиот Комитет 1. Состанокот се одржа во градот Бања Лука, Република Српска,
Босна и Херцеговина во периодот 15-16 септември 2011 година. На овој состанок
учествуваа повеќе од 70 претставници кои претставуваа исто толку европски
региони.
На состанокот се разговараше за активностите кои Комитетот 1, односно
неговите работни групи ги имаат преземено во изминатитот период и кои активности
(проекти) е планирано да се превземат во иднина. Пелагонискиот регион
учествуваше во работата на работната група за енергетска ефикасност и работната
група за претприемништво, формирани во рамките на Комитетот 1. На пленарната
седница беа разгледани активностите на останатите работни групи, односно групата
за регионални аеродроми и групата за рурален развој.Во текот на пленарната
седница беа договорени и идните насоки на дејствување на целиот Комитет 1. На
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маргините на состанокот беше организиран Граѓански форум на кој присуствуваа
гости-студенти од Република Српска, кои имаа можност да дискутираат со
претставниците
Херцеговина

од европските региони за европските перспективи на Босна и
како и за предизвиците и проблемите кои сотојат на патот кон

исполнување на европската визија на Федерацијата.
Вториот ден беше резервиран за полудневна тематска конференција
насловена како ”Идно ЕУ финансирање – подготвеност на регионите за финансиски
инженеринг”. На тематската конференција покрај претставниците на европските
региони, присутни беа и високи претставници на Владата на Република Српска.
Подготовка на проекти
- Во текот на месец јануари Центарот за развој на Пелагониски плански регион на
отворениот повик на ЕЛЕМ за поднесување на предлог проекти го поднесе пректот со
наслов: ,,Штедиме енергија за позелена Пелагонија”
- Активностите во месец февруари беа насочени кон подготвување на апликации на
отворениот повик објавен од страна на Министерството за животна средина и
просторно планирање на отворениот повик Центарот за развој на Пелагониски
плански регион аплицираше со проектот: ,,Пакување без загадување”.
- Во текот на месец април, Центарот за развој на Пелагониски плански регион во
рамките на програмата за мали грантови на амбасадата на Соединетите
Американски држави (САД), изработи и поднесе проектна апликација со наслов:
,,Штедиме електрична енергија за позелена Пелагонија”
- Во текот на месец јуни, Центарот развој на Пелагониски плански регион на
отворениот повик за култура објавен од UNESCO, подготви проектна апликација под
наслов: ,,565.000 минути култура во регионот Пелагонија – УНЕСКО”. Исто така, во
месец јуни беше поднесена уште една проектна апликација до Словачката развојна
агенција со наслов: ,,Ефективно искористување на фондовите од Европската унија”.
- Во текот на месец јули, во соработка со Мариборската развојна агенција од
Словенија, Центарот за развој на Пелагониски плански регион како партнер од
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Македонија, беше поднесена проектна апликација во Министерството за локална
самоуправа и регионален развој на Р.Словенија со наслов: ,,Обука за иновации и
интернационализација”.
- Во текот на месец септември, на отворенот конкурс за финансирање на проекти од
национален интерес во културата за 2012 година, објавен од страна на
Министерството за култура на Р.Македонија, Центарот за развој на Пелагониски
плански регион подготви и ја поднесе проектната апликација со наслов:
“Децентрализирана соработка - културна политика и културна размена – помеѓу
Р. Македонија (регионот Пелагонија) и Р. Франција (регионот Долна Нормандија).
- Врз основа на објавениот јавен повик од Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој за доставување на барања за користење на
средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година, Центарот за развој на
Пелагониски плански регион во месец ноември го подготви и аплицира проектот со
наслов: ,,Патокази кон потпелистерските села за зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните подрачја на Баба планина”
- Во текот на месец октомври, тимот на ЦРППР пристапи кон изработка на предлог
листа на проекти од регионален карактер за финансирање од Министерството за
локална самоуправа преку Бирото за рамномерен регионален развој за 2012
година. Листата со предлог проекти е креирана во координација и комуникација со
деветте Пелагониски општини. Истата е усвоена на 12-та седница на Советот за
развој на Пелагониски плански регион.
- Во текот на месец ноември беше објавен повикот за доставување на проектни
предлози во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Македонија и Република Албанија 2007-2013.
Активностите во месеците ноември и декември беа насочени кон подготовката на
три проектни апликации во рамките на програмата за прекугранична соработка со
Република Албанија пред се креирање на проектните идеи и пополнување на
апликациите, интензивна комуникација и остварување средби со партнерите на
проектите и прибирање на потребната техничка документација. Раководителот на

31

ЦРППР даде посебно голем придонес во креирањето на проектните апликации и
остварувањето на контакти со партнерите од Р.Албанија.
Логистички активности
Во рамките на своето работење тимот на ЦРППР повеќе пати имал и
координативна улога за потребите на националните институции, пред се за
Министерството за локална самоуправа, во поглед на прибирање податоци од
општините.
На 13 декември 2011 година во просториите во општина Битола ЦРППР ја
организираше обуката за стратешко планирање на претставници од Министерството
за локална самоуправа. На обуката присутни беа претставници од деветте општини
во Пелагонискиот регион, односно секторот за финансии и претставник од Центарот
за развој на Пелагониски плански регион.
Други активности
Во втората половина од месец декември активностите на тимот на ЦРППР беа
насочени кон подготовка на завршната сметка на ЦРППР за 2012 година, годишниот
извештај за финансиското работење на ЦРППР, годишниот извештај за 2012 година,
извештајот за спроведувањето на Програмата за развој на Пелагонискиот плански
регион.
Претставник

на

тимот

на

ЦРППР

присуствуваше

на

работилницата

Планирање на активности на комисијата за поттикнување и следење на
меѓуопштинската соработка за 2012 година“ при Владината комисија за
поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка во Р. Македонија.
На работилницата беа претставени постигнувањата на Програмата за МОС и беше
изработен акциски план на Комисијата за поттикнување и следење на МОС за 2012
година.
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8. ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА
ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Визуленот идентитет на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е
изработен во функција на промоција и поголема препознатливост. Во себе ги содржи
следните елементи:
- Лого;
- Меморандум;
- Веб страница.

8.1. Лого
Логото ги претставува деветте општини преку стилизирани 9 линии со
различна боја. Линиите се претставени во динамичка форма на движење во нагорна
линија со симболика на регионален
развој.
Називот е составен дел на логото,
а

зелената

боја

ги

симболизира

приниципите на одржлив развој.
8.2. Веб страница
Веб страницата е изработена со дизајн за лесна навигација, топли бои, со
многу фотографии и видео материјали. Целта е повеќе наменска: да нуди и прима
информации од различни заинтересирани субјекти, да служи како извор на
информации за регионот и негова промоција и да овозможи транспарентност на
работата на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион и Центарот за развој
на Пелагонискиот плански регион.
Содржините на веб страницата можат да се погледнат на следниот линк:

www.pelagonijaregion.mk
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9. ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1 AER – Assembly of European regions
На 11 и 12 ноември 2010 година на одржаното Генералното собрание на АЕР
во Истамбул Република Турција, Пелагонискиот плански регион стана дел од мрежата
на повеќе од 270 региони од 33 земји во Европа.
Градоначалникот на општина Битола г-дин Владимир Талески воедно и
Претседател на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион, е назначен за
член на Бирото на АЕР кое претставува оперативно тело помеѓу две Генерални
собранија.
Со одлука на Генералното собрание на АЕР, г-дин Владимир Талески е избран
за член на Бирото.
Асамблејата на Европските региони (АЕР) е формирана во 1985 година, АЕР е
најголемата независна мрежа на региони во Европа која обединува преку 270
региони од 33 земји со специфична мисија:
-

да ги промовира принципите на еднаквост и регионална деморкатија;

-

да го зголеми политичкото влијание на регионите во рамки на институциите
на Европската Унија;

-

да ги поддржи регионите во процесот на европска интеграција и
глобализација;

-

да ја зајакне интеррегионалната соработка во Европа и пошироко.

Членството во оваа Асамблеја е особено важно во насока на меѓународна
промоција на Пелагонискиот плански регион, регионално поврзување со други
региони во Европа како и аплицирање со заеднички проекти до Европскиот фонд за
регионален разој (European Fund for Regional Development – ERDF) и други фондови
на Европската Унија.
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9.2 Потпишани меморандуми за соработка:
Во текот на 2011 година, ЦРППР потпиша меморандуми за соработка со следните
институции / организации:
1. Универзитет ,,Св.Климент Охридски”;
2. Федерација на фармери на Република Македонија;
3. Зоолошка градина – Скопје;
4. Фондација БСЦ – Битола;
5. ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА.

Владимир Талески
__________________________________
Претседател на Совет за развој на
Пелагониски плански регион
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