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Овпј збпрник е израбптен вп рамки на Прпектпт 
„Одржлив и инклузивен рамнпмерен регипнален 
развпј - I фаза“ кпј Центарпт за развпј на 
Југпистпшнипт плански регипн, гп имплементира 
вп спрабптка сп Министерствп за лпкална 
сампуправа и Швајцарската агенција за развпј и 
спрабптка. Спдржината на материјалпт е 
пдгпвпрнпст на Центарпт за развпј на 
Југпистпшнипт плански регипн  и не мпже да се 
смета дека ги рефлектира ставпвите на МЛС и 
Швајцарија.  
 

This book of abstracts is produced within the 
framework of the Project "Sustainable and Inclusive 
Balanced Regional Development - I Phase" which the 
Centre for development of the South-East planning 
region, is implementing in coordination with the 
Ministry of Local Self-Government and the Swiss 
Agency for Development and Cooperation. The 
content of the material is the responsibility of Centre 
for development of the South-East planning region 
and in no way can be considered to reflect the 
position of the MLSG and Switzerland. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ппшитувани,  
 
Ми претставува пспбена шест щтп сме дпмаќини на пваа двпдневна 

кпнференција кпја Центарпт за развпј ја прганизира сп финансиска 

ппддрщка пд страна на Министерствптп за лпкална сампуправа и 

Швајцарската агенција за развпј и спрабптка вп рамките на прпектпт 

„Одржлив и инклузивен рамнпмерен регипнален развпј“. 

Регипналнипт развпј е пбласт на кпја наппрнп рабптиме веќе десет 

гпдини и вп кпја треба ущте ппвеќе да рабптиме вп перипдпт щтп 

следува, се сп цел намалуваое на диспаритетите вп самипт регипн, 

за да се пбезбеди ппдпбар и ппквалитетен живпт на сите градани вп 

нащипт регипн и вп сите населени места, а сп тпа да се спреши и 

миграцијата пд селп вп град, а секакп и надвпр пд регипнпт.  

Оваа Кпнференција претставува ппдигнуваое на свеста за рамнпмернипт регипналнен развпј и 

дппплнителнп ппттикнуваое на спрабптката и вмрежуваое на клушните шинители пд регипнпт кпи 

придпнесуваат за регипналнипт развпј. Неппбитен факт е дека младите и пбразпваниетп претставуваат  

стплбпви на ппщтествптп, без дпбра инфраструктура нема развпј на туризам и развпј на регипнпт впппщтп, 

светски припритет на секпј еден регипн е зашувуваоетп на живптната средина, дпдека силнипт градански 

сектпр е пптребнп да биде кпректив на ппгрещни регипнални развпјни пплитики. Од друга страна бизнис 

сектпрпт е главен двигател на екпнпмијата вп една држава и вп еден регипн, дпдека пак инфпрматишкп-

кпмуникациските технплпгии гп раздвижуваат мпдернипт свет, затпа беще пптребнп да се ппфатат сите 

пвие теми на пваа двпдневна кпнференција и да се нагласи знашеоетп на пвие пбласти кпи придпнесуваат 

кпн регипналнипт развпј. 

Би сакала да упатам гплема благпдарнпст дп градпнашалниците пд Југпистпшнипт регипн кпе сп гплемп 

задпвплствп се вклушија да ушествуват вп кпнференцијата и да дадат свпј придпнес и секакп дпсегащната 

успещнпст на Центарпт и спрпведуваоетп на мнпгубрпјните прпекти не би билп впзмпжнп без ппддрщката 

на градпнашалниците пднпснп Спветпт за развпј кпи секпгащ рабптат вп наспка на ппдпбруваое на 

екпнпмскипт развпј и спздаваое на ппдпбри услпви за живееое за сите градани пд пвпј регипн. 

Гплема благпдарнпст дп Министерствптп за лпкална сампуправа и Швајцарската Агенција за развпј и 

спрабптка вклушувајќи ги и прпектната единица вп секпјдневната ппддрщка и лпгистика при спрпведуваое 

на сите активнпсти кпи се дел пд пвпј прпект. Сигурна сум дека пд пваа кпнференција ќе прпизлезат нпви 

идеи за прпекти и нпви партнерства и спрабптка, кпи ќе резултираат сп унапредуваое на развпјпт вп 

припритетните пбласти, а сп тпа и развпј на нащипт најубав Југпистпшен регипн. 

Ви Благпдарам! 

Г-а Жулиета Дуркпва 
Директпр на Центар за развпј на  

Југпистпшнипт плански регипн 
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Впвед  
 
Центарпт за развпј на Југпистпшнипт плански регипн вп спрабптка сп Министерствптп за лпкална 

сампуправа и Швајцарската Агенција за развпј и спрабптка реализира активнпсти пд регипнален карактер 

вп рамките на прпектпт „Одржлив и инклузивен рамнпмерен регипнален развпј -  I фаза”. 

Вп рамките на прпектпт се прганизира двпдневна Кпнференција за размена на дпбрите практики вп 

пбласта на рамнпмерен регипнален развпј наслпвена какп „Медунарпдна кпнференција за рамнпмерен 

регипнален развпј вп Југпистпшен регипн“. 

Цел на Кпнференцијата е презентација на дпбри практики вп пбласта на регипнален развпј, згплемуваое 

на ппзнаваоата на клушните засегнати страни за рамнпмернипт регипнален развпј и за прпектите кпи 

придпнесуваат кпн тпа сп цел да се интензивира спрабптката и да се наспшат шинителите кпн ппдгптпвка на 

прпекти кпи ќе резултираат сп развпј вп припритетните пбласти. 

Идејата е преку пваа Кпнференција да се ппдигне свеста за регипналнипт развпј сп цел пстваруваое на 

ппдлабпка спрабптка и вмрежуваое на клушните шинители вп регипнпт. 

Прпграмата за развпј на планскпт регипн се пснпва за ппдгптпвка на планпвите на единиците на лпкалната 

сампуправа вп сферата на нивнипт екпнпмски, спцијален, урбанистишки, екплпщки, културен и друг развпј. 

Спгласнп Прпграмата за развпј на Југпистпшнипт плански регипн утврдени се ппвеќе развпјни припритети 

за кпищтп е пптребнп ппстпјанп инвестираое за нивнп ппдпбруваое какп и влпжуваое вп зајакнуваое на 

капацитетите. 

Врз пснпва на тпа, за време на двпдневната Кпнференција ппфатени се 8 (псум) тематски сесии и тпа пд 

пбласта на Инфраструктура, Млади и пбразпвание, Туризам, Мали и средни претпријатија, Живптна 

средина, Градански прганизации, Инфпрматишкп и кпмуникациска технплпгија. Секпја сесија вклушува 

презентации за пдредената тема, панел и пленарна дискусија.  

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 1 – Регипналнипт рамнпмерен развпј вп прпцеспт на 
приближуваое кпн Еврппската Унија  
 
 
Рамнпмернипт регипнален развпј претставува 

еден прпцес на ппттикнуваое, управуваое и 

искпристуваое на развпјните пптенцијали на 

планските регипни и ппдрашјата за кпищтп се 

пптребни специфишни развпјни пптреби кпи 

приближуваат кпн Еврппската Унија сп цел 

намалуваое на диспаритетите вп степенпт на 

развпј вп и меду планските регипни. 

 

Какп дел пд пваа сесија се презентираа мнпгу 
успещни примери и практики пд спрпведуваоетп 
на пплитики за ппттикнуваое рамнпмерен 
регипнален развпј какп систем на цели, 
инструменти и мерки наспшени кпн намалуваое 
на регипналните диспаритети и пстваруваое на 
рамнпмерен и пдржлив развпј вп прпцеспт на 
приближуваое кпн Еврппската Унија и 
еврппските вреднпсти. 

 

Презентираое на дпсегащни практики:

 
Презентер: Г-н Хари Шутпски, Д-р, Прпектен меначер, ГИЗ ОРФ ММС/ RCDN 

 

 

 

 
 
 
 
   
             Др.Хари Шутпски 
               Прпектен Меначер ГИЗ 

 
 
 
 

„Вп претстпјната гпдина, земјата пспбенп треба: 

дппплнителнп да ги ппдигне административнипт 

капацитет на управувашката структура за ИПА и да ја 

забрза динамиката на склушуваое дпгпвпри и 

спрпведуваое на ЕУ прпекти, ппсебнп вп трансппрт и 

ЖС; да ја заврщи рамката за пценка базирана на 

перфпрманси и да пбезбеди пдржливпст и видливпст на 

прпектните резултати затпа щтп регипналната пплитика 

е главната инвестиципна пплитика на ЕУ за пдржлив и 

инклузивен екпнпмски развпј“ 

(Г-н Хари Шутоски – Проектен меначер ГИЗ) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 2 – Млади и пбразпвание 
 
Младите и пбразпваниетп какп припртет за 
рамнпмерен регипнален развпј пптребнп е да  
пбезбедат мпжнпсти за вклушуваое и ушествп на 
вп прпграми и прпекти финансирани пд 
Еврппската унија и други прпграми. Тпкму какп 
дел пд пваа сесија се презентираа мнпгу успещни 
примери и практики пд спрпведуваоетп на 

прпграмата Еразмус + и други прпграми за 
ппддрщка на младите луде вп Бугарија и Северна 
Македпнија. Се иницираще дискусија за 
пращаоата на младите луде вп Северна 
Македпнија и Бугарија и се ппттикна размена на 
искуства и идеи ппмеду ушесниците за пднпспт 
ппмеду пбразпваниетп и бизниспт. 

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

 

Презентери:  Г-н Пламен Тпдпрпв, Експерт пд Р.Бугарија 
                          Г-н Астрит Речепи, Наципнална агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст 
 

Неврабптенпста кај младите е прпблем кпјщтп се прпвлекува вп Р.Бугарија и вп Р.Северна Македпнија. 
Мпжнпстите за едукација и кариерна мпбилнпст вп Еврппа изпбилуваат сп најразлишни прпграми, прпекти 
и иницијативи финансирани пд Еврппската унија и други дпнатпри за ппддрщка на младите луде пд 
регипнпт, пд Р.Северна Македпнија и Р.Бугарија. 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
Г-н Пламен Тпдпрпв 

                                                                                     Експерт пд Р.Бугарија 

 

„Младите вп Бугарија и Република 
Северна Македпнија имаат 

заеднишки предизвици и 
перспективи. Мпжнпстите за 

вклушуваое на младите луде пд 
регипнпт вп прпграми и прпекти 

финансирани пд Еврппската унија и 
други дпнатпри се мнпгубпјни затпа 
щтп спвремената млада генерација 

е "ппвеќе благпслпвена" пд кпја 
билп претхпдна генерација!“ 

(Г-н Пламен Тодоров – експерт од 
Р.Бугарија) 

„Пптребнп е да се изградат мпстпви 

меду лудетп, бидејќи пвие мпстпви 

не ги преппзнаваат границите и 

пстануваат на ппкпленијата ппсле 

нас.“ 

 

(Г-н Пламен Тодоров – експерт од 
Р.Бугарија) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г-н Зпран Ристпв 
Патрикпв 

Ппмпщник Директпр на 
СОУ „Димитар Влахпв“ 

Струмица 
аландпвп 

Г-н Ивелин Терзијски 
IVEM LIVE LTD 

Сандански, Р.Бугарија 

Г-а Марија Бандулпва 
Центар за развпј на 

Југпистпшнипт плански 
регипн 

Наципналната агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст е Јавна Институција кпја е 
фпрмирана сп Закпн дпнесен пд страна на Спбраниетп на Република Северна Македпнија. Целта на 
Наципналната агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст е да рабпти на прпмпција и 
спрпведуваое на еврппските прпграми вп пбласта на пбразпваниетп, пбуката, младите и сппртпт вп 
Република Северна Македпнија.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
                                   Г-н Астрит Речепи   

                                                                                                                                         Наципнална Агенција за ЕОПМ 

 

Панел и пленарни дискусии:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Целите кпищтп ги нуди Прпграмата на 

ЕУ вп пбластите на пбразпвание, пбука, 

млади и сппрт 2014- 2020 се 

намалуваоетп на неврабптенпста, развпј 

на спцијалнипт капитал, прпмпција на 

систематски рефпрми, активнп 

граданствп, развпј на сппрт и сппртски 

активнпсти.“ 

(Г-н. Астрит Речепи - Национална 

агенција за ЕОПМ) 

Г-н Стпле Манплев 
СОУ „Гпце Делшев“ 

Валандпвп 

Панел дискусија на теми: 
- Бизнис и пбразпвание  
- Едукација за иднината  
- Финансиска писменпст и дигитални вещтини на младите вп Р.Бугарија и Р.Северна Македпнија 
- Прпграми и пплитики за ппддрщка на младите 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 3 – Инфраструктура 
 

Една пд пснпвните пбврски на секпја лпкална 
сампуправа е да пвпзмпжи рамнпмерен развпј сп 
сппдветна инфраструктура и непрешнп движеое 
на сите градани. Инфраструктурата е пптребнп да 
биде вп функција на граданите за ппдпбар живпт.  

Какп дел пд пваа сесија се презентираа мнпгу 
успещни примери и практики пд финансирани 
инфраструктурни прпекти, зрели прпекти, ушествп 
на граданите и дпстапнпст на финансиски 
средства за спрпведуваое на инфраструктурни 
прпекти.  

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

 
Презентери:  Г-н Дпкп Ристпвски, Опщтина Струмица  
                          Г-н Живкп Иванпв, шлен на Спвет на Опщтина Сандански, Р.Бугарија  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Г-н Дпкп Ристпвски 
    Опщтина Струмица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Дпстапнпст на финансиски средства за  
                                                                                                          спрпведуваое зрели прпекти  

„Зрели прпекти се сппдветнп 

ппдгптвени инфраструктурни 

прпекти вп кпи е инвестиранп 

дпвплнп пари и време за да се 

ппкаже дека тие се финансиски или 

екпнпмски исплатливи и 

финансиски пдржливи вп текпт на 

планиранипт циклус.“ 

(Г-н Доко Ристовски – Опщтина 

Струмица) 

„Сите инвестиципни прпекти се 

сппшуваат сп три предизвици: да се 

реализира прпектпт вп предвиденипт 

рпк, вп рамки на предвиденипт бучет и 

сп ппсакуванипт квалитет.  Дпдека пак 

степенпт на вклушенпст на граданите вп 

прпцеспт на дпнесуваое на пдлуки за 

финансираое и птппшнуваое на 

инфраструктурни прпекти гп ппределува 

нивптп на зрелпст на прпектпт.“ 

(Г-н Доко Ристовски – Опщтина 

Струмица) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 

     

     Г-н Живкп Иванпв 
 Спвет на ппщтина Сандански 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панел и пленарни дискусии:  

 
 
                                                                                                Панел дискусија на теми: 
                                                                                                -  Регипнални инфраструктурни прпекти вп ппщтина  
                                                                                                    Кпнше и ппщтина Бпсилпвп 
                                                                                                - Финансикипт капацитет и ппдгптвенпста на руралните 
                                                                                                   ппщтини за спрпведуваое ппгплеми инфраструктурни 
                                                                                                   прпекти 
 
 

„Финансиските инструменти пд 

Еврппскипт фпнд за регипнален 

развпј, претставуваат пдржлив и 

ефикасен нашин за инвестираое вп 

раст и развпј на луде и бизниси пд 

регипните и градпвите на ЕУ. Тие 

ппддржуваат разлишни приматели 

за да ппстигнат щирпк спектар на 

развпјни цели.“ 

(Г-н Живко Иванов, Совет на 

опщтина Сандански, Р.Бугарија) 

„Еврппскипт фпнд за регипнален 

развпј (ЕФРР), еден пд еврппските 

структурни и инвестициски 

фпндпви, придпнесува кпн 

интелигентен, пдржлив и 

инклузивен раст, какп и цели да 

впведе екпнпмска, спцијална и 

теритпријална кпхезија ппмеду 

регипните и градпвите на ЕУ.“ 

(Г-н Живко Иванов, Совет на 

опщтина Сандански, Р.Бугарија) 

Г-н Благпј Илиев 
Градпнашалник на 

Опщтина Кпнше 

Г-н Зпран Зимбакпв 
Градпнашалник на 
Опщтина Бпсилпвп 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прпектпт „Акцелератпр на знаеое за 
мали и средни претпријатија“ - МЕКА 

ги зајакнува нпвпфпрмираните ММСП, 
преку знаеое главнп за апспрпција на 
фпндпвите и кпмпетенциите на ЕУ кпи 
ќе им пвпзмпжат да ги развијат свпите 

кпмпании вп успещни, пдржливи и 
прпфитабилни бизниси.“  

(Г-н Ристо Атанасовски – Фондација 
за локален развој и развој на 
информатишки технологии) 

Сесија 4 – Мали и средни претпријатија  
 
Малите и средни претпријатија се пптребни сп 
цел да се ппттикне генерираое на идеи за 
пдржлив развпј на регипнпт преку впведуваое на 
инпвации кпи ќе претставуваат  инструменти кпи 
нудат ппддрщка за развпј на инпвативнпст кај 

МСП. Какп дел пд пваа сесија се презентираа 
мнпгу успещни примери и практики за пптребата 
пд впведуваое на инпвации вп МСП, се иницираа 
дискусии за улпгата на МСП вп развпјпт на 
регипнпт и размена на искуства и идеи. 

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

 
Презентери:  Г-н Алек Караев, Експерт   

                   Г-н Ристп Атанаспвски, Фпндација за лпкален развпј и развпј на инфпрматишки технплпгии 

                          Г-н Бранислав Маркпвски, Фпнд за инпвации и технплпщки развпј 
 
 
                            
 
 
 
 

Г-н Алек Караев                                                                                    Г-н Ристп Атанаспвски                                                             
            Експерт                                                                                                                                            ФЛОРИТ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Г-н Бранислав  
     Маркпвски 
                ФИТР 

 
 

 

„Инпвација е прпцес на спздаваое на нпва 
идеја вп умпт, нејзинп  детализираое и 

трансфпрмираое вп физишки пблик,  преку 
дизајнираое, анализа, експериментираое 
и нејзинп кпмерцијализираое сп цел да се 

ппстигне кпнкурентска преднпст.“ 

(Г-н Алек Караев, Експерт) 

„Мисијата на Фпндпт е ппттикнуваое и 

ппддрщка на инпвациската дејнпст кај 

микрп, мали и средни нпвппснпвани 

претпријатија за забрзан технплпщки 

развпј кпј се темели на трансфер на 

знаеоа, развпјни истражуваоа и 

инпвации кпи придпнесуваат за 

екпнпмски раст и развпј, нп и за 

ппдпбруваое на делпвната клима за 

развпј на кпнкурентската сппспбнпст на 

кпмпаниите.“ 

(Г-н Бранислав Марковски – Фонд за 

иновации и технолощки развој) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 5 – Живптна Средина 
 
Живптната средина е ппставена какп вреднпст и 
правп кпе мпра да се защтитува и унапредува. 
Уредуваоетп и хуманизацијата на прпстпрпт и 
защтитата и унапредуваоетп на живптната 
средина и на прирпдата се темелна вреднпст на 
уставнипт ппредпк на Република Северна 
Македпнија.  

Правптп на шиста и здрава живптна средина е 
фундаменталнп граданскп правп шие целпснп и 
дпследнп ппшитуваое претставува услпв за 
ппдпбрп здравје, ппквалитетен и ппдплг живпт на 
граданите. Затпа секпј граданин е ппдеднаквп 
дплжен да гп щтити, шува и унапредува 
прирпднипт екпсистем. 

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

 
Презентер: Г-н Хари Шутпски, Д-р, Прпектен меначер, ГИЗ ОРФ ММС/ RCDN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     Др. Хари Шутпски 
                                                                                                                                                    Прпектен меначер ГИЗ 

 

Панел и пленарни дискусии:   

                                                                                                                                                   Панел дискусија на теми: 
                                                                                                                                                  - Одржлив регипнален развпј  
                                                                                                                                                     преку зашувуваое на ЖС 
 - Спрабптка ппмеду ппщтините                      
    и ЈКП вп пбезбедуваое 

    пдржливп спбираое на 
    птпадните впди 
 - Градеое капацитети на  
   врабптените вп ппщтините 
    и  ЈКП за пдржливи  
   кпмунални услуги 

„Развпјпт кпј ги задпвплува пптребите на сегащнпста без да ја 
загрпзи сппспбнпста на идните генерации сп цел да ги задпвплат 
свпите пптреби, пптребнп е зашувуваое на живптната средина 
преку сппдветнп спбираое и третман на птпадните впди, 
мпжнпсти за градеое на капацитетите на ппщтините и ЈКП, нп 
истп така и на сите други нивпа (градани, наципнални 
институции, итн.).“ 

(Г-н Хари Шутоски – Проектен меначер ГИЗ) 

Г-н Дејан Крстев 
Директпр на ЈП „Плаваја“ 

Радпвищ 

Г-н Сащп Ппцкпв 
Градпнашалник на 
Опщтина Гевгелија 

Г-н Зпран Гпргиев 
Директпр на ЈПКД 

„Кпмуналец“ Струмица 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 6 – Инфпрматишкп и кпмуникациска технплпгија 
 
Сппред Обединетите Нации, населениетп вп 

светпт тплку вртпглавп ќе расте, щтп ќе дпстигне 9 

милијарди луде дп 2050 гпдина, а 70 птстп пд 

лудетп ќе живеат вп градпвите. Истпвременп, ИКТ 

гп прпщирува свпјпт дпстрел, сп пшекуваое дека 

дп 2020 гпдина ќе бидат ппврзани 50 милијарди 

уреди.  

Ние сме на рабпт на Мрежнп ппщтествп - каде сè 

щтп мпже да има кприст пд ппврзуваое ќе биде 

ппврзанп. Оттаму, ппстпи гплем пптенцијал ИКТ 

да биде ппмагаш за пдржлив екпнпмски, 

екплпщки и спцијален развпј вп градпвите. 

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

Презентери:  Г-н Мариан Канев, Експерт пд Р.Бугарија 

                   Г-а Верица Узунпва Ангелпвска, Магистар пп ИКТ 

                           

 

 

 
 
 

                    Г-н Мариан Канев 
                                        Експерт  
 

 
 
 
 

 

 

 

           Г-а Верица Узунпва Ангелпвска 
        Магистар пп ИКТ 

„Инфпрмациската кпмуникациска 

технплпгија не ппкружува насекаде - 

телефпни, камери, кпмпјутери, паметни 

уреди , какп и целата дигитализација. 

Системи кпи се дел пд интелигентнипт 

град се: трансппрт, кпмуникација, 

впдпснабдуваое, електришна енергија, 

цивилни и административни услуги“ 

(Г-н Мариан Канев, Експерт од 

Р.Бугарија) 

„Паметнипт град знашителнп влијае на 
ппдпбруваое на квалитетпт на живпт. ИКТ 

преку плеснуваоата кпи ги нуди им 
пвпзмпжува на кприсниците на услугите 

защтеди за сметка на ппдпбрени услуги . ЈИ 
регипн има капацитет, мпжнпст и ресурси 

да имплементира паметен град вп 
сппствената структура сп кпристеое на 

ИКТ.“ 

(Г-а Верица У.Ангеловска, Магистар ИКТ) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 7 – Градански прганизации 

Генералната перцепција на граданите е дека 
најгплем дел пд нив знаат щтп претставува 
граданска прганизација и имаат негативен став за 
рабптата на граданските прганизации, нп пд друга 
страна, гплем дел пд граданите не мпжат да 
именуваат ниту една граданска прганизација и 

немале средба сп градански прганизации. Оттука, 
генералнипт заклушпк е дека е пптребнп да се 
пппуларизира знашеоетп, рабптата и улпгата на 
граданските прганизации вп  Република Северна 
Македпнија. 

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

 
Презентер: Г-а Бпјана Станпјевска Пецурпвска, Центар за климатски прпмени – Гевгелија 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Г-а Бпјана Станпјевска 

                                                                                                                         Пецурпвска 
                                                                                                               Центар за климатски прпмени 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                              

„Ппддрщката пд ппщтините е мнпгу знашајна за ппстпјуваое на 
прганизациите. Граданските прганизации имаат ппзитивнп 
влијание врз креираоетп на лпкални пплитики бидејќи нивните 
предлпзи транспарентнп се разгледуваат и пние кпи се 
припритет се прифаќаат. Распределбата на регистрирани 
прганизации е прилишнп нерамнпмерна, па така ппгплемите и 
силни прганизации се кпнцентирани вп ппгплемите градпви, а 
вп ппмалите градпви пвие прганизации се или неактивни, или 
делуваат регипналнп и ппвременп. “ 
 
(Г-а Бојана С. Пецуровска, ЦКП) 

„Неппхпдни се силни ГО кпи се 

дпбрп инфпрмирани за пращаоата 

и прпблемите за рамнпмерен 

развпј, нп и да имаат капацитет и 

знаеое да се вклушат вп прпцеспт на 

нпсеое пдлуки.“  

 

(Г-а Бојана С. Пецуровска, ЦКП) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Панел и пленарни дискусии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панел дискусија на теми: 
- Граданските прганизации партнери вп креираое и нпсеое пдлуки за рамнпмерен регипнален 

развпј 
- Згплеменп ушествп на граданскипт сектпр вп прпцеспт на нпсеое пдлуки 
- Вклушуваое на генералната јавнпст  
- Зајакнуваое на капацитетите на граданските прганизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Перп Кпстадинпв 
Градпнашалник на  

Опщтина Валандпвп 

Г-н Живкп Иванпв 
Член на Спвет на  

Опщтина Сандански 
Р.Бугарија 

Г-н Александар Јащкпв 
Претседател на Здружение 

КРУНА ПЛУС 

Г-н Пламен Тпдпрпв 
Експерт пд БИКЦ 

Сандански, Р.Бугарија 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сесија 8 – Туризам 

Југпистпшнипт плански регипн има изпбилствп пд 

убавини кпищтп пвпзмпжуват сеппфатна 

туристишка ппнуда на регипнпт. Секпја дпбра 

стратегија за развпј на сектпрпт туризам мпра да 

се адаптира кпн прпмените вп светските 

трендпви, на прпмените вп желбите на туристите 

и на прпмените вп глпбалните ресурси и 

екпнпмија.  

Вп 21 век туризмпт се менува, се напущта 

традиципналнипт маспвен туризам и сè ппвеќе се 

применуваат специјализирани алтернативни 

фпрми на летуваое, какп на пример екплпщкипт 

туризам. Насекаде вп светпт, стратегиите за 

туризмпт ппстпјанп се менуваат сп цел да се 

присппспбат на пвие прпмени вп трендпвите. 

 

Презентираое на дпсегащни практики: 

 
Презентер: Г-н Аце Стпјанпв, Експерт за туризам 
 
 
 

 

 

 

                    Г-н Аце Стпјанпв 
                                       Експерт 

 

                                                            

                                                                Балканска Тура 

 

 

 

 

 

„Југпистпшнипт плански регипн не е дел пд гплемите 
балкански културни тури щтп ги прпдаваат какп 

серијали (30-40 тури гпдищнп) гплемите тур пператпри 
пд Еврппа (Турција, Пплска, Велика Британија, Шведска) 

и прекупкеанските земји (далешна Азија, САД, 
Австралија,...). Единственп една хпландска агенција вп 

една свпја прпграма гп има струмишкипт регипн.“ 
 

(Г-н Аце Стојанов, Експерт за туризам) 

„Вп сите тури за ппсета на нащата земја 

дпминираат Охрид и Скппје, какп две 

најпппуларни туристишки дестинации. 

Битпла и винскипт регипн Тиквещ се 

следните две дестинации, кпи рещаваат 

странските тур пператпри да ги стават вп 

нивните прпграми. Југпистпшнипт плански 

регипн е надвпр пд сите тие тури.“ 

(Г-н Аце Стојанов, Експерт за туризам) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Панел и пленарни дискусии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панел дискусија на теми: 
- Знашеоетп и улпгата на виспкппбразпвните устанпви вп развпјпт на туризмпт и туристишките 

капацитети вп регипнпт  
- Вклушенпста на ппщтините вп развпјпт на туризмпт вп регипнпт  
- Рамнпмернипт регипнален развпј преку имплементација на прпекти и фактприте кпи влијаат врз 

развпјпт на туризмпт  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-а Цветанка Ристпва 
Факултет за туризам и  

бизнис лпгистика 

Г-н Никпла Андпнпв 
Градпнашалник на  

Опщтина Нпвп Селп 

Г-н Ангп Ангпв 
Градпнашалник на  
Опщтина Дпјран 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заклушпци и преппраки 

Вп Кпнференцијата активнп ушествп зедпа сите ушесници, Градпнашалниците пд сите десет ппщтини на 

ЈИПР, претставници пд ппщтинските администрации, кпмуналните претпријатија, бизнис сектпрпт, 

академскипт сектпр, ушеници, градански прганизации пд земјата и странствп. Беа вклушени пкплу 20 

гпвпрници кпи дискутира и сппделува практики на предвидените теми и пкплу 150 гпсти пд земјата и 

странствп кпи дадпа свпј придпнес кпн згплемуваое на рамнпмернипт регипнален развпј. Кпнференцијата 

ја ппстигна целта сп тпа щтп се пвпзмпжи медунарпдна спрабптка и вмрежуваое на клушните шинители пд 

регипнпт, земјата и странствп и ваквипт настан ќе ппслужи ппнатаму какп пример за пптенцијалпт кпјщтп гп 

има Југпистпшнипт регипн вп ппттикнуваое на рамнпмерен регипнален развпј. 

Мпдератпр на Медунарпдната Кпнференција: Г-н Алек Караев 
 

 Регипналнипт развпј претставува 
инструмент не самп за дизајнираое и 
спрпведуваое на кпхезипната пплитика и 
намалуваое на диспаритетпт ппмеду 
пппделните регипни, туку и алатка за 
згплемуваое на кпнкурентнпста на нивп 
на целата Еврппска Унија; 

 Иакп сппред ппследнипт извещтај на ЕУ, 
забележан е умерен напредпк вп пднпс 
на регипналната пплитика вп земјата, 
сеущте има прпстпр за јакнеое на 
институципналните капацитети на сите 
нивпа; 

 Младите пд Северна Македпнија и 
Бугарија се сппшуваат сп слишни 
предизвици кпи се знашителни, нп 

истпвременп пред нив се пгрпмни 
мпжнпсти, шие искпристуваое зависи пд 
нивната ппдгптвенпст; 

 Освен традиципналнптп пбразпвание, 
неппхпдна е адаптација на нпвите 
трендпви и стекнуваое на сппдветни 
вещтини за да се искпристат мпжнпстите 
и да мпже да се пдгпвпри на бараоата на 
пазарпт на трудпт; 

 Ппстпи пптреба пд ппинтензивна 
спрабптка ппмеду пбразпваниетп и бизнис 
сектпрпт; 

 Најшести прпблеми сп кпи се сппшуваат 
ппщтините, пспбенп ппмалите и 
руралните, при ппдгптпвка и реализација 
на инфраструктурни прпекти: 
- Обезбедуваое на сппственп ушествп; 
- Слпжени административни 

прпцедури; 
- Недпвплен капацитет за израбптка на 

прединвестициски прпекти; 
 Генералнп ппстпи недпстатпк на 

издржани, ткн. „зрели“ прпекти; 
 Вп прпцеспт на развпј пд идеја дп 

издржан прпект ппстпјат мнпгу 
недпстатпци, пд кпи најизразен е 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

недпстатпкпт на сппдветни шпвешки 
ресурси; 

 Инпвациите се предуслпв за згплемуваое 
на кпнкурентнпста не самп на малите и 
средните претпријатија, туку и на пние сп 
ппмалку пд десет врабптени (микрп 
претпријатија); 

 Пптребнп е инпвациите да се сфатат вп 
ппщирпк кпнтекст, не самп какп 
спздаваое на нещтп спсема нпвп, туку 
ппдпбруваое на ппстпешките прпизвпди, 
услуги, прпцеси и прганизација на 
рабптеоетп; 

 Ппттикнуваое на прганизациска култура 
ппгпдна за инпвации е еден пд 
најважните фактпри за искпристуваое на 
инпвативнипт капацитет на микрп, малите 
и средните претпријатија; 

 Фпндпт за Инпвации и Технплпщки Развпј 
прераснува вп щирпкп преппзнаен 
инструмент за ппттикнуваое на инпвации; 

 Генералнп ппстпи ниска свеснпст за 
знашеоетп на спбираоетп и третманпт на 
птпадни впди за живптната средина; 

 Неппхпднп е јакнеое на капацитетите на 
сите нивпа и тпа за: 
- ппдгптпвка и спрпведуваое на 

прпекти за спбираое и третман на 
птпадни впди; 

- функципнираое и пддржуваое на 
ппстпешките прешистителни станици; 

 Фасилитираое на дијалпгпт ппмеду 
засегнатите страни, важен инструмент кпј 
мпже да се спрпведе сп ппддрщка на ГИЗ; 

 Неппхпднп е систематскп третираое на 
птпадни впди пп решните сливпви; 

 Ппстпи пптреба пд ппдпбруваое на 
спрабптката ппмеду ппщтините и јавните 
кпмунални претпријатија; 

 Инфпрмациските и кпмуникациските 
технплпгии пвпзмпжуваат защтеди преку 
“паметнп“ управуваое; 

 Кпнцептпт на “паметни“ градпви нуди 
гплеми мпжнпсти и знашителнп влијае на 
ппдпбруваое на квалитетпт на живееое 
на лпкалнптп население; 

 Центарпт за Развпј на Југпистпшнипт 
Регипн има мпжнпст да иницира прпекти 
вп наспка на спздаваое на “Паметен“ 
регипн; 

 Неппхпднп е да се аплицира за щтп е 
мпжнп ппвеќе прпекти ппврзани сп ИКТ, 
какп и активнпсти ппврзани сп ИКТ, какп 
щтп се платфпрми, апликации, 
дигитализација, пбуки за ИКТ за млади и 
впзрасни; 

 Неппхпдни се силни градански 
прганизации (ГО), кпи не самп щтп ќе 
бидат дпбрп инфпрмирани, туку и ќе 
ппседуваат капацитет и знаеое; 

 Иакп ппстпи напредпк вп пднпс на 
влијаниетп на граданските прганизации, 
сеущте е нискп нивптп на дпверба пд 
страна на граданите; 

 Ппстпи пптреба пд ппинтензивна 
спрабптка ппмеду ппщтините и 
граданските прганизации; 

 Југпистпшнипт плански регипн ппседува 
пптенцијали за развпј на културен, 
активен, и други алтернативни фпрми на 
туризам; 

 Неппхпднп е ппдпбруваое на ппстпешката 
инфраструктура и инфрастуктирнп 
ппврзуваое на туристишките лпкалитети; 

 Ппстпи пптреба пд мапираое на 
ппстпешките туристишки лпкалитети и 
настани, какп и спздаваое на нпви 
прпизвпди, кпи ќе пдгпвпрат на бараоата 
на спвремените пазарни трендпви. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Статистишки ппдатпци 

Двпдневната Медунарпдна Кпнференција знашителнп придпнесе за видливпста и пптребата за рамнпмерен 
регипнален развпј вп Југпистпшен регипн. Сп прпмптивнптп видеп за медунарпдната кпнференција кпе 
беще пбјавенп пред настанпт се дпстигнаа 25.664 прегледи, пд кпи 49.4% жени и 50.6% мажи.  

Медиумската ппкриенпст за двпдневната Медунарпдна Кпнференција брпи пкплу 16 медиуми и 
пфицијални интернет страници на државни и ппщтински институции кпи сппделија вест за 
кпнференцијата на лпкалнп, регипналнп и државнп нивп, дпдека пак пбјавата за Медунарпдната 
Кпнференција на спцијалните мрежи пбјавена пд страна на Центарпт за развпј на Југпистпшнипт плански 
регипн првипт ден ја прпследија 4.283 луде, а втприпт ден 2.144 луде пп щтп следеа 18 сппделуваоа на 
веста првипт ден, а втприпт ден пкплу 10 сппделуваоа на спцијалните мрежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mia.mk – Медунарпдна кпнференција за рамнпмерен 

регипнален развпј вп Струмица 

 www.strumicanet.com  - Вп Струмица ќе се пдржи Медунарпдна 

кпнференција за рамнпмерен регипнален развпј вп Југпистпшен 

регипн 

 www.strumica.gov.mk – Се пдржува медунарпдна кпнференција за 

рамнпмерен регипнален развпј вп Југпистпшнипт регипн 

 www.vesti.sr – Струмица дпмаќин на Медунарпдната кпнференција 

за рамнпмерен регипнален развпј вп Југпистпшнипт регипн 

 www.jugoinfo.mk – Вп Струмица се пдржува медунарпдна 

кпнференција за рамнпмерен регипнален развпј вп Југпистпшнипт 

регипн 

 www.javnaadministracija.mk – О.Струмица: Се пдржа медунарпдна 

кпнференција за рамнпмерен регипнален развпј вп Југпистпшнипт 

регипн 

 www.na.org.mk -  Ушествп на медунарпдна кпнференција за 

рамнпмерен регипнален развпј вп Југпистпшен регипн 

 www.ftbl.ugd.edu.mk – Медунарпдна кпнференција за регипнален 

развпј вп Југпистпшен плански регипн 

 www.drnka.mk – Какп дп рамнпмерен регипнален развпј вп 

Југпистпкпт – медунарпдна кпнференција вп Струмица сп 

презентации, панел, дискусии, дебати... 

 www.radovisnews.mk – Одржана Медунарпдна кпнференција за 

регипнален развпј вп Југпистпшен плански регипн 

 www.valandovo.mk – Градпнашаникпт Кпстадинпв на панел-дискусија 

за ушествп на граданите вп креираоетп и нпсеоетп пдлуки 

 www.gevgelija.gov.mk – Знашајни екп-искуства вп ппгранишнипт 

регипн 

 www.govserv.org – Центар за развпј на Југпистпшен регипн 
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