
                                                                                   

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНИ ФОРУМСКИ СЕСИИ (2)  

во Североисточен плански регион 

 

 

Координатор:          Владимир Павловски 

Модератор/ко-модератор:  Гонце Јаковлеска/Јелена Мишиќ 

Период на известување: 
Прва и втора форумска сесија во период:  

11 март – 27 април 2022 година 

Датум на извештај: 3 мај 2022 година 

 

Забелешка:  

Овој извештај треба да ги содржи релевантните информации во врска со текот на 

форумскиот процес, активностите, предизвиците, како и решенијата на 

организациските прашања кои се среќаваат во текот на овој извештаен период. 

 

1. АКТИВНОСТИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ВО РАМКИТЕ НА ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД  
 

1.1. ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

1.1.1. Активности за организирање (подготвителни и информативни 

активности) 

Опишете ги подготвителните активности за организирање на форумските сесии и 

форумскиот процес (избор на модератор, ко-модератор, членови на ОГ, распределба на 

улоги и задачи за спроведување на форумскиот процес). 

     По информациите дека за пристап до фондовите од Програмата за развој на СИПР (2021-
2026) - Грантова шема МЛС/СДЦ и Програмата за рамномерен регионален развој на 
МЛС/БРР е потребно организирање на процес на форумски консултации со 
заинтересираните чинители во регионот, Центарот за развој на североисточниот плански 
регион ги започна подготвителните активности за успешно спроведување на Регионалниот 
форум во заедницата, како задолжителен елемент од двете програми. 
     Во координација со Проектната канцеларија беше дефинирана временската рамка за 
спроведување на форумскиот процес и тоа од 25.02.2022 до 31.05.2022 година, односно во 
периодот од 7 март до 29 април 2022 година кога требаше да се одржат двете форумски 
сесии. Модераторот беше избран од листата на сертифицирани модератори на ЗЕЛС, а ко-
модераторот и членовите на Оперативната група од вработените во ЦРСПР. Членовите на 
Оперативната група беа избрани во согласност со потребната структура на ова тело. 



Опишете ги користените техники на информирање и мобилизација на граѓаните за 

форумските сесии и за средбите на работните/оперативната групи/-а (покани, телефон, 

постери, билтени, веб страна, социјални мрежи, медиуми и сл.). 

За мобилизирање на граѓаните за учество на Регионалниот форум во заедницата,  ОГ, 
заедно со координаторот и модераторот, користеше повеќе техники, со кои беа опфатени 
најразлични целни групи. Беше воспоставена комуникација со претставници на општините, 
бизнис заедницата и граѓанските организации, како и други интересни групи. Истовремено, 
граѓаните се мобилизираа со официјални покани, лични и телефонски контакти, веб и 
facebook страницата на ЦРСПР, како и преку соопштенија и информации во медиумите. 

 

Опишете ги преземените активности пред и после форумските сесиии (како течеше 

мобилизацијата на граѓани, дали и какви состаноци се одржани во ЕЛС и други релевантни 

чинители).  

 

За мобилизација на граѓаните од регионот беа одржани повеќе официјални и формални 
средби со претставници на општините, јавните институции, општинската администрација, 
бизнис секторот и граѓанските здруженија, при што беше укажано на  важноста од нивното 
учество во форумскиот процес. Во мобилизацијата учествуваа и раководителот на ЦРСПР 
и координаторот на проектот. 
          Мобилизацијата помеѓу и после сесиите се одвиваше по воспоставениот модел на 
информирање со покани, лични и телефонски известувања, соопштенија на веб и на 
Facebook страницата на ЦРСПР, како и преку e-mail комуникација. 
           Во подготовката, пред, и по одржаните форумски сесии, Оперативната група 
континуирано имаше средби за подготвување и за спроведување на форумскиот процес. На 
средбите членовите на ОГ ги вршеа подготовките за мобилизација на граѓаните за учество 
на форумските сесии, како и сите останати организациски и технички подготовки. ОГ 
работеше координирано, според утврден распоред и меѓусебна поделба на задачите пред, 
за време, и по одржувањето на форумските сесии. Ги подготвуваа поканите, материјалите 
за форумските сесии, распоредот на работните маси и другите потребни ресурси. Општ 
заклучок е дека немаше никакви пропусти околу ангажманот и извршувањето на задачите 
од страна на ОГ.   
          Во Оперативната група беа вклучени четири лица (три мажи и една жена). Покрај 
комодераторот, имаше посебно назначено лице за односи со јавноста, како и записничар. 
          Во подготовката и за време на форумскиот процес се одвиваше континуирана и 
секојдневна комуникација со координаторот, модераторот, раководителот на ЦРСПР и 
Работните групи. Целта на секојдневните контакти беше подготовка на потребните 
информации и материјали за форумските сесии и нивна навремена изработка. 

 

Преглед на профилот на членови на ОГ 

Вкупен број на членови на 
оперативната група 

Мажи/жени/ 
млади 

Етничка 
застапеност  

               4 
3 мажи (75%) 
1 жена (25%) 

3 Македонци (75%) 
1 Албанец (25%) 

 
 
1.2 ФОРУМСКИ СЕСИИ и АКТИВНОСТИ МЕЃУ СЕСИИ 
Дадете кратки информации за главните настани и активностите кои се одржани во рамки на 
периодот на известување во текот на форумските сесии и помеѓу форумски сесии. 
 

 
 



1.2.1. Форумски сесии 
 

Дадете информација за број/дата на одржани сесии и број на присутни учесници и нивна 
структура (етничка и родова застапеност) како и припадност на некоја од ранливите 
категории1 според општиот список на учесници. 

           
На првата форумска сесија присуствуваа вкупно 65 граѓани од кои 21 жена и 44 

мажи. Од нив 50 се Македонци, 12 Албанци, 2 Срби и 1 Ром. Од вкупниот број учесници 
12% се млади. На оваа сесија граѓаните беа информирани дека ќе идентификуваат и 
приоретизираат проблеми за две програми и тоа: Програмата за развој на СИПР (2021-2026) 
- Грантова шема МЛС/СДЦ и Програмата за рамномерен регионален развој на МЛС/БРР. Сите 
идентификувани проблеми треба да бидат поврзани со Стратешките цели и приоритети од 
Програмата за развој на СИПР (2021-2026) година. Овие приоритети беа презентирани пред 
граѓаните, а тие, за потребите на Грантовата шема МЛС/СДЦ одбраа две и тоа: „Интеграција 
на развојот на земјоделството, руралниот развој и туризмот во регионот“ (41 глас), и 
„Подобрување на условите за живот преку унапредување на инфраструктурата, 
просторното планирање и животната средина“ (33 гласа).  Се утврди и структурата на 
форумот со шест работни маси, правилата за работа и критериумите за избор на 
проекти, а потоа учесниците работеа на дефинирање на проблемите. 
На оваа сесија, граѓаните идентификуваа и дефинираа вкупно 29 приоритетни проблеми и 
тоа 12 за Грантовата шема од МЛС/СДЦ и 17 за Програмата за рамномерен регионален 
развој на МЛС/БРР.  
Имаше вкупно 20 презентации за идентификуваните проблеми од кои пет од жени, а 15 од 
мажи, а од нив, 19 Македонци и 1 Албанец.  

 
На втората форумска сесија присуствуваа вкупно 52 граѓани од кои 21 жена и 31 

маж. Од нив 41 се Македонци, 9 Албанци, 1 Србин и 1 Ром. Од вкупниот број учесници 21% 
се млади. На оваа сесија граѓаните беа потсетени на критериумите за избор на проекти и им 
беше презентиран начинот на гласање/приоретизирање. Надворешниот експерт, Денис 
Жерновски, ги презентираше предлог концептите подготвени помеѓу двете сесии. За 
Програмата за развој на СИПР (2021-2026) - Грантова шема беа презентирани четири 
концепти, а за Програмата за рамномерен регионален развој на МЛС/БРР, 6 концепти.  
 
Концептите за Програмата за развој на СИПР (2021-2026) - Грантова шема беа: 

1. Авантура парк „Калин камен“ - регионална туристичка атракција 
2. Заштита и превенција од пожари во микрорегионот: Куманово-Липково-Старо 

Нагоричане  (Fireshield) 
3. Регионален културно – туристички центар (LIFE HUB) 
4. Реконструкција и адаптација на стар здравствен објект за општа пракса (амбуланта) 

во Регионална противпожарна станица за рана детекција на пожари во СИПР. 
 Граѓаните, во дискусиите на работните маси ги приоретизираа овие концепти. Рангот 

и приоретизацијата по работни маси можат да се видат во табелата подолу: 
 

Концепт Носител Буџет 

Р
М

 О
б

р
а
з
о

в
а
н

и
е

  

 Р
М

 Ж
и

в
о

т
н

а
 

с
р

е
д

и
н

а
 

Р
М

 Т
у
р

и
з
а

м
  

Р
М

 З
е
м

јо
д

е
л

с
т
в

о
 и

 

р
у
р

а
л

е
н

 р
а
з
в

о
ј 

 

Р
М

 И
н

ф
р

а
с
т
р

у
к
т
у
р

а
 

и
 и

н
д

у
с
т
р

и
ја

 1
  

 Р
М

 И
н

ф
р

а
с
т
р

у
к
т
у
р

а
 

и
 и

н
д

у
с
т
р

и
ја

 1
  

Вкупно 
поени  

Авантура парк „Калин 
камен“ - регионална 
туристичка атракција 

ЦРСПР  
21.525.000 
 

4 1 1 3 3 4 16 

 
1 Овој податок се вади од прашалникот за евалуација 



Реконструкција и 
адаптација на стар 
здравствен објект за 
општа пракса 
(амбуланта) во 
регионална 
противпожарна 
станица за рана 
детекција на пожари 
во СИПР 

ЦРСПР 20.000.000  1  2  3  1   4 1  12 

Регионален културно-
туристички центар 
LIFE HUB  

ЦРСПР 19.000.000   2 3  2  4  2  2  15  

Заштита и превенција 
од пожари во микро-
регионот: Куманово-
Липково-Старо 
Нагоричане 
(Fireshield) 

ЦРСПР 21.644.000  3  4  4  2  1  3   17 

 

Концептите за Програмата за развој на СИПР (2021-2026) - Грантова шема беа: 
1. Реконструкција на улица во с.Матејче, општина Липково. 
2. Реконструкција на ул. Св. Јоаким Осоговски на потег од Осички мост до спој со 
магистрален пат А2,Општина Крива Паланка Фаза 1 од 0+000.00 до 0+400.01 и Фаза 2км                     
0+400.00 до 0+799.03 
3. Набавка на полу-подземни контејнери за смет и набавка на повеќенаменска градежна 
машина за интервенции во зачувување на животната средина, за потребите на општина 
Куманово. 
4. Санација на пешачки патеки во Град Кратово и набавка на Скип 
5. Зачувување на животната средина преку изградба на канализациска мрежа во село 
Лубинци, општина Ранковце и набавка на градежни машина за брзи интервенции при 
поплави и одрони. 
6. Реконструкција на локален пат во село Коинце, општина Старо Нагоричане.  

Граѓаните, во дискусиите на работните маси ги приоретизираа и овие концепти. Рангот 
и приоретизацијата по работни маси можат да се видат во табелата подолу: 
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Вкупно 
поени  

Реконструкција на улици 
во с. Матејче, општина 
Липково 

ЦРСПР  9.849.520 6 5 4 3 1 1 20 

Реконструкција на ул. Св. 
Јоаким Oсоговски на потег 
од Осички мост до спој со 
магистрален пат А2, 
Општина Крива Паланка 
Фаза 1 од 0+000.00 до 
0+400.01 и Фаза 2 км 
0+400.00 до 0+799.03. 

ЦРСПР 12.102.833   4 3  2  5  3  6  23 

Набавка на полуподземни 
контејнери за смет и 
набавка на 
повеќенаменска градежна 
машина за интервенции во 

ЦРСПР 27.226.050   1 6  6  1  2  4  20 



зачувување на животната 
средина, за потребите на 
општина Куманово 

Санација на пешачки 
патеки во град Кратово и 
набавка на скип 

ЦРСПР 7.980.432   5 4  5  6  6  3  29 

Зачувување на животната 
средина преку изградба на 
канализациона мрежа во 
село Љубинци, општина 
Ранковце и набавка на 
градежна машина за брзи 
интервенции при поплави 
и одрони 

ЦРСПР 6.361.518 2 2 1 4 5 5 19 

Реконструкција на локален 
пат во село Коинце, 
општина Старо 
Нагоричане 

ЦРСПР 6.857.328 3 1 3 2 4 2 15 

 
Имаше вкупно 12 презентации за резултатите од приоретизирањето по работни маси од кои 
пет од жени, а седум од мажи, сите Македонци.  

            

 

Преглед на учесници на форумските сесии, вклучително родова застапеност и етничка 

припадност според општиот список 

Сесија 1 2 

Дата на одржување 11 март 27 април 

Вкупен број на учесници - вкупно  
(# млади под 34 години) 

65 (8) 52 (11) 

Број на 
учесници 
од општ 
список 

Пол М 44 31 

Ж 21 21 

Етничка 
припадност 

Мак 50 41 

Алб 12 9 

Тур 0 0 

Срб 2 1 

Вла 0 0 

Ром 1 1 

Др  0 0 

Припадници 
на ранливи 
категории 

Наведете кои: 
______ 

1 0 
 

 

  



Преглед на учесници на форумските сесии, вклучително родова застапеност според 
списоците по работни маси 

Работна маса 

Сесија 1 Сесија 2 

м Ж М ж 

Образование 6 2 6 2 

Животна средина 6 3 6 3 

Туризам 7 2 7 3 

Земјоделство и 
рурален развој 

7 2 5 1 

Инфраструктура и 
индустрија 1 

5 4 5 4 

Инфраструктура и 
индустрија 2 

3 5 1 3 

ВКУПНО 34 18 30 16 

 
 
 
Опишете го текот на форумските сесии и нејзините постигнувања врз основа на 
дневниот ред по сесија: 
 

сесија  главни точки на  
дневниот ред 

главни цели на 
сесијата 

опис на главните презентации 
(тема на презентација и презентер) 

1 1. Презентација на 
Стратешките приоритети на 
Североисточниот плански 
регион и избор на две од нив 
за средствата од Грантовата 
шема на МЛС/СДЦ)  
2. Структурирање на 
форумот 
3. Утврдување на правила за 
работа 
4. Презентација на 
форумскиот процес 
5. Идентификација и 
дефинирање на проблемите 
поврзани со избраните 
приоритетни области од 
Програмата за развој на 
СИПР (2021-2026) - Грантова 
шема МЛС/СДЦ. Дискусија 
по работни маси и 
презентација на проблемите;   
6. Идентификација и 
дефинирање на проблемите 
поврзани со Програмата за 
развој на СИПР (2021-2026) - 
Програмата за рамномерен 
регионален развој на 
МЛС/БРР). Дискусија по 

Да се воспостави 
структура  на 
форумот 
 
Да се изберат две 
приоритетни 
области/стратешки 
цели од Програмата 
за развој на СИПР 
(2021-2026) година  
 
Да се 
идентификуваат 
приоритетни 
проблеми за 
Грантовата шема од 
МЛС/СДЦ и за 
Програмата за 
рамномерен 
регионален развој на 
МЛС/БРР 

1. Гонце Јаковлеска, модератор, ги 
презентираше Стратешките цели и 
приоритети од Програмата за развој 
на СИПР (2021-2026) година 
поделени во 4 области и  11 
подобласти.  
2. Модераторката го објасни процесот 
на структурирање на форумот. 
3. Гонце Јаковлеска, модератор ги 
претстави правилата за работа и 
значењето на форумски процес како 
партиципативно граѓанско учество со 
широко регионално влијание во 
донесувањето одлуки, а воедно 
објасни и како функционира 
форумската структура.  
4. Модераторката го претстави 
форумскиот процес и се осврна на 
критериумите од новиот повик, кои 
мора да бидат исполнети за 
поддршка од проектниот фонд. 
5. По дискусиите на работните маси, 
претставник од секоја маса ги 
презентираше идентификуваните 
проблеми:  
Антонио Давитковски и  Маја 
Јакимова од работната маса (РМ) 
„Образование“;  



работни маси и презентација 
на проблемите. 

Сашко Додевски и Мирослав 
Славковски од РМ „Инфраструктура и 
индустрија бр.1“  
Лидија Митовска од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.2“  
Младен Мицевски од РМ  „Туризам“  
Даниел Павловски и Драган 
Величковски од РМ „Земјоделство и 
рурален развој“  
Деан Илиевски и Ромео Илиевски од 
РМ „Животна средина“  
6. По дискусиите на работните маси, 
претставник од секоја маса ги 
презентираше идентификуваните 
проблеми:  
Урим Сељмани, Мартин Николовски и 
Весна Петрова од (РМ) 
„Образование“;  
Иван Пешевски од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.1“  
Валентина Ангеловска од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.2“  
Младен Мицевски од РМ  „Туризам“  
Иван Ивановски од РМ „Земјоделство 
и рурален развој“  
Милош Димитровски, Цветанка 
Ивановска и Ромео Ивановски од РМ 
„Животна средина“  

2 1. Потсетување на 
правилата за избор на 
проекти 
2. Презентација на начинот 
на гласање  
3. Презентација на предлог 
концептите подготвени од 
страна на надворешниот 
консултант – поврзани со 
избраните приоритетни 
области од Програмата за 
развој на СИПР (2021-2026)-
Грантова шема МЛС/СДЦ 
4. Приоретизирање на 
проекти (рангирање по 
работни маси) и 
соопштување на резултатите 
5. Презентација на предлог 
концептите подготвени од 
страна на надворешниот 
консултант – поврзани со 
Програмата за рамномерен 
регионален развој на 
МЛС/БРР)  
6. Приоретизирање на 
проекти (рангирање по 
работни маси) и 
соопштување на резултатите 

Да се презентираат 
концептите за 
Грантова шема 
МЛС/СДЦ и 
концептите за 
Програмата за 
рамномерен 
регионален развој на 
МЛС/БРР 
 
Да се 
приоретизираат 
концепти за 
Грантова шема 
МЛС/СДЦ и  
концепти за 
Програмата за 
рамномерен 
регионален развој на 
МЛС/БРР 

1. Гонце Јаковлеска, модератор, ги 
презентираше правилата за избор на 
проекти 
2. Модераторката го презентираше 
начинот на гласање/приоретизирање 
на концептите 
3. Денис Жерновски, надворешен 
експерт, ги презентираше концептите 
поврзани со избраните приоритетни 
области од Програмата за развој на 
СИПР (2021-2026)-Грантова шема 
МЛС/СДЦ:  
- Авантура парк „Калин камен“ - 
регионална туристичка атракција 
- Заштита и превенција од пожари во 
микрорегионот: Куманово-Липково-
Старо Нагоричане  (Fireshield) 
- Регионален културно – туристички 
центар (LIFE HUB) 
- Реконструкција и адаптација на стар 
здравствен објект за општа пракса 
(амбуланта) во Регионална 
противпожарна станица за рана 
детекција на пожари во СИПР 
4. По дискусијата на работните маси 
(РМ), учесниците ги приоретизираа 
предложените концепти. Претставник 
од секоја РМ ги презентираше 
резултатите:  



Весна Петрова од (РМ) 
„Образование“; 
Цветанка Ивановска од РМ „Животна 
средина“ 
Валентина Ангеловска од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.2“  
Иван Пешевски од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.1“ 
Младен Мицевски од РМ  „Туризам“  
Иван Ивановски од РМ „Земјоделство 
и рурален развој“  
5. Денис Жерновски, надворешен 
експерт, ги презентираше концептите 
поврзани со Програмата за 
рамномерен регионален развој на 
МЛС/БРР):  
- Реконструкција на улица во 
с.Матејче, општина Липково. 
- Реконструкција на ул. Св. Јоаким 
Осоговски на потег од Осички мост до 
спој со магистрален пат А2,Општина 
Крива Паланка Фаза 1 од 0+000.00 до 
0+400.01 и Фаза 2км                     
0+400.00 до 0+799.03 
- Набавка на полу-подземни 
контејнери за смет и набавка на 
повеќенаменска градежна машина за 
интервенции во зачувување на 
животната средина, за потребите на 
општина Куманово. 
- Санација на пешачки патеки во Град 
Кратово и набавка на Скип 
- Зачувување на животната средина 
преку изградба на канализациска 
мрежа во село Лубинци, општина 
Ранковце и набавка на градежни 
машина за брзи интервенции при 
поплави и одрони. 
- Реконструкција на локален пат во 
село Коинце, општина Старо 
Нагоричане.  
6. По дискусијата на работните маси 
(РМ), учесниците ги приоретизираа 
предложените концепти. Претставник 
од секоја РМ ги презентираше 
резултатите:  
Маја Јакимова од (РМ) 
„Образование“; 
Ромео Ивановски од РМ „Животна 
средина“ 
Валентина Ангеловска од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.2“  
Иван Пешевски од РМ 
„Инфраструктура и индустрија бр.1“ 
Младен Мицевски од РМ  „Туризам“  
Димитар Петровски од РМ 
„Земјоделство и рурален развој“  

 



Опишете го текот на дискусии за време на форумските сесии: 

 

опис на 
главните 
дискусии 

број на дискусии и дискутанти  
(жени/мажи, етничка припадност, 
сектор од кои доаѓаат) 

опис и содржина на дискусијата  
(конкретното прашање или коментар по одреден 
проблем, конкретната идеја или предлог) 

сесија 1 20 дискусии 
5 жени и 15 мажи 
19 Македонци и 1 Албанец 
Според сектори: 7 од општинска 
администрација; 5 од јавна 
администрација; 1 од Совет на 
општина; 3 од граѓанска 
организација; 2 од образование и 2 
од друго 

Антонио Давитковски зборуваше за потребата од 
содржини за туристите кои би ги задржале повеќе 
денови при посетата на регионот.  
Маја Јакимова го потенцираше недостатокот на 
занаетчии кои би можеле да понудат автентични 
изработки за туристите во регионот. 
Сашко Додевски ја истакна потребата од 
интегрирана визија за развој на алтернативниот 
туризам која ќе фати чекор со новото време особено 
преку употребата на дигитални решенија 
Мирослав Славковски зборуваше за проблемот со 
регионалната заштита од пожари во светло на 
минатогодишните големи пожари и недостатокот на 
опрема и соодветни простории. 
Лидија Митовска се осврна на можностите за 
алтернативен туризам и потребата посоодветно да 
се користат природните ресурси и потенцијали на 
регионот. Во таа смисла Митовска ја нагласи 
потребата од комунална, патна и рекреативна 
инфраструктура. 
Младен Мицевски исто така зборување за 
туристичката понуда на регионот која според него е 
неинтегрирана СИПР и не ги користи туристичките 
потенцијали. Тој истакна дека покрај 
инфраструктурата, не се развиени ниту дигиталните 
пристапи. 
Даниел Павловски се осврна на недостатокот на 
откупно-дистрибутивени центри за земјоделски 
производи. Според него, тоа е важно за задржување 
на младите во земјоделството што пак е предуслов 
за развојот на регионот воопшто. 
Драган Величковски се осврна на отсуството на 
современа инфраструктура и содржини за 
заинтересираните посетители.  
Деан Илиевски го истакна проблемот со руинирани 
објекти за противпожарна заштита и недостаток на 
опрема за гасење пожари. 
Ромео Илиевски исто така зборуваше за 
недостаток на опрема, но овој пат за онаа која се 
користи за одржување на канализациските системи. 
Иван Пешевски се осврна на лошата патна 
инфраструктура до туристичките локалитети во 
целиот регион, на старите и дотраени објекти како и 
на недостатокот на објекти за алтернативен 
туризам. Покрај тоа, според него, проблем има и 
заради недостатокот или дотраената опрема за 
извршување на комуналните дејности во регионот. 
Урим Сељмани го истакна недостатокот на објекти 
за развој на културата. 
Мартин Николовски уште еднаш го потенцираше 
недостатокот на патна инфраструктура во 
руралните подрачја на Крива Паланка, а Весна 



Петрова зборуваше за истиот проблем во градското 
подрачје на Кратово. 
Валентина Ангеловска се задржа на неколку 
работи и тоа: на недостатокот на водоснабдителни 
системи во руралните средини во целиот регион, на 
отсуството на основна инфраструктура пристап до 
туристичките локалитети и на лошата патна 
инфраструктура. 
Според Младен Мицевски, проблем е недостатокот 
на обуки за занаетчиски вештини за младите од 
регионот како и лошата или никаква сигнализација 
за патеките, објектите и локалитетите за развој на 
алтернативниот туризам и отсутвото на 
информации за сместувачки капацитети во 
руралните средини кои би се понудиле на туристите. 
Иван Ивановски се осврна на потребата од 
преквалификација и доквалификација на ранливи 
категории од рурални подрачја. Во врска со развојот 
на земјоделството, тој го потенцираше проблемот со 
недостаток на простор за чување и откуп на 
земјоделски производи во регионот. 
Милош Димитровски, како и Ивановски, зборуваше 
за потребата од преквалификација, но и за 
просторот каде би се изведувале обуките. 
Цветанка Ивановска се осврна на комуналниот 
отпад и потребата од набавка на подобри 
контењери за одлагање на сметот. 
Ромео Ивановски го истакна проблемот со опрема 
за одржување на реките и чистење на дивите 
депонии. 

сесија 2 12 дискусии 
5 жени и 7 мажи 
12 Македонци 
Според сектори: 5 од општинска 
администрација; 2 од јавна 
администрација; 1 од Совет на 
општина; 2 од образование и 2 од 
друго 

Во дискусиите на Весна Петрова, Цветанка 
Ивановска, Валентина Ангеловска, Иван Пешевски, 
Младен Мицевски, Иван Ивановски беа пренесени 
дискусиите на нивните работни маси и одлуките за 
рангирање на концептите поврзани со Програмата 
за развој на СИПР (2021-2026) - Грантова шема 
МЛС/СДЦ. 
 
Во дискусиите на Маја Јакимова, Ромео Ивановски, 
Валентина Ангеловска, Иван Пешевски,   
Младен Мицевски, Димитар Петровски беа 
пренесени дискусиите на нивните работни маси и 
одлуките за рангирање на концептите поврзани со 
Програмата за рамномерен регионален развој на 
МЛС/БРР 

 

Табела согласно активности по сесија (се преземаат од записник)  

Табела 1.1. Приоритетни области (сесија 1) 

Р. 
бр. 

Област Предложено 
од 

Рангиран/избран  Забелешка 

1 Интеграција на развојот на 
земјоделството, руралниот 
развој и туризмот во регионот 

СИПР Прворангирана 
41 глас 



2 Подобрување на условите за 
живот преку унапредување на 
инфраструктурата, 
просторното планирање и 
животната средина 

СИПР Второрангирана 

33 гласа 

 

Табела 1.2  
Идентификувани клучни проблеми и препораки од првата форумска сесија (сесија 1) 

Дефиниран проблем Препорака за решавање-
предлог идеа 

Препорачано 
од/до 

Забелешка 

Наплив на туристи кои 
нема каде да го 
поминат свое време 

Авантура парк (Локалитет 
„Калин Камен“) 

Работната маса 
Образование 

Антонио 
Давитковски 

Недостаток на 
занаетчии кои можат да 
понудат автентични 
изработки   

Life hub - Квалификација и 
доквалификација преку 
стекнување на мајсторски 
вештини за занаети кои се 
во изумирање 

Работната маса 
Образование 

Маја 
Јакимова 

Недостаток на 
интегрирана визија за 
развој на 
алтернативниот 
туризам со употреба на 
дигитални решенија 

Искористување на 
природното наследство за 
развој на алтернативен 
туризам. Интернет и 
софвертски решенија за 
сите рути во регионот 

Работна маса 
Инфраструктура 
и индустрија 
бр.1 

Сашко 
Додевски 

Проблем со регионална 
заштита од и детекција 
на пожари  

 Противпожарен дом кој ќе 
биде во функција на целиот 
регион 

Работна маса 
Инфраструктура 
и индустрија 
бр.1 

Мирослав 
Славковски 

Неискористени 
регионални природни 
ресурси и потенцијали 
поради недостаток на 
инфраструктура за 
развој на руралниот и 
алтернативните форми 
на туризмот 

Изградба на авантура парк 

Работна маса 
Инфраструктура 
и индустрија 
бр.2 

Лидија 
Митовска 

Недостаток на 
комунална, патна и 
рекреативна 
инфраструктура, главен 
проблем и предуслов 
за развој на руралниот 
и алтернативните 
форми на туризмот 

Изградба на водовод, одвод 
и авантура парк 

Работна маса 
Инфраструктура 
и индустрија 
бр.2 

 Валентина  
Ангеловска 

Неинтегрирана 
туристичка понуда на 
СИПР со неискористени 
туристички потенцијали 

Простор каде можеме да го 
развиеме руралниот и 
алтернативниот туризам 

Работна маса 
Туризам 

Младен 
Мицевски 

Недоволно развиени 
дигитални пристапи, 
инфраструктура, 
капацитети и понуда за 
алтернативен и рурален 
туризам 

Вметнување на нови 
понуди, апликации и 
спасувачки екипи Работна маса 

Туризам 
Младен 
Мицевски 

Отсуство на откупно -
дистрибутивени 

Во Славишко поле веќе е во 
завршна фаза системот за 

Работна маса 
Даниел 
Павловски 



центари за земјоделски 
производи 

наводнување изведен од 
страна на МЗШВ. Со овој 
откупен центар ќе се 
опфатат повеќе општини и 
ќе се вклучат млади 
земјоделци 

Земјоделство и 
рурален развој 

Отсуство на современа 
инфраструктура и 
содржини  

Еко патеки, адреналински 
паркови, ски-патеки и 
центар точки 

Работна маса 
Земјоделство и 
рурален развој 

Драган 
Величковски 

Руинирани објекти за 
противпожарна заштита 
и недостаток на опрема 
за гасење пожари  

Реконструкција на 
противпожарна зграда и 
набавка на противпожарна 
опрема 

Работна маса 
Животна 
средина 

Деан 
Илиевски 

Недостаток на опрема 
за одржување на 
канализациски системи 

Набавка на возила со висок 
притисок за прочистување 
на канализација 

Работна маса 
Животна 
средина 

Ромео 
Илиевски 

  

Табела 2.2. Презентирани концепти и препораки од втората форумска сесија (сесија 2) 

Препорака -предлог идеа/концепт Препорака за подобрување Забелешка 

Авантура парк „Калин камен“ - 
регионална туристичка атракција 

нема 21.525.000 
 

Реконструкција и адаптација на стар 
здравствен објект за општа пракса 
(амбуланта) во регионална 
противпожарна станица за рана 
детекција на пожари во СИПР 

нема 

20.000.000 
 

Регионален културно-туристички 
центар LIFE HUB  

нема 19.000.000 
 

Заштита и превенција од пожари во 
микрорегионот: Куманово-Липково-
Старо Нагоричане (Fireshield) 

нема 
21.644.000 
 

 

Табела 2.2. Одлуки од форумот на втората форумска сесија (сесија 2) 

Р. 
бр. 

Наслов на концептот Носител/Пар
тнер 

Буџет 
(МКД) 

Број на 
поени 

Ранг 
број 

Забелешк
а 

1 Авантура парк „Калин 
камен“ - регионална 
туристичка атракција 

Центар за 
развој на 
СИПР 

21.525.000 
 

16 2 
 

2 Реконструкција и 
адаптација на стар 
здравствен објект за општа 
пракса (амбуланта) во 
регионална противпожарна 
станица за рана детекција 
на пожари во СИПР 

Центар за 
развој на 
СИПР 

20.000.000 
 

12 4 

 

3 Регионален културно-
туристички центар LIFE 
HUB  

Центар за 
развој на 
СИПР 

19.000.000 15 3 
 



4 Заштита и превенција од 
пожари во микрорегионот: 
Куманово-Липково-Старо 
Нагоричане (Fireshield) 

Центар за 
развој на 
СИПР 

21.644.000 
 

17 1 

 

 

1.2.2. Работа помеѓу сесии – пред и после сесиите 

Опишете ги преземените активности пред и после форумските сесиии.  

 

Времето помеѓу првата и втората форумска сесија беше планирано за проверка на 
идентификуваните проблеми и подготовка на предлог концепти од страна на надворешен 
експерт. Проверката на проблемите се правеше во поглед на критериумите за двете 
програми и можноста, доколку тие бидат развиени како концепти да се реализираат во 
поглед на достапните финансии и времето кое е на располагање за спроведување. За тоа 
беа направени консултации со тимот на СИПР но и со претставници на сите општини во 
регионот. Улогата на општините е клучна во поглед на изведливоста на концептите, а 
подоцна и проекти. Затоа. Во периодот меѓу двете сесии тие беа консултирани, а 
подготовката на концепти во голема мерка се базирање на информациите и документацијата 
кои тие ги поседуваат. Овие конслутации резултираа со четири предлог концепти за 
Програмата за развој на СИПР (2021-2026) - Грантова шема МЛС/СДЦ и шест предлог 
концепти за Програмата за развој на СИПР (2021-2026) - Програмата за рамномерен 
регионален развој на МЛС/БРР). 

 

 
2. ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ 

Со каков вид проблеми и предизвици се соочуваат во спроведувањето?  

Што преземавте за надминување на тешкотиите, кој беше вклучен во решавањето на 

проблемот, и сл.  

Наведете неколку научени лекции како резултат на реализираните активности. 

 Проблеми/ 
предизвици 

Преземени активности за 
нивно надминување 

Научени лекции 

Несоодветна родова 

застапеност на првата 

форумска сесија  

Дополнителна мобилизација   Поканетите некогаш се спречени 

да присуствуваат и учествуваат, 

важно е да им се напомене дека 

нивната замена треба да биде 

соодветна 

 

3. РЕЗИМЕ  

Накратко наведете ги резултатите  од форумот,  приоритетни проекти, препораките и 

следните планирани активности поврзани со форумот:  

Во текот на форумскиот процес беше воспоставена структурата на форумот, кој 
функционираше со шест работни маси. Учесниците идентификуваа две приоритетни области 
од Стратешките цели и приоритети од Програмата за развој на СИПР (2021-2026) година и 
тоа: „Интеграција на развојот на земјоделството, руралниот развој и туризмот во 
регионот“ и „Подобрување на условите за живот преку унапредување на 
инфраструктурата, просторното планирање и животната средина“. Водејќи се од овие 
приоритетни области, тие идентификуваа вкупно 12 приоритетни проблеми за Програмата за 
развој на СИПР (2021-2026) - Грантова шема МЛС/СДЦ. Покрај тоа, учесниците 
идентификуваа 17 приоритетни проблеми за Програмата за развој на СИПР (2021-2026) - 
Програмата за рамномерен регионален развој на МЛС/БРР). Помеѓу двете форумски сесии се 
одвиваа консултации со СИПР и општините од регионот на основа на кои, ангажираниот 



надворешен експерт подготви вкупно 10 концепти и тоа четири за Грантовата шема МЛС/СДЦ 
и 6 за Програмата за рамномерен регионален развој на МЛС/БРР.   
Предлог концептите беа презентирани на втората форумска сесија, учесниците дискутираа за 
нив и ги приоретизираа на работните маси.  
Три најприоритетни концепти за Грантовата шема МЛС/СДЦ се:  
1. Заштита и превенција од пожари во микрорегионот: Куманово-Липково-Старо Нагоричане  
(Fireshield) 
2. Авантура парк „Калин камен“ - регионална туристичка атракција 
3. Регионален културно – туристички центар (LIFE HUB)  
Шест концепти за Програмата за рамномерен регионален развој на МЛС/БРР) беа 
приоретизирани на следниот начин:  
1. Санација на пешачки патеки во Град Кратово и набавка на Скип  
2. Реконструкција на ул. Св. Јоаким Осоговски на потег од Осички мост до спој со магистрален  
пат    А2,Општина Крива Паланка Фаза 1 од 0+000.00 до 0+400.01 и Фаза 2км  
0+400.00 до 0+799.03 
3. Реконструкција на улица во с. Матејче, општина Липково 
4. Набавка на полу-подземни контејнери за смет и набавка на повеќенаменска градежна  
машина за интервенции во зачувување на животната средина, за потребите на  
општина Куманово 
5. Зачувување на животната средина преку изградба на канализациона мрежа  
во село Љубинци, општина Ранковце и набавка на градежни машина за брзи  
интервенции при поплави и одрони 
6. Реконструкција на локален пат во село Коинце, општина Старо Нагоричане. 
 
По завршување на втората форумска сесија надворешниот експерт ќе ги финализира 
концептите и за секое од нив во соработка со координаторот од СИПР и општините ќе 
подготви апликација за предлог проект. Трите кои се однесуваат на Грантовата шема 
МЛС/СДЦ ќе бидат подготвени во соодветен форумулар и доставени до Комисијата за 
евалуација. Апликациите за предлог проекти за Програмата за рамномерен регионален 
развој на МЛС/БРР ќе бидат доставени до Советот за развој на планскиот регион. 

 

Место, ден, месец, година  Одговорно лице 

Куманово, 3 мај 2022 година Гонце Јаковлеска - Модератор 

 

Прилози: 

Списоци на учество 

Записници од форумски сесии 

Листа на приоритетни проекти и препораки 

Фотографии 

Евиденција на медиумски активности (линкови, објави и сл.) 




