
 

Меѓународна конференција 

„Предизвици и перспективи во регионалниот илокалниот развој” 

-Децентрализација и ЕУ пристапување- 

 

26-27 ноември, 2015, Скопје, Република Македонија 

Хотел Континентал 

 

Програма 

Ден 1, 26-ти ноември(четврток) 

09.00-09:30 Регистрација на учесниците, кафе за добредојде 

09:30-10.15 Отварање 

 

Модератори 

Г-дин Ризван Сулејмани 

 

 

Поздравно обраќање 

 

- Г-дин Лирим Шабани, министер за локална самоуправа на 

Република Македонија 

 

-Г-дин Муса Џафери, заменик претседател на Владата на 

Реублика Макеоднија одговорен за имплементација на 

Охридскиот рамковен договор 

 

- Г-дин Коце Трајановски, претседател на Заедницата на 

единиците на локалната самоуправа во Република Македонија 

(ЗЕЛС) 

 

- Г-ѓа Луиза Винтон, постојан претставник на УНДП во 

Република Македонија 

 

-Г-дин Ханс-Хелге Зандер, заменик амбасадор на Германија во 

Република Македонија,задолжен за економски прашања 

 

-Г-ѓа Катарина Штокер- заменик директор на мисија, Амбасада 

на Швајцарија во Република Македонија 

 

 

10.15-11.00 Изјави за медиумите 

Кафе пауза 

Експо (Центри за развој на планските региони и општини) 

11.00-12.00  Процесот на децентрализација и одржлив развој – 

предизивици, решенија и перспективи  

 

Модератор 

Г-дин Тони Поповски, 

Координатор за децентрализација и локални развојни иницијативи, 

УНДП 

 

-поранешни министри за локлана самоуправа во Р. Македонија, 



-заменик министер за локална самоуправа, г-дин Љупчо 

Пренџов 

-директор на Бирото за регионален развој, г-дин Џемаил 

Елмази 

 

 

12.00-13.45 

 

 Регионалниот развој во перскпетива на ЕУ 

 

Модератор 

Г-дин Јуриј Кобал 

ОИКОС, одржливразвој, Словенија, Хрватска, ЦрнаГора, Србија 

 

 „Регионална развојна политика, предизивици и 

можности за Р.Македонија”, 

-Г-ѓа Билјана Цветановска Гугоска,државен секретар во 

Министерството за локална самоуправа, 

Република Македонија 

 

 “Нормативна и институционална рамка за регионален 

развој во Р.Косово-Еу перспектива”, 

-Г-дин Бесник Османи, државен секретар во Минситерствотоза 

локлана самоуправа,  

Република Косово  

 

 “Меѓународно поврзување на регионите и на општините 

за решавање на глобалните предизвици”   

-Г-дин Мартин Братанич, директор, Регионална развојна 

агенција-Посавје 

Република Словенија 

 

 “Хоризонтална и вертикална координација на политиката 

за рамномерен регионален развој” 

-Г-дин Зоран Крајовски, Канцеларија на потпретседателот на 

Владата на Република Македонија одговорен за економски 

прашања и економски развој, 

Република Македонија 

 

 “Искуствата за воспоставување на меѓународна мрежа” 

-Г-ѓа Ирена Џимревска, SWG - раководител,  

 Работна група за региоанлен рурален развој во ЈИЕ,  

Република Македонија 

 

 

Прашања и одговори / Дискусија 

Заклучоци од страна на модераторот (компаративна анализа) 

13.45-15.00 Ручек 

Експо (Центри за развој на планските региони и општини) 

15.00-16.45  

 Како до оддржлив локален раст и развој 

 

Модератор 

Г-дин Азис Положани 

 



 „Моменталната состојба на политиката и 

институционална поставеност за одржлив локален 

развој во Република Македонија” 

-Г-ѓа Елена Петканoвска, раководител на сектор, Министерство 

за локлна самоуправа,  

Република Македонија 

 

 “Одржливиот развој преку поттикнување на социјалниот 

бизнис како инструмент на локалната власт” 

-Г-дин Кастриот Сулка, директор, Институтот за одржлив 

развој,  

Република Албанија 

 

 "Развој базиран на иновации - научените лекции од 

Република Чешка" 

-Г-дин Томас Власак,експерт за Економски развој,Берман 

Гроуп 

Република Чешка 

 

 “Препораки за подобрување на планирањето и 

имплементацијата на регионалната политика” 

-Г-дин Јуриј Кобал, ОИКОС, одржлив развој, Словенија,                      

Хрватска, Црна Гора, Србија 

Република Словенија 

 

 “Потреба од анализирање на децентрализацијата во 

земјите од Западен Балкан,случајот наБИХ,АЛ, МК и КС ” 

-Г-дин Бесник Тахири, Директор, Косовски институт за локална 

управа,  

Република Косово 

 

 

Прашања и одговори / Дискусија 

Заклучоци од страна на модераторот (компаративна анализа) 

17:00-18:00 Слободна програма  

18.00-19.30 Организирана туристичка прошетка во град Скопје 

19:30-22:00 Вечера во национален ресторан 

 Затворање на Ден 1 

 

Ден 2, 27 ноември (петок) 

08.30-09.00 Регистрација на учесниците 

09:00-11.00  

 Регионалната политика и конкурентноста 

Инвестиции, поддршка за малите и средни  

претпријатија 

 

Отварање/Модератор 

Г-дин Јуриј Кобал, 

ОИКОС, одржлив развој, Словенија,               

Хрватска, Црна Гора, Србија 

 

 „Регионална конкурентност, индикатори и искористување 



на податоците за развивање на стратегии„ 

-Г-дин Дарко Вуковиќ,  професор, Академија Белград, 

Република Србија 

 

 „Зајакнување на капацитетите на центрите за поддршка 

на бизнисот – Како да ја зголемиме иновативноста кај 

локалните компании? „ 

-Г-дин Радмил Поленаковиќ,  професор, Универзитет Кирил и 

Методиј-Скопје,  

Република Македонија 

 

 „Економски развој и територијална конкурентност„ 

-Г-дин Душан Кулка, експерт за Економски развој,  

Берман Гроуп 

Република Чешка 

 

 „Кластерот како инструмент за подобрување на 

регионалната конкурентност„ 

-Г-дин Александар Караев, ГИЗ,LEIWW-советник, приватен 

сектор-Регионален и локален економски развој 

Република Македонија 

 

Прашања и одговори / Дискусија 

Заклучоци од страна на модераторот (компаративна анализа) 

11.00-11:30 Кафе пауза 

Експо (Центри за развој на планските региони и општини) 

11.30-13.00  

 Иновативни практики за локален и регионален развој  

 

Модератор 

Г-дин Тони Поповски, 

Координатор за децентрализација и локални развојни иницијативи, 

УНДП 

 

 „ Мрежа за инклузивен развој во Вардарскиот плански 

регион„ 

-Г-ѓа Жанета Чаушевска, градоначалник на Градско, 

Република Македонија 

 

 “Локалниот развој во координација со регионалните 

стратегии“ 

-Г-дин Дамијан Јаклин,градоначалник на Велика Полана,  

Република Словенија 

 

 “Прекуграничната соработка и регионалниот развој” 

-Г-ѓа Емилија Героска-раководител на   Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион, 

Република Македонија 

 

 “Локалниот развој во услови на двостепената 

децентрализација – искуството на Албанија“ 

-Г-ѓа Ана Веруши, претседател на Советот на регионот Корча,  

Република Албанија 



 

Прашања и одговори / Дискусија 

Заклучоци од страна на модераторот (компаративна анализа) 

13.00-13.30 Кафе пауза 

 

Експо (Центри за развој на планските региони и општини) 

13.30-15.00  

 Модели на управување на локално и регионално ниво 

 

Модератор 

Г-дин Ризван Сулејмани 

 

 „Иновации во управувањето” 

-Г-дин Мушараф Расол Цијан,Државен Универзитет-Џорџија,  

САД 

 

 “Меѓуопштинската соработка во Република Македонија” 

-Г-дин Илмиасан Даути, Експерт за локална управа/проектен 

менаџер, УНДП-Скопје 

 

 „Собрание на градоначалници и меѓу-регионална 

соработка„ 

-Г-ѓа Жулиета Ѓуркова, раководител на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион, 

Република Македонија  

 

 „Социјални партнерства„ 

-Г-ѓа Афердита Хаџијаха Имери, експерт за социјална             

инклузија и иновации  

Република Макеоднија 

 

Прашања и одговори / Дискусија 

Заклучоци од страна на модераторот (компаративна анализа) 

15.00-16.00 Ручек 

16:00 Затворање на конфернецијата 

 

https://www.facebook.com/musharraf.cyan?ref=br_rs
https://www.facebook.com/musharraf.cyan?ref=br_rs
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