
Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој ( “Службен весник на РМ”Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој ( “Службен весник на РМ”

бр .63/07), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана на 

ден 28.12.2010 година го донесе следниот:

АКЦИСКИ  ПЛАН  ЗА  2011 ГОДИНА

ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА  НА  ПРОГРАМАТА  ЗА  РАЗВОЈ  НА    

ЈУГОЗАПАДНИОТ  ПЛАНСКИ РЕГИОН



Акцискиот план за работа на Центарот за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во
стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се
поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, која во текот на месец март о.г. ја усвои Советот
за развој на регионот, по нејзината доработка согласно забелешките доставени од ресорните министерства и неопходите дополнувања и
ажурирања со најновите статистички показатели. Во овој базичен документ за развој на регионот определени се приоритетите и мерките,
така што низ овој Акциски план, преку проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански

регион.

Битно е да напомене дека дел од проектите што започнаа да се реализираат во тековнава година, со дел од активности, се пренесуваат
за следната 2011 година, што е резултат на доцнењето во трансферот на средствата по проектите одобрени за 2009 година од БРР. Воза следната 2011 година, што е резултат на доцнењето во трансферот на средствата по проектите одобрени за 2009 година од БРР. Во
овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион ги достави до БРР за
тековнава година, а кои се позитивно оценети од страна на Комисијата и чекаат формално одобрување од страна на Советот за

регионален развој на РМ.

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во годината што изминува, достави поголем број проекти и до меѓународните
донатори, Компонентите 2,3 и 4 од ИПА инструментите, така што очекуваме, согласно предвидените процедури, да се пристапи кон

нивно одобрување и реализација во 2011 година.



Р.бр Мерка Времетраење

I.1.1 Јакнење на 

улогата на 

општините во 

планирањето и 

реализацијата на 

регионалниот 

развој

12 месеци

I.1.1 Јакнење на 

улогата на 

општините во 

планирањето и 

реализацијата на 

регионалниот 

Развој на локални и регионални 

структури и партнерства за 

остварување на регионален 

економски раст 

1. Основање на ЛАГ-ови 

2. Обуки за ЛАГ-ови

3. Креирање мрежи

4. Јакнење на МОС

12 месеци 1.800.000,00 ЦРЈЗПР, ЕЛС, јавен, 

приватен и НВО 

сектор

Проект Активности ПартнериИзнос

1.Обуки  од доменот на 

регионалната политика                               

Подигнување на капацитетите на 

ЕЛС за предлагање и 

реализација на регионални 

проекти

600.000,00 ЦРЈЗПР, ЕЛС,

Научни и образовни 

институции,

Совет за развој на 

ЈЗПР

ПРИОРИТЕТ I: Економски раст постигнат со квалитетно ниво на знаење и вештини на човечкиот капитал, развиени мали и средни 

претпријатија и препознатливи производи поврзани со географското потекло 

регионалниот 

развој   

I.1.4 Трансфер на 

знаења и 

искуства 

Студиски патувања 1.Посета на регионални агенции 

во ЕУ

2.Размена на искуства

3.Воспоставување партнерства и 

склучување на меморандум за 

соработка

4.Градење мостови

12 месеци 2.000.000,00 Совет за развој на 

Југозападен плански 

регион, 

ЦРЈЗПР, ЕЛС

I.2.4 Промоција на 

регионот

Промоција на Центарот за развој 

и претставување на Програмата 

за развој и активностите

1.Презентации пред сите 

заинтересирани субјекти, пред 

партнерите и во медиумите  

6 месеци 300.000,00 ЦРЈЗПР со сите 

општини, МЛС и БРР

I.4.1 Обуки за 

подигнување 

нивото на 

продуктивност и 

намалување на 

трошоците во 

производство

Бизнис инкубатор и развој на 

туризмот:Креирање работни 

места за млади

1.Креирање бизнис инкубатор

2.Креирање нови бизниси за 25 

млади претприемачи

3.Организирање обуки во 

доменот на туризмот

18 месеци 1.725.000,00 ЦРЈЗПР со ПСМ(МК) 

и АЦЕР(АЛ) 



Р.бр Мерка Времетраење

II.2.3 Техничка 

документација за 

изградба на нови  

колекторски 

системи со 

пречистителни 

станици

Изработка на студија за 

решавање на проблемот со 

отпадни води (Кичево,Зајас, 

Осломеј,Пласница, Другово и 

Вранештица)

1.Изработка на идеен проект за 

изградба на колекторски систем 

во Пласница и дел од 

Вранештица                                             

2. Превод на Студијата                     

3. Презентација на студијата

3 месеци 1.600.000,00 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 

консултантска куќа

II.2.2 Техничка 

документација за 

дооформување и 

комплетирање на 

постојни 

Физибилити студија за 

одведување на отпадните води 

од Градиште до Св.наум

1. Изработка на физибилити 

студија                                                                

2. Печатење на Студијата             

3. Презентација на студијата  

10 месеци 1.535.000,00 ЦРЈЗПР и општините 

Охрид, Струга и 

Дебрца

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна 

и ИКТ инфраструктура

Проект Активности Износ Партнери

постојни 

колекторски 

системи 

II.2.2 Техничка 

документација за 

дооформување и 

комплетирање на 

постојни 

колекторски 

системи 

Изработка на техничка 

документација за фекална 

канализација за Вевчани и 

струшко

1. Изработка на основен проект                                       

2. Ревизија на основен проект             

3. Презентација на изработениот 

проект и негово печатење

10 месеци 1.535.000,00 ЦРЈЗПР и општините 

Вевчани, Струга и 

Охрид

II.1.4 Одржување на 

системи за 

водоснабдување 

и изработка 

техничка 

документација за 

замена на 

азбестни цевки

Набавка на опрема за 

детектирање на губиток на 

водите во регионот

1. Набавка на опрема                                       

2. Обука за ракување

11 месеци 2.890.000,00 Центар за развој и 13-

те општини од 

регионот, Јавни 

општински 

претпријатија



Р.бр Мерка Времетраење

III.1.4 Поттикнување и 

промоција на 

производство на 

органска храна

Промоција на земјоделски и 

млечни производи во 

Југозападниот плански регион

Преостанати активности            

1. Изработка на брошура 

(2000х4јазици)                                   

2. Ажурирање на ВЕБ портал             

3. Мобилни лаборатории за 

квалитет на земјиште                   

4.Финална презентација на 

продукти од регионот    

4 месеци 1.700.000,00 ЦРЈЗПР, Сите 13 

Општини од ЈЗПР 

ПРИОРИТЕТ III Агро бизнис конципиран на современ концепт на производство на земјоделски производи 

препознатливи за регионот и одржлив рурален развој базиран на современи знаења и технологии 

Проект Активности Износ Партнери

Р.бр Мерка Времетраење

IV.1.4 Организирање 

манифестации со 

културни и 

природни 

содржини и 

традиционални 

вредности

Организирање карвани со 

фолклорни групи, презентација 

на традиционална храна, 

спортски активности и етно 

претстави

1. Изработка на промотивни 

материјали (календар на настани, 

флаери, програма)                              

2. Спортски настани                      

3. Театарски претстави                   

4. ДВД видео за регионот                      

5. Презентација на 

традиционална храна и носии        

6. Хепенинг  

12 месеци 2.806.000,00 ЦРЈЗПР со сите 13 

општини

Износ Партнери

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

Проект Активности



Р.бр Мерка Времетраење

IV.2.2 Сигнализација и 

обележување на 

заштитените 

локалитети и 

објекти

Мапирање на туристичките и 

другите значајни локалитети и 

објекти во Југозападниот 

плански регион

1.Изработка на 102 

информативни табли                                                                                                                                                        

2.Софтверско решение за е-

киосци                                                                                                                                                                        

3. Изготвување техничка 

документација за поставување на 

инфо таблите и е-киосците                                                         

4. Набавка на 16 е-киосци  (4 

Охрид, 4 Струга, 2 Кичево, 2 

Дебар)                                                                                                          

5. Изработка на промотивна 

брошура и мапа за регионот                           

12 месеци 9.096.858,00 ЦРЈЗПР со сите 13 

општини 

Партнери

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

АктивностиПроект Износ

IV.3.2 Креирање 

туристички 

програми за 

селективни 

видови туризам

Промовирање "магнетни места" 

и вмрежување

1. Мапа на магнетните места во 

Македонија и Грција                                                                                                                                    

2. Книга на локални продукти                                                  

3. ДВД видео                                    

4. ВЕБ портал                                      

5. Работилници                                                                                          

6. Студија за рурален туризам                                                       

7. Креирање на пилот туристички 

аранжмани                                                                                

8. Промотивна тура во четирите 

партнерски региони                                                                                                                                                                                                       

9. Финална конференција

15 месеци 5.412.000,00 ЦРЈЗПР со ЦРЈИПР, 

Агенции за развој од 

Солун и Пела (Грција)

ЦРЈЗПР со сите 13 

Општини 

12 месеци1. Маркетинг и медиумско 

претставување

2. Изработка и ажурирање на 

ВЕБ портал                                                                                                                                                           

3. Електронска книга за регионот

500.000,00Издавање 

каталози, 

проспекти и друг 

печатен 

материјал и 

промоција преку 

медиумите

Промотивни активностиIV.5.2



Р.бр Мерка Времетраење

V.4.4 Мониторинг на Поставување мерен пункт за 1. Пробни мерења и анализи за 12 месеци 4.200.000,00 ЦРЈЗПР и Општините 

12 месеци 8.191.570,00 ЦРЈЗПР со сите 13 

општини во рамки на 

регионот

V.6.1 Унапредување на 

системот за 

примарно 

собирање на 

отпад

Селектирање на отпад и набавка 

на садови за општините од 

Југозападниот плански регион

1. Идентификација на откупувачи 

на пластичен отпад и хартија                                     

2. Дефинирање на локации за 

откупни пунктови  и поставување 

контејнери                                                                                                                                                 

4. Набавка и монтажа на 423 

контејнери                                       

5. Кампања, изработка на ТВ спот 

и флаери                                                                           

6. Работилници                         

Проект Активности Износ Партнери

ПРИОРИТЕТ V Еколошки чисто подрачје со заштитени вода, воздух и почва, и одржливо користење на обновливи 

извори на енергија

примената на 

стандардите за 

заштита на 

квалитетот на 

воздухот, водата 

и почвата

емисија на гасови и 

загадувањето на воздухот од 

ТЕЦ "Осломеј" и изработка на 

студија со предлог-мерки за 

заштита од загаденоста на 

воздухот

воздух, почва и пепел                               

2. Изготвување техничка 

докуменетација за поставување 

на опрема                                                                                                                                                                                               

3. Набавка на мерни инструменти 

за квалитет на воздух                                                                                                                           

4. Студија за квалитет на 

воздухот                                                                                                                                                                          

5. Обука за ракување со опрема

Осломеј, Зајас и 

Кичево

V.4.1 Креирање на 

управувачки 

активности за 

примена на 

стандарди при 

испуштање на 

хемиски и др. 

загадувачи во 

површинските и 

подземните води

Изработка на анализи и студија 

за квалитетот на водата во 

реката Црн Дрим и Глобочичко и 

Дебарско езеро

1. Анализи на квалитетот на 

водата по извршените мерења                                

2. Изработка на студија                                                              

8 месеци 1.200.000,00 ЦРЈЗПР и општините 

Охрид, Струга, Дебар 

и Центар Жупа



Р.бр Мерка Времетраење
VI.2.1 Креирање на 

олеснување за 

живот и работа 

во општините со 

емигративни 

карактеристики и 

руралните 

средини

Интегрирање на жените од 

малцинските заедници на 

пазарот на труд

1. Кампања за подигнување на 

можностите за вработување на 

жени                                                                                                      

2. Центри за поддршка                                                                                                                             

3. Обуки за претприемачи           

4.Креирање на мрежи на женски 

НВО-а

15 месеци 12.917.152,00 ЦРЈЗПР со Институт 

за етнички прашања 

(Словенија), Сите 13 

Општини од ЈЗПР 

Проект Активности Износ Партнери

ПРИОРИТЕТ VI Развиена социјална инфраструктура, со мрежа на ефикасни услуги, за достоинствен живот и пристоен 

стандард на живеење


