
 

 
 

 

 

 

 

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 05.12.2012 година го разгледа и донесе следниот: 

 

 

 

 

АКЦИСКИ  ПЛАН  ЗА  2013 ГОДИНА 

ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА  НА  ПРОГРАМАТА  ЗА  РАЗВОЈ  НА 
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Акцискиот план за реализација на Програмата 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 март 2010 година ја усвои Советот за 

развој на регионот. 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 се напомене дека дел од проектите што започнаа да се реализираат на крајот од 2012 година, во поголем дел, се пренесуваат 

за следната 2013 година, што е резултат на доцнењето со потпишувањето на Договор со БРР за проектите одобрени за 2012 година. Во 

овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион планира да ги достави до 

БРР за 2013 година.  

 

Бидејки ова е акциски план за реализација на Програмата за развој на ЈЗПР, во него се поместени  и проекти кои  ги имплементираат 

општините или други субјекти како НВО и слично што се на територијата на ЈЗПР а за кои ЦРЈЗПР има информација. 

 

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во изминатиот период, достави предлог проекти и до меѓународните донатори, 

Компонента 2 од ИПА Пекугранична соработка со Албанија така што очекуваме, согласно предвидените процедури, да се пристапи 

кон нивна реализација во 2013 година.    

 

 

 

 

 

 

 



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 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

I.1.3 Подигнување на 

капацитетите на ЦР за ПЦМ 

и РР 

Обуки 1.Подготовка на проектна 

апликација за ФП7                    

2.Имплементација и 

менаџмент на ФП7 

проекти 

6 месеци 800.000 ЦРЈЗПР, МЛС, 

ГИЗ РЕД ШАРС, 

УНДП 

I.1.4 Трансфер на знаења и 

искуства 

Студиски патувања 1.Посета на регионални 

агенции во ЕУ 

2.Размена на искуства 

3.Воспоставување 

партнерства 

12 месеци 350.000 Совет за развој 

на Југозападен 

плански регион,  

ЦРЈЗПР, ЕЛС 

I.2.4 Промоција на регионот Промоција на 

потенцијалите на 

Југозападниот 

плански регион 

1.Презентации пред сите 

заинтересирани субјекти 

во земјата и странство, 

пред партнерите и во 

медиумите 

6 месеци 350.000 ЦРЈЗПР со сите 

општини, МЛС, 

БРР, јавен и 

приватен сектор 

I.2.4 Промоција на регионот Печатење мапа на 

ЈЗПР со значајни 

природни и 

културни 

знаменитости 

1.Прибирање податоци, 

подготовка и дизајн                   

2.Печатење мапа                     

3.Презентација на мапата 

6 месеци 580.000 ЦРЈЗПР со сите 

општини од 

регионот 

I.5.4 Иницијативи за 

препознатливи производи од 

регионот 

Заживување и 

поттикнување на 

старите занаети 

1.Вмрежување на 

занаетчии   и нивно 

вклучување за продажба 

преку е-продавници. 

12 месеци 300.000 ЦРЈЗПР, комора 

на занаетчии, 

носители на е-

продавници 

 

 



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

инфраструктура 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

II.1.3 Изработка на техничка 

документација за патни 

правци 

Изградба на дел од 

локален пат за 

с.Рамне во должина 

од 1км 

Изградба на дел од 

локален пат 

3 месеци 5.928.427 Општина 

Македонски 

Брод 

II.1.3 Изработка на техничка 

документација за патни 

правци 

Изведба на локален 

пат во н.м. Зајас-

Челиковци 

Изведба (асфалтирање) 

на локален пат 

3 месеци 4.735.163 Општина Зајас 

II.1.3 Изработка на техничка 

документација за патни 

правци 

Уредување на 

локален пат за 

с.Баниште 

Уредување локален пат 2 месеци 2.124.224 Општина Дебар 

II.2.2 Техничка документација за 

дооформување и 

комплетирање на постојни 

колекторски системи 

Ревизија на основен 

проект за 

регионален 

колектор за во 

општина Дебрца  

1. Ревизија на основен 

проект      2. 

Презентација пред Совет 

за развој на ЈЗПР 

2 месеци 171.275 ЦРЈЗПР и 

општините 

Дебрца, Струга и 

Охрид 

II.2.3 Техничка документација за 

изградба на нови  

колекторски системи со 

пречистителни станици 

ИПА апликација за 

реализација на 

систем за 

одведување отпадни 

води во Кичевски 

микро-регион, во 

соработка со 

МЖСПП 

1.Акциски план со 

МЖСПП и СЕП                                             

2. Подготовка на ИПА 

апликација           

12 месеци 20.000.000 МЖСПП, СЕП, 

ЦРЈЗПР, ЕЛС, 

консултантска 

куќа 

 

 

 



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

инфраструктура 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

II.2.3 Техничка документација за 

изградба на нови  

колекторски системи со 

пречистителни станици 

Изградба на 

транзитен цевковод 

за фекална 

канализација 

с.Ложани, Ново 

село, Ливада, 

Делогожди, Џепин и 

Корошишта - трета 

фаза 

1.Изградба транзитен 

цевковод 

6 месеци 4.568.211 Општина Струга 

II.2.3 Техничка документација за 

изградба на нови  

колекторски системи со 

пречистителни станици 

Поврзување на 

секундарна 

канализациона 

мрежа с.Велешта на 

примарен колектор 

до пречистителна 

станица 

1. Изведба на секундарна 

канализациона мрежа 

6 месеци 4.242.071 Општина Струга 

II.2.4 Одржување на системи за 

водоснабдување 

Доводна водоводна 

мрежа од с.Шум до 

с.Франгово завршна 

фаза 

Изградба на доводна 

водоводна мрежа 

3 месеци 1.919.894 Општина Струга 

II.2.4 Одржување на системи за 

водоснабдување 

Замена на азбестни 

водоводни цевки во 

населено место 

Тајмиште (општина 

Зајас) 

Замена на 1100 м 

цевковод 

3 месеци 730.000 Општина Зајас 

 



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

инфраструктура 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

II.2.4 Одржување на системи за 

водоснабдување 

А.Б. Мостови и 

расчистување и 

регулирање на 

речното корито на 

р.Суводолица 

Расчистување и 

регулирање на речно 

корито 

3 месеци 1.535.888 Општина 

Пласница 

II.3.3 Креирање електронска база 

на податоци за регионот 

Подготовка и 

креирање на е-база 

на податоци за 

категории на 

земјиште во 

сопственост на 

општините 

1.Подготовка на 

елементи за базата на 

податоци                  

2.Собирање податоци и 

полнење на базата                   

3.Презентација 

12 месеци 2.100.000 ЦРЈЗПР и 

општините од 

регионот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

III.1.4 Поттикнување и промоција 

на производство на органска 

храна 

Брендирање на 

типични 

земјоделски и 

млечни производи 

во Југозападниот 

плански регион 

1.Подготовка на 

документација и 

доставување до ресорни 

министерства                                  

2. Акти и стратегија  на 

РАГ                          

3. Колективна (трговска) 

марка 

12 месеци 422.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 

МСП, МЗШВ 

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

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

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 

информативни табли                                                               

2. Изготвување техничка 

документација и 

поставување на инфо 

таблите          

10 месеци 2.035.000 ЦРЈЗПР со сите 

13 општини 

IV.3.1 Студија за  можностите за 

развој на селективни видови 

туризам 

Изработка на 

студија за 

туристичките 

потенцијали на 

регионот 

1. Изработка на студија                

2. Презентација 

10 месеци 1.785.000 ЦРИПР, 

Општините, 

Туристички 

кластер, 

Агенција за 

промоција на 

туризам, Научно-

образовни 

институции 



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

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

IV.5.2 Издавање каталози, 

проспекти, и промоција 

преку медиуми 

ВЕБ промоција на 

културно и 

природно богатство 

1. Полнење на база на 

податоци на ВЕБ 

платформа со виртуелна 

тура низ регионот                                                                    

2. Презентација на ВЕБ 

платформа         

8 месеци 450.000 ЦРЈЗПР со сите 

13 општини, 

Агенција за 

промоција на 

туризмот на РМ 

IV.5.2 Издавање каталози, 

проспекти, и промоција 

преку медиуми 

Промотивни 

активности 

1.Маркетинг и 

медиумско 

претставување 

2. Ажурирање на ВЕБ 

портал 

10 месеци 200.000 ЦРЈЗПР со сите 

13 Општини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

енергија 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

V.4.1 Креирање на управувачки 

активности за примена на 

стандарди 

Физибилити студија 

за третирање 

отпадни води што се 

влеваат во реката 

Црн Дрим од Струга 

и Дебар 

1.Изработка на 

физибилити студија        

2.Презентација на 

студијата   

6 месеци 1.365.000 ЦРЈЗПР и 

општините 

Струга, Дебар и 

Центар Жупа 

V.4.4 Мониторинг на примената 

на стандардите за заштита на 

квалитетот на воздух, вода 

Поставување 

дополнителен модул 

во мерен пункт 

Осломеј 

1. Набавка и инсталирање 

на дополнителен модул                                                                                                        

2. Презентација 

4 месеци 765.000 ЦРЈЗПР и 

Општините 

Осломеј, Зајас и 

Кичево 

V.6.1 Унапредување на системот 

за примарно собирање на 

отпад 

Селектирање на 

отпад и набавка на 

опрема (балирки и 

преси) во 

Југозападниот 

плански регион 

Набавка на 2 балирки 6 месеци 1.291.500 ЦРЈЗПР со сите 

13 општини во 

рамки на 

регионот 

V.7.4 Студии за производство на 

електрична енергија со 

користење на соларни 

системи 

Зголемување на ЕЕ 

и користење на 

обновлива енергија 

во прекуграничен 

регион 

1. Кампањи за подигање 

на јавна свест, 

едукативни програми за 

јавност                  

2.Утврдување на ОИЕ и 

ЕЕ - пилот проект со 

активности 

12 месеци 5.000.000 ЦРЈЗПР, 

МАЦЕФ, Регион 

Корча (Албанија) 

 

 

 



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

енергија 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

V.7.4 Студии за производство на 

електрична енергија со 

користење на соларни 

системи 

Студија за примена 

на алтернативни 

извори на енергија 

во ЈЗПР 

1.Изработка на студија              

2. Презентација 

8 месеци 1.365.000 ЦРЈЗПР со сите 

13 општини, 

Министерство за 

економија-

Сектор 

енергетика, 

МЖСПП 

V.8.1 Студија за практична 

изводливост и исплатливост 

на топлификација во градски 

региони 

Физибилитити 

студија за 

поврзување на 

општините Кичево, 

Осломеј и Зајас со 

централно греење од 

термоцентралата 

Осломеј 

1.Изработка на студија              

2. Презентација 

5 месеци 803.675 ЦРЈЗПР со 

општините 

Осломеј, Кичево 

и Зајас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

стандард на живеење 

Р.бр Мерка Проект Активности Траење Износ Партнери 

VI.5.4 Поддршка на проекти за 

економски развој  меѓу 

урбаните и прекуграничните  

и руралните средини 

Јакнење на улогата 

на жените во 

туристичката сфера 

преку преку 

занаетчиски 

производи 

1.Работилници за 

искористување на социо-

економските и 

културните потенцијали 

на жените од Струга, 

Корча и Воскопоја           

2.Регионална стратегија 

за културен маркетинг за 

Корча и Струшкиот 

регион                                        

3. Кампања за подигање 

на јавната свест                                   

4.Промоција на 

занаетчиски производи                                

5.Формирање на три 

регионални инкубатори 

за развој и прекугранична 

соработка 

18 месеци 4.360.000 Ауреола-Струга, 

НВО од ЈЗПР, со 

НВО од Корча-

Албанија 

 


