
 

 
 

 

 

 

 

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 14.11.2014 година го усвои следниот: 

 

 

 

 

ГОДИШЕН  АКЦИСКИ  ПЛАН  ЗА  2014 ГОДИНА 

ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА  НА  ПРОГРАМАТА  ЗА  РАЗВОЈ  НА 

ЈУГОЗАПАДНИОТ  ПЛАНСКИ РЕГИОН 
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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.   

 

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

2014 година како и до Министерството за животна средина и просторно планирање преку Програмата за инвестирање во животната 

средина. Исто така, составен дел на овој документ се и регионалните проекти што ги достави Центарот за развој до ГИЗ РЕД и 

Швајцарска Агенција за развој за финансирање преку ПБГ грантова шема. 

 

Од ИПА 3 компонента во соработка со МЖСПП отпочнат е со реализација проектот за Изградба на систем за одведување и третман на 

отпадните води во Кичевскиот микро регион, и се очекува во 2014 година интензивно да се работи на подготовка на техничка 

документација. 

 

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 Грција така што очекуваме, согласно предвидените процедури, да се пристапи кон 

нивна реализација во 2014 година.    
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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 проектни 

апликации за ЕУ  

6 месеци 300.000 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 ВЕБ платформа за  

природното и 

културното 

наследство во ЈЗПР 

1.Прибирање податоци, 

подготовка и превод                   

2.Полнење на база на 

податоци                     

3.Публикување на ВЕБ 

8 месеци 200.000 ЦРЈЗПР со сите 

општини од 

регионот, БРР 

I.5.4 Иницијативи за препознатливи 

производи од регионот 

Заживување и 

поттикнување на 

старите занаети 

Вмрежување на занаетчии   

и нивно вклучување за 

продажба преку е-

продавници. 

12 месеци 300.000 ЦРЈЗПР, комора 

на занаетчии, 

носители на е-

продавници 

I.5.4 Иницијативи за препознатливи 

производи од регионот 

Промоција на млади 

претприемачи преку 

собирање и 

одгледување на билки 

Јакнење на капацитети, 

публикување каталог, 

формирање кластер 

12 месеци 1.586.800 ЦРЈЗПР, бизнис 

сектор, млади 

претприемачи 
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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.2.2 Дооформување и 

комплетирање на постојни 

колекторски системи 

Основен проект за 

колектори од Радожда 

до Калишта 

Изработка на техничка 

документација 

6 месеци 1.000.000 ЦРЈЗПР, општина 

Струга 

II.2.2 Дооформување и 

комплетирање на постојни 

колекторски системи 

Основен проект за 

пречистителна 

станица во Трпејца 

Изработка на техничка 

документација 

6 месеци 1.168.400 ЦРЈЗПР, општина 

Охрид 

II.2.2 Дооформување и 

комплетирање на постојни 

колекторски системи 

Студија на модели за 

менаџирање и 

управување со МЈП 

Проаква 

Изработка на техничка 

документација 

8 месеци 1.532.500 ЦРЈЗПР и 

општините Струга 

и Охрид, МЖСПП 

II.2.3 Изградба на нови  колекторски 

системи со пречистителни 

станици 

Кост-бенефит анализа 

за системот за 

одведување отпадни 

води во Кичевски 

микро регион 

Изработка на ЦБА 6 месеци 674.300 ГИЗ РЕД ШАРС, 

ЦРЈЗПР, општина 

Кичево, МЖСПП 

II.2.3 Изградба на нови  колекторски 

системи со пречистителни 

станици 

Изградба на 

пречистителна 

станица во Центар 

Жупа 

Изработка на основен 

проект за ПСОВ 

6 месеци 778.510 ЦРЈЗПР, ГИЗ РЕД 

ШАРС, општина 

Центар Жупа 
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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 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  

3. Основни проекти за 

пречистителна и колектори         

12 месеци 18.390.000 МЖСПП, СЕП, 

ЦРЈЗПР, ЕЛС, 

консултантска 

куќа 

II.2.3 Изградба на нови  колекторски 

системи со пречистителни 

станици 

Изградба на систем за 

фекална канализација 

за Вевчани и Струшко 

Изградба на фекална 

канализација, фаза 1 

12 67.430.000 ЦРЈЗПР, 

општините Струга 

и Вевчани, 

МЖСПП 

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 

ГИС проект за 

управување со 

градежно земјиште од 

општините со цел 

привлекување на 

странски инвестиции 

1.Подготовка на елементи 

за базата на податоци                  

2.Собирање податоци и 

полнење на базата                   

3.Презентација 

10 месеци 3.515.000 ЗЕЛС и 

општините од 

регионот 
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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.Колективна (трговска) 

марка 

12 месеци 130.220 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.3.1 Можности за развој на 

селективни видови туризам 

Студија за планирање 

и означување на 

пешачки и 

велосипедски патеки 

во ЈЗПР 

1. Изработка на студија                

2. Презентација 

10 месеци 1.300.000 ЦРЈЗПР, БРР, 

Општините 

IV.4.3 Креирање на програми за 

соработка со сродни 

организации во регионот и 

надвор од него 

Развивање на 

отворена платформа 

за планирање и 

евалуација на 

туристичката 

политика 

1.Мониторирање      

2. Обуки       

3. Бизнис планови            

4. Презентации 

15 месеци 550.000 ЦРЈЗПР, 

Универзитет 

Солун, Туристичка 

организација 

Солун,Општините 

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 9 

Општини 
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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.6.1 Унапредување на системот за 

примарно собирање на отпад 

Студија за одлагање 

градежен шут и негов 

третман во ЈЗПР 

Изработка на студијата и 

презентација 

8 месеци 1.300.000 ЦРЈЗПР со сите 9 

општини во рамки 

на регионот 

V.6.2 Програма за зголемување на 

бројот на контењери, улични 

канти за ѓубре и друга опрема 

Поставување на 

парковни корпи во 

урбани општини 

Набавка и дистрибуција на 

парковски корпи во 

општините 

6 месеци 1.100.000 ЦРЈЗПР со 

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  

9 месеци 3.200.000 ЦРЈЗПР, МАЦЕФ, 

Регион Корча 

(Албанија) 

V.7.4 Студии за производство на 

електрична енергија со 

користење на соларни системи 

Подготовка на пилот 

проекти за јавни 

објекти за примена на 

алтернативни извори 

на енергија во ЈЗПР 

1.Изработка на 5 пилот 

проекти 

2. Презентација 

8 месеци 365.000 ЦРЈЗПР со 

општини  

V.1.2 Креирање на програми за 

истражување и мониторинг на 

последиците од индустријата, 

земјоделството, шумарството и 

туризмот 

Физибилити студија 

за проценка на 

состојбите на реките 

кои се влеваат во 

Охридското езеро 

Изработка на техничка 

документација 

8 месеци 1.075.000 ЦРЈЗПР и 

општините Струга, 

Дебрца и Охрид, 

МЖСПП 
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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.4.3 Поддршка на развој на 

социјални институции 

Користење на 

уметноста каде што е 

тешко да се зборува 

Креирање мрежа на НВО, 

градење капацитети, 

трансфер на знаења во 

домен на социјална 

скулптутура, креирање и  

одржување на ресурсен 

центар 

9 месеци 2.500.000 Медиа Артес со 

образовни и 

социјални 

институции од 

Охрид и Струга 

VI.6.6 Изработка на планска 

документација за подрачјата со 

специфични развојни потреби 

Урбанистички план за 

вон-населените места 

и села 

Изработка на урбанистички 

планови  

10 месеци 2.100.000 ЦРЈЗПР, БРР, 

општините Струга, 

Охрид, Дебар, 

Кичево, Дебарца, 

Пласница и 

Центар Жупа 

 

 

 

 

 

 

Струга, 14.02.2014 г.         Центар за развој на Југозападниот плански регион 

             Раководител 

            м-р Мирјана Лозаноска 


