
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 06.04.2016 година го разгледа следниот: 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ - ГОДИШЕН  АКЦИСКИ  ПЛАН  ЗА  2016 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. Во овој базичен документ за развој на регионот 
за периодот 2015-2019 г. определени се среднорочните цели, 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 
2016 година. Исто така, составен дел на овој документ се и регионалните проекти кои се дел од Годишната листа на проекти за 2016 
година, и Центарот за развој ќе ги достави и до други национални институции кои финансираат проекти преку различни програми од 
националиот буџет.  
 
Од ИПА 3 компонента во соработка со МЖСПП се реализира голем регионален проект од областа на комуналната инфраструктура - 
Изградба на систем за одведување и третман на отпадните води во Кичевскиот микро регион. Се очекува во 2016 година да се 
распишат тендери за изградба на системот и по изборот на најповолна понуда да отпочне и самата изградба. 
 
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 текот на 2016 г. ќе подготвува и ќе доставува предлог проекти и до 
меѓународните донатори, особено за ИПА Пекугранична соработка (со Албанија и Грција), УНДП, ЕУ, Светска банка и други. 
Доколку се завршат сите процедури благовремено ќе може да започне нивната реализација во текот на 2016 година.    
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Среднорочна цел 1: Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење 

Приоритет 1.1 Зголемување на конкурентноста на регионалната економија  

Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 
1.1.5 Брендирање на Регионот и 

неговите носечки производи 
Иновативни решенија за 
подобар пристап до 
услуги на локално ниво-
Воспоставување на 
територијална мрежа за 
промовирање на 
богатството на 
руралните средини  

1.Иницирање постапка за 
воспоставување облик на 
меѓуопштинска соработка 
2.Формирање територијална 
мрежа и заедничко работно 
тело 
3.Подготовка на работен план 
4.Презентација и промоции  

3 месеци 148.610 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
Приватен сектор од 
ЈЗПР, МЛС, УНДП 

Приоритет 1.2 Привлекување на инвестиции во регионот  
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери 
1.2.1 Мапирање на потенцијалите на 

регионот за инвестирање 
Иновативни решенија за 
подобар пристап до 
услуги на локално ниво-
Мапирање потенцијали 
за рурален туризам 

1.Канцелариско истражување 
2.Квалитативно истражување 
 

3 месеци 365.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
Приватен сектор од 
ЈЗПР, МЛС, УНДП 

1.2.2 Промоција на економските 
потенцијали на Регионот 

Иновативни решенија за 
подобар пристап до 
услуги на локално ниво-
Регистар на потенцијали 
за рурален туризам во 
ЈЗПР 

1.Изработка на Регистар за 
потенцијали за рурален 
туризам во ЈЗПР – со 
постоечка статистика и 
туристички атракции 
2.Презентација и промоција 

3 месеци 180.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
Приватен сектор од 
ЈЗПР, МЛС, УНДП 

Приоритет 1.3 Јакнење на секторот на мали и средни претпријатија во регионот 
1.3.1 Јакнење на менаџерските 

капацитети на постојните и 
потенцијалните претприемачи од 
малиот бизнис 

Иновативни решенија за 
подобар пристап до 
услуги на локално ниво-
Развивање на 
капацитети на жени 
претприемачи во ЈЗПР 

1.Спроведување на три 
петдневни обуки за 
претприемништво во три 
микро региони во ЈЗПР 
2.Промоција и презентација на 
проектните резултати 

3 месеци 543.921 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
Приватен сектор од 
ЈЗПР, МЛС, УНДП 

1.3.3 Искористеност на програми за 
финансирање на МСП секторот 

Бизнис Центар за 
поддршка и услуги на 
бизнис секторот 

1. Средби со бизнис сектор 
2. ВЕБ портал 
 

3 месеци 200.000 ЦРЈЗПР, МСП, ЕЛС 
од регионот, МЛС, 
УНДП 
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Приоритет 1.4 Одржливост на земјоделството и руралниот развој
Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 

1.4.2 Создавање услови за рурален 
развој 

Изработка на 
урбанистички планови 
за вон населени места и 
села 

Изработка на геодетски 
елаборати и подлоги, Услови 
за планирање на просторот,  
Урбанистички планови за села 

12 месеци 4.000.000 ЦРЈЗПР, МЗШВ, 
општини Стрга, 
Дебрца, Центар 
Жупа 

Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот 
1.5.1 Изградба, реконструкција и 

модернизација на сообраќајната 
мрежа 

Изградба на пешачки и 
велосипедски патеки 
околу Охридско езеро и 
вдолж реката Црн дрим  

1.Изгрдаба на делници со 
пешачки и велосипедски 
патеки 

12 месеци 45.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
АПЗРР, Светска 
Банка 

1.5.1 Изградба, реконструкција и 
модернизација на сообраќајната 
мрежа 

Р421(Кичево врска 
М4)Осломеј-Туин до 
н.м.Стрелци 

Изградба на локален пат 12 месеци 5.545.742 Општина Кичево, 
МЛС, БРР 

1.5.2 Примена на информатичко-
комуникациски технологии 

ГИС проект – подземен 
катастар во ЈЗПР 

1.Набавка на софтвер и орто-
ректификациони мапи 
2.Обработка на податоци од 
постојни мрежи и нивно 
внесување на ВЕБ апликација 

8 месеци 6.688.252 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, 
БРР 

1.5.2 Примена на информатичко-
комуникациски технологии 

Изработка на 
електронски каталог на 
регионални  бизниси во 
ЈЗПР 

Прибирање податоци, 
креирање база, подготовка на 
дизјн и публикување на 
каталог 

6 месеци 3.100.000 Бизнис  сектор од 
ЈЗПР, донаторски 
програми 

 
 

Среднорочна цел 2: Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и 
создавање услови за запирање на миграцијата 

Приоритет 2.1 Квалитетно образование, прилагодено на потребите на бизнисот, структурирање на ССО според барањата на пазарот на труд 

Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 
2.1.2 Создавање услови за отворање 

паралелки за стручно образование 
и на високообразовни институции 
согласно потребите на пазарот на 
труд низ целиот регион 

Изведба на енергетски 
ефикасни објекти во 
ЈЗПР 

Реконструкција на кровови и 
поставување изолација, замена 
на столарија, изведба на 
системи за греење во 
училишта во ЈЗПР 

8 месеци 24.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС во 
ЈЗПР, МЛС, БРР 
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Приоритет 2.2 Спречување одлив на стручен кадар преку поттикнување родова еднаквост и вклучување на пазарот на труд на ранливите категории
Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 

2.2.3 Подигнување на свеста за родова 
еднаквост и потребата од 
вклучување на жените и 
претставници на ранливите 
категории  

Промовирање проекти 
за социјална инклузија и 
ресоцијализација на 
маргинални групи 

Консултативни средби 
Организација на обуки 
Промотивни активности 
Подготовка на социјална 
карта-мапирање на лица од 
социјален ризик на територија 
на општина Струга 

8  месеци 4.000.000 НВО во ЈЗПР, 
донатори 
национални и 
меѓународни, 
ЦентЗаедници 
Струга, ФИОМ 

Приоритет 2.3 Подобрување на опфатеноста на семејствата со потреби од социјални програми, поголема опфатеност на деца од предучилишна возраст 
во градинки, и усогласување на програмите за заштита на стари лица

2.3.2 Подобрување на опфатеноста на 
децата од предучилишна возраст 
во детски градинки, особено во 
руралните средини 

Изведба на енергетски 
ефикасни објекти во 
ЈЗПР 

Реконструкција на кровови и 
поставување изолација, замена 
на столарија, фасада, изведба 
на систем за СТВ 

8 месеци 9.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС во 
ЈЗПР, МЛС, БРР 

2.3.2 Подобрување на опфатеноста на 
децата од предучилишна возраст 
во детски градинки, особено во 
руралните средини 

Реконструкција на кров 
на детската градинка 
,,Сонце,, во Струга 

Реконструкција на кров и 
поставување изолација 
ЈОУДГ,,Сонце,,   

6 месеци 2.758.500 Центар на 
Заедници  Струга, 
Општина Струга, 
ФИОМ 

2.3.3 Прилагодување на програмите за 
заштита на стари лица, развој на 
мрежа за здравствена заштита  

Решавање на проблемот 
со кучиња скитници во 
ЈЗПР 

Обуки, набавка на опрема за 
заловување на кучињата 
скитници 

8 месеци 2.114.856 ЦРЈЗПР, ЕЛС, НВО, 
МЛС, БРР 

 
Среднорочна цел 3: Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното наследство 

Приоритет 3.1 Развој на инфраструктурата и подобрување на уреденоста на природните и културните атракции во функција на туризмот 

Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 
3.1.3 Обезбедување инфраструктура до 

атракциите и нивно опремување 
Набавка и поставување 
на јавни тоалети во ЈЗПР 

1.Спроведување тендерски 
постапки 
2.Избор на локации за 
поставување на јавни тоалети 
3.Поставување и 
примопредавање на јавните 
тоалети 

8 месеци 7.122.894 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, 
БРР 
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3.1.4 Обезбедување на информации, 
сигнализација и визуелизација на 
туристички атракции 

Претставување на 
туристичките 
потенцијали на ЈЗПР 
преку ГИС платформи 

1.Надградба на постоен ВЕБ 
ГИС со туристичка платформа 
2.Креирање на Андроид 
апликација 
3.Поставување е-киосци 

12 месеци 8.500.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, ЕУ 
ИПА2 -
Прекугранична 
соработка, МЛС 

Приоритет 3.2 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот со цел порамномерна дистрибуција на туристичкиот промет во рамките на Регионот
Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 

3.2.1 Креирање на систем на 
туристичко организирање на 
Регионот 

Иновативни решенија за 
подобар пристап до 
услуги на локално ниво-
Регистар на потенцијали 
за рурален туризам во 
ЈЗПР 

1.Консултативни средби за 
изработка на Регистар за 
потенцијали за рурален 
туризам во ЈЗПР со постоечка 
статистика и туристички 
атракции 

3 месеци 120.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
Приватен сектор од 
ЈЗПР, МЛС, УНДП 

3.2.3 Подобрување на работата на 
кластерите и другите видови на 
здружување 

Кластер за туризам 
,,ЕДЕН,, во ЈЗПР 

1.Организирање редовни 
состаноци 
2.Промовирање на работата на 
кластерот 

6 месеци 300.000 Кластер ,,ЕДЕН,, 
ЕЛС, МЕ, ГИЗ СДЦ 

3.2.4 Воведување систем за евиденција 
на туристи 

ГИС База за приватни 
сместувачки капацитети 

1.Креирање ГИС база за 
сместувачки капацитети со 
можност за Online  резервации 

12 месеци 6.500.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, ЕУ 
ИПА2-Прекугранична 
соработка, МЛС 

Приоритет 3.3 Креирање на регионална туристичка понуда, со цел разбивање на сезоналниот карактер на туризмот и рамномерно користење на 
капацитетите во текот на целата година  

Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 
3.3.1 Ажурирање на туристичките мапи 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 

12 месеци 4.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, 
Бизнис сектор, ЕУ 
ИПА2- 
Прекугранична 
соработка  

3.3.3 Формирање на заеднички 
туристички програми/производи 
од руралниот, планинскиот, 
бањскиот и спелеолошкиот 
туризам со културниот туризам 

Уредување на 
споменикот на 
природата Белешничка 
Река заради развој на 
екотуризмот (втора 
фаза) – Уредување на 
Голубарница и Момичек 

1.Уредување на споменик на 
природатаБелешничка река 
2.Уредување на пештерите 
Голубарница и Момичек 

4 месеци 868.840 Општина Македонски 
Брод, МЛС, БРР 
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3.3.3 Формирање на заеднички 
туристички програми/производи 
од руралниот, планинскиот, 
бањскиот и спелеолошкиот 
туризам со културниот туризам 

Изработка на техничка 
документација за 
изведба/реконструкција 
на резиденции на 
уметноста во руралните 
средини 

Изработка на основни проекти 
со ревизија за три јавни 
објекти во три општини од 
ЈЗПР 

4 месеци 1.200.000 ЦРЈЗПР, НВО, ЕЛС, 
МЛС, БРР, ЕУ ИПА2 

3.3.7 Промоција на туристичките 
вредности од вонсезонски 
карактер 

Промотивни активности 
во ЈЗПР 

Маркетинг и медиумско 
претставување 
Ажурирање на ВЕБ портали 
www.southwestregion.mk 
www.investinsouthwest.mk  

12 месеци 300.000 ЦРЈЗПР, 9те општини 
од регионот 

 
Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина 

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура 
Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 

4.1.1 Реконструкција на постојните 
системи за водоснабдување и 
изградба на нови водоводни 
системи 

Изградба/реконструкци
ја на водоводни мрежи 

Изградба/реконструкција на 
водоводни мрежи во општините 
во ЈЗПР 

12 месеци 10.000.000 Општини во ЈЗПР, 
МЛС, БРР, 
МЖСПП, МТВ 

4.1.2 Воведување на интегриран систем 
за управување со цврст отпад 

Поставување подземни 
контејнери во урбаните 
средини во ЈЗПР – 
втора фаза 

Подготовка на местата за 
поставување на утврдените 
локации 
Поставување на подземни 
контејнери  

4 месеци 2.793.000 ЦРЈЗПР, Општини 
Охрид и Кичево, 
МЛС, БРР 

4.1.2 Воведување на интегриран систем 
за управување со цврст отпад 

Подготовка на 
потребна 
документација за 
воспоставување 
интегриран и 
финансиски одржлив 
систем за управување 
со отпад 

Изработка на Регионален план 
за управување со отпад во ЈЗПР 
 
 
 
 

12 месеци 15.000.000 РОУО, ЦРЈЗПР, ЕЛС, 
МЖСПП, ЕУ  ИПА2 
EuropeAid/136347/IH/
SER/MK 

4.1.2 Воведување на интегриран систем 
за управување со цврст отпад 

Поставување канти за 
комунален отпад во 
Општина Дебрца 

Набавка и поставување на 
канти за комунален отпад 

4 месеци 425.095 Општина Дебрца, 
МЛС, БРР 
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4.1.3 Системи за одведување на 
комуналните отпадни води и 
пречистителни станици 

Изградба на систем за 
одведување и третман 
на отпадни води во 
Кичево 

Спроведување тендерска 
постапка за изградба на 
системот 
Започнување со изградба на 
системот за собирање и третман 
на отпадните води во урбаниот 
дел на Кичево 

12 месеци 540.000.000 Општина Кичево, 
ЦРЈЗПР, МЖСПП, 
ИПА3 

4.1.3 Системи за одведување на 
комуналните отпадни води и 
пречистителни станици 

Изградба на 
пречистителна станица 
во Центар Жупа 

Подготовка на апликација за 
средства за изградба 
Подготовка на тендерска 
документација за изградба 

12 месеци 1.800.000 Општина Центар 
Жупа, ЦРЈЗПР, 
МЖСПП, Светска 
Банка, МФ  

 
4.1.3 

Системи за одведување на 
комуналните отпадни води и 
пречистителни станици 

Изградба на 
пречистителна станица 
и канализација во 
Трпејца 

Подготовка на апликација за 
средства за изградба 
Подготовка на тендерска 
документација 

12 месеци 1.800.000 Општина Охрид, 
ЦРЈЗПР, МЖСПП, 
ЈИЦА, Светска Банка, 
МФ 

4.1.3 Системи за одведување на 
комуналните отпадни води и 
пречистителни станици 

Изградба на колектори 
од Градиште до 
Св.Наум 

Подготовка и ревизија на 
основни проекти 
Подготовка на апликација за 
средства за изградба 

12 месеци 1.200.000 Општина Охрид, 
ЦРЈЗПР, МЖСПП, 
ЈИЦА, Светска Банка, 
МФ 

Приоритет 4.2 Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата  

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери
4.2.2 Квалитет на воздух Подготовка на техничка 

документација (основни 
проекти) и изведба на 
зафати за ЕЕ во три 
основни училишта во 
ЈЗПР 

Спроведување тендерски 
постапки; 
Избор на надзорни органи; 
Изолирање тавани и замена на 
светилки во ОУ во Долно 
Лакочереј  и Коџаџик; 
Санација на под и санитарни 
јазли и замена на столарија во 
ОУ во Оровник; 

4 месеци 2.911.420 Општините Охрид, 
Дебрца и Центар 
Жупа, ЦРЈЗПР, МЛС, 
БРР 

4.2.3 Заштита на водата и почвата Уредување на речни 
корита и канали во ЈЗПР 
– Изработка на техничка 
документација за река 
Сатеска 

Изработка на градежно-
техничка документација 
Јавна презентација на 
техничката документација 

8 месеци 1.250.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, 
БРР 
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Р.бр Среднорочна цел Износ во МКД Износ во Евра 
1 Модерна регионална економија базирана врз висока технологија 

и знаење 
65.771.525 1.072.945

2 Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, 
социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и 
создавање услови за запирање на миграцијата

41.873.356 683.089

3 Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со 
природното и културното наследство

28.911.734 471.643

4 Зачувување на квалитетот на животната средина 577.179.515 9.415.653
 ВКУПНО 713.736.130 11.643.330

 


