
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

бр .63/07, 187/13, 215/15 и 64/2018), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на 

својата седница одржана на ден 12.03.2020 година го разгледа и усвои следниот: 
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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 локално 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 текот на 2019 година 

требаше да се донесе новата Програма за развој на Југозападниот плански регион за периодот 2020-2024, но Министерството за 

локална самоуправа даде насоки дека подготовката на овој документ се одлага за 2020 година бидејќи треба да се почека подготовка и 

усвојување на Стратегијата за рамномерен регионален развој за период 2020-2030 година. 

 

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

2020 година како и дел од активностите во рамки на регионалните проекти кои започнаа да се имплементираат во 2019 година. За овие 

активности потпишани се Анекси на Договорите за продолжување на рокот за реализација. Исто така, составен дел на овој документ се 

и регионалните проекти кои Центарот за развој ги достави до Агенцијата за финансика поддршка на земјоделството и руралниот развој 

(Програма за рурален развој 2018) и истите се одобрени, потпишано е времено решение, постапките за јавни набавки се завршени, и 

потпишан е Договор.  

Во овој документ е поместен и регионален проект ,,Подобрување на пристапот до обработливо земјиште во Југозападниот плански 

регион,, кој што Центарот го достави по повик на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Програмата 

за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2019 година.  

 

Составен дел на овој документ се и активностите што ќе бидат финансирани од Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ) во 

соработка со Министерството за локална самоуправа преку проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,,. Имено 

обезбедена е поддршка за организирање на регионални форуми за приоритизирање на регионални проекти, и подготовка на Програма 

за развој на ЈЗПР 2020-2024. Преку Грантова шема 2020 од истиот проект ќе биде реализиран инвестициски регионален проект кој ќе 

биде селектиран на регионалните форуми. Исто така, преку Грантова шема ќе се обезбедат средства за реализација на иновативен 

проект кој е во согласност со Стратегијата за иновации на ЈЗПР. За Бизнис Центарот во рамки на Центарот за развој на ЈЗПР 

обезбедено е кофинансирање од МЛС и СДЦ за организирање настани, работилници, ЕКО-камп, промоции и обуки за бизнис секторот. 

 

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

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

наведените проекти од општините се аплицирани и се чека нивно одобрување. 
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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 

1.1.2 Зголемување на капацитетите за 

иновација на претпријатијата од 

Регионот 

Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален 

развој 

1.Работилница за 

идентификување проектни 

активности од Стратегија за 

иновации на ЈЗПР 

2.Реализација на проектна 

активност од Стратегија за 

иновации 

8 месеци 2.236.634 ЦРЈЗПР, ЕЛС, Бизнис 

сектор, НВО сектор 

од ЈЗПР, МЛС, СДЦ, 

Образовен сектор 

1.1.3 Зголемување на капацитетите на 

заинтересираните страни за 

пристап до соодветни фондови на 

ниво на државата и ЕУ 

Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален 

развој 

1.Организирање 4 регионални 

форуми за идентификација на 

проектни идеи за 

инвестициски проекти 

   10 месеци 337.180 СРЈЗПР, ЦРЈЗПР, 

ЕЛС, Бизнис сектор, 

НВО сектор од ЈЗПР, 

МЛС, СДЦ 

1.1.3 Зголемување на капацитетите на 

заинтересираните страни за 

пристап до соодветни фондови на 

ниво на државата и ЕУ 

Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален 

развој 

1.Изработка на Програма за 

развој на ЈЗПР 2020-2024 

 

   6 месеци 416.651 СРЈЗПР, ЦРЈЗПР, 

ЕЛС, Бизнис сектор, 

НВО сектор од ЈЗПР, 

МЛС, СДЦ 

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

1.3.3 Искористеност на програми за 

финансирање на МСП секторот 

Бизнис Центар за 

поддршка и услуги на 

бизнис секторот 

1. Инфо настани - средби со 

бизнис сектор 

2. Промоции 

12 месеци 197.582 ЦРЈЗПР, МСП, ЕЛС 

од регионот, МЛС, 

СДЦ 

1.3.3 Искористеност на програми за 

финансирање на МСП секторот 

Бизнис Центар за 

поддршка и услуги на 

бизнис секторот 

 Обуки за бизнис сектор 

1.Планирање инвестиции и 

изработка на финансиски план 

2.Можности и начини на 

аплицирање за ИПА 

 

6 месеци 123.882 ЦРЈЗПР, МСП, ЕЛС 

од регионот, НВО, 

Образовни 

институции, МЛС, 

СДЦ 

Приоритет 1.4 Одржливост на земјоделството и руралниот развој 

1.4.2 Создавање услови за рурален 

развој 

Развој на јавна 

инфраструктура во 

рурални средини, 

Инвестиции во локална 

патна инфраструктура 

Изградба и реконструкција на 

патна инфраструктура во 

рурални средини во должина 

од 1,543 км – пат Мороишта-

Волино 

 

12 месеци 5.843.432 ЦРЈЗПР, МЗШВ-

АФПЗРР, општина 

Струга 
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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 

Развој на јавна 

инфраструктура во 

рурални средини, 

Инвестиции во локална 

патна инфраструктура 

 

Изградба и реконструкција на 

патна инфраструктура во 

рурални средини во должина 

од 896 м – пат Томино-Сушица 

12 месеци 4.984.011 ЦРЈЗПР, МЗШВ-

АФПЗРР, општина 

Македонски Брод 

1.4.2 Создавање услови за рурален 

развој 

Развој на јавна 

инфраструктура во 

рурални средини, 

Инвестиции во локална 

патна инфраструктура 

 

Изградба и реконструкција на 

патна инфраструктура во 

рурални средини во должина 

од 1047 м – пат Арбиново-

Лактиње 

12 месеци 3.935.138 ЦРЈЗПР, МЗШВ-

АФПЗРР, општина 

Дебрца 

1.4.2 Создавање услови за рурален 

развој 

Развој на јавна 

инфраструктура во 

рурални средини, 

Инвестиции во локална 

патна инфраструктура 

 

Изградба и реконструкција на 

патна инфраструктура во 

рурални средини во должина 

од 131 м – локален пат во н.м. 

Арбиново 

12 месеци 536.776 ЦРЈЗПР, општина 

Дебрца 

1.4.2 Создавање услови за рурален 

развој 

Развој на јавна 

инфраструктура во 

рурални средини, 

Инвестиции во локална 

патна инфраструктура   

 

Изградба на пристапни 

патишта до обработливо 

земјиште во ЈЗПР 

12 месеци 3.000.000 ЦРЈЗПР, МЗШВ-

Прогр.Капит.Субв.за 

развој на ПР, 

општини Вевчани, 

Дебрца, Мак. Брод 

Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот 

1.5.1 Изградба, реконструкција и 

модернизација на сообраќајната 

мрежа 

Подобрување на 

патната инфраструктура 

во ЈЗПР преку 

изработка на техничка 

документација ПР 2019 

1.Изработка на 

инфраструктурен и основен 

проект 

2.Ревизија инфра.и осн. проект 

3.Геодетски елаборати 

4.Елаборати за влијание ЖС 

 

 

2 месеци 3.923.287 ЦРЈЗПР, Општини 

Струга, Охрид, 

Дебрца, Дебар, 

Вевчани, Македонски 

Брод, МЛС, БРР 
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Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот 

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери 

1.5.1 Изградба, реконструкција и 

модернизација на сообраќајната 

мрежа 

Изработка на комплетна 

проектна документација 

за изградба на локални 

патишта и улици во 

Општина Македонски 

Брод (с.Модриште-

с.Вир, с.Брезница-

с.Тажево, улици во 

с.Црешнево, Брест и 

Суводол) 

1.Изработка на 

инфраструктурен и основен 

проект 

2.Ревизија инфра.и осн. проект 

3.Геодетски елаборати 

4.Елаборати за влијание ЖС 

10 месеци 1.024.590 Општина 

Македонски Брод, 

БРР, МЛС, Програми 

за РРР 2020, развој на 

села 

1.5.1 Изградба, реконструкција и 

модернизација на сообраќајната 

мрежа 

Изградба на локален пат 

од Р1106 до с.Брезница 

Припремни работи и долен 

строј за должина од 4170 

метри од локалниот пат 

10 месеци 6.505.200 Општина 

Македонски Брод, 

БРР, МЛС, Програми 

за РРР 2020, подрачја 

со специфични 

развојни потреби 

1.5.1 Изградба, реконструкција и 

модернизација на сообраќајната 

мрежа 

Изведба на нови 

сообраќајници во 

општините на ЈЗПР 

1.Подготвителни, земјени и 

подополагачки работи, камени 

плочи, хортикултурно 

уредување, илуминација, 

поставување урбана опрема 

3 месеци 3.191.752 ЦРЈЗПР, Општина  

Охрид –ул.Коста 

Абраш и плоштад 

Табана, МЛС, БРР, 

Општина Охрид 

1.5.2 Примена на Информациски-

комуникациски технологии 

Дигитализација на 

урбанистичко-планска 

документација и 

креирање подземен 

катастар во ЈЗПР 

 

Креирање бази на податоци за 

урбанистички планови и 

подземни мрежи во општините 

10 месеци 2.513.400 ЦРЈЗПР, 9 Општини 

ЈЗПР, БРР, МЛС 

1.5.2 Примена на Информациски-

комуникациски технологии 

Дигитализација на 

урбанистичко-планска 

документација и 

креирање подземен 

катастар во ЈЗПР 

 

Конвертирање на бази на 

податоци за урбанистички 

планови и подземни мрежи од 

аналогна во дигитална форма и 

нивно геореференцирање 

10 месеци 6.466.400 ЦРЈЗПР, 9 Општини 

ЈЗПР, БРР, МЛС 
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Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот 

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери 

1.5.2 Примена на Информациски-

комуникациски технологии 

Дигитализација на 

урбанистичко-планска 

документација и 

креирање подземен 

катастар во ЈЗПР 

Креирање ГИС платформа, 

обуки, посети, одржување, 

промоција 

10 месеци 7.339.600 ЦРЈЗПР, 9 Општини 

ЈЗПР, БРР, МЛС 

 

 

 
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 ЕЕ објекти 

Подобрување на 

енергетската ефикасност 

во училишните објекти 

ПР 2020 

Реконструкција на О.У   

,,Ристе Ристески,, Дебар 

  

10 месеци 2.829.100 ЦРЈЗПР, ЕЛС во 

ЈЗПР, БРР, МЛС 

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 ЕЕ објекти 

Подобрување на 

енергетската ефикасност 

во училишните објекти 

ПР 2020 

Реконструкција на ОУ ,,Санде 

Штерјоски,, -Кичево 

10 месеци 7.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС во 

ЈЗПР, БРР, МЛС 

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 ЕЕ објекти 

Подобрување на 

енергетската ефикасност 

во училишните објекти 

ПР 2020 

Замена на столарија во ОУ 

,,Христо Узунов,, - Охрид  

10 месеци 6.093.109 ЦРЈЗПР, ЕЛС во 

ЈЗПР, БРР, МЛС 

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 ЕЕ објекти 

Подобрување на 

енергетската ефикасност 

во училишните објекти 

ПР 2019 

Замена на столарија во ОУ 

,,Св.Климент Охридски,, - 

Охрид 

4 месеци 4.779.118 ЦРЈЗПР,  БРР, МЛС, 

општина Охрид 
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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 во пазарот на труд на 

жената и претставниците од 

ранливите категории 

Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален 

развој 

Спроведување инвестициски 

проект за социјална инклузија 

10 месеци 8.170.668 ЦРЈЗПР, ЕЛС, 

училишта, 

социјални 

установи, СДЦ, 

МЛС 
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  

Реконструкција на ЈОУДГ,,8ми 

Март,, во Струга, II фаза 

 

  

8 месеци 2.870.980 ЦРЈЗПР, ЕЛС во 

ЈЗПР, 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 на инфраструктура 

до атракциите и нивно 

опремување 

Реконструкција на КЕЈ 

Македонија – општина 

Охрид 

Реконструкција и партерно 

уредување на една од 

централните атракции на 

градот Охрид, а тоа е 

Охридското Езеро со својот 

кеј.  Предведено е да се 

реконструира потегот од 

градското пристаниште до 

хотел ‘’Милениум ‘’ 

 

10 месеци 61.500.000 Општина Охрид, ЕУ, 

Светска Банка, ПР 

ЛРЦП 

 

Се чека позитивно 

мислење од УНЕСКО 

за да отпочне 

реализацијата. 

3.1.4 Обезбедување на информации, 

сигнализација и визуелизација на 

туристички атракции 

Уредување атрактивни 

зони и патеки во ЈЗПР 

Поставување 3 нови изградени 

патеки на Андроид ГИС 

апликација  “SWMacedonia 

attractions” 

 

2 месеци 58.241 ЦРЈЗПР, СДЦ, МЛС, 

Општини Охрид, 

Струга, Дебрца 
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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 

3.3.7 Промоција на туристичките 

вредности од вонсезонски 

карактер 

Промотивни активности 

во ЈЗПР 

Маркетинг и медиумско 

претставување 

Ажурирање на ВЕБ портал 

www.southwestregion.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 

4.1.2 Воведување на интегриран систем за 

управување со цврстиот отпад 

Поставување на 

постројка за 

управување со отпад во 

општина Охрид 

Набавка и поставување 

постројка за компостирање на 

органски отпад во Охрид ,која 

ќе го опслужува 

прекуграничниот регион. 

 

48 месеци 199.791.606 ЕУ – програма за 

прекугранична 

соработка – МК-АЛ, 

4 партнери ( лидер 

партнер Општина 

Охрид ) 

4.1.3 Системи за одведување на 

комуналните отпадни води и 

пречистителни станици 

Реконструкција на 

фекална канализација 

Фекална канализација во 

Вевчани со должина од 390 м -  

Фаза1  

7 месеци 4.400.000 Општина Вевчани, 

Програми РРР 

(подрачја со 

специфични 

разв.потреби), БРР, 

МЛС 

4.1.3 Системи за одведување на 

комуналните отпадни води и 

пречистителни станици 

Реконструкција на 

фекална канализација 

Фекална канализација во 

Вевчани со должина од 260 м -  

Фаза 2 

7 месеци 1.990.000 Општина Вевчани, 

Програми РРР (развој 

на села) БРР, МЛС 

4.1.3 Системи за одведување на 

комуналните отпадни води и 

пречистителни станици 

Изградба на фекална 

канализација 

Фекална канализација во 

Вевчани со должина од 144 м  

7 месеци 600.000 Општина Вевчани, 

МЖСПП (Програма 

за инвестирање во 

живот. средина 2020) 

http://www.southwestregion.mk/


 9 

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура 

Р.бр Мерка Проекти  Активности Траење Износ Партнери 

4.1.3 Системи за одведување на 

комуналните отпадни води и 

пречистителни станици 

Подобрување на комун. 

инфраструктура во 

општина Охрид преку 

изработка на  проектнo 

– техн. документација 

Инфраструктурен и основен 

проект на систем за одведување 

на отпадни води, на површина 

од  350 ха во с.Љубаништа 

10 месеци 1.200.000 Општина Охрид, БРР 

Програма за РРР 2020 

 

Се чека одобрување 

4.1.3 Системи за одведување на 

комуналните отпадни води и 

пречистителни станици 

Техничка помош за 

подготовка на 

инфестициски проект 

за собирање и третматн  

на отпдни води во 

населено место Трпејца 

– Општина Охрид 

1. фаза -финансирање на 

техничка докумнетација за 

канализационоа мрежа со 

пречистителна станица  за 

населено место Трпејца 

2. фаза – ќе треба да се бара 

грант или други извори на 

финансирање за изведба на 

истата 

6 месеци 2.644.500 Агенција за 

меѓународна 

соработка и развој 

Љубљана/  

Министерство за 

животна средина – 

програма за 

инвестирање во 

животна средина 

       

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

4.2.1 Заштита на биодиверзитетот Унапредување на 

општинското владеење 

– Грант шема 

1.Основен проект со ревизија 

за стационари 

8 месеци 1.000.000 

 

ЦРЈЗПР, ЕЛС (Охрид, 

Кичево), УНДП, ЕУ, 

МЛС 

4.2.2 Квалитет на воздух Изведба на енергетски 

ефикасни објекти  

1.Реконструкција на фасада во 

Дом на култура - Вевчани 

 

8 месеци 2.487.139 ЕЛС, ЦРЈЗПР, МЛС, 

БРР 

4.2.2 Квалитет на воздух Изведба на енергетски 

ефикасни објекти 

1.Замена на столарија во 

административна зграда во 

општина Струга 

8 месеци 724.848 ЕЛС, ЦРЈЗПР, МЛС, 

БРР 

4.2.2 Квалитет на воздух Изведба на енергетски 

ефикасни објекти 

1. Санација и адаптација на 

Културно-историски објект  во 

село Требеништа, I фаза 

8 месеци 2.500.000 ЕЛС, ЦРЈЗПР, МЛС, 

БРР 

4.2.2 Квалитет на воздух Изработка на техничка 

документација и 

енергетска контрола за 

ЕЕ на јавни објекти 

Енергетски контроли на јавни 

објекти, подготовка на 

техничка документација за 

јавни објекти 

8 месеци 11.609.391 ЕЛС, ЦРЈЗПР, 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 52.575.515 854.886 

2 Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, 

социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и 

создавање услови за запирање на миграцијата 

31.742.975 516.146 

3 Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното 

и културното наследство 
61.858.241 1.005.825 

4 Зачувување на квалитетот на животната средина 228.947.484 3.722.723 

 ВКУПНО 375.124.215 6.099.580 

 


