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ВОВЕД 
 
 
Програмата за развој на Југозападниот плански регион е среднорочен базичен документ, кој 
својата правна основа ја има во Законот за рамномерен регионален развој (членови 12-14), 
изработен со цел да се намалат диспаритетите помеѓу планските региони, како и во самиот 
регион, и да се обезбеди одржлив развој преку покренување на вкупните расположиви 
потенцијали.  

Операционализирањето на Програмата на годишно ниво се врши преку Акцискиот план чие 
пак спроведување е основа за остварување на целите и приоритетите  утврдени  во 
Програмата за развој на планскиот регион, односно во  економскиот, инфраструктурниот,  
руралниот  развој, туризмот и културата, како и образовниот и социјалниот и другите аспекти 
на развојот на ЈЗПР.      

Центарот за развој на Југозападниот плански регион согласно законските обврски, притоа 
почитувајќи ги практиките на отчетност и транспарентност за работењето, го изготвува 
следниот Годишен Извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански 
за 2019 година.  

Во Извештајот, проектите и активностите дирекно се повразни со Среднорочните цели, 
приоритетите и мерките од Програмата за развој, како и со индикаторите за степенот на 
реализација на овој базичен документ во тековната година. Годишниот извештај  е 
конципиран во четири дела при што секој дел содржи реализирани проектни активности 
согласно среднорочните цели. 

Во Годишниот извештај покрај наративниот дел  поместени се детално и соодветните 
среднорочни цели, приоритети, мерки, индикатори и излезни резултати, како и нивно 
табеларно сумирање. 

Вредно е да се напомене дека презентираните активности во најголем дел се реализирани од 
Центарот за развој на Југозападниот плански регион, но исто така и од страна на општините во 
рамките на Југозападниот регион. 

Најголем дел од активностите се финансирани преку Програмите за рамномерен регионален 
развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, Швајцарска 
Агенција за развој и соработка (СДЦ) заедно со Министерството за локална самоуправа преку 
проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,,, Програмата за рурален 
развој на Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, како и од странски 
донатори ЕУ, УНДП и други.  

Сите чинители заедно придонесуваат во реализација на Програмата за развој на Југозападниот 
плански регион а со тоа даваат значителен придонес за развојот на регионот и подобрување 
на условите за живот на граѓаните. 
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Среднорочна цел 1 
Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење 
 
1.Идентификување и реализација на проект од Стратегија за иновации на ЈЗПР 
 

Во рамки на Грантовата шема за иновативни проекти преку проектот ,,Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален развој,, кој што е финансиран од Швајцарската Агенција за Развој и 

соработка и Министерството за локална самоуправа, идентификуван е и реализиран 

иновативен проект согласно Стратегијата за иновации на ЈЗПР. 
Согласно правилата и критериумите дадени од донаторот, Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ 

плански регион, во периодот од февруари до април  2019 година, ги релизираше двете консултативни 

работилници за идентификување и подготовка на предлог иновативен проект. На првата консултативна 

работилница учесниците од Регионот генерираа идеи за проекти за иновативен пилот проект, и од 

повеќето предлози беа избрани три идеи за развивање на концепти за проектни фишеа од страна на  

работните групи, составени од претставници од ЛЕР канцелариите од 9-те општини од регионот, од НВО 

и Бизнис секторот и од академијата.  На втората работилница трите работни групи направија 

презентации на подготвените проектни фишеа. Подготвените концепти беа испратени до 

Министерството за локална самоуправа кон крајот на април 2019 година. По добивањето на решението 

од Комисијата за евалуација, Центарот изработи целосна проектна апликација за избраниот концепт 

„Визуелизација на туристичките атракции во ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион“,  и истиот го достави до 

Донаторите. По потпишувањето на договорот, Центарот започна со спроведување на пилот-проектот. 

Мерка 1.1.2 Зголемување на капацитетите за иновација на претпријатијата од Регионот 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за зголемување на капацитетите за иновација    
           Излезни резултати 
           - Организирани две консултативни работилници со 30 претставници од регионот 
           - Организирани 4 состаноци на работни групи 
           - Генерирани и подготвени 3 концепти за иновативни проекти 
           -За избраниот концепт подготвена полна апликација и испратена до донаторот  
 
 

2.  Поддршка на Центарот за развој на Југозападниот плански регион преку проектот 

,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, 

Во рамки на проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, потпишан е Договор за 

финансиска поддршка на Центарот, за реализација на Регионална конференција, Регионални форуми и 

изработка на Програма за развој на Југозападниот плански регион за наредниот петгодишен период. 

2.а Организирање регионална конференција за размена на добри практики во регионалниот развој 

Подготвителната фаза започна со изработка на концепт за конференцијата кој беше одобрен од 

Проектната единица. По одобрувањето направена е набавка за организирање на конференцијата 

согласно Швајцарските правила. Дводневната регионална конференција се одржа од 27 до 28 јуни 2019 

година во Струга. На конференцијата учествуваа 75 учесници од регионот, претставници од општините, 

бизнис секторот, невладиниот сектор и образовни институции. На првиот ден од конференцијата се 

работеше пленарно и беа разработени три теми: Рамномерен регионален развој во изминатите 10 

години, Закон за РРР и 1% БДП, и Одржлив развој. Вториот ден учесниците се поделија во три групи по 

тематски области: Инфраструктура и животна средина во регионалниот развој, Рурален развој и 

искористување на ЕУ фондови, и Туризам и рамномерен регионален развој. Финалниот дел од 
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конференцијата беше пленарен каде што се презентираа резултатите од работните групи по трите 

тематски блока. За конференцијата беше ангажиран Модератор и 8 експерти (универзитетски 

професори) за секоја од тематските области. Од сите излагања на конференцијата се подготви и 

испечати зборник на три јазици Македонски, Албански и Англиски.  

2.б Организирање регионални форуми за идентификување проектни идеи 

Организирани беа 3 регионални форуми за идентификување проектни идеи во периодот февруари-март 

2019 година. На форумите учествуваа 80 претставници од општините, невладиниот и бизнис секторот и 

академската заедница. Од предложените идеи беа подготвени 3 проектни концепти, од кои Комисијата 

за евалуација го избра ,,Уредување на атрактивни зони и патеки во Југозападниот плански регион,,. За 

овој концепт беше подготвена полна апликација и истата беше одобрена за финансирање преку 

Грантова шема за инвестициски проекти. 

2.в Изработка на Програма за развој на Југозападниот плански регион за период 2020-2024 

Центарот за развој подготви концепт за изработка на Програмата за развој, согласно Методологијата за 

изработка на плански документи. Концептот беше одобрен од Проектната единица, и средствата за 

изработка на Програмата беа трансферирани на прокетната сметка. Според насоките на Министерството 

за локална самоуправа и Проектната Единица, изработката на Програмата не започна до крајот на 2019 

година, бидејќи сеуште не е подготвена новата Стратегија за рамномерен регионален развој. 

Мерка 1.1.3 Зголемување на капацитетите на заинтересираните страни за пристап до 
соодветни фондови на ниво на државата и ЕУ 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за зголемување на капацитетите за пристап    
           Излезни резултати 
           - Организирана дводневна регионална конференција со 75 претставници од регионот 
           - Претставени 12 презентации пред учесниците од областа на регионалниот развој 
           -Подготвен и испечатен Зборник од конференцијата на 3 јазици во 100 примероци  
           - Спроведени 3 јавни набавки за конференција, форуми и модератор согласно  
             Швајцарски правила 
           -Организирани 3 форуми за идентификување на проектни идеи за Грантова шема за  
             инвестициски проекти 
           - Организирани 3 состаноци на работни групи за подготовка на концепти 
           - Подготвени 3 концепти со предлог проекти за Грантова шема за инвестициски 
           - Подготвена една полна апликација за избран концепт за Грантова шема 
           - Подготвен концепт со финансиски план за изработка на Програма за развој на ЈЗПР 
 

3. Унапредување на општинското владеење 

Овој проект е финансиран од УНДП преку проектот ,,Унапредување на општинското владеење,,. За три 

рурални општини од Регионот – Вевчани, Дебрца и Центар Жупа, изработени се Интегрирани планови за 

локален развој. Исто така за секоја од општините беше дадена можноста да имплементираат по една 

пилот мерка од изработениот Интегриран план за локален развој. Така во Вевчани спроведен е пилот 

проект за набавка на трактор со пропратна опрема за чистење снег и одржување на зелени површини. 

Во  Дебрца изготвен е ЛЕАП и набавени се 350 канти за отпад со капацитет од 360 л. Во Центар Жупа 

набавен е мултифункционален трактор за потреби на општината за чистење патишта, снег, гранки, 

правење ископи и слично. 
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Мерка 1.1.3 Зголемување на капацитетите на заинтересираните страни за пристап до 
соодветни фондови на ниво на државата и ЕУ 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за зголемување на капацитетите за пристап    
           Излезни резултати 
           - Организирани 3 работилници со претставници од 3 рурални општини за изработка на  
             Интегрирани планови за локален развој 
           - Изработени три Интегрирани планови за локален развој за 3 општини 
           - Изработен ЛЕАП за Општина Дебрца 
           - Набавени 2 мултифунционални трактори во Вевчани и Центар Жупа 
           - Набавени 350 канти за отпад од 360 л во Општина Дебрца 
 

 

 

4.Бизнис Центар за поддршка и услуги на бизнис секторот 

 

Во рамките на активностите на Бизнис центарот при Центарот за развој на Југозападниот 

плански регион, се спроведуваше обновување и корекција на веќе постоечката дата база на 

контактните податоци со регионалните мали и средни претпријатија, како и внесување во 

истата на регистрирани земјоделци. Податоци беа земани од дигиталниот именик „Златна 

книга“, од подрачните единици на Министерството за земјоделство шумарство и 

водостопанство, од Општините (онаму каде што постои некаква евиденција) и од базата на 

Регионалната комора при Стопанската комора на РС Македонија. На тој начин, со споредување 

од неколку релевантни извори имаме податлива основа за комуникација. 

Во исто време со ажурирањето на податоците за контакт, почна и подготовката за 

спроведување на анкета, при што беа селектирани неколку подрачја кои требаше да го 

дефинираат прашалникот, т.е да ја определат рамката во која ќе бидат поместени конкретни 

прашања. Целта на анкетата е да се обезбедат податоци за потребите на малите и средни 

претпријатија и земјоделците, со цел утврдување на типови обуки или менторства кои се 

неопходни за развивање на нивниот бизнис. 

Во текот на октомври 2019 година почна да се спроведува анкетата, на почетокот само во 

дигитален формат - преку електронска пошта, но заради слабиот одзив преминавме кон 

класично анкетирање на терен и телефонски. Анкетата заврши во првата недела од ноември и 

до средината на месецот беше завршена и анализата на истата.   

 

Во извештајниот период на заинтересираните правни субјекти од Регионот им беа претставени 

можностите за финансирање преку Програмата на Владата на РМ за конкурентност, 

претприемништво и иновации  за 2019 година, наменета, пред се,  за поттикнување на 

претприемништвото, како и преку огласите на Министерството за економија за поттикнување 

на селскиот туризам. 

 

На МСП секторот редовно му се доставуваа релевантни информации за повици во рамките на 

ЕУ, пред сè, за Програмите Horizon 2020 и COSME. 

 

По електронски пат, претставниците на МСП секторот, коморските здруженија, асоцијации и 

производители, редовно се информираа и покануваа на настаните што се организираат од 
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страна на Центарот за развој на ЈЗПР, како и од страна на други институции од национално, 

регионално и локално ниво, а кои се однесуваа на теми интересни за бизнис заедницата. 

 

Мерка 1.3.3 Искористеност на програми за финансирање на МСП секторот 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за поттикнување на економскиот развој во регионот   
           Излезни резултати 
           - Организирани три информативни средби за 60 претставници од бизнис  
             секторот во Југозападниот плански регион  
           - Ажурирана електронската регионална база на податоци за институции и фирми кои   
             нудат услуги за развој на приватниот сектор  
           - Проширена регионална база со земјоделци 
           - Подготвена Анкета за потребите на бизнис секторот 
           - Спроведена анкета со 130 испитаници 
           - Подготвена Анализа за потребите на бизнис секторот за обуки 
           -Редовно информирање на бизнис секторот по електронски пат  
           -Подготвени четири квартални извештаи за текот на реазлизација на проектните  
            активности и доставени до МЛС 

 

 

5. Изградба и реконструкција на локални патишта во Југозападниот плански регион 
 
Проектот се финансира преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 
2018 година преку мерката 321 Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини, 
подмерка 321.1 Инвестиции во локална инфраструктура  (вклучително и мостови) за 
поврзување меѓу две или повеќе населени места во рурални средини со должина од 5 км. Со 
Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) 
потпишано е Решение за одобрување на барање  за финансиска поддршка во средината на 
Јуни 2019 година. Согласно ова Решение Центарот спроведе две јавни набавки за изведба на 
патната инфраструктура и за надзор, до крајот на 2019 година. Тендерската документација и 
Договорите со економските оператори беа доставени до Агенцијата (АФПЗРР) со цел да се 
добие финално решение и Договор за реализација на проектните активности. До крајот на 
2019 година Договор со АФПЗРР не се потпиша и затоа градежните активности на терен не 
започнаа. Вредно е да се напомене дека со АФПЗРР се правеа усогласувања за активностите 
кои ќе се спроведуваат при реконструкција и изведба на следните патни правци: Арбиново-
Лактиње (Општина Дебрца), Томино-Сушица (Општина Македонски Брод), и Мороишта-
Волино (Општина Струга).  
 
Мерка 1.4.2 Создавање услови за рурален развој 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за градење на функционално-просторни структури   
           Излезни резултати 
           - Подготвени 4 спецификации за тендерска документација  
           - Спроведени две јавни набавки за изведба на патишта (во 3 дела) и за надзор 
           - Потпишани два договори со економски оператори за изведба и надзор 
           - Одржани 3 средби за уогласување на проектната документација со АФПЗРР 
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6. Подобрување на патната инфраструктура во ЈЗПР преку изработка на техничка 
документација 

Овој проект е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој за 2019 година. 
На Годишната листа за приоритетни проекти за 2019 година проектот беше рангиран на трето 
место, и од тие причини од вкупно побараните средства беа доделени само 40%. Од тие 
причини се чекаше да завршат постапките за јавни набавки од првиот и вториот регионален 
проект, за да се види колку средства ќе бидат заштедени и истите да се пренаменат за третиот 
проект. Јавната набавка за услуги за проектирање е спроведена во октомври 2019 година кога 
со заштедите се обезбедени 62% од побараните средства. Од тие причини не можеше да се 
изготви техничка документација за сите патни правци кои беа наведени во проектната 
апликација. До крајот на 2019 година започна изработката на техничката документација за 
следните патни правци: Охрид-црква Св.Атанасие (1460 м), улица во с.Волино – Дебрца (1000 
м), улици во с.Бањиште Дебар (950 м), крак на ул.8-ми септември во Дебар (600 м), ул.Шопев 
мост-Здравствен дом во Вевчани (650 м), собирна улица ,,Туристичка,, во Струга (3500 м). 
Изработената документација треба да содржи Инфраструктурен и Основен проект со ревизија, 
геодетски елаборати, елаборати за влијание врз животната средина и други пропратни 
документи.  

Мерка 1.5.1 Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа 
           Индикатори 
           - Број на реализирани активности  
          Излезни резултати 
           - Подготвени технички спецификации за 6 патни правци 
           - Подтотвена тендерска документација 
           - Спроведена јавна набавка за услуги за проектирање и потпишан Договор со економски  
              оператор 
 
 
 
7. Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР 
 
Со проектот е направено подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на две 
постојни сообраќајници, и подобрување на туристичката инфраструктура преку изградба на 
улици и уредување на просторот. Партнери во проектот се четири општини Вевчани, Охрид, 
Македонски Брод и Центар Жупа, а проектните активности се финансиски поддржани преку 
Програмите за рамномерен регионален развој за 2019 на Министерството за локална 
самоуправа и Бирото за регионален развој.  

Во рамки на проектот спроведени се следните активности: Координирање и менаџмент на 
проектот; Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите; 
Тендерски постапки (2); Реконструкција на сообраќајница Димитар Влахов (143 м) во 
Македонски Брод; Реконструкција на сообраќајница во н.м. Житинени (1400 м), Центар Жупа; 
Изведба на нови сообраќајни решенија во Вевчани (5 улици со должина од 630 м);   
До крајот на 2019 година беше отпочната но не заврши изведбата на архитектонски и други 
комунални зафати на улица К. Абраш и плоштад Табана во Охрид. Поради одредени барања 
од страна на Општина Охрид  за изведба на дополнителни активности времено беа стопирани 
работите на реконструкција на улицата Коста Абраш и оплеменување на малиот плоштад 
околу локалитетот Табана. Имено, Градоначалникот, Константин Георгиески побара да се 
изработи дополнително техничко решение за поставување на урбана опрема, осветление и да 
се изврши хортикултурно уредување на просторот за што самата Општина ќе вложи 
дополнителни сопствени средства. Проектната канцеларија на Општина Охрид изработи 
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соодветно техничкото решение, и од тие причини има застој на работата. Покрај тоа, 
изведувачот на работите, во два наврати, поради посети на високи делегации од САД и 
Европската Комисија,  имаше повеќедневни застои во изведувањето на работите. 

Општините партнери во проектот во делот на сопствено учество обезбедија надзорен орган, и 
финансиски средства за дополнително побараните работи.  

 
Мерка 1.5.1 Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности  
            - Должина на реконструирани/изградени патишта, улици 
           Излезни резултати 
           - Подготовка и спроведување на 2 деливи тендерски постапки за избор на економски   
              оператори  
           - Избор на консултанти и надзорни органи 
          -  Извештаи од надзорен орган 3 
          - Пуштање во употреба на објектите 7 
          - Подготвени извештаи 3 
          - Реконструирани улици во должина од 1.543 м во Македонски Брод и Центар Жупа 
          - Изведба на 5 нови улици во Вевчани со должина од 630 м 
 
 
8. Изградба и реконструкција на локални улици во Вевчани 
 
Проектот го реализира Општина Вевчани со средства од Програмата за рурален развој за 2018 
година. Со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој 
(АФПЗРР) потпишано е Решение за одобрување на барање  за финансиска поддршка во 
средината на Јуни 2019 година. Согласно ова Решение Општина Вевчани спроведе две јавни 
набавки за изведба на локалните улици и за надзор, до крајот на 2019 година. Тендерската 
документација и Договорите со економските оператори беа доставени до Агенцијата (АФПЗРР) 
со цел да се добие финално решение и Договор за реализација на проектните активности. До 
крајот на 2019 година градежните активности на терен не започнаа. Се очекува  
реконструкцијата на четири локални улици во Вевчани со вкупна должина од 315 м да се 
реализира во текот на 2020 година. 
 
Мерка 1.5.1 Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности  
           Излезни резултати 
           - Подготовка и спроведување на 2 тендерски постапки за изведба и надзор 
           - Потпишани 2 договори со економски оператори 
          -  Потпишан Договор со АФПЗРР 
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Среднорочна цел 2 

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

 
9. Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР – училишта 
 
Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на 
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2019 година. 
Основната цел на проектот е намалување на потрошувачката на електрична и топлинска 
енергија преку замена на прозори, врати, поставување термоизолација, изведување нова 
електрика, реконструкција на кров. 

Реконструкција на кров на спортска сала во ОУ Пенестиа -Дебар – замена на оштетена кровна 

конструкција 162,66 м2; дашчна оплата 650,67 м2; поставување на дрвени штафни 1346,00 м2; 

хидроизолација 667,11 м2; термоизолација од камена волна – 500,62 м2; монтажа на 

пластифициран лим 667,11 м2; монтажа на хоризонтални и вертикални олуци 187,6 м; набавка 

и монтажа на ФЕ ЗН лента 61,78 м. 

Изведба на работи за реконструкција на ОУ во село Мешеишта-Дебрца- набавка на нови 

прозорци и врати од ПВЦ 12; Глетовање и боење на ѕидови 1165 м2;изработка на подна плоча 

57,46 м2; преградни ѕидови 76,5 м2;спуштени плафони 55,22; изолација на тавани 305м2; 

монтажа на систем за греење; електрична инсталација, канализација; 

Замена на столарија во ОУ Св.Климент Охридски – Охрид – оваа активност не е реализирана во 

целост до крајот на 2019 година. Имено, два пати беше поништен тендерот заради немање на 

ниедна прифатлива понуда. Третиот пат тендерската постапка беше успешна и потпишан е 

договор со економскиот оператор. Воведувањето во работа на објектот е направено на крајот 

од декември 2019 година, и рокот за реализација на активностите е продолжен до мај 2020 

година. 

При изведбата на наведените активности, општините партнери со сопствено учество го 
обезбедија надзорот.  
 
Мерка 2.1.2 Создавање услови за отворање паралелки за стручно образование и на 
високообразовни институции согласно птребите на пазарот на труд низ целиот регион 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти   
            - Површини и должини на интервенција 
           Излезни резултати 
           - Подготвена тендерска документација, спроведени 3 тендерски постапки  
           -Избрани надзорни органи од страна на општините и воведување во работа 
          - Замена на стара со ПВЦ столарија – 12 парчиња прозори и врати 
          - Направена изолација на тавани 305 м2 
          - Поставена термичка изолација 500 м2 
          - Изведена нова електрика за дел што се адаптира за градинка во Мешеишта 
          - Изведба на котлара 57 м2 
          - Набавка и поставување на систем за парно греење 
          - Замена на оштетена кровна конструкција 163 м2 
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          - Монтажа на пластифициран лим на површина од 667 м2 
          - Поставени нови опшивки на кров со должина од 730м 
          - Поставени снегобрани во должина од 215м 
          - Монтажа на хоризонтални и вертикални олуци 187 м 
 
 
10.Полесен пристап за брзи општински услуги и граѓанска вклученост во Општина Охрид 
 
Проектот го реализираше Општина Охрид со финансиска поддршка од Швајцарската Амбасада 
и УНДП. Направена е реконструкција на скалите кои водат до големата сала на општина Охрид, 
и поставена е лифт платформа за инвалидски колички. Направен е простор во салата за лица 
со инвалидски колички, и поставени се тактилни патеки за слепи лица. Исто така во салата е 
заменета столаријата, поставено е ново осветлување, греење, мебел, и пултови за лица со 
посебни потреби. 
 
Мерка 2.2.3 Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување во 
пазарот на труд на жената и претставниците од ранливите категории 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти   
           Излезни резултати 
           - Подготвена тендерска документација, спроведени 2 тендерски постапки  
           -Избран надзорен орган од страна  
          - Замена на стара со ПВЦ столарија во големата сала 
          - Реконструирани скали и поставена лифт-платформа за инвалидски колички 
          - Поставени тактилни патеки за слепи лица 
          - Изведено ново осветлување и греење 
 
 
11.Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР – детски градинки 
 
Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на 
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2019 година. 
Основната цел на проектот е намалување на потрошувачката на електрична и топлинска 
енергија преку замена на прозори, врати, поставување термоизолација, изведување нова 
термо фасада, реконструкција на кров. 

Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга – замена на стара 

дотраена столарија (прозорци и врати)- 2 врати и 35 прозорци; прозорски солбанци и даски 

77,46м; изработка на термо фасада 450 м2; изработка на цокле 45 м2; изработка и монтажа на 

хоризонтални и вертикални олуци (хоризонтални=145м, вертикални=38м); замена на оштетена 

кровна конструкција 395 м2; монтажа на камена волна на целиот кров 684 м2; набавка на нови 

керамиди 158 м2; набавка и монтажа на лим за стреи и настрешници 66,70м2; монтажа на 

пластифициран лим на кровна конструкција 30м2 

Изведба на работи за ЈОУДГ „Олга Мицеска“-Кичево – замена на стара дотраена столарија 

(прозорици и врати)- набавка и монтажа на нови врати 8 парчиња; набавка и монтажа на врати 

со прозорец 12 парчиња; набавка и монтажа на нови прозорци 39 парчиња; монтажа на 

солбанци од надворешна страна 143,7 м; монтажа на внатрешни даски од ПВЦ  141,2 м. 

Мерка 2.3.2 Подобрување на опфатеноста на децата од предучилишна возраст во детски 
градинки, особено во рурални средини 
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           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти   
            - Површини и должини на интервенција 
           Излезни резултати 
           - Подготвена тендерска документација, спроведени 2 тендерски постапки  
           -Избран надзорен орган од страна на општините 
          - Замена на стара со ПВЦ столарија 10 врати, 12 врати со прозорец, 74 прозори 
          - Монтажа на солбанци и внатрешни даски 362 м 
          - Изработка на термо фасада 450 м2 
          - Реконструкција на кров – замена на оштетена кровна конструкција 395 м2, монтажа на  
            камена волна 684 м2, нови керамиди 158 м2 
 
 
 
 
Среднорочна цел 3 
Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното 
наследство      
 
12. Уредување на атрактивни зони и патеки во Југозападниот плански регион 
 
Проектот се финансира преку Грантова шема за инвестициски проекти која е дел од проектот 
,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,, финансиран од Швајцарската 
агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. Основната цел на 
проектот е да се збогати туристичката понуда преку изградба на пешачки патеки и уредување 
на атрактивни места кои водат до природни, културни, археолошки локалитети, и туристички 
вредности во урбаните и руралните средини, а со тоа да се зголеми бројот на туристи и 
времето на престој во Југозападниот регион. Изградени се пешачки патеки на три локации во 
три општини Охрид, Струга и Дебрца.  
 
Во Охрид изградена е пешачка патека во стариот дел на градот од Саат кула до Горна порта со 
должина од 420 м и ширина од 1,2 м. Патеката е изградена од природен камен и по нејзината 
должина се поставени 20 канделабри со светилки во форма на фенер кој ја одразува старата 
Охридска архитектура. 
 
Патеката од Струга до Калишта е со должина од 1497 м и просечна ширина од 2,2 м. За 
изградба на патеката беа изведени земјени работи со расчистување на теренот од гранки и 
вегетација, потоа е поставен тампонски слој, мрежа, бетон и природен камен кој е фугиран со 
цементно млеко. Оваа патека е продолжување од патека која пред десетина години ја 
изградиле од Општина Струга со должина од 1 км. Со продолжувањето со новоизградената 
патека практично граѓаните и туристите имаат 2,5 км патека за рекреација вдолж брегот на 
Охридското езеро. 
 
Изградена е патека со природен камен со должина од 270 м и ширина од 1м  покрај Слатинско 
езеро во Дебрца. Покрај патеката уреден е и просторот во близина на реконструираната 
брана, со тоа што се поставени 3 летниковци, канти за отпад, клупи, изграден е паркинг за 
велосипеди и за автомобили, и поставена е дрвена информативна табла.  
 
Мерка 3.1.3 Обезбедување на инфраструктура до атракциите и нивно опремување            
Индикатори 
            - Број на реализирани активности    
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           Излезни резултати 
           - Спроведена делива набавка 2 пати  
           - Потпишани 3 договори со економски оператори  
           - Изградена пешачка патека од Саат кула до Горна порта 420 м должина и 1,2 м широка 
           - Поставени 20 канделабри вдолж патеката во Охрид 
           - Изградена пешачка патека од Струга до Калишта со должина 1497 м и ширина 2,2 м 
           - Изградена пешачка патека покрај Слатинско езеро со должина 270 м и ширина 1 м 
           - Поставени 3 летниковци покрај Слатинско езеро, 1 информативна табла, 1 паркинг со  
              површина 240 м2, 3 клупи со маси, 5 канти за отпад 
 
 
13.Визуелизација на туристичките атракции во ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион 
 
Проектот “Визуелизација на туристичките атракции во ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион“ е 

финансиран преку Грантова шема за Иновативни проекти која е дел од проектот ,,Одржлив и 

инклузивен рамномерен регионален развој,, кој што е финансиран од Швајцарската агенција 

за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. Имено, во реализацијата на 

овој проект најнапред се подготвија и спроведоа постапките за двете јавни набавки: едната за 

набавка на - хардверското решение- четирите info touch panels, и втората за изработка на 

софтверското решение за презентација на туристичките вредности на Вевчани, Дебар, Дебрца 

и Македонски Брод.   

Тимот од Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион низ соработка со општините 

ги утврди/мапира туристичките атракции во четирите општини, а и останатите модули (како 

сместување, исхрана, транспорт, рекреација и време) што се опфатени низ презентацијата со 

цел да се овозможи полесен престој и движење на туристите низ општините. Во тој контекст, 

понатаму се пристапи кон изработка на текстови и фотографии за соодветните содржини, а 

патем се правеше и дизајн на софтверското решение.  

Овие активности траеја до крајот на октомври, по што се работеше на превод на материјалите 

на Англиски и Албански јазик (за Дебар), и соодветна лектура и коректура. Истовремено, низ 

соработка со општините се утврдуваа локациите каде што ќе бидат поставени info touch panels, 

за што беше потребно да се обезбеди напојување со ЕЕ, како и Интернет врска. Во текот на 

првата декада од декември 2019 година информациските панели пристигнаа во Регионот, по 

што беа монтирани и ставени во употреба на следниве локации: во Вевчани и Дебрца во 

објектите на општините, во Дебар во дворот на општинската зграда, и во Македонски Брод на 

булеварот Маршал Тито. Во средината на декември се изврши инсталацијата на софтверското 

решение, по што се вршеа тестирања на хардверското и апликативното решение. Пред крајот 

на календарската година овие современи уреди беа ставени во употреба.   

Мерка 3.1.4 Обезбедување на информации, сигнализација и визуелизација на туристички 
атракции 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности    
           Излезни резултати 
           - Спроведени 2 јавни набавки  
           - Извршено мапирање на туристички атракции во 4 општини 
           -Подготвени текстови и фотографии за 100 атракции во 4 општини во регионот 
           - Презентациите на општините се направени на Македонски и Англиски јазик, а за Дебар   
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             и на Албански јазик 
           - Набавени и инсталирани 4 информациски панели 
           - Подготвено софтверско решение за презентација на вкупно 100 туристички атракции во   
              4-те општини во Вевчани, Дебар, Дебрца и Македонски Брод 
 

 
 

Среднорочна цел 4 
Зачувување на квлитетот на животната средина 
 
14. Изградба на пречистителна станица во Вевчани  
 
Овој проект го реализираше општина Вевчани со средства од УНДП преку Програма за 
подобрување управувањето со заштитените подрачја. Имено, во текот на 2019 година 
спроведени се тендерски постапки, потпишан е Договор со економски оператор, и започнато е 
со изградба на пречистителната станица. До крајот на 2019 година 80% од работите на 
пречистителната станица се завршени. 
 
Мерка 4.1.3 Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици 
           Индикатори 
            - Број на активности   
           Излезни резултати 
           - Подготовка на тендерска документација и испитување на пазарот 
           - Спроведена тендерска постапка за набавка на работи и стоки 
           - Потпишан договор со економски оператор  
           - Изградени 80% од пречистителната станица 
 
 
15. Физибилити студија за решавање на проблемот со кучиња скитници 

Проектот го координираше канцераријата на УНДП во Скопје и истиот е финансиран со 
средства обезбедени од ЕУ и УНДП. Техничка спецификација, тендерска постапка и договор со 
економски оператор потпиша канцеларијата на УНДП во Скопје. Физибилити студијата ја 
изработи американската компанија НАВАНТИ во соработка со домашни екперти. Направени се 
сите испитувања на терен, следена е популацијата на кучиња во големите урбани центри во 
Југозападниот регион. Со студијата направена е анализа на постојната состојба и предложени 
се решенија за овој проблем преку предлог модели за менаџирање на кучињата скитници. За 
Југозападниот плански регион се планира изградба на 2 стационари од кои 1 во Кичево и 1 во 
Охрид. Исто така за овие два стационари направени се идејни проекти кои што до крајот на 
2019 година беа во фаза на ревидирање. 

Мерка 4.2.1 Заштита на биодиверзитетот 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности   
           Излезни резултати 
           - Спроведена јавна набавка, избран економски оператор, потпишан договор 
           - Анализа на законска рамка 
          - Теренски испитувања, мерење на популација на кучиња скитници во урбаните центри 
          - Изработена Физибилити студија за решавање проблем со кучиња скитници 
         - Изработени 2 идејни проекти за 2 стационари за кучиња скитници во Охрид и Кичево 
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16.Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР  

Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на 
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2019 година. 
Основната цел на проектот е намалување на потрошувачката на електрична и топлинска 
енергија преку замена на прозори, врати, поставување хидроизолација, поставување на термо 
изолација, поставување на термо-фасада, реконструкција на кровна конструкција и покривање 
на кров во еден јавен објект во регионот. 

Општина Вевчани – Реконструкција на прозори и врати во Домот на култура- замена на стара 

дотраена столарија (прозориц и врати), набавка и монтажа на нови врати 6 парчиња; набавка и 

монтажа на нови прозори 63 парчиња; опшивање на парапети од внатрешна страна 88 м; 

опшивање на парапети од надворешна страна  88м;  

Општина Центар Жупа- Реконструкција на старата административна зграда на Општина Центар 

Жупа – набавка и монтажа на внатрешни врати 9 парчиња; набавка и монтажа на ПВЦ 

прозорци 23 парчиња; набавка и монтажа на надворешни ПВЦ врати 2 парчиња; 

малтерисување на внатрешни ѕидови 448 м2; изработка на демит фасада 624 м2; изработка на 

кровна конструкција 174,4 м2; поставување на дрвени летви 1250 м; поставување на кровен 

покривач од пластифициран лим 284 м2; елекотроинсталерски работи. 

Мерка 4.2.2 Квалитет на воздух 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти, површини,  
              должини     
           Излезни резултати 
          - Подготвена тендерска документација, спроведени 2 тендерски постапки  
          - Избрани надзорни органи од страна на општините и воведување во работа 
         - Изработка на кровна конструкција 174,4 м2, поставување на дрвени летви 1250 м,                                                      
          - Поставување кровен покривач од пластифициран лим 284 м2 
          - Изработка на демит фасада 624 м2 
          - Поставена електрична инсталација, водовод, канализација и санитарија 
          - Замена на стара со ПВЦ столарија – 17 врати, 86 прозори 
          - Опшивање околу отвори на врати и прозори внатрешно и надворешно 176м 
          - Малтерисување на внатрешни  ѕидови 448 м2 
 
 
 
Од збирот на вкупните преземања во овој домен се констатира дека 125  биле повразни 

со реализација на првата среднорочна цел  од Програмата за развој на планскиот регион, 

со втората среднорочна цел се поврзани 48 активности, со третата среднорочна цел 142 

активности, и со четвртата биле поврзани 34 активности од Програмата за развој.     

Сумирајќи ги реализираните преземања треба да се истакне дека се реализирани вкупно 

349 активности по сите четири среднорочни цели од Програмата за развој на 

Југозападниот плански регион.  
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО 2019 ГОДИНА И НИВНА 

ПОВРЗАНОСТ СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 

Среднорочна цел Мерка Тип на активност Брoј активности 
I.ЕКОНОМСКИ РАСТ  

 
ПРИОРИТЕТИ 

 
 

1.1 Зголемување на 
конкурентноста на 

регионалната 
економија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Привлекување 

инвестиции 
 
 
 
 
 
 

1.3 Јакнење сектор МСП 
 
 
 
 
 
 

1.4 Земјоделство и 
рурален развој 

 
 
 
1.5 Развој на транспортна 

и комуникациска 
инфраструктура 

1.1.1 Поврзување 
образовни и 

истражувачки 
институции 

  

1.1.2 Зголемување 
капацитети за 

иновација на 
претпријатија 

Консултативни 
работилници, состаноци, 
подготовка концепти и 
полна апликација 

10 

1.1.3 Зголемување на 
капацитетите  за 

соодветните 
фондови на 

државата и ЕУ 

Тендерски постапки, 
Регионална конференција, 
презентации, зборник, 
форуми, состаноци, 
концепти, апликација, 
Интегрирани планови, 
ЛЕАП, набавка опрема 

42 

1.1.4 Погодности за 
инвестирање во ИКТ 

 
 

 

1.1.5 Брендирање на 
Регионот и неговите 

носечки производи 

  

1.2.1 Мапирање на 
потенцијалите на 

регионот за 
инвестирање 

  
 

1.2.2 Промоција на 
економ. потенцијали 

 
 

 

1.3.1 Јакнење на 
капацитеи на МСП 

 
 
 

 

1.3.2 Поддршка на 
старт-ап бизниси 

 
 
 

 

1.3.3 Искористеност 
на програми за 

финансирање на МСП  

Работни средби, ажурирани 
бази, извештаи, анкета, 
анализа 

22 

1.3.4 Поволности за 
традиционални 

занаетчии 

  

1.3.5 Поддршка за 
здружен настап на 

фирмите 

  

1.4.1 Подобрување 
квалитет и понуда на 

земјоделски 
производи 

  

1.4.2 Создавање 
услови за рурален 

развој 

Работни средби, 
спецификации, тендерски 
постапки, договори 

11 

1.5.1 Изградба и 
модернизација на 

сообраќајна мрежа 

Тендерски постапки, 
подготовка основни и 
инфраструктурни проекти, 
реконструкција и изградба 
улици, извештаи 

40 

1.5.2 Примена на ИКТ  
 
 

 

125 
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Среднорочна цел Мерка Тип на активност Брoј активности 

II.ОБРАЗОВАНИЕ И 
СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ 

 
ПРИОРИТЕТИ 

 
2.1 Квалитетно 
образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Вклучување на пазарот 
на труд на ранливите 

категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Социјални програми  
 

2.1.1 Промоција на 
предностите на ССО 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 Создавање 
услови за паралелки 

за ССО 

Тендерски постапки, замена 
столарија, поставување 
изолација, изградба 
котлара, инсталирање 
систем парно греење, 
поправка кров, поставување 
олуци 
 
 
 

22 

2.1.3 Промовирање 
успешни бизнисмени  

 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1 Иницијативи за 
рурални средини 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 Вклучување на 
експертски  кадар во 

планирање и 

 
 
 
 
 
 

 

2.2.3 Родова 
еднаквост и 

вклучување ранливи 
групи на пазар на 

труд 

Тендерски постапки, замена 
столарија, реконстрикција 
скали, поставување 
осветлување и греење 
 
 
 

11 

2.3.1 Зголемен опфат 
на социјална 

заштита 

 
 
 
 
 
 

 

2.3.2 Опфатеност на 
деца во градинки во 

рурални средини 

Тендерски постапки, замена 
столарија, термо фасада, 
реконструкција кров 
 
 

15 

2.3.3 Програми за 
заштита на стари 

лица,  мрежа за 
здравствена 

заштита 

  

48 
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Среднорочна цел Мерка Тип на активност Брoј активности 

 
III.РАЗВОЈ НА ТУРИЗАМ 

 
ПРИОРИТЕТИ 

 
3.1 Развој на 

инфраструктура 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.1 Изготвување на 
урбанистичко 

планска 
документација 

  

3.1.2 Планинарски 
патеки и 

вмрежување со 
останатите региони 

  

3.1.3 Обезбедување 
инфраструктура до 
атракциите и нивно 

опремување 

Тендерски постапки, 
изградба патеки, уредување 
простор, поставување 
канделабри, поставување 
урбана опрема 
(летниковци, клупи, маси, 
канти, инфо табла) 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Зајакнување капацитети 
за развој на туризам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Креирање регионална 
туристичка понуда 

 

3.1.4 Инфо, 
сигнализација и 

визуелизација на 
туристички 

атракции 

Тендерски постапки, 
мапирање, подготовка текст 
и фотографии, презентации, 
превод, хардвер, софтвер 

125 

3.1.5 Ревитализација 
и изградба на објекти 

во рурални средини 

  

3.1.6 Изградба, 
ревитализација на 

планинарски домови  

3.2.1 Систем за 
туристичко 

организирање на 
регионот 

  

3.2.2 Обуки за 
подигање 

капацитети 

3.2.3 Подобрување 
работа на кластери и 

здруженија 

3.2.4 Воведување 
систем за евиденција 

на туристи 

3.2.5 Создавање клима 
за ЈПП 

3.2.6 Систем за 
менаџирање дестин. 

3.3.1 Ажурирање 
туристички мапи 

 

3.3.2 Брендирање на 
регионот 

3.3.3 Туристички 
производи микс 

 
 

 

3.3.4 Развој на 
гастрономска понуда 

 
 

 

3.3.5 Производи од 
културен туризам  

 
 

 

3.3.6 Зголемување на 
конкурентноста  

 
 

 

3.3.7 Промоција на 
туристичките 

вредности 

  

142 
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Среднорочна цел Мерка Тип на активност Брoј активности 

IV.ЗАЧУВУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

ПРИОРИТЕТИ 
 

4.1 Изградба, 
реконструкција и 

модернизација на 
комунална инфраструктура 
 

4.1.1 Реконструкција и 
модернизација на 

системи за 
водоснабдување 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1 Изградба, 
реконструкција и 

модернизација на 
комунална инфраструктура 

 

4.1.2 Интегриран 
систем за управување 

со цврст отпад 

  

4.1.3 Системи за 
комунални отпадни 

води 

Тендерски постапки, 
договори, Изградба ПСОВ 

 
 

6 

4.2 Заштита на 
биодиверзитетот, воздухот, 

водата и почвата 
 

4.2.1 Заштита на 
биодиверзитет 

Тендерски постапки, 
анализа на законска рамка, 
теренски испитувања и 
мерења, физибилити 
студија, идејни проекти за 
стационари 

10 

4.2.2 Квалитет на 
воздух 

Тендерски постапки, 
реконструкција кров, 
малтерисување, замена 
столарија, термо фасада, 
електро и вдоводна 
инсталација 

18 

4.2.3 Заштита на 
водата и почвата 

  

34 
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