
Југозападен Плански Регион (ЈЗПР) на Република Северна Македонија 

Документ за Регионален Проектен Предлог – Проектен Концепт 

Назив на Проектот: Подобрена енергетска ефикасност во јавни објекти и намалување 

на загадувањето на животната средина во ЈЗПР 

 

I. Носители (спонзори) на регионалниот проект 

Општина: Охрид 

Општина: Кичево 

Општина: Пласница 

Општина: Дебар 

Општина: Дебрца 

Општина: Македонски Брод 

II. Основна цел на проектот (Проектна Намера) – Project Purpose 

Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност 

на постоечки јавни општински објекти од регионално значење и намалување на 

годишните трошоци за греење и ладење, како и подобрување со управувањето врз 

животната средина во регионот преку намалување на загадувањето врз почвата и 

водите во регионот. 

 

III. Стратешки (повисоки) цели на проектот 

Повисоки стратешки цели кое се остваруваат со реализацијата на овој регионален 

проект се следниве меѓусебно поврзани цели: 

 Намалување на емисија на загадувачки материи (честички, CO2, SO2, NOx) како 

еквивалент на CO2 од согорување на фосилни горива (ЕЛ Масло за ложење и 

дрва за горење) 

 Намалување на емисија на стакленички гасови 

 Намален ризик од заболување предизвикано од отпадни води и несанитарно 

одведен комунален отпад 

 Подобрен квалитет на живот на локалната заедница 

 

IV. Критериум за регионален проект 

Овој проект го задоволува критериумот за регионален проект поради тоа што опфаќа 

териториите на шест општини, со вкупен буџет од 18,890,000 денари. Компонентата на 

проектот која се однесува на подобрена ефикасност во општински јавни објекти се 

однесува на 4 општини, додека компонентата која се однесува на намалување на 



загадувањето на животната средина се однесува на регионална територија од 28% 

(територијата на општините Македонски Брод (890 км2) и Пласница (54 км2).  

 

V. Проектни Компоненти и Активности 

Проектните компоненти и активности се прикажани во таблеата што следува: 

Општина Проектни компоненти 

Охрид 
Реновирање на објектите за одмор, опоравка и 
рекреација за лица со телесен инвалидитет во Охрид 
(ГО Мобилност) 

Кичево 
Енергетска ефикасност и реконструкција на ОУ "Фаик 
Коница", подрачно училиште во село Бачишта. 

Пласница 
Набавка на садови за собирање и селектирање на 
отпад во општин Пласница. 

Дебар 

Енергетска ефикасност, Реновирање  и систем за 
централно греење на противпожарен објект од 
регионално значење со енергетски ефикасни мерки во 
градот Дебар. 

Дебрца 
Доизградба и мерки за енергетска ефикасност на Дом 
во с. Требеништа – втора фаза. 

Македонски Брод 

Доизградба на канал Песјак за прифаќање и 
одведување на атмосферски води и паралелно 
доизградба на фекална канализација со приклучок на 
ПС за отпадни води во М. Брод. 

 

Како носители на овој „Проект за подобрување со управувањето врз животната средина 

во регионот и намалување на загадувањето преку собирање и селектирање на отпад и 

подобрување на енергетска ефикасност на постоечки општински објекти“ се општините 

Охрид, Кичево, Пласница, Дебар, Дебрца и Македонски Брод.  

1. Како носител на активноста „ Реновирање на објектите за одмор, опоравка и 

рекреација за лица со телесен инвалидитет во Охрид“ е општина Охрид, поради 

логистички причини. Оваа активност не само што е регионална, туку ефектот ќе 

биде и на национално ниво. Овој проект вклучува реновирање на 5 апартмани 

од вкупните 12 апартмани во сопственост на ГО Мобилност. Овие апартмани ќе 

им бидат на располагање на сите 17 организации, членки на ГО Мобилност, со 

вкупни членови од околу 8,200 од цела Северна Македонија. Апартманите им се 

на располагање на сите членови, а годишниот (сезонскиот) капацитет изнесува 

400 лица кои можат да ги користат.  

 

2. Следната проектна активност се однесува на реновирање на ОУ "Фаик Коница", 

подрачно училиште во село Бачишта во општина Кичево. Овој проект опфаќа 

реконструкција во смисла на замена на кровниот покривач, замена на завршниот 

слој на подот т.е. замена на постојните линолеум, подни плочи кои се доста 

оштетени, замена на внатершните врати, целосна реконструкција на тоалетите 

кои се во многу лоша состојба и заградување на дел од ходникот за да се оформи 



еден нов тоалет за наставници и персонал. Исто така, дел од оваа активност 

вклчучува замена на оштетената таванска термоизолација, санација на 

оштетените делови од таваниците од ламперија и предвидување на ветробран 

во тремот на објектот.  

 

3. Во општина Пласница, активностите вклучуваат набавки на садови за собирање 

и селектирање на отпад преку кои ќе се опфатат сите 6,000 жители во општината.  

 

4. Проектната активност во општина Дебар вклучува „Реновирање на 

противпожарен објект со енергетски ефикасни мерки“ преку која ќе се влијае на 

три општини (Дебар, Маврово-Ростуша и Центар Жупа), односно две општини во 

Југозападниот Плански Регион. Овој објект е изграден во 1950 година и е со 

основа 300 м2. Оваа активност подразбира изработка на фасада, менување на 

столарија, под и централно греење со пелети.  

 

5. Во општина Дебрца, проектната активност опфаќа доизградба на Дом во с. 

Требеништа – втора фаза. Првата фаза е финансирана од Бирото за Регионален 

Развој, а целата реконструкција опфаќа три фази. 

 

Домот се состои од два дела, долен дел кој ќе служи за деловен простор и горен 

ден кој ќе служи како изложбен простор. Во 2019 година, општината аплицирала 

за прва фаза - реконструкција на покрив. Но, за да биде во функција домот,  

потребно е да се завршни втората фаза која вклучува бетонски работи, ѕидарски 

работи, термофасада од 5cm, плочки во санитарии, тротоари, електрика, 

водовод и останати работи. 

 

6. Следната активност од овој регионален проект е доизградба на канал Песјак за 

прифаќање и одведување на атмосферски води и паралелно доизградба на 

фекална канализација во општина Македонски Брод. Оваа доизградба е во 

должина од 250 метри, а фекалната вода ќе се носи до пречестителната станица 

во оваа општина. Со оваа активност, ќе се зголеми капацитетот на работењето на 

пречестителната станица, а тоа ќе влијае кон намалување на загадувањето врз 

животната средина. 

 

VI. Проектен буџет по компоненти 

Вкупниот буџет за овој проект изнесува 18,890,000 денари, со вклучен ДДВ. Во табелата 

подолу прикажан е буџетот по активности, односно по општини. 

Деталните предмер пресметки за увид во структурата на инвестициските трошоци за 

секоја активност од овој проект се прикачени на крајот на овој документ. 

Општина 
Вкупен 
буџет 

Кофинансирање Средства 
од БРР % Денари 

Охрид 1,800,000 0% 0 1,800,000 

Кичево 6,130,000 10% 613,000 5,517,000 

Пласница 960,000 0% 0 960,000 



Дебар 4,200,000 0% 0 4,200,000 

Дебрца 3,500,000 0% 0 3,500,000 

Македонски Брод 2,300,000 0% 0 2,300,000 

Вкупен буџет 18,890,000 3.2% 613,000 18,277,000 

 

VII. Основни аспекти на изводливост на проектот (одбегнати проектни ризици) 

 За сите проектни активности, т.е. компоненти постои соодветна техничка документација 

на ниво на основни проекти за подобрување на енергетската ефикасност и комуналната 

инфрасктруктура за животна средина, како и техничка спецификација за набавка на 

опрема за селектирање и собирање на комунален отпад. Тоа значи дека не постои 

пречка за реализација на проектните компоненти и ефикасно спроведување на јавни 

набавки. 

 За сите општини, овој проект, со своите подкомпоненти, претставува приоритетна 

активност, и постои сериозна одреденост за негова имплементација.  

 Реализацијата на овој проект ќе придонесе во значителни финансиски и економски 

придобивки, како директни финансиски заштеди на општинските буџети (проекти за 

енергетска ефикасност), така и економски монетарни придобивки на ниво на локалната 

економија и населението.  

 Проектот е од особено регионално значење и буџет од скоро 19 милиони денари, во 

однос на критериумот за минимален буџет на еден регионален проект од страна на 

Бурото за Регионален Развој. 

 Проектот нема негативно влијание врз животната средина, туку напротив, станува збор 

за проект со исклучителни позитивни придобивки и намалување на загадувањето на 

воздухот (енергетска ефикасност), како и водата и почвата ( пречистување на отпадни 

води и селекција и намалување на цврст отпад). 

 Проектот има исклучителен елемент на социјална инклузија и општествени придобивки 

преку вклучување на проектна компонента која се однесува на националното здружение 

ГО Мобилност на лица со физичка попреченост. 

 

VIII. Економска валуација на проектот и проценка на проектните трошоци и придобивки 

(Cost – Benefit Анализа)  

Под-компонента: Намалување на загадувањето на животната средина 

Општина 
Вкупен 
буџет 

Нето сегашна 
вредност на идни 

финансиски заштеди 

Benefit/Cost 
Коефициент 

Охрид 1,800,000   

Пласница 960,000 972,000 1.01 

Македонски Брод 2,300,000 8,760,000 3.80 

Вкупен буџет 5,060,000 9,732,000 1.92 

 

 



Под-компонента: Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавни објекти 

Општина 
Вкупен 
буџет 

Нето сегашна 
вредност на идни 

економски 
придобивки 

Benefit/Cost 
Коефициент 

Кичево 6,130,000 4,842,200 0.79 

Дебар 4,200,000 2,525,837 0.60 

Дебрца 3,500,000 3,307,637 0.60 

Вкупен буџет за ЕЕ 13,830,000 10,675,674 0.77 

 

Економска Валуација и CBA на Регионалниот Проект 

Вкупен проектен 
буџет 

Нето сегашна вредност 
на сите идни економски 

придобивки 

Benefit/Cost 
Коефициент 

18,890,000 20,407,674 1.08 

 

IX. Заклучоци 

Проектот Подобрена енергетска ефикасност во јавни објекти и намалување на 

загадувањето на животната средина во ЈЗПР е регионален проект од исклучителна 

важност и приоритет кој за целиот регион носи значителни економски и социјални 

придобивки од висок ранг.  

Реализацијата на овој проект и сите негови компоненти ќе придонесе директно за 

значително намалување на загадувањето на воздухот со загадувачки материи од 

фосилни горива, како и намалување на загадувањето на водата и почвата со отпадни 

комунални води и комунален отпад. Со тоа, се подобрува квалитетот на животот во 

регионот и локалната економија. 

Вкупниот инвестициски буџет на проектот изнесува 18,9 милиони денари. Проектните 

економски придобивки се значителни и нивната НСВ (нето сегашна вредност) за сите 

идни периоди изнесува 20,4 милиони денари.  

Коефициентот на проектните пидобивки во однос на проектните трошоци (Benefit/Cost 

коефициент) е значителен и изнесува 1.08. 

 

 

X. Прилози и листа на пратечки документи 

i. Листа на техничка документација 

ii. Графички прилози 

iii. Пресметка на проектните економски придобивки 

 

 


