
Југозападен Плански Регион на Република Северна Македонија 

Документ за Регионален Проектен Предлог – Проектен Концепт 

Назив на Проектот: Проект за поддршка на регионалниот економски развој: туризам, 

култура и други економски дејности 

 

I. Носители (спонзори) на регионалниот проект 

Општина: Охрид 

Општина: Струга 

Општина: Центар Жупа 

Општина: Вевчани 

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

Основна проектна цел (намера) е поддршка на регионалниот економски развој преку 

подобрување на туристичката економска дејност, културата во југозападниот регион и 

другите сектори на локалната/регионалната економија преку клучни инфраструктурни 

подобрувања и активности во регионот. 

Спроведувањето  на проектните компоненти ќе придонесе за значителни економски 

придобивки на ниво на регионалната економија. 

III. Стратешки (повисоки) цели на проектот 

Повисоки стратешки цели кое се остваруваат со реализацијата на овој регионален 

проект се следниве меѓусебно поврзани цели: 

 Подобрување на квалитетот и економските придобивки од регионалните 

туристички активности на локалните чинители во туризмот (зголемени приходи 

и добивки). 

 Подобрен економски стандард на населението. 

 Подобрена перцепција, од страна на странските туристи за регионот како 

туристичка дестинација на долг рок. 

 

IV. Критериум за регионален проект 

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

територии на четири општини, со вкупен буџет од 34,611,000 денари. 

 

  



V. Проектни Компоненти и Активности 

Проектните компноненти и активности се прикажани во таблеата што следува: 

Општина Проектни компоненти и активности 

Охрид 
Реконструкција на улица Јане Сандански во 
централниот дел на Град Охрид. 

Струга 
Реконструкција на пешачка улица во стариот дел на 
Струга (од Народниот Музеј до центар-ул. 27ми март). 

Центар Жупа 
Реконструкција на улица од Центар Жупа до село 
Бајрамовци. 

Вевчани 
Партерно уредување на просторот кај ЈОУДДГ 
Планински Цвет – Вевчани. 

 

 

Како носители на овој регионален проект за подобрен економски развој се општините 

Охрид, Струга, Центар Жупа и Вевчани.  

1. Како носител на активноста „Реконструкција на улица Јане Сандански во Град 

Охрид“ е општина Охрид во должина од 1,038 метри.  

 

2. Следната проектна активност се однесува на Ррконструкција на улица во стариот 

дел на Струга (од Народниот Музеј до центар-ул. 27ми март) во општина Струга. 

Реконструкцијата на улицата ќе биде во должина од 1,882 метри.    

 

3. Во општина Центар Жупа, активностите вклучуваат реконструкција на улица од 

Центар Жупа до село Бајрамовци во должина од 1,587 метри. Во село 

Бајрамовци има 230 жители, а во целата општина живеат 7,000 жители, од кои 

1,500-1,600 луѓе живеат во населеното место Центар Жупа..  

 

4. Проектната активност во општина Вевчани вклучува партерно уредување на 

просторот кај ЈОУДДГ Планински Цвет – Вевчани. Објектот на Детската градинка 

изграден е кон крајот на седумдесеттите и почетокот на осумдесетите години на 

минатиот век.  

 

Врз основа на добиените архитектонски основи и информации за 

функционирањето на градинката проектирано е целосно преуредување 

постоечките и воведување на нови просторно функцинални целини и содржини: 

 

o Издвојување на пристапот до главните влезови на градинката со кој 

воедно се проширува корисната површина на дворното место, 

o Пристапна рампа и реконструкција на надворешните скали со 

намалување на висините на газиштата 

o Паркинг за лесни возила 



o Воспоставување на врска со постоечката заобиколна улица на западната 

страна за помошен влез на возила за снабдување на објектот и возила на 

администрација 

o Зголемување на просторот за игра на децата со зголемување на фондот 

на реквизити како и поставување на гумена подлога на местата каде се 

поставени играчките. 

 

Со приложеното решение се овозможува целосно искористување на дворното 

место пред и околу објектот. Овој проект има и аспект на социјална инклузија во 

регионот. 

 

VI. Проектен буџет по компоненти 

Вкупниот буџет за овој проект изнесува 34,611,000 денари, со вклучен ДДВ. Во табелата 

подолу прикажан е буџетот по активности, односно по општини. 

Поради големината и вредноста инвестициите на проектните активности и 

потенцијалниот буџет од Бирото за Регионален Развој, од вкупниот буџет, 34% ќе биде 

кофинансиран од општините. Со најголемо кофинансирање се општините Охрид и 

Центар Жупа со кофинансирање во износ од 6,909,000 и 4,023,390 денари.  

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 14,100,000 49% 6,909,000 7,191,000 

Струга 8,000,000 10% 800,000 7,200,000 

Центар Жупа 8,211,000 49% 4,023,390 4,187,610 

Вевчани 4,300,000 0% 0 4,300,000 

Вкупен буџет 34,611,000 34% 11,732,390 22,878,610 

 

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

 

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

на ниво на основни проекти за комуналната инфраструктура (улици, патишта и партерно 

уредување). 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. Тоа директно се 

потврдува со значителното ко-финансирање од страна на неколку проектни партнери, 

т.е. општини, поради обемот на самите проектни активности. 

 Реализацијата на овој проект ќе придонесе во значителни економски монетарни 

придобивки на ниво на локалната економија и населението кои произлегуваат од 



подбрената патна инфраструктура и зголемениот обем и квалитет на туристичката 

дејност. 

 Проектот е од особено регионално значење и буџет од значителни скоро 35 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. Можните одредени 

влијанија врз животната средина во текот на градежните работи ќе бидат одбегнати со 

примена на мерки за одбегнување според елаборатите за животна средина и законот за 

градба. 

 

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

(Cost – Benefit Анализа)  

Клучни генерални претпоставки во пресметките за економски придобивки за секоја од 

проектните активности се следните: 

o Вкупните придобивки се пресметани со следната формула  

o (вкупни придобивки = годишни придобивки / дисконтна стапка)  

o Идните придобивки се пресметани на денешно време со дисконтирање со 

дисконтна стапка од 3.5%  

Општина 
Вкупен 
буџет 

Нето сегашна 
вредност на идните 

економски 
придобивки 

Benefit/Cost 
Коефициент 

Охрид 14,100,000 16,770,892 1.2 

Струга 8,000,000 68,256,714 8.5 

Центар Жупа 8,211,000 4,651,779 0.3 

Вевчани 4,300,000   

Вкупен проектен буџет 34,611,000 89,679,385 2.6 

 

Вкупните придобивки на овој проект изнесуваат приближно 90,000,000 денари на 

инвестиција од 34,611,000 денари, односно Benefit/Cost Коефициент од 2.6. Најголеми 

придобивки се предвидуваат во проектните активности во општина Струга, каде 

потенцијалните придобивки се околу 68,000,000 денари на инвестиција од 8,000,000 

денари. 

Деталните пресметки на сите вклучени економски и финансиски придобивки за секоја 

од проектните активности се прикажани на крајот од овој документ. 

Од друга страна, поради природата на проектната активност во општина Вевчани 

(партерно уредување на просторот кај ЈОУДДГ Планински Цвет) квантитативно не се 

пресметани придовивките. Станува збор за проектна активност од социјален значај, каде 

придобивките се квалитативни во однос на зголемен комфорт и квалитет на живот на 

сите засегнати страни во овој проект, а особено на детската популација. 

 



I. Заклучоци 

Проектот за поддршка на регионалниот економски развој: туризам, култура и други 

економски дејности во ЈЗПР е регионален проект од исклучителна важност и приоритет кој 

ќе придонесе за подобрување на туристичката економска дејност, културата во 

југозападниот регион и другите сектори на локалната/регионалната економија преку клучни 

инфраструктурни подобрувања и активности во регионот. 

Спроведувањето  на проектните компоненти ќе придонесе за значителни економски 

придобивки на ниво на регионалната економија. 

Вкупниот инвестициски буџет на проектот изнесува 34,6 милиони денари. Проектните 

економски придобивки се од исклучително висок ранг и нивната НСВ (нето сегашна 

вредност) за сите идни периоди изнесува 89,7 милиони денари.  

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

коефициент) е многу висок и изнесува 2,6. 

 

 

II. Прилози и листа на пратечки документи 

i. Техничка документација (основен проект, спецификација, друго) 

ii. Графички прилози 

iii. Cost Effectiveness/Value for Money, и Cost – Benefit Анализа 

 

 

 


