
  

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   И З В Е Ш Т А Ј  
за спроведувањето на Програмата за развој на Југозападниот  

плански регион   

за 2020 година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари 2021 

 



 
 

 
 

2 

 

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 2020 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 за кои се добиени информации. 

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 
 

На почетокот на 2020 година, преку интерниот повик на Швајцарската агенција за развој и 

соработка (инаку партнер со Министерството за локална самоуправа во проектот „Одржлив и 

инклузивен рамномерен регионален развој“) до Центрите за развој беше упатен повик за 

доставување на иновативни проекти. Со цел да се добијат квалитетни проектни идеи и да се 

развијат апликации Центарот за развој, организира две планирачки работилници, со околу 40-

тина претставници од општините, академијата, бизнис секторот и НВО. По завршувањето на 

подготвителниот процес се пристапи кон разработка на следниве проектни концепти: 1.“Eco 

Boat (еко-чамец)”, 2. “Паметно земјоделие” и 3. “Паметен транспорт во ЈЗПР преку развој и 

имплементација на ниско-енергетска широкопојасна мрежа IoT (LPWAN IoT) базирана на LoRe 

Wan технологија (I фаза)”. Во фазата на евалуација, од страна на Kомисијата составена од 

претставници од МЛС и Швајцарската агенција за развој и соработка, најдобро оценета беше 

проектната идеја за развивање на еколошки чамец, при што како партнери во проектот се 

јавуваа повеќе субјекти од бизнис и НВО секторот, Капетанијата на пристаништата, како и 

Општините Струга и Охрид. За споменатиот проект беше изготвена целосна проектна 

апликација и истата беше доставена до Министерството за локална самоуправа. Во два 

наврати, за одделни отворени прашања поврзани со одржливоста на проектот, со членовите 

на Комисијата за оценување на проектните апликации, беа организирани официјални 

состаноци со претставници на Центарот и проектните партнери. Притоа беше истакната 

потребата од обезбедување на дополнителни документи од страна на проектните партнери, 

односно од Капетанијата на пристаништата, Невладина организација Аква – Струга  и фирмата 

Унипласт БК. Во дадениот рок, бараната дополнителна документација не беше доставена од 

страна на партнерите во проектот, по што истиот не беше прифатен за реализација од страна 

на МЛС и SDC.  

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 40 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  
           - Организирани 2 состаноци со проектните партнери 
 
 

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,, потпишани се 

Договори за финансиска поддршка на Центарот, за реализација на Регионални форуми за 

инвестициски проекти за Грантовите шеми од 2019 и 2020 година, регионални форуми за 

регионални предлог проекти со кои Центарот аплицираше кај Бирото за регионален развој за 
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средства од Програмата за РРР за 2021 година, и изработка на Програма за развој на 

Југозападниот плански регион за наредниот петгодишен период. 

2.а Организирање регионални форуми за идентификување проектни идеи за инвестициски 

проекти за Грантова шема 2019 

На почетокот на 2019 година беа организирани 3 регионални форуми за идентификување 

проектни идеи, од каде што произлезе проектот  ,,Уредување на атрактивни зони и патеки во 

Југозападниот плански регион,,. Овој проект беше реализиран во периодот од мај 2019 до 

март 2020 година. На крајот од септември 2020 година се одржа четвртиот регионален форум 

на кој што пред учесниците беа презентирани резултатите од реализацијата на овој 

инвестициски проект. Заради настанатата ситуација со КОВИД 19 на настанот учествуваа само 

25 лица претставници на сите засегнати страни од Југозападниот плански регион. 

2.б Организирање регионални форуми за идентификување проектни идеи за инвестициски 

проекти за Грантова шема 2020 

За аплицирање за средства од Грантовата шема за инвестициски проекти за 2020 година, 

Центарот за развој на ЈЗПР организираше 2 регионални форуми за идентификување проектни 

идеи од областа на социјалната инклузија, во периодот од јануари до март 2020 година. На 

форумите учествуваа 60 претставници од општините, невладиниот и бизнис секторот и 

академската заедница. Поради настанатата ситуација со КОВИД 19 за третата форумска сесија 

не постоеја услови за групирање и од тие причини за сите прашања Центарот комуницираше 

со засегнатите страни со користење електронски средства. Од страна на форумите беа  

подготвени 5 проектни концепти, од кои Комисијата за евалуација го избра ,,Реконструкција и 

опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо„. За овој 

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

Грантова шема за инвестициски проекти 2020. 

2.в Организирање регионални форуми за идентификување проектни идеи за регионални 

проекти за аплицирање кај БРР за средства од Програма за РРР за 2021 

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

Договор за финансиска поддршка на Центарот за развој на ЈЗПР со Министертвото за локлана 

самоуправа, за реализација на Регионални форуми на заедницата како алатка за 

идентификација, приоретизација и подготовка на проекти за финансирање преку Програмата 

за рамномерен регионален развој за 2021 година. 

Во периодот октомври – ноември 2020 година, се организираа два регионални форуми за 

идентификување на приоритети и 9 состаноци меѓу преставниците од општините од регионот 

и надворешниот експерт. Поради настантата ситуација сите состаноци се одржаа online, освен 

првиот регионален форум кој беше во комбинирана форма каде дел од учесниците беа со 

физичко присуство и дел online преку Zoom платформата. 

После првата фаза за идентификување на проблемите од регионот, започна втората фаза за 

изнаоѓање на решенија за сите идентификувани проблеми односно беа предложени предлог 

проекти. Од страна на надворешниот експерт се направи групирање на проблемите и можните 
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решенија. За секој предлог се направи и cost benefit analyses и како најоправдани и 

најисплатливи проекти беа избрани:  

- Поддршка на регионалниот економски развој преку тиризам, култура и други еконмски 

дејности и  

- Подобрена енергетска ефикасност во јавните објекти и намалување на загадувањето 

на животната средина во ЈЗПР 

За двата предлог проекти се подготвија полни апликации и истите се испратени до Бирото за 

регионален развој за одобрување, во законски утврдениот рок.  

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

Во периодот од мај до август 2020 година, тимот на Центарот за развој на  ЈЗПР, го подготви 

Концептот за подготовка на Програмата за развој на Југозападниот плански регион 2020-2024 

година, кој е во согласност со Методологијата за подготовка на документи за регионален 

развој, донесена од Министерството за локална самоуправа. Во текот на септември 2020 

година, Центарот го објави тендерот за ангажирање на тим од надворешни експерти, по што 

потпиша договор со д-р проф. Науме Мариноски, релевантен експерт од областа на 

регионалниот и руралниот развој. Покрај него во тимот учествуваа уште четири надворешни 

експерти, како и двајца членови од тимот на Центарот.   

Првата консултативна работилница со засегнатите страни беше организирана на 10-ти 

септември во хотелот Дрим во Струга. 26 учесници од општините, академијата, невладиниот 

сектор и бизнис секторот од Регионот, од тим-лидерот, проф. Мариноски, беа информирани за 

процесот на подготовка и усвојување на Програмата за развој  за периодот 2020-2024 година. 

Учесниците беа информирани и за нивната улога во дефинирањето на визијата, целите, 

приоритетите и мерките што треба да се преземат во следниот програмски период. Во 

согласност со усвоената Методологија, првата планирачка работилница беше организирана на 

29-ти октомври во хотелот Аквалина во Охрид, со учество на 23 претставници на засегнатите 

страни од Регионот. За време на првата сесија, проф. Мариноски имаше презентација за 

секторските анализи направени од ангажираните експерти за главните сектори во регионот со 

статистичките податоци и, конечно, нацртот на SWOT & PEST анализите за областите: 

економија и мали и средни претпријатија, образование и социјална област, земјоделство и 

рурален развој, туризам и култура и екологија. На втората сесија, учесниците извршија 

приоретизација на факторите во SWOT&PEST анализите. На работилницата, презентација за 

родовите прашања беше направена од д-р Марија Ристевска, ангажирана експертка од 

Министерството за локална самоуправа за темите поврзани со улогата на жените во 

општеството.  

Центарот за развој помеѓу втората и третата работилница електронски ги покани 

претставниците од различни сектори од регионот да ги разгледаат SWOT&PEST анализите и да 

ги утврдат клучните фактори, во согласност со нивното лично мислење. Собрани се околу 100 

одговори од засегнатите страни, што експертите ги искористија во дефинирање на целите, 

приоритетите и мерките на Програмата за развој на ЈЗПР.  

Втората планирачка работилница е организирана преку Интернет платформа на 1-ви 

декември, со учество на 21 претставник од општините, академијата, невладиниот сектор и 
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бизнис секторот. Тим лидерот проф. Мариноски, заедно со координаторите од Центарот за 

развој извршија презентација на нацрт-верзијата на Програмата. Сите учесници се согласија 

дека документот е подготвен на високо ниво со заклучок дека Програмата треба да биде 

кључна за подготовка на проекти од страна на релевантните организации од Регионот во 

следниот период. Програмата за развој на ЈЗПР 2020-2024 е во согласност со заклучоците од 

нацрт-верзијата на Националната стратегија за регионалниот развој и другите национални 

стратешки документи, за што се добиени и соодветни мислења од осумте линиски 

министерства.  

Се очекува да биде добиена согласност од Советот за рамномерен регионален развој, по што 

Регионалниот совет треба да го усвои овој среднорочен развоен документ.   

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 
           - Спроведени 2 јавни набавки за изработка на Програма, форуми и модератор согласно  
             Швајцарски правила 
           -Организиран 1 форум(4-ти) за презентирање на проектните резултати од Грантовата   
             шема за инвестициски проекти 2019 со учество на 25 претставници од ЈЗПР 
           - Организирани 2 регионални форуми за идентификување проектни идеи за Грантова   
             шема за инвестициски проекти за 2020 со учество на 60 претставници 
           - Организирани 3 состаноци на работни групи за подготовка на концепти 
           - Подготвени 5 концепти со предлог проекти за Грантова шема за инвестициски 2020 
           - Подготвена една полна апликација за избран концепт за Грантова шема 2020 
           - Организирани 2 регионални форуми за идентификување проектни идеи за аплицирање  
              кај Бирото за регионален развој за средства од Програмата за РРР за 2021 
           -Организирани 9 Онлине состаноци со претставници на општините и експертите за  
             подготовка на регионални предлог проекти 
          - Подготвени 2 проектни апликации со регионални предлог проекти за 2021 
           -Организирана 1 консултативна средба за изработка на Програма за развој на ЈЗПР со 26  
             учесници од регионот 
         - Организирани 2 работилници за изработка на Програмата за развој на ЈЗПР од кои една  
           со физичко присуство и 1 Онлине 
         - Собрани и анализирани 100 прашалници со SWOT&PEST 
         - Изработена работна верзија на Програмата за развој на ЈЗПР 2020-2024 и испратена до  
            сите засегнати страни во Југозападниот плански регион и до 8 линиски Министерства, за  
            разгледување и давање мислење 
 

3.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 
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од неколку релевантни извори имаме податлива основа за комуникација. Податоците се 

објавени на ВЕБ страната на Центарот за развој на Југозападниот плански регион 

www.southwestregion.mk . 

Како резултат на спроведена анкета се обезбедени податоци за потребите на малите и средни 

претпријатија и земјоделците, и утврдени се две тематски области кои се неопходни за 

развивање на нивниот бизнис. На 13.02.2020, во хотел Дрим се одржа првата еднодневна 

обука, каде пред дваесет стопанственици проф. д-р Јованка Билјан даде општи насоки за 

Планирање инвестиции и изготвување на бизнис план. Обуката беше поделена на три 

модули. Во првиот се зборуваше за дефинирање, општо и конкретно планирање на 

инвестиции, а во другите два за начин на изготвување на бизнис план и негово можно 

финансирање. Присутните го искажаа своето задоволство од присуството и поголем дел од 

нив изразија интерес и за следната обука.  

Втората половина од месецот активностите беа насочени кон подготовка на втората 

еднодневна обука. На 28.02. 2020, во хотел Дрим се одржа втората обука, со која на 

присутните дваесеттина стопанственици, м-р Катерина Василевска, им даде општи податоци за 

Вовед во изготвување на проекти и преглед на можности наменети за поддршка на бизнис 

секторот. Во текот на трите работни сесии беа опфатени следниве програми и институции за 

поддршка: 

1. Вовед во ЕУ ИПА прекугранични проекти и основни/стандардни елементи на проектна 
апликација; 

2. Понуда од владини институции и програми за поддршка; 
3. Бизнис поддршка и услуги обезбедени од граѓанскиот и приватниот сектор; 
4. Понуда од банки, штедилници и други кредитни институции. 

 

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 2020 година, наменета, пред се,  за поттикнување на 

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

на селскиот туризам. 

 

Работата на Бизнис Центарот редовно се објавува на ФБ профилот на Центарот за развој на 

Југозападниот плански регион. На ФБ профилот публикувани се околу 200 објави, на месечно 

ниво во проесек по 25 објави. Се информира бизнис секторот за активни повици за проектни 

предлози, можности за обуки и други релевантни информации за бизнис секторот. Исто така 

на ФБ профилот се објавуваат успешни бизнис приказни со цел да ги мотивираат и останатите 

да започнат свој бизнис. Редовно беа промовирани општините во рамки на Југозападниот 

регион и нивните активности, како и нивните туристички потенцијали.  

 

Воспоставена е соработка со Junior Achievement JA Macedonia, при што дел од вработените во 

Центарот за развој на ЈЗПР активно учествуваа во натпреварот за средношколци посветен на 

иновации и претприемништво. 

 

Координаторот на Бизнис Центарот во текот на декември активно учествуваше на 6 обуки во 

организација на ФИТР, со цел да добие знаење и информации за правилата и процедурите 

поврзани со ваучерска програма и повици за проектни предлози. 

http://www.southwestregion.mk/
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Воспоставена е соработка и со Macedonia2025, Здружение на занаетчии, Бизнис комори и 

останати субјекти кои можат да помогнат на бизнис секторот во Југозападниот плански регион.  

 

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

производители, редовно се информираа и покануваа на настаните што се организираат од 

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 две обуки за 40 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 
           - Претставени можности за финансирање на бизнис секторот  
           - Публикувани 200 објави на ФБ профилот на Центарот за развој на ЈЗПР 
           - Учество на 6 обуки во организација на ФИТР 
           - Воспоставена соработка со 4 субјекти битни за биснис заедницата 
           - Активно учество во натпревар за средношколци Камп за иновации и претприемништво  
           -Редовно информирање на бизнис секторот по електронски пат  
           -Подготвени 12 месечни и 2 полугодишни извештаи за текот на реазлизација на  
             проектните активности и доставени до МЛС 
 
 

 

4. Изградба и реконструкција на локални патишта во Југозападниот плански регион 
 
4.а Проект Инвестиции во локалната инфраструктура преку Агенцијата за финансиска 

поддршка на земјоделството и руралниот развој  

Кон крајот на јануари 2020 година Центарот за развој на ЈЗПР со Агенцијата за финансиска 

поддршка на земјоделството и руралниот развој потпиша договор за финансирање на 

реконструкцијата на три патни правци во општините Струга, Дебрца и Македонски Брод во 

рамките на мерката 321 за подобрувањето на квалитетот на живот во руралните средини, 

односно подмерката 321.1 Инвестиции во локалната инфраструктура (вклучувајќи и мостови) 

за поврзување меѓу две или повеќе населени места во руралните средини со должина до 5 км.  

Со проектот, во периодот од март до јули  беше извршена изведба, односно реконструкција на 

следниве патни правци: 

- Реконструкција на локален пат, со должина од 1450 м,  за поврзување на н.м. 

Мороишта -Општина Струга со н.м. Волино - Општина Дебрца. Во рамките на активностите беа 

извршени подготвителни работи, поставување на постелица, набавка транспорт и вградување 

на тампонски материјал и набавка, транспорт и вградување на асфалт со дебелина од 7 цм.  

Работите се одвиваа во текот на март и април, и од 10 април 2020 завршено е асфалтното 

поврзувањето на  Мороишта и Волино.  
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- Реконструкција на локален пат, со должина од 1000 м, за поврзување на н.м. 

Арбиново и н.м. Лактиње – Општина Дебрца. Во рамките на активностите беа извршени 

подготвителни работи, машинско стругање на постојниот асфалт, уредување на ударните 

дупки, транспорт и вградување на асфалт со дебелина од 6 цм,  како и изработка на банкини.  

Работите на терен се одвиваа во текот април 2020 и кон крајот на месецот сообраќајницата 

беше целосно функционална. На барање на Општина Дебрца во рамките на овие активности 

беше вкључена и реконструкцијата на локалната сообраќајница во н.м. Арбиново во должина 

од 130 м со идентични позиции како и на патот помеѓу двете населени места.  

- Доградба на локален пат, со должина од 896 м, за н.м. Томино и н.м. Сушица – 

Општина Македонски Брод. Во рамките на активностите беа извршени подготвителни работи, 

поставување на постелица, набавка, транспорт и вградување на тампонски материјал и 

набавка, транспорт и вградување на асфалт со дебелина од 7 цм, како и изработка на банкини. 

Активностите се одвиваа во текот на месец јули 2020 и кон средината  на месецот локалниот 

пат беше завршен и ставен во функција.  

- За потребите на проектните активности беше ангажиран и Надзорен орган.  

Центарот за развој на ЈЗПР сите активности ги заврши пред крајниот рок на договорот со 

АФПЗРР, а од нивна страна увидот и контролата на терен беа извршени во средината на 

ноември 2020 година.  

4.б Изградба на патна инфраструктура во општина Вевчани 
 
Општина Вевчани реализираше проект ,,Изградба на улици во општина Вевчани,, при што е 
изградена локална улица со должина од 165 м. Проектот е поддржан од Агенција за 
финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој при што износот на ДДВ е покриен со 
сопствено учество на Општина Вевчани. 
 
Преку Програмата за рурален развој на АФПЗРР изграден е пристапен пат до земјоделско 
земјиште Каланој-Обиколница 1 со должина од 315 м. 
 
Мерка 1.4.2 Создавање услови за рурален развој 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за градење на функционално-просторни структури   
           Излезни резултати 
           - Реконструиран пат Мороишта-Волино со должина од 1450 м  
           - Реконструиран локален пат Арбиново-Лактиње со должина од 1000 м 
           - Реконструирана локална улица во н.м. Арбиново со должина од 130 м 
           - Доизграден локален пат Томино-Сушица со должина од 896 м 
           - Изградена локална улица во Вевчани со должина од 165 м 
           - Изграден пристапен пат до земјоделско земјиште во Вевчани со должина од 315 м 
            
 

5. 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 
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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. На крајот на првиот квартал од 2020 
година изготвена е техничка 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  содржи 
Инфраструктурен и Основен проект со ревизија, геодетски елаборати, елаборати за влијание 
врз животната средина и други пропратни документи. Наведените проекти беа предадени на 
Општините со цел да ги искористат за изнаоѓање средства за изградба на патната 
инфраструктура. 

 

6. Изработка на проектна документација за изградба на локални улици и патишта во 
Општина Македонски Брод 
 
Проектот е реализиран од страна на Општина Македонски Брод со финансиски средства од 
Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 - развој на села. Изработена е проектна 
документација за локалните патишта с.Модриште-с.Вир, с.Брезница-с.Тажево, улици во 
с.Црешнево, Брест и Суводол. За сите патни правци и улици изработени се инфраструктурен и 
основен проект, ревизија на инфраструктурен и основен проект, геодетски елаборати, 
елаборати за влијание врз животната средина. 

 

7. Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР 

 

Во рамките на регионалниот проект "Реконструкција на постојна и изведба на нова патна 

мрежа во ЈЗПР”, одобрен од страна на Министерството за локална самоуправа, односно од 

Бирото за регионален развој  за 2019 година, поради отворени прашања поврзани со 

изготвениот технички проект за реконструкција на улицата Коста Абраш и плоштадот Табана во 

Охрид, се доцнеше со реализацијата на оваа активност. Работите на терен започнаа во 

септември 2019, а завршија дури во април 2020 година. Со проектот извршена е 

реконструкција на улицата Коста Абраш и изведен плоштадот Табана со површина од 500 м2 . 

Должината на улицата каде што се интервенираше е 60 м а ширината 3 м. 

 

Мерка 1.5.1 Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа 
           Индикатори 
           - Број на реализирани активности  
          Излезни резултати 
          - Спроведени 2 тендерски постапки 
          - Подготвени технички проекти за 6 улици во 5 општини од ЈЗПР со вкупна должина од  
             8160 м 
           - Подтотвена проектна документација за 2 локални патишта и 3 улици во Македонски  
              Брод 
           - Реконструиран плоштад  Табана  и  дел  од  ул.Коста Абраш  во  Охрид  со  површина      
              од 500 м2 
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8. Дигитализација на урбанистичко-планска документација и креирање на подземен 
катастар во ЈЗПР 
 

Во 2020 година Владата на РСМ на Центарот за развој на ЈЗПР му одобри два проекти од кои 

едниот е „Дигитализација на урбанистичко-планска документација и креирање на подземен 

катастар во ЈЗПР“, во кој партнери беа деветте општини од Регионот. За двата одобрени 

проекти со Бирото за регионален развој беа потпишани договори за реализација во текот на 

месец февруари, по што Центарот за развој започна со активностите за нивна имплементација. 

Притоа, во текот на април, беше распишана тендерската постапка и се очекуваше да биде 

избран економски оператор за вршење на предметот на јавната набавка. Пред самото 

завршување на постапката и склучување на договор со најповолниот понудувач, од страна на 

Бирото за регионален развој до Центарот беше проследено известување за еднострано 

раскинување на договорот за споменатиот проект. Раскинувањето е направено без никаква 

основа и затоа за оваа постапка беа информирани надлежното министерство и другите 

институции, но за жал не беа преземени мерки кон БРР, поради што Центарот изгуби средства 

во висина од 16,2 милиони денари.  

Мерка 1.5.2 Примена на информациски-комуникациски технологии  
           Индикатори 
           - Број на реализирани активности  
          Излезни резултати 
           - Подготвени технички спецификации за за бази на податоци 
           - Подтотвена тендерска документација 
           - Спроведена јавна набавка за услуги за дигитализација на урбанистичко-планска  
              документација и подземен катастар, поништена постапка заради еднострано раскинат  
              договор 
 
 
 
 
 

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. До крајот на 2019 година беа завршени работите на сите 
објекти освен во ОУ Св.Климент Охридски во Охрид.  

Замена на столарија во ОУ Св.Климент Охридски – Охрид – оваа активност беше во целост 

реализирана на крајот на април 2020 година. Направена е демонтажа на старите прозорци, 

набавени се и монтирани нови 109 прозорци од ПВЦ во боја на дрво и 3 прозорци со врата. 

При ова монтирани се солбанци од пластифициран лим во должина од 308 м, направени се 
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опшивки околу прозорите во должина од 718 м, и поставени се даски во должина од 143 м. 

Исто така направена е адаптација на кабинетски простор во две нови училници. Со 

направените интервенции намалени се топлинските загуби, и подобрени се условите за работа 

и престој на 475 корисници. 

При изведбата на наведените активности, општина Охрид со сопствено учество го обезбеди 
надзорот.  
 
Мерка 2.1.2 Создавање услови за отворање паралелки за стручно образование и на 
високообразовни институции согласно потребите 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, спроведена 1 тендерска постапка  
           -Избран надзорен орган од страна на општината и воведување во работа 
          - Замена на стара со ПВЦ столарија – 109 парчиња и 3 прозори со врати 
          - Монтажа на пластифициран лим со должина од 308 м 
          - Поставени нови опшивки околу прозорците со должина од 718м 
          - Поставени даски во должина од 143м 
          - Адаптација на 2 училници 
 
 
10. Изведба на ЕЕ објекти и примена на ОИЕ во јавните објекти - училишта 
 
Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на 
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2020 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 подови, поставување на термо фасада. 
Извршени се интервенции во 7 јавни објекти од кои  3 се училишта. 
 
Реконструкција на ОУ ,,Ристе Ристески,, - Дебар – на овој училишен објект кој се наоѓа во 
г.Косоврасти направени се следните интервенции: замена на оштетена кровна конструкција со 
површина од 65,7 м2; поставена дашчна оплата 263 м2; поставени дрвени штафни 577 м2; 
поставена хидроизолација 263 м2; поставена термо изолација од камена волна 240 м2; 
монтиран пластифициран лим 280 м2; изведба на спуштени тавани од гипс 170 м2; монтажа на 
хоризонтални и вертикални олуци 59 м; изработка на термо фасада 525 м2; набавка и монтажа 
на ПВЦ прозори 33 парчиња; 
 
Замена на столарија во ОУ ,,Христо Узунов,, - Охрид – на овој училишен објект направени се 
следните интервенции: демонтажа на стари прозорци 163 парчиња; изработка и поставување 
на нови ПВЦ прозори 163 парчиња; поставување на внатрешни парапетни даски 42 м; 
поставени солбанци 42 м; обработка и малтерисување на ѕидови околу прозорците и 
поставени ПВЦ лајсни со должина од 230 м; 
 
Замена на столарија во ОУ ,,Санде Штерјоски,, - Кичево – на овој училишен објект направени се 
следните интервенции: демонтажа на стари прозорци и врати 228 парчиња; изработка и 
поставување на нови ПВЦ прозорци и врати 228 парчиња; поставување на внатрешни 
парапетни даски со должина од 320,1 м; поставени солбанци 375,3 м; обработка и 
малтерисување на ѕидови со должина од 1257,8 м; 
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Мерка 2.1.2 Создавање услови за отворање паралелки за стручно образование и на 
високообразовни институции согласно потребите на пазарот на труд низ целиот регион 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти   
            - Број на заменети прозори и врати, површини и должини на интервенција 
           Излезни резултати 
          - Подготвена тендерска документација, спроведени 2 тендерски постапки  
           -Избрани надзорни органи од страна на општините и воведување во работа 
          - Замена на оштетена кровна конструкција 65,7 м2 
          - Поставена дашчна оплата 263 м2 
          - Поставени дрвени штафни 577 м2 
          - Поставена хидроизолација 263 м2 
          - Поставена термо изолација од камена волна 240 м2 
          - Монтажа на пластифициран лим со површина од 280 м2 
          - Изведба на спуштени тавани од гипс 170 м2 
          - Монтажа на хоризонтални и вертикални олуци 59 м 
          - Изработка на термо фасада 525 м2 
          - Замена на стара со ПВЦ столарија – 424 прозори и врати 
          - Поставени нови опшивки на околу прозорците со лајсни во должина од 1487,8 м 
          - Поставени внатрешни парапетни даски во должина од 362,1 м 
          - Поставени солбанци во должина 417,3 м 
 
11. Спроведување инвестициски проект за социјална инклузија – ,,Реконструкција и 
опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо„ 
 
Центарот за развој на ЈЗПР и Министерството за локална самоуправа потпишаа договор за 

реализација на проектот ,,Реконструкција и опремување на современ центар за физикална 

терапија во болницата Св.Еразмо„ кој беше идентификуван преку регионалните форумски 

сесии. За реализација на истиот Центарот подготви тендерска документација и преку ЕСЈН 

спроведе отворена постапка три пати во периодот јули-октомври и истата мораше да се 

поништува бидејќи немаше ниедна прифатлива понуда. При четвртиот обид во ноември 

тендерската постапка е успешно завршена и избрани се економски оператори за изведба и 

надзор на објектот.  

По потпишување на договорите со економските оператори направено е воведување во работа 

на објектот на крајот на декември 2020 година. Од тој момент изведувачот започна со 

подготвителните работи и се очекува реконструкцијата да биде завршена до крајот на април 

2021 година. 

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 
           -Подготвени 2 тендерски документации за изведба и надзор и спроведени 2 тендерски  
            постапки  
           -Избрани изведувач и надзорен орган 
          - Направено воведување во работа 
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12.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 2020 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 II фаза – 

реконструкцијата на објектот е комплетно завршена со реализација на следните интервенции: 

ѕидање на преградни ѕидови 70 м2; молерисување на внатрешни ѕидови 1800 м2; 

реконструкција на тоалети и нивно опремување (плочки, умивалници, шољи, огледала, 

бојлер); монтажа на плочки 300 м2; монтажа на внатрешни врати 23 парчиња; монтажа на 

ламинат 40 м2; малтерисување на внатрешни ѕидови 185 м2; поставување ПВЦ врати 4 

парчиња;  

13.Реконструкција и адаптација на детската градинка ЈОУДГ ,,Планински цвет,, во Вевчани 

Проектот го реализира Општина Вевчани со финансиска поддршка од Програмата за развој на 

Обединетите Нации УНДП во рамките на проектот ,,Зајакнување на општинските совети,, со 

средства од Швајцарската Агенција за развој и соработка СДЦ. Со интервенциите направена е 

реконструкција и адаптација на простории во детската градинка ,,Планински цвет,,. 

Мерка 2.3.2 Подобрување на опфатеноста на децата од предучилишна возраст во детски 
градинки, особено во рурални средини 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти   
            - Број, површини и должини на интервенција 
           Излезни резултати 
           - Подготвена тендерска документација, спроведени 1 тендерска постапка  
           -Избран надзорен орган од страна на општината 
          - Замена на стара столарија 23 внатрешни врати, 4 ПВЦ надворешни врати  
          - Ѕидање на преградни ѕидови 70 м2, молерисување на внатрешни ѕидови 1800 м2 
          - Реконструкција на 6 тоалети и нивно опремување 
          - Монтажа на плочки 300 м2, монтажа на ламинат 40 м2 
          - Малтерисување на внатрешни ѕидови 185 м2  
          - Реконструкција и адаптација на простории 
 
14.Реновирање и опремување на Дневен центар за стари и изнемоштени лица и пензионери  
      во Вевчани 
 
Проектот го реализира Општина Вевчани со финансиска поддршка од Програмата за развој на 

Обединетите Нации УНДП во рамките на проектот ,,Зајакнување на општинските совети,, со 

средства од Швајцарската Агенција за развој и соработка СДЦ. Со проектните активности 

реновирани се просториите на Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери во 

Вевчани. Исто така направена е набавка на клима уреди и телевизор за потребите на овој 

дневен центар со што се подобрени условите за престој на старите изнемоштени лица и 

пензионерите во текот на целата година. 
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Мерка 2.3.3 Прилагодување на програмите за заштита на стари и изнемоштени лица во 
Регионот и развој на мрежа за здравствена заштита согласно демографските карактеристики 
на Регионот 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности  
           Излезни резултати 
           - Реновиран Дневен центар за стари изнемоштени лица и пензионери  
           -Набавка и монтажа на клима уреди  
          - Набавка и монтажа на телевизор  
 
 
 
Среднорочна цел 3 
Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното 
наследство      
 
15. Уредување на атрактивни зони и патеки во Југозападниот плански регион 
 
Проектот се финансира преку Грантова шема за инвестициски проекти за 2019 година, 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.  
Со цел проширување на туристичката понуда и промовирање на новоизградените патеки, 
направено е ажурирање во Андроид ГИС апликацијата SW Macedonia Attractions. Додадени се 
податоци за патеките и на туристите им е овозможено да ја пронајдат рутата до нив и да се 
прошетаат, при што имаат можност да посетат локации со богато природно и културно 
наследство.  
 
Мерка 3.1.4 Обезбедување на информации, сигнализација и визуелизација на туристички 
атракции           
  Индикатори 
            - Број на реализирани активности    
           Излезни резултати 
           - Ажурирање во Андроид ГИС апликацијата SW Macedonia Attractions            
           - Поставени податоци за изградена пешачка патека од Саат кула до Горна порта 420 м            
           - Поставени податоци за изградена пешачка патека од Струга до Калишта 1497 м             
           - Поставени податоци за изградена пешачка патека покрај Слатинско езеро 270 м, 3  
            летниковци, 1 информативна табла, 1 паркинг 240 м2, 3 клупи со маси, 5 канти за отпад 
 
16.Изработка и ажурирање на нова ВЕБ страна на Центарот за развој на ЈЗПР 
 
Со цел да се подобри транспарентноста но и да се зголеми промоцијата на потенцијалите на 

Југозападниот плански регион во периодот од јануари до август 2020 година се правеше 

редовно ажурирање на ВЕБ страната на Центарот за развој на ЈЗПР www.southwestregion.mk. 

Во септември со поддршка од проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 

развој,, кој што е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и 

Министерството за локална самоуправа направени се унифицирани ВЕБ страни за сите осум 

http://www.southwestregion.mk/


 
 

 
 

16 

Центри за развој на планските региони. На новата ВЕБ страна редовно се објавуваат сите 

информации поврзани со активностите на Центарот за развој. На страната се поместени и сите 

релевантни информации поврзани со општините од Југозападниот регион, бизнис секторот, 

невладиниот сектор и образовните институции.  

Мерка 3.3.7 Промоција на туристичките вредности од вонсезонски карактер 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности    
           Излезни резултати 
           - Спроведени 2 обуки за одржување и користење на ВЕБ страната  
           - Објавени сите релевантни податоци за 9те општини од Регионот 
            -Подготвени текстови и фотографии за тековни активности 
 
 
 
Среднорочна цел 4 
Зачувување на квлитетот на животната средина 
 
17. Изградба на пречистителна станица во Вевчани  
 
Овој проект го реализираше општина Вевчани со средства од УНДП преку Програма за 
подобрување на 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, додека во првата половина на 2020 година 
пречистителната станица е комплетно завршена. 
 
17.а Реконструкција на фекална канализација II фаза во Вевчани 
 
Проектот го реализираше Општина Вевчани со средства од Програмата за рамномерен 
регионален развој на МЛС и БРР за 2020 година, преку делот што е наменет за поддршка на 
развој на селата. Реконструирана е фекална канализација на улицата Трафо-Бубаној-Смолејца 
(фаза 2) со вкупна должина од 120 м. Општина Вевчани учествуваше со сопствени средства во 
износ од 7% од вкупната инвестиција. 
 
Мерка 4.1.3 Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици 
           Индикатори 
            - Број на активности   
           Излезни резултати 
           - Изградена пречистителна станица 
           - Подготвена тендерска документација и направено испитување на пазарот 
           - Спроведена тендерска постапка за набавка на работи  
           - Реконструирана фекална канализација во должина од 120 м 
 
 

18. Идејни проекти со ревизија за стационари за кучиња скитници 

Проектот ,,Унапредување на општинското владеење,, 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. Во 2019 година беше изготвена Физибилити студијата од страна на 
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американската компанија НАВАНТИ во соработка со домашни екперти. За подготовка на 
студијата беа направени се сите испитувања на терен, и следена е популацијата на кучиња 
скитници 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. Согласно студијата за Југозападниот плански 
регион се планира изградба на 2 стационари од кои 1 во Кичево и 1 во Охрид. За овие два 
стационари финализирани се два идејни проекти на почетокот на 2020 година, и електронска 
верзија од истите доставена е до општините Охрид и Кичево. 

Мерка 4.2.1 Заштита на биодиверзитетот 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности   
           Излезни резултати 
           - Изработени 2 идејни проекти за 2 стационари за кучиња скитници во Охрид и Кичево 
           - Изготвена ревизија за 2 идејни проекти за стационари 
 
 
19.Изведба на ЕЕ објекти и искористување на ОИЕ во јавните објекти  

Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на 
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2020 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. 

Реконструкција на фасада во Дом на култура – Вевчани – фасадата на Домот на култура е 
целосно реконструирана при што се направени следните зафати: чистење на старата фасада со 
површина од 1492 м2; демонтажа и повторна монтажа на вертикални олуци со должина од 
132 м; изработка на демит фасада со површина од 1171 м2; монтажа на окапници на прозорци 
со должина од 88 м. 

Замена на прозори во административна зграда на Општина Струга – Со проектот се заменети 
старите дрвени прозорци од административната зграда на Општина Струга со нови ПВЦ 
прозорци. Притоа реализирани се следните активности: демонтажа на 48 стари дрвени 
прозорци; изработка и поставување на 48 нови ПВЦ прозорци; поставени внатрешни 
парапетни даски со должина од 100 м; поставени солбанци со должина 100 м; обработка-
малтерисување на ѕидови 340 м. 

Реконструкција на културно-историски објект во с.Требеништа I фаза – Општина Дебрца – Со 
проектот беше опфатена првата фаза за реконструкција на објектот со интервенции на кровот, 
таваните, прозорците, водоводот и канализацијата. Реализирани се следните зафати: 
демонтажа на кровен покривач 350 м2; демонтажа на стари врати и прозорци 44 парчиња; 
рушење на плафони со површина од 350 м2; рушење на патос 170 м2; рушење на ѕидови 24 
м2; изработка на цементна кошулица 230 м2; ѕидање 62,5 м2; изработка на тавани 268,5 м2; 
набавка и монтажа на летви на кров 480 м2; изработка на под од даски на кров 480 м2; 
поставување дрвена граѓа 210 м2; монтажа на стари керамиди 130 м2 и нови керамиди 350 
м2; монтажа на нови прозори и врати 39 парчиња; поставување инсталации за нова електрика, 
санитарен водовод и фекална канализација; 
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20.Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти  

Проектот се финансира преку Програмата за РРР за 2020 година на МЛС и БРР. На почетокот на 

2020 година во фазата на евалуација овој проект беше позитивно оценет но бидејќи беше 

трето рангиран на приоритетната листа немаше средства за негово финансирање и затоа беше 

ставен на листата како резервен проект. По завршување на јавните набавки за прво-

рангираниот проект имаше заштеда на средства за кои е побарана пренамена за реализирање 

на одреден број на активности во резрвниот проект. На крајот од ноември 2020 година беше 

потпишан Договор за реализација на проектот со Бирото за регионален развој. Во рамки на 

проектот опфатени се јавни објекти во сите девет општини од Југозападниот плански регион и 

тоа: Општина Охрид – ОСУ Св.Климент Охридски, Општина Дебар – ОУ Саид Најдени, Општина 

Вевчани – Дом на култура, Општина Македонски Брод – општинска зграда, Општина Пласница 

– ООУ Јунус Емре с.Лисичани, Општина Кичево – СОУ Дрита и Мирко Милески, Општина 

Центар Жупа – Дом на култура во с.Голем Папрадник, Дом на култура во с.Мал Папрадник, 

Селски дом во с.Броштица и стара административна зграда во с.Коџаџик, Општина Струга – ОУ 

Ашим Агуши с.Заграчан, ОУ Св.Климент Охридски с.Мороишта, Општина Дебрца – ОУ Дебрца 

во с.Требеништа. Согласно проектот ќе биде направена енергетска контрола и извештаи за 

површина од 15754 м2, и ќе бидат изготвени технички проекти за сите наведени објекти чија 

што вкупна површина е 16463 м2. До крајот на 2020 година се работеше на подготовка на 

тендерската документација. 

Мерка 4.2.2 Квалитет на воздух 
           Индикатори 
            - Број на реализирани активности за изведба/реконструкција на објекти, површини,  
              должини     
           Излезни резултати 
          - Подготвена тендерска документација за 4 набавки, спроведени 3 тендерски постапки  
          - Избрани надзорни органи од страна на општините и воведување во работа 
         - Чистење стара фасада 1492 м2, изработка демит фасада 1171 м2, демонтажа и монтажа  
            на вертикални олуци 132 м, монтажа на окапници на прозорци 88 м 
         - Демонтажа на кровен покривач 350 м2, 44 стари врати и прозори, рушење плафони 350   
           м2, рушење патос 170 м2, рушење ѕидови 24 м2 
         - Изработка на цементна кошулица 230 м2, ѕидање 62,5 м2, тавани 268,5 м2 
         - Монтажа на дрвени летви 480 м2 на кров, под од даски 480 м2, дрвена граѓа 210 м2                                                      
          - Поставување на стари керамиди 130 м2, нови керамиди 350 м2 
          - Поставена електрична инсталација, водовод, и канализација  
          - Замена на стара со ПВЦ столарија – 87 прозори и врати 
          - Опшивање околу отвори на врати и прозори внатрешно и надворешно 340 м 
          - Поставени парапетни даски 100 м, солбанци 100 м 
 
 

Од збирот на вкупните преземања во овој домен се констатира дека 127  биле повразни 

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

со втората среднорочна цел се поврзани 58 активности, со третата среднорочна цел 26 

активности, и со четвртата биле поврзани 44 активности од Програмата за развој.     

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

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

Југозападниот плански регион.  
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО 2020 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 

12 

1.1.3 Зголемување на 
капацитетите  за 

соодветните 
фондови на 

државата и ЕУ 

Тендерски постапки, 
презентации, форуми, 
состаноци, концепти, 
апликации, работилници, 
средби, програма 

34 

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  

Обуки, работни средби, 
ажурирани бази, извештаи, 
ФБ објави, соработка 
 

54 

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 

Изградени патишта и улици 6 

1.5.1 Изградба и 
модернизација на 

сообраќајна мрежа 

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

15 

1.5.2 Примена на ИКТ Тендерски постапки 
 
 

6 

127 
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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, пластифициран 
лим, спуштени плафони, 
фасада, адаптација 
училници 
 
 
 

29 

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, 
реконстрикција  
 
 
 
 
 

7 

2.3.1 Зголемен опфат 
на социјална 

заштита 

 
 
 
 
 
 

 

2.3.2 Опфатеност на 
деца во градинки во 

рурални средини 

Тендерски постапки, замена 
столарија, реконструкција 
санитарни јазли и 
простории 
 

19 

2.3.3 Програми за 
заштита на стари 

лица,  мрежа за 
здравствена 

заштита 

Реновирање, опремување 
 
 
 
 
 

3 

58 
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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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Зајакнување капацитети 
за развој на туризам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Креирање регионална 
туристичка понуда 

 

3.1.4 Инфо, 
сигнализација и 

визуелизација на 
туристички 

атракции 

Ажурирање, презентација 5 

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 

Обуки, ажурирање, 
публикување 
 
 

21 

26 
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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, 
канализација 

 
 

5 

4.2 Заштита на 
биодиверзитетот, воздухот, 

водата и почвата 
 

4.2.1 Заштита на 
биодиверзитет 

Идејни проекти за 
стационари, ревизија 

4 

4.2.2 Квалитет на 
воздух 

Тендерски постапки, 
реконструкција кров, 
малтерисување, замена 
столарија, термо фасада, 
инсталации за електрика, 
водовод и канализација 

35 

4.2.3 Заштита на 
водата и почвата 

  

44 

 

 
ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ   

 
255 

 

 

   


