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Сектор за Туризам и Локален Економски Развој 



 

Годишен извештај за реализација на програмата за поддршка на локалниот 

економски развој за период 01.01.2015 – 31.12.2015 год. 

 

Во текот на деловната 2015 година oдделението за ЛЕР ги вршеше задачите кои 

произлегуваат од Програмата за поддршка на локалниот економски развој на 

Општина Охрид за 2015 година.  

Општина Охрид оваа Програма ја реализира преку Секторот за ТЛЕР и Одделението 

за Локален Економски Развој, согласно своите надлежности и задолженија, а во 

насока на подобрување на економската клима и условите за локален развој, според 

претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, од стратегијата за 

одржлив локален економски развој. 

 

Активностите за реализација на Годишната Програма за 2015 се реализираат во 

следните Подпрограми или области на делување: 

 

1.1  Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на  

       заедницата. 

1.2  Засилување на локалниот економски развој и зголемување на  

       конкурентноста на претпријатијa. 

1.3  Рационална употреба и искористување на природните ресурси во  функција 

       на локалниот економски развој. 

1.4  Средства за сопствено учество во имплементација на проекти. 

1.5  Oперативни расходи и договорни услуги. 

1.6  Стручно усовршување и подигање на капацитетите на вработените во  

       Секторот за туризам  и  ЛЕР. 

 

 

Во 2015 година во работењето на одделението за локален економски развој 

посебен акцент беше даден на следните активности:  

 

 Имплементација на одобрените проекти по извршена евалуација според 

однапред одредени критериуми,  поднесени од  страна на урбани и месни 

заедници, како и невладини организации  според објавениот повик   за 

финансирање на микропроекти.  

 Комуникација и соработка со Општина Велико Трново од Република 

Бугарија.  

 Имплементација на  проект за Изработка на план за интегрирана заштита 

на старо градско јадро во партнерство со Долна Нормандија, Франција.+ 

 Европска соработка во рамките на Меѓународната Асоцијација посветена 

на европската мисија и делото на Св. Кирил и Методиј. 

 Проект WATER.NET во соработка со Факултетот за туризам и 

угостителство Охрид и во пратнерство со Р. Грција добиен од програмата 

на ИПА за прекугранична соработка помеѓу  Македонија и  Грција. 

 Проект “LAKtive Tourism” во соработка со конзоциум на градови со езера. 

 Проект SUPPORT CROSS BORDER UNTERPRENEURSHIP / 

TRANSNATIONAL BUSINESS CONSULTANT SCBE / TBC во соработка 

со НГО Центар за климатски промени и во пратнерство со Р. Грција добиен 

од програмата на ИПА за прекугранична соработка помеѓу  Македонија и  

Грција 



 

 Промовирани  индустриски капацитети на претставници на странски 

делегации. 

 Комуникација и продолжување на  соработката со Општина Исео од 

Италија  и заедничко аплицирање со предлог проект од најновата Програма 

на Европската Унија COSME  со партнери од Европската мрежа на езера и 

градови со езера од Италија, Словенија, Шпанија и Ирска.  

 Комуникација  и соработка со Министерството за Надворешни Работи на 

Република Македонија и Амбасадорот на РМ во Токио- Јапонија.  

 Европска  соработка,   европска мрежа на партнерства- Network EU Lakes – 

Подготовка на предлог проект. 

 Комуникација и соработка со Министерството за надворешни работи на 

Република Македонија и Амбасадорот на РМ во Норвешка.  

 Продолжување на Европскиот партнерски музички проект "100 Teens 

Orhestra" - Проектот треба да продолжи  со активности и концерт во Охрид 

(Август 2016). 

 Комуникација и соработка со Општина Блед од Словенија и Општина 

Суботица од Србија. 

 Соработка со регионот Молисе, Италија 

 Меѓународна соработка со Регионот Злин од Република Чешка 

 Активности и задачи за олеснување на пристапот кон вработувањето за 

граѓаните на Општина Охрид преку одржување на веб портал на 

страницата на Општина Охрид www.ohrid.gov.mk. 

 Доделување на бесплатни курсеви за 20 невработени лица. 

 Аплициран и одобрен проект до Австралиска Амбасада со назив „Охрид 

без Бариери за Лицата со Интелектуална Попреченост“. 

 Аплициран и одобрен проект до Германска Амбасада за реконструкција на 

детско игралиште. 

 МСИП Светска банка – Проект за подобрување на општински услуги. 

 Аплициран и одобрен проектот ,,Отворање на нова дисперзирана градинка 

во с.Пештани” со финансиска поддршка од Генералниот конзулат на 

Р.Бугарија во Р.Македонија. 

 Попис за експропријација на земјиште и трајни насади и посеви во корист 

на општината. 

 Легализација на времени земјоделски објекти 

 Проценки на штети од елементарни непогоди на објекти, насади и посеви 

како и изготвување на информации од областа на земјоделството 

 Изготвување на извештаи од областа на земјоделството 

 Аплициран, одобрен и реализиран проект за „Брендирање на Производи и 

Региони“ спонзориран од програмата за прекугранична соработка на ЕУ 

преку организацијата на „SWG“ (Standing Working Group). 

 Организација на работна средба на Македонско- бугарската стопанска комора 

 Аплициран проект до програмата за грант донации на ИПА за социјална 

заштита. 

 Аплициран и одобрен проект „Одржливи Вработувања IV“ од програмата 

општинско корисна работа на УНДП.  

http://www.ohrid.gov.mk/


 

 

 

   Детални информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1 

 

 

АНЕКС 1 

              
1. Реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој за период 

01.07.2015 – 30.09.2015 год. 

 

1.1 Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на  

      Заедницата. 

 

1.1.1.  Финансирање на локални микропроекти за потикнување на локалниот економски           

развој согласно Стратегијата за одржлив развој – Акциони Планови 2014, и 

Стратегијата за Рурален развој на Општина Охрид 2014 

1.1.2. Имплементација на активности од Подстратегија за рурален развој 2014 година 

 

1.2.   Засилување на локалниот економски развој и зголемување на  

         конкурентноста на претпријатијa. 

 

1.2.1. Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки како модел за поддршка на          

развојот на МСП и претприемништвото преку интензивна промоција на економскиот 

потенцијал на Општина Охрид 

1.2.3. Меѓународни партнерства 

1.2.6  Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд 

 

1.3  Рационална употреба и искористување на природните ресурси во  функција 

       на локалниот економски развој. 

 

          

1.4.   Средства за сопствено учество во имплементација на проекти. 

1.4.1. Во оваа програмска активност е предвидено сопствено учество во општински, 

регионални, национални и меѓународни проекти.  Од позначајните планирано е 

партиципација односно сопствено учество на Општина Охрид за аплицирање и 

реализација на меѓународни проекти со посебен акцент за ИПА фондовите, 

како и Зедничко учество в 

 аплицирање и реализација на проекти со други општини од Република 

Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни 

асоцијации, фондови, амбасади и други, за меѓуопштинска соработка и 

микрорегионални проект,како и партиципација односно сопствено учество на 

Општина Охрид за аплицирање и реализација на регионални проекти  во 

рамките на Југозападниот Плански Регион согласно Законот за рамномерен 

регионален развој и Годишната програма за финансирање на регионални проекти 

на Бирото за регионален развој и проектите со средства од Агенцијата за рурален 

развој и други агенции. Исто така во оваа програмска активност предвидено е 

сопствено  учество во проекти за стратешко планирање на регионална соработка 

во пограничниот регион на Преспа-Охрид-Корча, како и подготовка и 

имплементација на програми и проекти за реагионална соработка и 

1.3.4.Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната 

самоуправа за давање стручни совети на земјоделците 



 

поттикнување на економската соработка со акцент на руралните средини во 

пограничната област. 

 

 

1.5.   Oперативни расходи и договорни услуги. 

 

1.6.   Стручно усовршување и подигнување на капацитетите на вработените во   

         Секторот за туризам  и  ЛЕР. 



 

 

1.1 Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на  заедницата 

 

Бр. Период Опис на активноста за 

реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати Потрошени 

финансиски средства 

1.1.1 Финансирање на локални микропроекти за потикнување на локалниот економски развој согласно Стратегијата за одржлив развој – 

Акциони Планови 2014, и Стратегијата за Рурален развој на Општина Охрид 2014 

1.  Јануари -

Декември 

2015 

 

Имплементација на 

одобрените проекти по 

извршена евалуација според 

однапред одредени 

критериуми,  поднесени од  

страна на урбани и месни 

заедници, како и невладини 

организации  според 

објавениот повик   за 

финансирање на 

микропроекти. 

 По завршената процедура за преглед 

на поднесената проектна 

документaција во однос на подобност 

спрема условите кои се дадени во 

повикот за финансирање на 

микропроекти, со право на учество на 

НВО-и, Месни и Урбани Заедници, 

одбрани беа 6 проектни апликации кои 

беа соодветни со критериумите на 

повикот и приоритетите одредени во 

стратегијата за поттикнување на 

локалниот економски развој и 

подстратегијата за рурален развој од 

кои со 5 апликанти се потпишааа 

договори  додека  три проектни 

апликации беа реализирани заклучно 

со крајниот рок 31.12.2015. 

- Изградена трибина на игралиштето во 

с. Подмоље. 

-Реконструиран селскиот дом во с. 

Курајца. 

 

Исплатен и реализиран 

проект „Изградба на 

трибини на игралиште во 

с. Подмоље“ кон 

имплементаторите 

Здружение за екологија и 

развој“ и локалната 

месна  заедница. 

Износ на исплата 

99,430,00 ден.  

Реализиран проект 

„Курајчко Средсело“ 

имплементиран од 

здружение „Св. Василиј“ 

во соработка со 

локалната месна 

заедница. Одобрен износ  

100 000,00 ден. – 

исплатата е реализирана 

во 2016. 



 

 

1.2. Засилување на локалниот економски развој и зголемување на конкурентноста на претпријатијата 

 

Бр Период Опис на активноста за 

реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати Потрошени финансиски 

средства 

1.2.1. Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки како модел за поддршка на развојот на МСП и претприемништвото преку 

интензивна промоција на економскиот потенцијал на Општина Охрид 

1. Април 

2015 

Одржан форум со 

работодавачи  и  млади 

невработени лица 

Целта на работната средба беше 

зголемување на информираноста на 

работодавачите за активните програми и 

мерки за вработување, дијагностицирање 

на бариерите со кои се соочуваат  во 

креирање на работни места и јакнење на 

социјалниот дијалог помеѓу 

работодавачите, единиците на локалната 

самоуправа и државните институции на 

локално и национално ниво. 

Се очекува подобрување на 

работата на институциите и на 

мерките кои би ја намалиле 

нелојалната конкуренција и 

сивата економија  а дадени беа 

и предлози за подобрување и 

олеснување на работењето на 

работодавачите. 

Меѓу другото  на средбата се 

разговараше за новите законски 

можности  и  олеснување при 

вработување на младите лица и 

корисници на социјална 

парична помош. 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 

тековните активности на 

одделението. 

2 Јануари- 

Март        

2014 

Промовирани  

инвестициски 

капацитети во делот на 

туризмот и 

индустриски 

капацитети на 

претставници на 

странски делегации  

Вработени во одделението за локален 

економски развој во текот на 2015 

година одржаа бројни работни 

состаноци со инвеститори од САД, 

Катар, Израел, Русија, Украина, 

Англија и Германија со цел 

претставување на можностите за 

инвестирање во хотелски и 

индустриски капацитети кои се 

предложени од страна на општина 

Охрид како потенцијални локации 

погодни за инвестирање.  

 

Промоција на капацитетите 

кои ги нуди Општина Охрид 

пред заинтересираните 

инвеститори од земјата и 

странство. Континуирана 

комуникација со 

заинтересирани инвеститори 

со цел доставување на 

дополнителни информации. 

Исто така одржуваме 

постојана комуникација со 

министрите без ресор како и 

со агенција за странски 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 

тековните активности на 

одделението. 



 

 

инвестиции кои понатаму ги 

проследуваат информациите 

до економските промотори 

на РМ во странство, како и 

директно до потенцијалните 

инвеститори.  

1.2.2. Ажурирање на брошура ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО ОХРИД   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари- 

Март  

2015 

Ажурирање на 

брошурата 

„Инвестирајте во 

Охрид“ 

Тековно се врши прибирање на 

документација за локации за 

ажурирање на брошурата  

„Инвестирајте во Охрид“, како и 

одредување на содржината и 

тематските области на капацитети 

поволни за привлекување на странски 

и домашни инвеститори.    

Ажурирана брошура на 

„Инвестирајте во Охрид“.  

Печатењето на новото 

издание на брошурата е 

планирано согласно 

програмата за јавни набавки 

за 2016 година. 

Активноста е реализирана во 

рамки на активностите на 

одделението за локален 

економски развој и досега не 

се потошени средства за 

истата. 

1.2.3. Меѓународни партнерства 



 

 

1. Јули - 

Март 

2016 

 

Имплементација на  

проект ,,Изработка на 

план за интегрирана 

заштита на старо градско 

јадро на Охрид”.  

Носител на проектот е општина Охрид 

во соработка и партнерство со општина 

Каен, Долна Нормандија и НУ Завод за 

заштита на спомениците на културата и 

Музеј – Охрид. 

Проектот предвиде изработка на Студија 

и Маркетинг стратегија каде се овозможи 

мапирање и утврдување на валоризирани 

и ревалоризирани објекти на недвижно 

културно наследство, мапирање и 

утврдување на состојбата на одделни 

делови или градби во состав на 

споменична целина, развој на локални 

планови за планирање на урбаниот 

развој, промовирање на потенцијалот за 

развој на културниот туризам, како и 

зголемување на значењето на јавната 

свест за културното наследство на 

Охрид.  

  

Со имплементација на проектот 

се изработи Студија за 

интегрирана заштита на старото 

градско јадро на Охрид и 

Маркетинг стратегија. 

Наведените документи се 

основа за изработка на Планот 

ќе овозможи и исполнување на 

обврската согласно Законот за 

прогласување на старото 

градско јадро на Охрид за 

културно наследство наведена 

во член 10 став 4 од Законот кој 

налага изработка на ваков План. 

Во текот на имплементација на 

проектот се одржаа неколку 

состаноци со членовите на 

координативното тело со цел 

запознавање на членовите со 

тековните активности според 

предвидената временска рамка.  

Потрошени се 30.000 денари, а 

остатокот од средствата ќе биде 

исплатен во текот на 2016 

година. 

 

 

 

2. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Основање во 

Меѓународната 

Асоцијација посветена на 

европската мисија и 

делото на Св. Кирил и 

Методиј. 

Учество во Меѓународната Асоцијација  

“European Cultural Route of Saints Cyril 

and Methodius”. 

Формирана е  Меѓународната 

Асоцијација посветена на 

европската мисија и делото на 

Св. Кирил и Методиј. Донесен е 

статутот на Асоцијацијата и 

утврдена е програмата за работа 

со драфт проекти за следните 

години. 

Соработката со оваа 

Меѓународна асоцијација е дел 

од работните обврски на 

вработените во Секторот за 

Тлер. 

3. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Проект WATER.NET во 

соработка со Факултетот 

за туризам и 

угостителство Охрид и во 

партнерство со Р. Грција 

добиен од програмата на 

ИПА за прекугранична 

соработка помеѓу  

Носител на проектот од Македонска 

страна е општина Охрид во партнерство 

со Факултетот за туризам и 

угостителство од Охрид. Целта на 

проектот е воспоставување на 

партнерски односи со институции од 

Република Грција. 

 

Проектот е во фаза на 

имплементација, 76.5% од 

средствата се префрлени на 

посебната проектна сметка од 

страна на донаторот.  

Ангажиран е проектен персонал 

по објавен јавен повик. 

Одржани се два координативни 

Вкупниот износ на одобрени 

средства за реализација на овој 

проект изнесува 210.000 еур. од 

кои 160.650 или 9.854.496 ден. 

се префрлени на проектната 

сметка на буџет за донации. 

 

Во текот на 2015 година 



 

 

Македонија и  Грција.  

 

 

состаноци меѓу проектните 

тимови од двете држави.  

Отпочната е подготовка на 

тендерската документација за 

избор на изведувач за 

градежните работи во проектот 

за  изградба на пешачка патека 

од 200 метри во рамки на 

постоечката патека која 

започнува после мостот од 

„Билјанини Извори“.   

Припремена е тендерската  

документација за поголемиот 

дел од активностите во 

проектот. 

исплатенисе средства во износ 

од: 85.670,00 денари. 

 

4. Јануари-

Декември 

2015 

Проект “LAKtive 

Tourism” во соработка со 

Општина Исео од 

Италија, проектот е дел 

од најновата Програма на 

Европската Унија 

COSME  која вклучува  

партнери од Европската 

мрежа на езера и градови 

со езера од Италија, 

Словенија, Шпанија и 

Ирска. 

Европски партнерски предлог проект од 

Програма на Европската Унија 

COSME.  Програма  на EUROPEAN 

COMMISSION  Executive Agency for 

Small and Medium-sized Enterprises -

COSME Programme. Општина Охрид е 

партнер од Македонија. Целта на  

проектот е продолжување на 

туристичката сезона и креирање на 

специфични туристички производи во 

Охрид за сениори.  

 

Проектот беше аплициран во 

Јануари 2015 година, а е 

одобрен во Декември 2015. По 

завршување на постапката за 

прибирање на комплетната 

документација, во текот на 2016 

година ќе биде потпишан 

договорот.  

Не се потрошени финансиски 

средства за изготвување на 

апликацијата на проектот, а 

износот на проектниот буџет е 

41.131 евра за општина Охрид 

како партнер. 

5. Декември 

2015 

Проект SUPPORT CROSS 

BORDER 

UNTERPRENEURSHIP/ 

TRANSNATIONAL 

BUSINESS 

CONSULTANT SCBE / 

TBC во соработка со НВО 

Центар за климатски 

промени и во пратнерство 

со Р. Грција добиен од 

програмата на ИПА за 

Добиено е официјално Известување од 

Делегација на Европската Унија во 

Скопје  за одобрен проект за Општина 

Охрид од Програмата на Европската 

Унија за прекугранична соработка 

Македонија- Грција . Општина Охрид е 

главен партнер од Македонија. 

После официјалното  

известување од Делегација на 

Европската Унија во Скопје, 

започнат е процесот на буџетско 

чистење по што ќе следи 

потпишување на  Грант Договор 

за Проектот Support cross border 

entrepreneiurship, transnational 

business consultant- SBCE/ TBC . 

Не се потрошени буџетски 

средства. 



 

 

прекугранична соработка 

помеѓу  Македонија и  

Грција. 
6. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Европска  соработка,   

европска мрежа на 

партнерства- Network EU 

Lakes – Подготовка на 

Предлог проект 

Заедничко аплицирање  на нов европски 

партнерски предлог проект од 

Програмата на Европската Унија  

Erasmus + Collaborative partnerships;  

(спортови на вода).  Проектот опфаќа 

партнери од Европската мрежа на езера 

од Италија,  Охрид- Македонија, Блед- 

Словенија, Шпанија и Финска. 

Подготовка на предлог проектни 

активности за Охрид во соработка со 

Федерацијата на РМ за едриличарство и 

Клубот од Охрид за спортови на вода. 

Предлог проектот е подготвен и 

аплициран навремено во 

координација со европските 

партнери од Европската мрежа 

на Езера и Општина Исео од 

Италија. 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 

тековните активности на 

одделението. 

7. Јануари - 

Март 

2015 

Соработка со регионот 

Молисе, Италија 

Изготвен е и доставен предлог проект 

од Програмата на Европската Унија- 

Europe for citizens Programme 2015 

EU Strand 1: European remembrance 

Предлог проектот "New future 

from old memories" од 

Програмата Europe for citizens 

Programme 2015 EУ со 

партнери од други европски 

држави (Италија, Малта, 

Полска и Унгарија ), 

комплетно е подготвен и 

аплициран во предвиденото 

време.(Март 2015) 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 

тековните активности на 

одделението. Во Предлог 

Буџетот во предлог проектот 

за Охрид се предвидени 

17.500 € 

8. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Продолжување на 

европскиот партнерски 

музички проект "100 

Teens Orhestra". 

Во рамки на Европскиот музички проект 

Оркестар на 100 млади музичари од 

различни европски држави предвиден е 

концерт во Охрид кој би се одржал во 

август 2016 година. 

Предвидена е организација на 

Европски музички камп во 

Охрид и одржување на концерт 

во рамките на Фестивалот 

Охридско Лето 2016. 

Не се потрошени буџетски 

средства. 

9. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Комуникација и 

соработка со Општина 

Блед од Словенија и 

Општина Суботица од 

Србија 

Заедничка соработка и заедничко 

аплицирање со предлог проект на 

европски програми. 

Одржана е работна средба во 

Охрид со Заменик 

Градоначалникот од Општина 

Блед, остварена е блиска 

комуникација и соработка со 

Општина Суботица. Подготвен 

и аплициран е во предвидениот 

Не се потрошени буџетски 

средства. 



 

 

рок партнерски предлог проект 

од Програмата Europe for 

citizens. Водечки партнер е 

Општина Суботица. Општина 

Охрид е проектен партнер. 

10. Јули - 

Декември 

2015 

 

Комуникација и 

соработка со 

Министерството за 

Надворешни Работи на 

Република Македонија и 

Амбасадорот на РМ во 

Норвешка 

Иницијатива за соработка помеѓу 

Општина Охрид и Општина Хамерфест 

од Норвешка. 

Започната е подготвителната 

фаза за соработка со вклученост 

на Амбасадата на РМ во 

Норвешка и Општина Охрид. 

Не се потрошени буџетски 

средства. 

11. Јули - 

Декември 

2015 

 

Комуникација  и 

соработка со 

Министерството за 

Надворешни Работи на 

Република Македонија и 

Амбасадорот на РМ во 

Токио- Јапонија 

Започнување на процесот за соработка 

помеѓу Охрид и Јапонија во врска со 

иницијативата за соработка помеѓу 

Езерото Бива од Јапонија и Охридското 

Езеро. 

Започната е подготвителната 

фаза од соработката помеѓу 

Амбасадата на РМ во Јапонија, 

Музејот и научно 

истражувачкиот центар  од 

Езерото Бива, Општина Охрид и 

Хидробиолошки Институт од 

Охрид.   

Не се потрошени буџетски 

средства. 

 

1.2.5. Одржување на редовни состаноци на Општински економски совет – „Совет на градски татковци“  

1. Јануари - 

Јуни 

2015 

 

Редовна организација и 

одржување на состаноци 

со Општинскиот 

економски совет. 

Со конституирањето на советот, чија цел 

е да претставува место на кое се води 

континуиран дијалог меѓу општинската 

власт и бизнисмените од општина Охрид 

се овозможува навремено препознавање 

на проблемите, создавање иницијативи и 

подобрување на вкупната економска 

клима и трговска понуда на градот. 

Состаноците на Советот е предвидено да 

се одржуваат најмалку еднаш месечно. 

 

Редовно организирани 

состаноци и дефинирани точки 

на расправа во насока на 

остварување на дијалог и 

консултација за одредување на 

приоритети во делот на  

навремено препознавање на 

проблемите, создавање 

иницијативи и подобрување на 

вкупната економска клима и 

трговска понуда на градот. 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста се 

реализираше во рамки на 

тековните активности на 

одделението за ЛЕР. 

1.2.6. Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд 

1. Јануари - 

Декември 

2015 

Активности и задачи за 

олеснување на пристапот 

кон вработувањето за 

Преку посебен линк на веб порталот на 

Општина Охрид, се поставуваат сите 

тековни огласи за вработување на 

Податоците се ажурираат еднаш 

неделно. 

 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 



 

 

 граѓаните на Општина 

Охрид преку одржување 

на веб портал на 

страницата на Општина 

Охрид www.ohrid.gov.mk. 

територијата на Општина Охрид, со што 

се овозможува полесен пристап на сите 

заинтересирани невработени лица до 

информации за слободни места за 

вработување. 

 

 

тековните активности на 

одделението. 

2. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Доделување на бесплатни 

курсеви за 20 

невработени лица 

Со цел  стимулирање на социјалната 

интеграција и побрзо вклучување на 

пазарот на трудот, општина Охрид  

додели  бесплатни курсеви  за 20  

невработени лица од Охрид за 

заварувачи, готвачи и машинисти- фини 

подесувачи на машини  

Со цел стимулирање на 

социјалната интеграција на 

невработените и подобрување 

на нивните квалификации за 

идно вработување општина 

Охрид, согласно годишната 

програма на Одделението за 

локален економски развој за 

2015 година, во која беа 

предвидени „ Активни мерки за 

подобрување на конкурентноста 

на пазарот на труд“ финансиски 

подржа спроведување на 

бесплатни курсеви за 20 

невработени  лица од следниве 

стручни профили: заварувачи, 

готвачи, шивачи и машинисти-

фини подесувачи на машини. Со 

курсевите беа опфатени по 5 

лица од секоја од наведените 

стручни профили. Обуките за 

кроење и шиење, за  заварувачи 

и за фини подесувачи на 

машини се реализираа во текот 

на 2015 година. Обуките беа 

спроведувани од страна на ОЈУ 

ОГУ за доживотно учење 

„Кузман Шапкарев“.  

Износот на предвидените 

средства  изнесува 128.000 ден. 

Реализирани се 96.000 ден.  

http://www.ohrid.gov.mk/


 

 

1.3. Рационална употреба и искористување на природните ресурси во  функција на локалниот економски развој 

Бр. Период 

Опис на активноста за 

реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати 

 

 

Потрошени финансиски средства 

1.3.4.Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната самоуправа за давање стручни совети на земјоделците  
1. Јануари - 

Декември 

2015 

 

 

Попис за експропријација 

на земјиште и трајни насади 

и посеви во корист на 

општината.  

Редовна процедура на 

вршење на  попис за 

експропријација на 

земјиште и трајни насади и 

посеви во корист на 

општината. 

Тековно вршење на попис и 

проценка на земјиште, насади и 

посеви. 

 

Изготвени се 10 записници. 

 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

2. 

 

Јануари - 

Декември 

2015 

Легализација на времени 

земјоделски објекти. 

Редовна процедура на 

легализирање на 

земјоделски објекти. 

Изготвени се 45 записници 

 

Не се потрошени буџетски средства.  

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

3. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Проценки на штети од 

елементарни непогоди на 

објекти, насади и посеви 

како и изготвување на 

информации од областа на 

земјоделството. 

Процес за проценка и 

обесштетување од 

елементарни непогоди.  

Поплави-       01.02.2015 

Град       -       09.05.2015 

Град       -       04.08.2015 

Град       -       22.08.2015 

Поплави -      10.10.2015 

Град     -    19.06.2010 

Град     -     09.06.2011 

Пожар -      27.08.2011 

Земјотрес - 07.06.2012 

Град-    -       10.08.2012 

Поплави -    01.02.2015 

Изготвени се 11 проценки 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

4. Јануари - 

Декември 

2015 

 

Изготвување на извештаи 

од областа на 

земјоделството 

Изготвување на 

информации за состојбата 

на земјоделско државно 

земјиште . 

Изготвени се 9  информации за 

искористеност на површините 

со кои општина Охрид 

располага како земјоделско 

земјиште а се во сопственост на 

Р.М.  Изготвени се 4 извештаи 

за состојбата на државното 

земјиште во општина Охрид. 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

5. Јануари - 

Декември 

Потврди за ИПАРД 

програма 

Извршување на барања за 

потврди за учество во 

По доставени барања на 

земјоделски производители, 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 



 

 

 
 

2015 

 

ИПАРД. фирми, граѓани, издадени се 36 

потврди 

тековните активности на одделението 



 

 

1.4. Средства за сопствено учество во имплементација на проекти 
 

Бр. Период 

Опис на активноста 

за реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати 
Потрошени финансиски 

средства 

1.4.1 Партиципација односно сопствено учество на Општина Охрид за аплицирање и реализација на меѓународни проекти со посебен 

акцент за ИПА фондовите, како и зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини од Република 

Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за 

меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект. 

1. Јануари - 

Септември 

2015 

 

Аплициран и одобрен 

проект од Австралиска 

Амбасада со назив 

„Охрид без Бариери за 

лицата со 

интелектуална 

попреченост“.  

Проектот беше поднесен до 

Австралиска Амбасада и истиот 

беше одобрен и финансиран од 

ДАП фондот. 

Активностите на проектот 

предвидуваа ангажман на две 

лица во дневниот центар за лица 

со попреченост „Зраци“, 

организирање на три 

еднодневни екскурзии за лицата 

кои го посетуваат центарот. Со 

средства од проектот се набави и 

техничка опрема. 

Проектот е имплементиран во целост. 

Ангажиран беше персонал, беа 

организирани две екскурзии на 

корисниците на центарот „Зраци“, а 

во текот на реализацијата на проектот 

беше изготвен промотивен материјал 

и беше одржана јавна трибина со цел 

подигнување на јавната свест на 

локалното население за лицата со 

попреченост.  

 

Проектот имаше предвиден буџет од 

6020 ЕУР кој беше целосно 

реализиран во текот на тековната 

2015. 

 

2. Јануари - 

Септември 

2015 

 

Аплициран и одобрен 

проект до 

Амбасадатана СР 

Германија за 

реконструкција на 

детско игралиште  

Проектот имаше за цел 

реконструкција на детското 

игралиште во близина на а 

Билјанини извори пред самиот 

мост кај езерската полиција. 

Проектот е реализиран во целост, а во 

текот на неговата имплементација 

беше избран економски оператор од 

кој беа набавени реквизитите за 

детското игралиште. Наведените 

активности беа реализирани со 

финансиска помош од Амбасадата на 

СР Германија, додека опптина Охрид 

учествуваше со сопствени средства во 

делот на набавка  и поствување на 

гумената подлога,како и уредување на 

целиот простор. 

Одобрените средства во износ од  

7.909,00 ЕУР се исплатени во 

целост. 

3. Јуни - 

Септември 

2015 

Аплициран и одобрен 

проектот ,,Отворање 

на нова дисперзирана 

Основна цел на проектот беше 

зголемување на капацитетот на 

институциите за згрижување и 

Проектот е имплементиран заклучно 

со 30.09.2015, изработена е техничка 

спецификација за набавка на 

Средствата се обезбедени од 

Генералниот конзулат на Р.Бугарија 

во Р.Македонија и изнесуваат 



 

 

 градинка во 

с.Пештани” со 

финансиска поддршка 

од Генералниот 

конзулат на Р.Бугарија 

во Р.Македонија 

вопситание на децата и 

обезбедување на поквалитететен 

развој на децата во првите 

години од својот живот преку 

отворање на нова дисперзирана 

градинка во с.Пештани.  

 

потребните услуги за оспособување на 

просториите во училиштето Св. Наум 

Охридски  во с. Пештани за отворање 

на дисперзирана градинка. 

Беше избран економски оператор и 

завршени се градежните работи  во 

насока на реновирање и адаптирање 

на просторот каде започна со работа 

дисперзираната градинка. Во 

опремувањето на градинката 

учествуваа Министерството за труд и 

социјалн политика и општина Охрид. 

вкупно 6500 евра кои се целосно 

реализирани. 

4. Март - 

Септември 

2015 

 

Аплициран и одобрен 

проект „Одржливи 

Вработувања IV“ од 

програмата општинско 

корисна работа на 

УНДП.  

Проектот „Општинско корисна 

работа“ предвидуваше работно 

ангажирање на вкупно 11 лица, 

од кои 6 лица беа ангажирани во 

дисперзираните градинки, а 5 

лица беа работно ангажирани во 

Транзитниот центар за деца на 

улица во период од 6 месеци. 

 

 

Проектните активности беа 

реализирани според временската 

рамка на проектот, односно за период 

од 6 месеци беа ангажирани вкупно 11 

лица, од кои 6 лица беа ангажирани во 

дисперзираните градинки, а 5 лица беа 

работно ангажирани во Транзитниот 

центар за деца на улица. 

 

Буџетот на овој проект изнесуваше 

409.200 денари и е целосно 

реализиран. 

 


