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Сектор за Туризам и Локален Економски Развој 



 

Годиѓен извештај за реализација на програмата за поддршка на локалниот 

економски развој за период 01.01.2016 – 31.12.2016 година. 

 

Во текот на изминатата 2016 година oдделението за ЛЕР ги вршеше задачите кои 

произлегуваат од Програмата за поддршка на локалниот економски развој на 

Општина Охрид за 2016 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 2016 се реализираат во 

следните Подпрограми или области на делување: 

 

1.  Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на  

     заедницата. 

2.  Зајакнување на локалниот економски развој и зголемување на  

     конкурентноста на претпријатијa. 

3.  Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси.  

4.  Подготовка на проекти и проектно управување. 

5.  Други оперативни расходи и договорни услуги. 

 

 

Посебен акцент во 2016 година во работењето на одделението за локален 

економски развој беше даден на следните активности:  

 

 Јавен повик за финансирање на микро проекти од страна на урбани и месни 

заедници, како и од невладини организации. 

 Имплементација на  проект за Изработка на план за интегрирана заштита на старо 

градско јадро во партнерство со Долна Нормандија, Франција. 

 Имплементација на проектот финансиран од UNDP во рамките на програмата за 

Општинско корисна работа   

 Имплементација на 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. 

 Имплементација на проект „LAKtive Tourism” во соработка со конзоциум 

на градови со езера. 

 Имплементација на 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 прекугранична соработка помеѓу  Македонија и  Грција 

 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 

 Реализација на серија стручни обуки за невработени лица, како и обуки за 

преквалификација и доквалификација во соработка со соодветни институции и 

работодавачи, со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените и 

подобрување на нивните квалификации за идно вработување. 

 Изготвување  и аплицирање на 4 проектни предлози на тековните повици за 

прибирање на проектни апликации во рамки на програмите Balkan MED и IPA-

INTEREG CBC Greece-Macedonia   

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


 

 Изготвување на проектен предлог за аплицирање на тековен повик од страна на 

УНЕСКО финансиран од  Фондовите за Светско наследство односно од буџетот 

за Меѓународна помош во 2017 год.  

 Имплементација на Проект „Опремување на кабинет по биологија” OУ Григор 

Прличев, финансиран од Амбасада на СР Германија во Република Македонија. 

 Имплементација на Проект: Зелена недела на ЕУ, “Инвестирање за позелена 

иднина “ 

 

 

 

   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 

01.01.2016 – 31.12.2016 год. 

 

1. Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на  

              Заедницата. 

 

1.1. Финансирање на локални микропроекти за потикнување на локалниот економски развој 

согласно Стратегијата за одржлив развој и Стратегијата за Рурален развој на oпштина 

Охрид 

1.2. Имплементација на активности од Стратегија за рурален развој 2014-2018 година 

 

      2.  Зајакнување на локалниот економски развој и зголемување на            

конкурентноста на претпријатијa. 

 

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

развојот на МСП и претприемништвото  

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

      2.3. Промоција на можностите за инвестирање во општина Охрид 

      2.4. Меѓународни партнерства 

      2.5. Денови на дијаспората 

      2.6. Одржување на редовни состаноци на Општински економски совет- “ Совет на градски              

татковци “ 

 

      3.  Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси 

3.1.Поттикнување на брендирање на производи и услуги во локалната економија. 

3.2.Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за искористување 

на средствата од ИПАРД програмата како и за средствата од Агенцијата за рурален 

развој 

3.3.Советувања и обука на производителите за производство на органска храна 

3.4.Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната самоуправа за 

давање стручни совети на земјоделците  

 

4.  Подготовка на проекти и проектно управување 
4.1.Подготовка на проекти и проектно управување 

4.2.Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

4.3.Средства од аплицирани и одобрени проекти 

 

 

     5. Други оперативни расходи и договорни услуги. 

     5.1. Договорни обврски 

     5.2. Други оперативни расходи 

 



 

 

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

Стратегијата за Рурален развој на Општина Охрид  

1. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

Јавен повик за Финансирање 

на локални микропроекти за 

потикнување на локалниот 

економски развој согласно 

Стратегијата за одржлив 

развој и Стратегијата за 

Рурален развој на Општина 

Охрид  

Целокупната постапка започна со 

подготвување на јавниот повик за 

поднесување на проектни апликации, 

избор на Комисија за евалуација на 

поднесени апликации, како и 

критериуми врз основа на кои се врши 

избор. Целта на оваа проектна 

активност е финансирање на проекти 

од јавен интерес во насока на 

поддршка на локалниот економски 

развој. 

Подготвена е комплетната 

документација за јавниот повик кој е 

објавен на 07.04.2016 година. Од страна 

на назначена  Од страна на назначена  

Комисија за евалуација спроведена е 

евалуација за административна и 

техничка соодветност на вкупно 12 

пристигнати апликации. Избрани се 6 

проекти  за кофинансирање од кои 4 се 

имплементирани а 3 се исплатени во 

согласност со договорните услови. Од 

нив од оваа програма реализирани се 

проектите: 

1.Исплатен и реализиран проект  

“Изградба на потпорен ѕид – гробишта 

црква Св. Спас  - с. Лескоец, кон 

имплементаторите Здружение  на 

туристички водичи и придружници КЕЈ – 

Охрид и локалната месна заедница- 

исплатен износ 119.994,00 ден. 

2.Исплатен и реализиран проект 

“Реконструкција на селски дом – 

Куратица кон имплементаторот 

Здружение за развој ИДНИНА – 

Куратица - исплатен износ 117.100,00 

ден. 

 

 

 

Исплатен е износ од 

237.094 МКД за 

имплементираните 

микро проекти во 2016. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.2 Имплементација на активности од Стратегија за рурален развој 2014-2018 година 

1.  

Јануари- 

Декември 

2016 година  

Одобрен и имплементиран 

проект од страна на Бирото 

за регионален развој во 

програмата за развој на 

селата. 

Одобрениот проект e за неопходна 

санација на дренажниот систем и 

тоалетите во ОУ Кочо Рацин во село 

Долно Лакочереј. Главните активости 

на овој проект се поставување на 

соодветен дренажен систем, целосно 

реконструирање на тоалетите и 

поставување на врати во училници и 

кабинети во ОУ „Кочо Рацин“ во село 

Долно Лакочереј.  

Крајните корисници учениците во ОУ 

Кочо Рацин во с. Долно Лакочереј како 

резултат на овој прокет добиваат нов 

дренажен систем во основнот училиште, 

нови тоалети и врати во училниците и 

кабинетите. 

Избрани се економски оператори за  

поставување на соодветен дренажен 

систем, целосно реконструирање на 

тоалетите и поставување на врати во 

училници и кабинети 

Проектот е во целост имплементиран. 

 

Вкупниот буџет изнесува 596.954,00  

ден. / 9.725 еур.  

Барани средства од БРР  - 298.477,00 ден 

Сопствено учество – 298.477,00 ден 

Грантовите средства се  

префрлени на буџетска 

сметка во износ од  

298.477,00 ден. 

Исплатата ќе биде во 

2017 г. 



 

 

2. Зајакнување  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 

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

1. 

Јaнуари-

Декември 

2016 

година 

Согласно годишната 

програма на Секторот за 

ТЛЕР за 2016 година 

предвидено е да се 

реализираат периодични 

истражувања и анализи за 

економските движења, 

како и анализи на 

приоритетните стопански 

гранки. Реализацијата на 

оваа програмска 

активност се одвива во 

заедничка соработка со 

бизнис заедницата од 

Охрид, Стопанските 

Комори и други 

институции од 

економскиот сектор. 

Општина Охрид на редовна основа врши 

ажурирање на база на податоци за мали и 

средни претпријатија на територијата на 

општина Охрид по дејности како и 

усогласување на политиките за развој на 

претприемништвото на територијата на 

Општина Охрид 

Податоците се ажурираат еднаш 

месечно со нови податоци за 

мали и средни претпријатија на 

територијата на општина 

Охрид, по дејности и број на 

вработени. Ажурирани се 150 

стопански субјекти. 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 

тековните активности на 

одделението. 

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

1. 

Јануари- 

Декември 

2016 

година  

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. 

Преку посебен линк на веб порталот на 

општина Охрид, се поставуваат сите 

тековни огласи за вработување на 

територијата на општина Охрид, со што 

се овозможува полесен пристап на сите 

заинтересирани невработени лица до 

информации за слободни места за 

вработување. 

Податоците се ажурираат еднаш 

неделно со нови огласи кои се 

тековно активни 

Не се потрошени буџетски 

средства. Активноста е 

реализирана во рамки на 

тековните активности на 

одделението. 

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


 

 

2. 

Јануари-

Октомври 

2016 

година  

Согласно годишната 

програма на Секторот 

за ТЛЕР за 2016 година 

предвидено e 

реализација на серија 

стручни обуки за 

невработени лица, како 

и обуки за 

преквалификација и 

доквалификација во 

соработка со соодветни 

институции и 

работодавачи, со цел 

стимулирање на 

социјалната интеграција 

на невработените и 

подобрување на 

нивните квалификации 

за идно вработување.  

Конкурсот за пријавување на кандидати 

за бесплатни курсеви за основни 

познавања од електро струка и основни 

познавања од машинска струка за 

невработени лица од Општина Охрид 

беше објавен на 18 Мај 2016. Од 

пријавените кандидати избрани беа 10 

лица за основни познавања од машинска 

струка и 10 лица за основни познавања 

од електро струка. 

По објавениот конкурс извршен 

беше избор на корисници на 

бесплатни курсеви за основни 

познавања од електро струка. 

Обуките за основни познавања 

од машинска струка за 10 лица 

и основни познавања од електро 

струка за 10 лица се завршени и 

спроведени од Општинската 

јавна установа Кузман 

Шапкарев. 

Исплатени се 120.000 ден. за 

спроведените обуки. 

2.3. Промоција на можностите за инвестирање во општина Охрид 

1. 

Јануари – 

Декември 

2016 

Општина Охрид беше 

учесник во проект кој 

беше имплементиран од 

страна на Биро за 

Регионален развој за 

југозападен плански 

регион за промоција на 

капацитети во Охрид, 

Дебар, Струга и Кичево. 

Општина Охрид преку Секторот за 

ТЛЕР, подготви и достави информации 

во база на податоци кои беа отсликани во 

ВЕБ ГИС платформа за локации во 

Охридскиот регион кои се во државна и 

општинска сопственост како и дел од 

пријавени локации во приватна 

сопственост со координати и приказ на 

слики како и мапирана состојба. Пристап 

до ВЕБ ГИС платформата има на ВЕБ 

страницата на Бирото за развој на 

југозападен плански регион. 

Во текот на 2016 година беа 

ажурирани податоци за 

локациите кои беа веќе внесени, 

како и промени за истите како 

редовна процедура за учество 

во промоцијата на локациите 

кои се поволни за инвестиции 

во Охридскиот регион. 

Не се потрошени финансиски 

средства при имплементација 

на оваа активност. 

2.4. Меѓународни партнерства 

1. 

Јули-

Септември 

2016 

Работна средба на 

Градоначалникот на 

Општина Охрид со 

Организација на работната средба на 

Градоначалникот на Општина Охрид со  

Јапонска Бизнис Делегација и 

Наскоро се очекува 

потпишување на Меморандум за 

соработка помеѓу Музејот на 

Не се потрошени финасиски 

средства 



 

 

година  

 

Амбасадорот на РМ во 

Јапонија, Министерот во 

Владата на РМ за 

привлекување на 

странски инвестиции и 

Јапонска Бизнис 

Делегација 

претставници на  Музејот на Езерото 

Бива.  Со оваа иницијатива се создаваат 

услови за пристап до заеднички  научно-

истажувачки проекти и потенцијални 

инвестиции од Јапонија. 

Езерото Бива и 

Хидробиолошкиот Институт од 

Охрид и остварување на 

заедничка научно-истражувачка 

работа, како и промоција на 

Охрид и Охридското Езеро во 

Јапонија. 

2.  

Април 

2016 

година 

Подготовка и реализација 

на работна средба на 

Градоначалникот на 

Општина Охрид со 

Амбасадорот Приџони од 

Италија 

Дводневна посета на високиот 

претставник на Мрежата на европски 

езера, Амбасадорот Проџони од Италија. 

Организација на неговиот престој, 

разглед на Охрид и околината, работна 

средба со Градоначалникот на Општина 

Охрид и др. 

Промоција на Охрид, 

Охридското Езеро и натамошна 

афирмација на Охрид и 

поширокиот регион. Насоки за 

продлабочување на соработката 

помеѓу Општина Охрид и 

мрежата на европски езера. 

Не се потрошени финасиски 

средства 

3. 

Октомври 

2016 

година 

Работна средба со 

претставници на 

германска бизнис 

делегација 

Посета и состанок со претставници  на 

Германскиот економски совет 

Германската бизнис делегација 

оствари скрининг посета на 

Охрид, за идни потенцијални 

вложувања во туризмот, 

прехранбента и земјоделска 

индустрија и ИТ секторот. 

Не се потрошени финасиски 

средства 

4. 

Февруари 

2016 

година 

Работна посета на 

Визмар, Германија 

Работна посета и средби со претставници 

на градот Визмар, Германија 

Разгледани беа можностите за 

туристичка соработка помеѓу 

градовите Охрид, Струга и 

Поградец преку реализација на 

проекти кои ќе овозможат 

збогатување на туристичката 

понуда на градовите околу 

Охридското Езеро секако со 

силна поддршка на германската 

влада. Остварена средба и со 

претставници од  светски 

позната компанија која се 

занимава со изградба, 

одржување и издавање на 

туристички населби при што 

пред нив беа презентирани 

можностите за нивно 

инвестирање во Охрид 

Искористени 20.000,00 МКД 



 

 

5. 

Април 

2016 

година 

Состанок со делегација од 

Далијан, Кина 

Работна средба со директорот на 

Агенцијата за интернационални 

вложувања од Далијан, Народна 

Република Кина 

На средбата директорот на 

Агенцијата за интернационални 

вложувања од Далијан изрази 

силен интерес за вложување во 

Охрид, во областа на туризмот и 

прехранбената индустрија. 

Презентирани беа и актуелните 

планови на Општина Охрид во 

однос на урбанистичките 

решенија за одредени 

крајбрежни зони и визијата за 

нивно уредување и можноста за 

инвестиции.   

Не се потрошени финасиски 

средства 



 

 

3.Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси  

Бр. Период 

Опис на активноста за 

реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати Потрошени финансиски средства 

3.4.Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната самоуправа за давање стручни совети на земјоделците  

1. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

 

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. 

Поднесени 83 барања 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

2. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

Легализација на времени 

земјоделски објекти. 

Редовна процедура на 

легализирање на 

земјоделски објекти. 

Поднесени 250 барања, решени 

13, одбиени 1 барање, 3 

повлечени 

Не се потрошени буџетски средства.  

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

3. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

 

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.  

Изготвени се 12 елаборати, 

доставени до Влада, од кои 6 се 

исплатени во вкупна вредност 

од 8.710.889,00 денари, 3 

елаборати се одбиени а 2 се во 

процедура 

Поднесени се 30 барања, и за 

истите се изготвени записници, 

и исплатени се средства во 

висина од 4.820.589,00 денари 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението. 

Извршена исплата во износ од  

13.531.478,00 денари од страна на Влада 

на Р.М. 

4. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

Изготвување на извештаи 

од областа на 

земјоделството 

Изготвување на 

информации за состојбата 

на земјоделско државно 

земјиште  

Изготвени се 4 извештаи за 

искористеност на површините 

со кои општиан Охрид 

располага како земјоделско 

земјиште а се во сопственост на 

Р.М. Изготвени се 15 

информации и одржани се 20 

обуки 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението 

5. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

Издавање на ИПАРД 1 и 2 

потврди согласно 

Стратегијата за одржлив 

економски развој на 

развој на локалната 

економија, вработувањето и 

рационалното 

искористување на 

Издадени се 150 потврди за 

набавка на земјоделска 

механизација и опрема 

Не се потрошени буџетски средства. 

Активноста е реализирана во рамки на 

тековните активности на одделението 



 

 

 
 

 

општина Охрид.  природните и 

демографските ресурси и 

стратешки цели за 

поддршка на развојот на 

индивидуалните земјоделци 



 

 

4. Подготовка на проекти и проектно управување 

 

Бр. Период 

Опис на активноста за 

реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати Потрошени финансиски средства 

4.2.   Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

1.  

Јули-

Септември 

2016 година  

 

Проект за „Реконструкција 

на централната градинка 

Јасна Ристеска во 

енергетски ефикасен 

објект“ 

Во програмата на ЈЗПР за 

2016 година е предвиден 

проект за  Реконструкција 

на централната градинка 

Јасна Ристеска во 

енергетски ефикасен објект 

Избран е економски оператор за 

реализација на градежните 

работи и активностите се 

спроведени. 

Проектот е имплементиран. 

Имплементираниот буџет на проектот е 

50.000 еур. Средствата се реализирани 

во 2016 година. 

4.3. Средства од аплицирани и одобрени проекти 

1. 

Јануари- 

Декември 

2016 година 

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. 

Носител на проектот од 

Македонска страна е 

општина Охрид во 

партнерство со Факултетот 

за туризам и угостителство 

од Охрид и има за цел 

изведба на пешачка патека 

од 200 метри во рамки на 

постоечката патека која 

започнува после мостот од 

„Билјанини Извори“, 

изградба на модерен 

туристичко информативен 

центар и други промотивни 

активности, а во делот на 

ФТУ Охрид е планирана 

изведба на ботаничка 

градина во рамки на 

факултетот и мобилна 

кујна. 

Проектот е имплементиран, 

сите   тендерски постапки за 

реализација на проектните 

активности согласно ПРАГ 

регулатива (освен јавната 

набавка за патеката) се 

завршени и се испорачани 

услугите за истите односно 

промотивен сет на материјали, 

промотивни штандови, водич, 

инфо центар, мапи и брошури  и 

економски оператор за надзор 

на градба. 

Тендерската постапка и 

изградба на пешачка патека во 

должина од 200 м е завршена  и 

избрани се економски 

оператори  за 3 дела – 

1.Архитектура, 2. Водовод и 

Канализација и 3.  

Електрика 

Вкупниот износ на одобрени 

Реализација на средства заклучно со 

31.12.2016 изнесува 6,620,713 МКД или 

107,654 ЕУР. 



 

 

средства за реализација на овој 

проект е 210.000 Евра. Согласно 

потпишан Адендум 1 вкупниот 

износ на финансиски средства 

за реализација на овој проект е 

зголемен на 226.904,08 Евра со 

вклучена финансиска 

контрибуција на општината во 

износ од 16,904.08 Евра  за 

реализација на активноста 

поврзана со изградба на 

Пешачка патека во должина од 

200 м.  

Проектот е целосно 

имплементиран . 

2. 

Јануари- 

Декември 

2016 година  

Проект SCBE/TBC Support 

cross border entrepreneurship 

/ transnational business –

consultant  во соработка со 

НВО Центар за климатски 

промени од Охрид  и во 

партнерство со Hellenik 

Menagement Association, 

Greek Association of IT и 

Technopolis International 

Institute for Education од 

Р. Грција добиен од 

програмата на ИПА за 

прекугранична соработка 

помеѓу  Македонија и  

Грција. 

Носител на проектот од 

Македонска страна е 

општина Охрид во 

партнерство со  НВО 

Центар за климатски 

проемени од Скопје и има 

за цел имплементација на 

активност за зајакнување на 

претприемништвото во 

охридскио регион и 

формирање на нови 

бизниси преку подготовка 

на СВОТ и ПЕСТ анализи 

за бизнис клима на 

Југозападен регион, 

одржување на обуки за 

претприемништво за 

невработени лица на обуки 

за претприемашство на 

вработени лица во 

Југозападен регион.  

На 07/06/2016 потпишан е грант 

договор за проектот со ДЕУ, 

Скопје во износ од 184,958.00 

Евра  од кои износот за 

општина изнесува 74,500.00 

евра а 110.458,00 евра се за 

партнер 4- НВО Центар за 

климатски промени –Охрид.. Од 

страна на ДЕУ, Скопје се 

префрлени грант финансиски 

средства во износ од 125.771,44 

Евра. 

Одржани се два состаноци за 

кооординација за започнување 

на проектните активности во 

Солун Р. Грција и објавен е 

повик за ангажман на проектен 

персонал каде се ангажирани 

две лица задолжени за 

имплементација на проектот. 

Тендерските процедури за 

реализација на проектните 

активности се во процес на 

Износот на потрошени средста заклучно 

со 31.12.2016 изнесува 120.540 МКД или 

1,960 ЕУР. 



 

 

изработка. 

3. 

Јануари-

Октомври 

2016 година  

 

Имплементација на  проект 

за Изработка на план за 

интегрирана заштита на 

старо градско јадро во 

партнерство со Долна 

Нормандија, Франција. 

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. 

Со изработка на планот за 

интегрирана заштита на 

Старото градско јадро  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. 

Проектот е имплементиран. 

Изработена е Студија за 

интегрирана заштита на 

Старото градско јадро (предлог 

план) и Маркетинг стратегија за 

достигнување одржливост на 

старо градско јадро на Охрид. 

Извршена е набавка на 

промотивен материјал и 

организиран е завршен настан 

на кој беа промовирани 

резултатите од проектот. 

Поднесен е финансиски и 

наративен извештај за 

реализација на проектот и 

истиот е одобрен од донаторот  

Исплатени се 289.279,00 денари.  

4. 

Јануари- 

Септември 

2016 година  

Проект “Oпремување на 

кабинет по биологија” 

финансиран од Амбасадата 

на СР Германија во 

Република Македонија 

Проектот предвидува 

комплетно опремување на 

кабинет по биологија во 

рамки на ОУ „Григор 

Прличев“.  Опремата е 

финансирана од страна на 

Амбасадата на СР 

Проектот е успешно 

имплементиран.Склучен е 

договор бр.09-461571 од 

24.03.2016 год. помеѓу 

Германска Амбасада во Скопје, 

општина Охрид и ОУ Григор 

Прличев Охрид. Активностите 

 Потрошени финансиски средства. 

404,662.00 МКД 



 

 

Германија во Република 

Македонија, додека 

реконструкцијата на 

кабинетот е финансирана 

од страна на општина 

Охрид. 

се  реализирани во месеците 

април и мај.  

Вкупна вредност на проектоте 

396.160,00 денари или 6.457,00 

евра. 

Општина Охрид партиципира 

во делот на санација на 

училницата со средства во 

износ од 70.000 денари, 

опремувањето на кабинетот со 

LCD Projector беше 

финансирано одстрана на ОУ 

„Григор Прличев“ во вкупна 

вредност од 32.000,00 денари  

Кабинетот по биологија се 

опреми со средства од 

Амбасадата на СР Германија во 

Р. Македонија кои согласно 

договорот изнесуваат 

294.160,00 денари или 4.794,00 

евра. Проектот е финализиран и 

исплатен.  

5. 

Септемви -

Декември 

2016 година 

Тековни активности за 

реализација на предлог 

проектот финансиран од 

страна на UNDP во рамките 

на програмата Општинско 

корисна работа 

Овој прект дава можност за 

ангажирање на невработени 

лица кои се пријвени во 

Центарот за вработување 

Охрид  на превремена 

работа. Проектот им дава 

можност на овие 

невработени лица преку 

привремената работа да се 

стекнат со искуство и 

практична работа  односно 

се стекнуваат со работни 

вештини со кои понатака во 

процесот на вработување ќе 

имаат олеснување или 

предност пред други 

Како резултат на овој проект 

преку јавен повик, ангажирани 

на привремена работа во сите 

подрачни градинки на ЈОУДГ  

Јасна Ристеска се: 

1 Психолог во детска 

градинка,    

1 Дипломиран дефектолог,      

1 Дипломиран педагог по 

физичко воспитување,   

2 Дипломирани професори по 

англиски јазик и книжевност 

Вкупната сума на проектот изнесува 

204.600 ден  

Сопствено учество 18.600 ден. 

Побарување од UNDP 186.600 ден.  

108,500 ден. се реализирани заклучно со 

31.12.2016 



 

 

кандидати.  

6. 
Aприл-Јуни 

2016 година 

Проект: Зелена недела на 

ЕУ, “Инвестирање за 

позелена иднина“ 

На  16-ти  Јуни во 

просториите на ЈУДГ 

“Јасна Ристеска” беше 

поставена изложба на 30 

фотографии со димензии 

50x70 см на 

пластифицирана позадина 

forex. Фотографиите беа со 

еколошки мотиви од Охрид 

и охридскиот регион. А 

исто така беа испечатени и 

брошури со цел подобро 

запознавање на 

посетителите со 

еколошките вредности на  

Охридскиот регион и 

потребата од неговото идно 

сочувување и запознавање 

на најмалите со значењето 

од зачувувањето на 

животната околина и 

стварање на навики за 

висока еколошка свест.  

Изложбата беше организира во 

соработка со Фото Клуб Охрид. 

Целта и на овој настан беше 

зајакнување на јавната свест за 

потребите од зачувување на 

еколошките вредности на 

Охрид и охридскиот регион 

(вклучително и Националниот 

Парк Галичица и Охридското 

Езеро), валоризација на 

биодиверзитетот и природните 

вредности и реткости како и 

едукација на најмалите за 

потребата од зачувување на 

животната средина. 

Потрошени се финансиски средства во 

висина од  53.000,00 ден. 

7. 
Aприл-Јуни 

2016 година 

Прв повик за проектни 

предлози на Програмата за 

транснационална соработка 

Интеррег Балкан-

Медитеран 2014-2020, во 

Приоритетна оска 2: 

Животна средина, 

Специфична цел: 2.2 

Одржливи територии: 

подобрување на 

меѓународната соработка за 

ефикасноста на ресурсите и 

климатските промени. 

Подготовка на Предлог 

Проект „Интеррегионално 

управување со културното 

наследство Е-систем“  

акроним на проектот „ИРК-

ХЕРМЕС“во партнерство 

универзитет за технологија 

од Кипар - Водечки партнер 

на проектот и партнер 1, 

Истражувчки и иновативен 

центар за информации, 

комуникација и знаење на 

технологии Атена од Грција 

Предлог Проектот е подготвен и  

навремено аплициран.  

Не се потрошени финасиски средства.  
Вкупен буџет на проектот е 1.111.000,00 

Евра од кои  за Охрид се предвидени 

169.000,00 евра буџет за реализација на 

проектни активности. 



 

 

-  Партнер 2, општина 

Самос од Грција - Партнер 

3, општина Крф од Грција - 

Партнер 4, ЕЛЕТ од Грција 

– Партнер 5, општина 

Охрид од Македонија - 

Партнер 6, општина 

Ѓирокастро од Албанија - 

Партнер 7. Проектот се 

однесува на дигитализација 

на културното наследство. 

8. 
Aприл-Јуни 

2016 година 

Прв повик за проектни 

предлози од Програмата за 

транснационална соработка 

Интеррег Балкан-

Медитеран 2014-2020, во 

Приоритетна оска 1: 

Претриемаштво и 

иновации, Специфична цел: 

1.3 Територии на знаење 

Подготовка на Предлог 

Проект ”Виа Игнација 

крстопат. Прикторија 

историска мрежа на златни 

спортски медали“ акроним 

на проектот ”Прикторија“, 

во партнерство со oпштина 

Едеса (водечки партнер и 

партнер 1), Демокрит 

универзитетот во Тракија 

(партнер 2), грчко-

италијанската комора на 

Солун (партнер 3), 

универзитетот во Битола 

(партнер 4), општина Охрид 

(партнер 5), универзитетот 

во Корча (партнер 6). 

Предлог Проектот е подготвен и  

навремено  аплициран 

Не се потрошени финасиски средства. 

Вкупен буџет на проектот е 1.000.000,00 

Евра, од кои  за општина Охрид буџетот 

изнесува 100.000,00 Евра. 

9. 
Aприл-Јуни 

2016 година 

Прв повик за проектни 

предлози од ИНТЕРРЕГ 

ИПА Програмата за 

прекугранична соработка  

помеѓу Република Грција – 

Република Македонија 

2014-2020, во Приоритетна 

оска 2: Заштита на 

животната средина, 

транспорт, Тематски 

Подготовка на Предлог 

Проект„Водени еко 

тематски менаџмент 

активности" акроним на 

проектот „ВОТЕРЕНЕРЏИ” 

кој е аплициран во 

партнерство со Општина 

Едеса - Водечки партнер, 

oпштинско претпријатие за 

водовод од Едеса - Партнер 

Предлог Проектот е подготвен и  

навремено  аплициран 

Не се потрошени финасиски средства 
Вкупен буџет на проектот е 1.500.000,00 

Евра, за општина Охрид буџетот 

изнесува 230.000,00 Евра.. 



 

 

приоритет Б: Заштита на 

животната средина и 

промовирање на 

климатските промени 

адаптација и ублажување на 

ризикот, превенција и 

управување со ризик, 

Специфична  цел 2.3. 

Одржливо управување со 

заштитените подрачја, 

екосистемите и 

биодиверзитетот. 

2, Александар-технолошки 

институт од Солун - 

Партнер 3, општина Охрид 

- Партнер 4 и 

универзитетот во Битола / 

ФТУ Охрид – Партнер 5. 

10. 
Aприл-Јуни 

2016 година 

Прв повик за проектни 

предлози од ИНТЕРРЕГ 

ИПА Програмата за 

прекугранична соработка  

помеѓу Република Грција – 

Република Македонија 

2014-2020, во Приоритетна 

оска: Промовирање на 

социјална и културна 

инклузија преку границите 

Специфична цел: 

Подобрување на 

здравствената заштита и 

социјалните услуги на 

децата и старите лица. 

Подготовка на Предлог 

Проект „Меѓугранична 

соработка и интегрирани 

здравствени и социјални 

услуги за стари лица и деца 

и нивна рана превенција” 

акроним на проектот 

„крос4ол” кој е аплициран 

во партнерство со водечки 

партнер - Лабораторија на 

медицинска информатика 

на универзитетот 

Аристотел во Солун и 

партнери: општина 

Неаполис, грчка 

национална конфедерација 

на лица со попреченост, 

факултет за информатички 

и комуникациски 

технологии ,,Св.Климент 

Охридски“ - Битола, 

општина Охрид и болница 

„Св.Стефан“- Охрид. 

Предлог Проектот е подготвен и  

навремено  аплициран 

Не се потрошени финасиски средства. 
Вкупен буџет на проектот е 1.378.500,00, 

Евра за општина Охрид буџетот 

изнесува 180.000,00 Евра. 

11. 

Ноември-

Декември 

2016 година 

Прв повик за проектни 

предлози од  ИПА 

Подготовка на Предлог 

Проект „Подобрен безбеден 

туризам и план за 

Предлог Проектот е подготвен и  

навремено  аплициран 

Буџетот на проектот изнесува 396,000,00 

ЕУР 



 

 

Програмата за 

прекугранична соработка  

помеѓу Република Албанија 

– Република Македонија 

2014-2015, во Приоритетна 

оска 2: Заштита на 

животната средина, 

транспорт, Тематски 

приоритет Б: Заштита на 

животната средина и 

промовирање на 

климатските промени 

адаптација и ублажување на 

ризикот, превенција и 

управување со ризик, 

Специфична  цел 2.3. 

Одржливо управување со 

заштитените подрачја, 

екосистемите и 

биодиверзитетот. 

управување со интервенции 

за Охридско Езеро“. 

Проектот вклучува 

институции кои се 

директно инволвирани во 

управувањето со кризи во 

рамки на Охридскиот 

регион, Општински нивоа 

на власт јавни 

претпријатија, центри за 

управување со кризи, 

против пожарна станица 

како и езерска полиција 

итн. Очекувани резултати 

на проектот се 

воспоставување на 

прекугранична стратегија за 

управување со безбеден 

туризам и интервенции. 

Мапирање на потребите во 

смисла на безбедност и 

анализа на моментаниот 

степен на ризик. 

Набавка на бродови и 

потребна опрема за 

реализација на специфични 

интервенции со цел да се 

подобри безбедноста во 

регионот за туристи и 

жители во Охридскиот 

регион. Развивање на 

можности за тренинг на 

адекватен персонал и 

креирање на можности за 

нови вработувања како и 

засилување на стратешката 

соработка помеѓу 

партнерите 



 

 

 
 

12.  

Јули-

Декември 

2016 година  

 

Подготовка на проектна 

апликација за тековен 

повик објавен од страна на 

УНЕСКО финансиран 

преку фондовите за 

импплементација на 

Конвенцијата за светско 

наследство односно од 

буџетот за Меѓународна 

помош во 2017 год. 

Проектниот предлог е 

подготвен  во рамките на 

програмата за Промоција и 

едукација за реализацијата 

на Конвенцијата за светско 

наследство.  Намерата е 

преку промотивен 

материјал да се обезбеди 

едукација и промоција за 

постоечкото природно и 

културно наследство на 

Охрид.  

Со овој прект како резултат 

треба да се добие готов 

промотивен матријал за сите 

локалитети под заштита на 

УНЕСКО. Промотивниот 

материјал ќе биде наменет за 

едукација на населението и 

посетителите за тоа како треба 

да се однесуваат и да го штитат 

културното и природното 

наследство. 

Не се потрошени финасиски средства . 

Предвиден буџет 10.000 ЕУР. 


