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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 01.01.2017 – 31.12.2017 година. 

 

Во текот на 2017 година oдделението за ЛЕР ги вршеше задачите кои произлегуваат 

од Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2017 

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 2017 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 текот на 2017 година во работењето на одделението за локален 

економски развој 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. 

 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 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. 

 Имплементација на проект „LAKtive Tourism” во соработка со конзорциум 

на градови со езера од европската програма COSME. 

 Одобрен Предлог проект: "Меѓугранична соработка и интегрирани 

здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана 

превенција, акроним „крос4ол“, од првиот 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 прекуг раниците. Проектот 



 

е 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 Кардиолошкиот Центар „Св.Стефан 

“– Охрид,  

 Одобрен проект од програмата на Балкан МЕД „Е-систем“ - акроним на 

проектот „ИРК-ХЕРМЕС“ во партнерство универзитет за технологија од 

Кипар. 

 Имплементиран Проект за Детско игралиште на Градски плоштад, Охрид. 

 Имплементација на Проект за реконструкција на детска градинка 

„Равигорче“, Охрид. 

 Подготвен и аплициран предлог проект во Јапонска Амбасада - „Реновирање 

на постоечкиот обjект на средното стручно училиште „Св Кирил и Методиј“ 

во Охрид. 

 Подготовен и аплициран предлог проект од COSME Програмата на 

Европската Унија „Romantic Roots: Discovery European roots since prehistory 

through European Lakes grand tour“ во соработка со конзорциум на градови 

со езера. 

 Подготовен и аплициран предлог проект до Астралиска Амбасада “Ohrid 

without barriers continuous”. 

 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. 

 

 

   Детални информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1 

 

  

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


 

АНЕКС 1 

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

01.01.2017 – 31.12.2017 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. Изработка на економска анализа за поединечни економски гранки на територија на 

Општина Охрид, нивното учество во БДП и деловните можности на Општината 

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

      2.4. Промоција на активни мерки за вработување 

2.5. Промоција на можностите за инвестирање во општина Охрид 

      2.6. Меѓународни партнерства 

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

             татковци “ 

 

 

3.  Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси 

 

       

4.  Подготовка на проекти и проектно управување 

 

     4.1. Подготовка на проекти и проектно управување 

4.2. Изработка на проектна и техничка документација 

     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 

 

       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  

 



 

 

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  

2017 

 

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. 

Целта на оваа проектна активност 

беше финансирање на проекти од 

јавен интерес во насока на 

поддршка на локалниот економски 

развој. 

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, реализирани беа 3 

проектни апликации кои беа соодветни 

со критериумите на повикот и 

приоритетите одредени во стратегијата 

за поттикнување на локалниот 

економски развој. За сите се потпишани 

договори и беа имплементирани во 

предвидениот рок.  

 

Апликанти кои потпишаа договор: 

  

1.  Куратица – Здружение ИДНИНА 

Куратица – „Обнова на селскиот дом 

фаза 3“ (Износ за финансирање 

198.490,00 мкд) 

2. ЗЛГ – Кеј – Охрид – „Изградба на 

заштитен зид - Св. Наум Охридски – 

Лескоец“ (Износ за финансирање 

112.500,00 мкд), 

3. ЗГ Тренинг центар за европско 

образование – Охрид – „Заштита на 

селска чешма од одрони со изградба на 

потпорен ѕид – с. Лескоец“ (Износ за 

финансирање 100.000,00 мкд) 

Проектите се 

реализирани според 

предвидениот рок. 

Вкупна сума 

исплатена согласно 

потпишаните 

договори: 410.990,00 

мкд 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

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

1.  

Јануари-

Декември  

2017 

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 

а кои се во согласност со 

целите на Стратегијата за 

Рурален развој на Општина 

Охрид 

Целта на оваа проектна активност е 

финансирање на проекти од јавен 

интерес во насока на поддршка на 

локалниот економски развој. 

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, одобрена беше 1 

проектна апликација која беше 

соодветна со критериумите на повикот 

и приоритетите одредени во 

подстратегијата за рурален развој. 

Потпишан е договор и проектот е 

иммплементиран .  

 

Апликанти кои потпишаа договор и 

реализираа проектни активности: 
 

1. ЗГ Св. Василиј – МЗ Куратица – 

„Обнова на водоводна мрежа во с. 

Куратица“(Износ за финансирање 

197.000,00 мкд) 

 

Вкупна сума 

исплатена согласно 

потпишаните 

договори: 197.000,00 

мкд 



 

 

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 

2.2. Изработка на економска анализа за поединечни економски гранки на територија на Општина Охрид, нивното учество во БДП и 

деловните можности на Општината 

1. 

Јануари - 

Декември  

2017 

Целта на оваа активност 

е утврдување на капацитетите 

на секоја економска гранка, 

можностите за фокусирање и 

развој во конкретни области, 

развој на еко систем за 

иновации, развој на мали и 

средни претпријатија и 

обезбедување на податоци за 

развој на нови производствени 

и услужни бизниси. 

Преку оваа активност треба да се изготви 

методологија и стратегија за Утврдување 

на капацитетите на секоја економска 

гранка, можностите за фокусирање и 

развој во конкретни области, развој на 

еко систем за иновации, развој на мали и 

средни претпријатија и обезбедување на 

податоци за развој на нови 

производствени и услужни бизниси. 

Воедно, ќе се  направи анализа на сите 

финансиски и економски податоци за 

работењето на компаниите од Општина 

Охрид во изминатите 5 години, анализа 

на увозот и извот на компаниите, бројот 

на вработени, БДП, отворени работни 

места, странски инвестиции. 

Тендерот беше објавен избран е 

економски оператор кој ќе ја врши 

економската анализа, склучен е 

договор и е отпочнато спроведување 

на истата. Реализацијата на 

активностите по договор е 

предвидена за 2018 година. 

Не се потрошени 

финансиски 

средства 

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

1. 

 

 

 

Јануари - 

Декември   

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 -

Декември   

 

Согласно годишната програма 

на Секторот за ТЛЕР за 2017 

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. 

За оваа намена во програмата под 

точка 2.3. “Активни мерки за 

подобрување на конкурентноста на 

пазарот на труд” предвидени се вкупно 

200.000 денари.  

 

Конкурсот за пријавување на кандидати 

за бесплатни курсеви за сновни 

познавања од електро струка,  основни 

познавања од машинска струка, кроење 

и шиење, пекари и сметководители беше 

објавен на 10 Мај 2017.  

Извршен е избор на корисници на 

бесплатни курсеви.  

Со оваа мерка се опфатени вкупно 

30 лица (13 лица за 

сметководство, 10 лица за основни 

познавања од електро струка и 7 

лица за пекари), кои претходно 

беа избрани на јавен повик за 

пројавување на интерес врз основа 

на претходно дефинирани 

критериуми. 

Обуките започнаа на 23.06,2017 и 

истите се спроведени а ги спроведе 

Општинската јавна установа Кузман 

Шапкарев. 

Исплатен износ 

според договор 

192.000,00 мкд 

2.6. Меѓународни партнерства 

1. 
Мај  2017 

година 

Глобален годишен состанок 

на Мрежата на Европски 

Езера во  Италија   

Глобален годишен состанок на Мрежата 

на Европски Езера во Италија со 

присуство на официјалните делегации на 

редовните членки, како и новите членки  

од Германија и Франција. Разгледување 

на можностите за аплицирање на два 

нови заеднички проекти на партнерите 

од европскиот конзорциум - Мрежата на 

Европски езера со седиште во Италија. 

На настанот  во  Мај 2017 

присуствуваше и официјална 

делегација на Општина Охрид, 

предводена од Градоначалникот на 

Општина Охрид. 

Нема финансиски 

трошоци. 

Реализираните 

средства се во 

рамки на Проектот 

„Лактиве туризам“ 



 

 

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 

3.2. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за искористување на средствата од ИПАРД програмата како и 

средствата од Агенцијата за рурален развој 

1. 

Јануари –

Декември 

2017 

Обука за органско 

производство од 

Агенција за рурален 

развој  

Едукативна обука од страна на 

Агенција за рурален развој за 

подигнување на човечки капацитети 

за значењето на органското 

производство 

Одржани се 6 советодавни обуки 
 

Не се потрошени 

финансиски 

средства 

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

1. 

Јануари –

Декември 

2017 

Советодавни обуки за 

можностите кои ги нуди 

ИПАРД Програмата 

Советодавни обукки за можностите 

кои ги нуди и начинот на користење 

на финансиски средства од ИПАРД 

Програма 

Одржани се 5 работилници за 

ИПАРД програма со 

заинтересирани земјоделски 

производители и фирми 

Не се потрошени 

финансиски 

средства 

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

1. 

Јануари-

Декември 

2017 

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. 

Изготвени и завршени 10 

записници, во постапка 5 

записници  

Не се потрошени 

буџетски средства. 

2. 

 

Јануари-

Декември 

2017  

Легализација на времени 

земјоделски објекти. 

Редовна процедура на легализирање на 

земјоделски објекти. 

Поднесени 70 барања, решени 

10, одбиени 2 барања, 4 

повлечени  

Не се потрошени 

буџетски средства.  

3. 

Јануари-

Декември 

2017 

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.  

 

Изработени проценки на штети 

опожарени објекти и други временски 

неприлики на индивидуални станбени 

објекти 

Изготвени се 4 елаборати, 

доставени до Влада, сите во 

процедура 
 

Поднесени се 55 барања, и за 

истите се изготвени записници, и 

исплатени се средства  
 

Не се потрошени 

буџетски средства. 



 

 

 
 

 
  

4. 

Јануари-

Декември 

2017 

Изготвување на извештаи 

од областа на 

земјоделството 

Изготвување на информации за 

состојбата на земјоделско државно 

земјиште. 

Изготвени се 7 информации од 

областа на земјоделството 

Не се потрошени 

буџетски средства. 

5. 

Јануари-

Декември 

2017 

Издавање на ИПАРД 1 и 2 

потврди согласно 

Стратегијата за одржлив 

економски развој на 

општина Охрид.  

развој на локалната економија, 

вработувањето и рационалното 

искористување на природните и 

демографските ресурси и стратешки цели 

за поддршка на развојот на 

индивидуалните земјоделци 

Издадени се 90 потврди за набавка 

на земјоделска механизација и 

опрема 

Не се потрошени 

буџетски средства. 



 

 

4. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 

 

Бр. Период 

Опис на активноста за 

реализација на 

програмските цели 

Краток опис Резултати 

Потрошени 

финансиски 

средства 

4.1.  Подготовка на проекти и проектно управување   

1. 

Јануари-

Декември 

2017 

Подготовка на апликација 

за вториот повик за 

финансирање на проекти од 

Светска банка за ЛРЦП 

програма  2017. 

Изработка на проектна и техничка 

документација за јавни тоалети и 

подземни контејнери: 

Локациите за подземните контењери се 

планирани според микролокациски 

услови на  КП 15280 КО Охрид 3.  

Внатрешни димензии на подземниот 

контејнер:  

390 х 162 см. И за КП 15519/1 КО Охрид 

3.  

Внатрешни димензии на подземниот 

контејнер:  

390 х 162 см. 

Изработката  на проектна и техничка 

документација за 5 јавни тоалети ги 

опфаќа локациите: 

локација кај хотел ‘’Палас’’ 

локација кај Антички театар 

локација кај хотел ‘’Гарден’’ 

локација кај ‘’Плаошник’’ 

локација патека за Горица 

Успешно аплициран во прва фаза со 

проектот не се продолжи поради 

недостаток на докуметација 

 

Се подговтува нов проект за 

аплицирање на вториот повик. 

Не се потрошени 

буџетски средства. 

4.2. Изработка на проектна и техничка документација 

1. 

Септември – 

Декември 

2017 

Објава на јавна набавка за 

изработка на техничка 

документација 

Објавена јавна набавка за изработка на 

техничка документација за изработка на 

основни проекти за 5 јавни тоалети и 2 

подземни контејнери 

 

 

Избран економски оператор и 

склучен договор. Изработката на 

техничката документација е 

предвидена за 2018 

Не се потрошени 

буџетски средства. 



 

 

4.3.  Средства за сопствено учество во имплементација на проекти 

1. 

Јануари-

Декември 

2017 

Со оваа активност се 

предвидени средства за 

сопствено учество во 

општински, регионални, 

национални и меѓународни 

проекти 

Средствата од оваа активност се 

наменети за сопствено учество во 

проектите: SCBE/TBC Support cross 

border entrepreneurship / transnational 

business –consultant и проектот 

WATER.NET. Проектот  SCBE/TBC во 

делот на општина има дел од грантот во 

износ од 74,500.00 ЕУР од кои на сметка 

се префрлени 50,650,00 ЕУР а остатокот 

во износ од 23,850,00 ЕУР е дел кој ќе 

биде реализиран од општински средства 

како сопствено учество кои по 

одобрување на финалниот извештај ќе 

бидат вратени на општинската 

подсметка. 

Комплетно реализиран проект и 

извршена исплата на сите 

активности согласно договорот и 

буџетот на проектот 

Вкупно во 2017 се 

исплатени 

2,100,00,00 мкд 

4.4.  Средства од аплицирани и одобрени проекти   

1. 

Јануари-

Декември 

2017 

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. 

Проектот е имплементиран, во овој 

квартал е изработен наративен и 

финансиски финален извештај, 

направена е екстерна ревизија за 

верификација на трошоци од 

надворешен ревизор ангажиран од 

Делегација на Европска Унија во 

Р.М. Завршена  е надворешна 

ревизија на проектот и испратени се 

наодите од ревизијата до Европска 

делегација и општината. 

Вкупно во 2017 се 

исплатени 

5.093,913.00 МКД  

2. 

Јануари-

Декември 

2017 

Проект SCBE/TBC Support 

cross border entrepreneurship 

/ transnational business –

consultant  во соработка со 

НВО Центар за климатски 

промени од Охрид  и во 

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 

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 

Износот на 

потрошени 

средства за оваа 

активност во 2017 

изнесува 

8.674.628,00 мкд   



 

 

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. 

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 и 

обуки за претприемаштво на вработени 

лица во Југозападен регион.  

климатски промени – Охрид. Од 

страна на ДЕУ, Скопје се префрлени 

грант финансиски средства во износ 

од 125.771,44 Евра. 

Сите тендерските процедури се 

извршени. Проектот е продолжен со 

времетраење од 3 месеци и истото е 

одобрено и проектот заврши на 

07.12.2017. 

3.  

Јануари-

Декември 

2017 

Тековни активности за 

реализација на предлог 

проектот финансиран од 

страна на UNDP во рамките 

на програмата Општинско 

корисна работа ОКР - 

програма за активни мерки 

за вработување која е 

финансирана од УНДП, 

АВРМ и МТСП 

Овој прект дава можност за ангажирање 

на невработени лица кои се пријавени 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 кандидати.  

Како резултат на овој проект преку 

јавен повик, ангажирани беа на 

привремена работа во сите подрачни 

градинки на ЈОУДГ Јасна Ристеска: 

*1-Психолог во детска градинка,    
*1-Дипломиран дефектолог,      
*1-Дипломиран педагог по физичко 

воспитување,   
*2-Дипломиран професор по 

англиски јазик и книжевност 

Проектот е имплементиран 

заклучно со крајниот рок за 

имплементација Maj 2017.  

Вкупната сума на 

проектот изнесува 

204.600,00 мкд 

Сопствено учество 

18.600,00  мкд. 

Побарување од 

UNDP 186.600,00 

ден.  

Во оваа година 

заклучно со 

31.12.2017 

потрошени се 

186,600 ден. 

4. 

Јануари-

Декември 

2017 

Проект - Детско игралиште 

на „Кеј Македонија“  

Поставувањето на детското игралиште е 

во соработка на Општина Охрид со 

Македонската развојна фондација за 

претпријатија (МРФП). Општина Охрид 

го обезбеди просторот и логистичката 

поддршка, додека играчките ги набави 

Македонската развојна фондација за 

претпријатија, како последователна 

активност на нејзините напори за 

локален економски развој базиран на 

туризмот.  

Детското игралиште се состои од 

три сета играчки со платформи и 

лизгалки со буџет од 40.000,00 Евра 

кои се донација од Македонската 

развојна фондација за претпријатија 

(МРФП). 

Не се направени 

финансиски 

трошоци. 

Средствата за 

логистика се од 

буџетот на 

Одделението за 

комунален развој. 

5. 

Јануари-

Декември 

2017 

Проект за реконструкција 

на градинка „Развигорче“   

Во тек е реализација на проектот за 

реконструкција на детската градинка 

„Развигорче“. Проектот се одвива во 

соработка со Општина Охрид,  Центарот 

Резултатите од оваа активност: 

- Енергетски ефикасен објект, 

- Функционална водоводна и 

канализациона мрежа, 

Проектот е 

исплатен и износот 

е според 



 

 

за развој на ЈЗПР и детската градинка 

Јасна Ристеска, а финансиски средства се 

обезбедени преку бирото за регионален 

развој на Р. Македонија. Со проектот се 

опфатени: замена на постоечката фасада 

со енергетски ефикасна, комплетна 

замена на прозори и врати, замена на 

зидни и подни плочки во санитарните 

делови, замена на канализациониот и 

водоводниот систем.  

- Обновени санитарни јазли. 

 

Активностите продолжуваат и во 

наредниот квартал. 

 

Вкупниот буџет на проектот 

изнесува 2.921,240.00  МКД  од кои  

- Преку центарот за развој се 

обезбедени 2.322,240,00 МКД 

- 599.000,00 МКД се сопствено 

учество на градинката Јасна 

Ристеска 

договорната сума 

2,921,240.00 мкд 

6. 

Јануари-

Декември 

2017 

Подготвен и аплициран 

проект до Астралиска 

Амбасада  

 “Ohrid without barriers 

continuous” 

Цел на проектот е да се обезбедат 

средства (техничка опрема) за полесно 

извршување на секојдневните активности 

во Центарот за дневно згрижување на 

лица со посебни потреби “ЗРАЦИ “ како 

носител на проектот.  

Проектот е реализиран. Набавени се 

телевизор, компјутер и принтер, 

машина за миење на садови, 

направена е настрешница на 

влезната врата од дневниот центар, 

набавени се материјали за 

креативни работилници и 

реализирано е патување за лицата со 

посебни потреби во ЗОО Битола   

Краен рок за негова имплемнтација 

беше до 20 Јуни 2017 со вкупен 

буџет од 10.719,00 австралиски 

долари.   

Исплатени се 

финансиски 

средства во висина 

од 10.719,00 

австралиски долари  

согласно 

проектниот буџет 

7. 

Јануари-

Декември 

2017 

Подготвен и аплициран 

Проект "Меѓугранична 

соработка и интегрирани 

здравствени и социјални 

услуги за стари лица и деца 

и нивна рана превенција” 

акроним ”CROSS4ALL”  

Проектот е  аплициран и одобрен 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 

Кардиолошкиот Центар „Св.Стефан“ – 

Охрид, поднесен на Првиот повик за 

проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА 

Проектот е во  фаза на 

имплементација со претставници на 

Заеднички технички секретеријат од 

Солун, Грција како надлежно тело 

за спроведување на Програмата  и 

направени се ревидирања на буџет и 

активности со партнерите. Вкупен 

буџет на проектот е 1.130.290.00 

евра.  Ревидиран вкупен буџет на 

проектот за општина Охрид 

изнесува 142.810.00 ЕУР 

Не се направени 

финансиски 

трошоци за 

проектот.  



 

 

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. 

8. 

Јануари-

Декември 

2017 

Подготовен и аплициран 

Предлог Проект 

„Транснационална 

соработка“ во рамки на 

програмата 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 

еластичност. 

Аплициран Проект „Интеррегионално 

управување со културното наследство Е-

систем“  акроним на проектот „ИРК-

ХЕРМЕС“во партнерство со Универзитет 

за технологија од Кипар - Водечки 

партнер на проектот и партнер 1, 

Истражувачки и иновативен центар за 

информации, комуникација и знаење на 

технологии Атина од Грција -  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 

преку повеќе активности. 

Проектот е одобрен во Март 2017 и 

се очекува склучување на договор за 

истиот во следниот квартал.  Вкупен 

буџет на проектот е 1.111.000,00 

Евра од кои  за Охрид се 

предвидени 121.000,00 евра буџет за 

реализација на проектни 

активности. 

Не се направени 

финансиски 

трошоци 

9. 

Јануари-

Декември 

2017 

Подготовен и аплициран 

нов Предлог Проект од 

COSME Програмата на 

Европската Унија Romantic 

Roots: Discovery European 

roots since prehistory through 

European Lakes grand tour.  

Општина Охрид е значаен проектен 

партнер и ја продолжува успешната 

соработка со европските партнери во 

континуитет.  Проектот сака да ги 

интегрира модерните технологии, да го  

вклучи наследството со примена на 3Д 

како и аудио и видео водичи. Тука ќе 

бидат вклучени и проекции и каталози со 

цел да се промовираат неколку европски 

дестинации и да се зајакни туристичкиот 

пазар односно  уделот на местата кои се 

дел од УНЕСКО (во прв ред 

Проектот е навремено аплициран во 

предвидениот рок.  Предвиден 

Буџет за Општина Охрид околу 

50.000 евра 

Не се направени 

финансиски 

трошоци 



 

 

Валкамоника во Италија и Охрид  

Македонија). 

Проектот предвидува креирање и понуда 

на туристички производи за патување по 

Европските езера кои се партнери во овој 

проект,  запознавање со  нивното 

наследство кое ги претставува корените 

на европската цивилизација.  

Секоја туристичка дестинација ќе биде 

претставена со својата уникатност и 

специфичност. Туристите ќе можат да ги 

видат уникатните приказни од различен 

временски период од праисторија до 

денес за туристичките дестинации и да 

патуваат во просторот и времето. 

Проектот Романтични корени ја 

зајакнува одржливоста со интегрираното 

управување на езерскиот туризам во 

неколку европски дестинации преку 

развивање на производ кој го подобрува  

запознавањето на различните идентитети 

и заеднички корени на цивилизацијата на 

европските луѓе и места. Туристичкиот 

пакет е првенствено насочен кон 

семејства (со или без деца),односно 

парови. 

10. 

Јануари-

Декември 

2017 

Подготвен и аплициран 

предлог проект 

„Реновирање на 

постоечкиот објект на 

средното стручно училиште 

„Св Кирил и Методиј“ - 

Охрид до Јапонска 

амбасада 

Со овој проект ќе се изврши замена на 

постоечката дрвена дограма, варосување 

на зидовите во училнците и ходниците и 

целосно реновирање на тоалетите за 

учениците во средното стручно 

економско училиште „Св Кирил и 

Методиј“.  
 

Проектот „Реновирање на 

постоечкиот објект на средното 

стручното училиште Св Кирил и 

Методиј во Охрид“ во аплициран до 

Јапонска амбасада и е во фаза на 

евалуација.  Планиран буџет на 

проектот изнесува 71.964 ЕУР 

Не се направени 

финансиски 

трошоци. 



 

 

 


