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ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ

СТРАТЕШКИ ОПРЕДЕЛБИ

КОНСОЛИДАЦИЈА НА 
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ОПШТИНАТА

Почитувани,

Измина една година од моето доаѓање за градоначалник 
на Општина Охрид и како што ветив, во духот на 
транспарентноста и отчетноста пред граѓаните, ќе ми 

дозволите накусо да Ви сooпштам што се направивме и како 
го реализираме ветеното.  

Со посветено, одговорно и домаќинско работење 
реализиравме бројни проекти за да ги подобриме условите 
за живот на сите граѓани, да ги зголемиме можностите за 
социјален и економски развој и да ги зачуваме природните, 
културните и духовните обележја на Охрид, на радост и 
задоволство на сегашните и идните поколенија. Ветивме 
и континуирано сме отворени за соработка и во служба на 
граѓаните. Секојдневно реализираме активности  за да ја 
реализираме заедничката визија - Охрид да биде среќно, 
хармонично, сигурно и посакувано место за живот, работа 
и одмор. Охрид да биде град со иднина, град на младоста и 
надежта.

Согласно со мојата изборна програма, се сконцентриравме 
на трите основни столбови за ефикасно функционирање на 
локалната самоуправа, а тоа се: СТРАТЕШКИОТ ПРИСТАП 
ЗА РАЗВОЈОТ НА ОХРИД; КОНСОЛИДАЦИЈАТА НА 
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И РАЗДОЛЖУВАЊЕТО НА 
ОПШТИНАТА.Таквиот пристап  покажа дека само со јасно 
утврдени цели и алатки за нивна реализација, на модерен 
начин може да се менаџира локалната самоуправа, за да биде 
ефикасен сервис на граѓаните.

Развојот на Охрид и задоволувањето на потребите на 
граѓаните не може успешно  да се реализира со носење на 
времени решенија, туку треба да се базира на подготовка на 
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стратегии, на чија изработка посветивме и ќе посветуваме 
посебно внимание. Започна изработката на стратегија за 
урбана мобилност за периодот од 2019 до 2030 година, со 
којашто нашата општина, прва во Република Македонија ќе 
има ваков стратешки документ.

Проблемот со сообраќајот ќе го решаваме врз основа на 
посебна студија чија изработка е во тек, а во неа ќе биде 
инкорпорирана и микро-стратегијата за централното градско 
подрачје. Од областа на туризмот се работи на ревидирање 
на стратегијата за развој на туризмот за подолг период која се 
работи со помош на швајцарската агенција „Свис контакт“.
Тука треба да се спомене и носењето на потстратегија за 
рурален развој за периодот до 2023 година, документ кој 
ќе ни овозможи да аплицираме и да користиме средства од 
европските фондови.

На добар пат сме, конечно да го решиме проблемот со 
функционирањето на колекторскиот систем. За оддржувањето 
и реконструкцијата на овој капитален комунален објект 
општините Охрид и Струга немаат доволно финансиски 
средства и затоа веруваме во ветувањето дека системот на 
управување ќе го преземе Владата на Република Македонија. 
Исто така, убедени сме дека ќе продолжат веќе започнатите 
активности за користење средства од странски фондови. 
Заедно со трансграничните проекти како што е оној за 
Дримскиот басен се прават исклучително важни чекори за 
заштита на  Охридското Езеро.

Исто така, за реката Сатеска се предвидува реконструкција 
на пренасочувачкиот објект за регулирање на водата во 
периоди на високи води (зимски и пролетни периоди), што 
ќе доведе до намалување на 150.000 м3 седименти кои на 
годишно ниво се депонираат во водите на Охридското Езеро. 
Општините Охрид, Струга и Дебарца веќе се во напредна 

фаза за изнаоѓање средства за реализација на овој проект во 
соработка со Канцаларијата на УНДП, а Владата на Република 
Македонија да помогне  да се постигне побрза и поефикасна 
соработка во процесот на добивање дозволи за реализација на 
проектот.

Ветивме и континуирано и систематски спроведуваме 
активности за заштита на Студенчишкото блато како 
природен феномен зачуван со милениуми. Бараме  извори на 
финансирање, со  кои не само што ќе се изработи студијата, 
туку и ќе се реализира целиот проект што ќе резултира  со 
интегрална заштита на Студенчишкото блато и негово ставање 
во функција на користење во едукативна намена, а исто ќе се 
искористат и можностите за проширување на туристичката 
понуда на Охрид. 

По долгогодишни постапки конечно просторот на 
поранешната касарна „Михајло Апостолски“ е во сопственост 
на Општина Охрид. Согласно урбанистичкото решение таму 
ќе бидат сместени неколку институции и училишта, а ќе има 
и други објекти со содржини кои ќе го подобрат животот 
на граѓаните од овој дел на градот. Неколку образовни 
институции ќе добијат подобри услови за одвивање на 
образовниот процес, а морам да споменам дека интензивно 
работиме на подобрувањето на условите за работа и во 
другите училишта.

Забележавте дека добар дел од моето обраќање го посветив 
на стратешките документи кои ќе ни бидат цврста база на 
која ќе ги темелиме нашите идни проекти, но морам да кажам 
дека паралелно, секојдневно работевме на подобрување на 
условите за живот на граѓаните. Асфалтиравме повеќе улици, 
градевме тротоари и патеки, нова водоводна и канализациска 
мрежа и реализиравме уште мноштво комунални проекти. 
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Но сепак, не можам а да не споменам дека без многу 
помпезности и свечени отворања ја асфалтиравме улицата 
„Македонија“ од кружниот тек кај градскиот плоштад 
до пресекот со улицата „Јане Сандански“ , а речиси се е 
подготвено за реконструкција на Кејот „Македонија“. Ја 
расчистивме депонијата „Мауцкер“ , се гради и пешачката 
патека од градската Саат - кула до „Лабино“. Со тоа го 
покажуваме нашиот стил на работа водени од премисата „не 
само зборови, туку дела“.   

Консолидацијата на јавните претпријатија беше наша 
многу важна работа. Со правилно менаџирање и  претходно 
изготвена стратегија за работа  обезбедивме  финансиска 
консолидација на охридските јавни претпријатија, коишто 
за период од една година бележат пораст на приходите и 
намалување на трошоците по сите основи.

-ЈП „Билјанини извори“ е целосно ориентирано кон 
модернизација во работењето. Кратење на трошоци со 
воведување на новиот систем за наплата при паркирање со 
SMS пораки. Со тоа има видна рационализација на трошоците 
и избегнување на загуби при наплатата. Тоа значи дека со 
помал број паркинг - места се добиваат исти финансиски 
резултати.

-Во тек е постапката  со која  МЈП „Проаква“ се дели на 
три претпријатија: ЈП „Водовод“ - Охрид, ЈП „Водовод“ – 
Струга, а засебен правен субјект ќе ги преземе обврските 
за колекторскиот систем. Во „Водовод“ - Охрид е извршена 
консолидација на инкасаторската служба  со цел да се соберат 
податоците за реалната потрошувачка на вода на територијата 
на општината што значи попрецизно фактурирање и подобра 
наплата. За таа цел набавен е нов софтвер за евиденција на 
потрошената вода. На сите водомери се поставени бар-кодови 
кои се читаат при евидентирањето на потрошената количина 

вода. Во ЈП „Водовод“ - Охрид  по пет години се  исплатени  
придонесите за  здравствено осигурување на вработените. 
Сега сите вработени во претпријатието се здравствено 
осигурани и се исплатени сите заостанати плати и започна 
редовната исплата на платите. 

-ЈП „Охридски комуналец“ бележи успешна финансиска 
година. Евидентно е намален долгот на претпријатието по 
сите основи, преку континуирано, редовно и навремено 
подмирување на долговите  кон  добавувачите, долговите 
по основа на кредити, затезни камати и судски решенија.  
Главниот долг кон А.Д.„Охридска банка“   е намален за 
2.297.813,00 денари, а по основа на камата по кредитот 
исплатени се 142.036,00 денари. Врз основа на спогодби 
намалено  е плаќањето на  каматата  во износ од 604.610,00 
денари. Во ова претпријатие  при крај е постапката за 
набавување на шест нови возила, четири комунални, еден 
трактор и една цистерна. Во тек е постапката за регистрирање 
на стационар за кучиња-скитници кој ќе биде сместен на
локалитетот Мауцкер, а деновиве ќе биде распишан тендер 
за ветеринарни услуги.  Екипи на претпријатието периодов 
активно работеа на расчистување на депонијата кај Мауцкер. 

 -Како резултат на зголемениот ангажман  и учество во 
реализацијата на бројни инфраструктурни проекти успешна 
финансиска година бележи и ЈП „Градски гробишта“. За една 
година ова претпријатие успеало да реализира проекти во 
вредност од  5.302.508 денари.

-ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид во периодот ноември 
2017 – октомври 2018 година, своето финансиско работење 
го насочи кон исплата на стари долгови по извршни решенија 
и инвестирање на финансиски средства во инфраструктурни 
градежни активности. Исплатени се вкупно 5.008.515,00 
денари по основа на стари долгови од 5 (пет) извршни 
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решенија. Во овој период  претпријатието  работеше 
на проектите на Општина Охрид во кои учествуваше 
при изградба на фекална и атмосферска канализација, 
хоризонтална сигнализација како и поплочување со бехатон - 
плочки.

-ЈП „Градски пазар“ со свои екипи и опрема изминатиов 
период  учествуваше во реализација на инфраструктурни 
проекти,а на задоволство на охриѓани  за прв пат обезбеди 
функционирање на мини - пазар кај ЈЗУ „Општа болница“,  во 
кој се  исполнети  сите услови за продажба на продукти. 

Со доаѓањето на новата локална самоуправа, пред една 
година, започнаа нови процеси за менаџирање и управување 
со ресурсите и примена на нови механизами за консолидација 
на финансиската состојба на Општина Охрид и подмирување 
на долговите.

Согласно  неколкуте спроведени анализи и  утврдување на  
начините за подмирување на старите обврски, со состојба 
на 30.11.2017 година вкупниот  долг на Општина Охрид 
изнесувал 1.573.036.905,оо денари. Со состојба на 30.09.2018 
година, долгот изнесувал 1.472.122.329,оо денари, односно 
е намален за  100.914.576,оо денари. Преку склучување 
спогодби и регулирање на односите со доверители Општината 
има остварено заштеда од 17.572.707,оо денари.  

Со систематски и аналитичен пристап почнавме и се 
надевам дека во првиот квартал на 2019 година целосно ќе 
го исплатиме долгот и ќе ја одблокираме сметката на ОУ 
„ Григор Прличев“ . Вкупниот долг на училиштето кон 21 
коминтент изнесуваше 37.733.670,оо денари. Склучени се 
спогодби со  14 коминтенти и исплатени се  22.413.581,оо 
денари, при што со отпишување камати заштедени се 
8.585.268,оо денари. 

Треба да се издвои и решавањето на проблемот со долгот кон 
вработените во Територијалната противпожарна единица. 
Потпишани се спогодби и на вработените им се исплатени 
7.166.681,оо денари.

За потенцирање е и процесот на консолидација на 
финансиската состојба во јавните претпријатија. Врз основа 
на анализите, направени се договори со доверителите, 
исплатени се заостанатите плати и придонеси и на 
вработените  редовно им се исплаќаат платите.

Општина Охрид не може сама да ги расчисти старите долгови 
за да има стабилна финансиска состојба која во иднина 
ќе овозможи стабилен развој. Затоа, одлуката на Владата 
на Република Македонија за доделување на неповратни 
средства, со кои ќе се покријат 51% од пријавените обврски 
на општините, средства кои се предвидени со ребалансот на 
буџетот, е само круна на досегашните разговори и цел еден 
процес за финансиско консолидирање на Општина Охрид.

Локалната самоуправа,  цврсто е определена за планско, 
транспарентно и отчетно трошење на народните пари со 
реализирање на развојни проекти во сите сегменти на животот 
на граѓаните.Со исплаќањето на дел од старите долгови ќе 
се овозможи нов развоен циклус на општина Охрид, ќе има 
повеќе средства за развојни, а посебно на инфраструктурни  
проекти.Исплаќањето на долгот кон доверителите  кај нив  ќе 
отвори нови развојни проекти и раст на локалната економија.

Во нашата работа не заборавивме ниедна сфера и се трудевме 
секаде да помагаме и да реализираме разни активности. Тоа го 
правевме и ќе го правиме со многу труд и професионалност, 
водени од мислата дека ние работиме за граѓаните, за 
решавање на нивните проблеми и за побогат и посреќен 
живот.
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ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ

КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ

ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИОТ 
РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД
 
Согласно своите надлежности, а притоа спроведувајќи ги 
програмите донесени од страна на Советот на општина 
Охрид, во изминатиот едногодишен период, Секторот за 
комунални дејности, сообраќај и улици ги има реализирано 
следните активности:

1. ИЗРАБОТЕНА  ПРОЕКТНО - ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Улици:
• улица  „ Абас Емин“ ;
• кружна крстосница „ Болница “ ;
• улица „ Егејска“ ;
• улица „Македонски Просветители“ ;
• Кеј „Македонија“ ;
• плоштад  „Чинар“ ;
• микроскопска симулација на сообраќај во централното 

градско подрачје;
• основен проект за режим на сообраќај во централното 

градско подрачје и
• катна гаража .

Локални патишта :
• - регионален патен правец Охрид- Св.Наум до авто-

кампот „Љубаништа“
• - локален пат во село Велгошти до црквата Св.Никола 

и
• - локален патен правец с. Лакочереј   -   с.Лескоец .

2. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 - изведба на сливни решетки за атмосферска 
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канализација  на ул.„Кленоец“
 ПЕ ф200 – Л= 5 м.     
 104.709,00 ден.

 - изведба на атмосферска канализација околу 
Општина Охрид
         ПЕ ф160 – Л=34 м.     
 114.402,00 ден.

 - интервенција за поправка на канализација во ОУ 
„Свети Климент Охридски“
         ПЕ ф200 – Л= 4 м.      
 11.848,00 ден.

 - поставување  цевки за атмосферска канализација во 
с.Косел, Охрид
         ПЕ ф315 – Л=12 м.
         ПЕ ф200 -  Л=54 м.     
 60.215,00 ден. 

 - атмосферска канализација на Кеј „Македонија“
        ПЕ Ф 160 – Л=20 м.
         ПЕ ф 160 – Л= 24 м.     
 103.489,00 ден.

 - изведба на сливна решетка на Кеј „Македонија“
         ПЕ Ф 160 – Л= 15 м.     
 37.441,00 ден.

 - изведба на атмосферска канализација по 
новопроектираната улица „АСНОМ“
          ПЕ Ф 315 – Л=300 м.                             
 1.438.356,00 ден.

 - изведба на атмосферска канализација по Булевар 
„Туристичка“ потег Музичко училиште до кружен тек на 
сообраќај
 545.428,00 ден.

 - изведба на атмосферска канaлизација по Булевар 
„Туристичка“ потег со кружен тек на сообраќај кај улица  
„Бистрица“
 599.298,00 ден.

 - изведба на атмосферска канализација по улица 
„Ванчо Питошески“
          ПЕ Ф 300 – Л=200 м.                               
 544.831,00 ден.

 - изведба на атмосферска канализација во Општина 
Охрид во зависност од реализацијата на урбанистичките 
планови
 5.420.396,00 ден.
    
3. ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА 

 - изградба на фекална канализација на дел од ул. 
„15. Корпус“ и       новопроектирана улица во должина од 700 
метри . 
 1.668.800,00ден.

 - изработка на шахта на улична фекална канализација  
на ул. „Ристо Чадо“ бр.181-шахта – 1 број    
 40.506,00 ден.

 - реконструкција на фекална канализација на 
ул.„Галичица“ шахта – 3 броја      
 103.988,00 ден.
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 - фекална  канализација на ул. „Абас Емин“ 
  ПЕ ф200 – Л= 60 м.      
 168.849,00 ден.

 - фекална  канализација во с.Лескоец ( наспроти 
Ветеринарна станица)
 ПЕ ф200 – Л= 150 м.     
 439.298,00 ден.

 - фекална и атмосферска  канализација на ул.„Ванчо 
Питошески “ (крак „ТРИМ“)
 ПЕ ф160 – Л=  22 м.                                                     
 ПЕ ф200 – Л=  84 м.                                                     
 ПЕ ф300 – Л=  90 м.      
 648.819,00 ден.

 - изведба на фекална  канализација во с.Лескоец (крак 4)
 ПЕ ф200 – Л= 70 м.     
 439.298,00 ден.

 - изведба на фекална  канализација на дел од 
ул.„Железничка“
 ПЕ ф200 – Л= 50 м.     
 168.031,00 ден.

 - дислокација на фекална канализација во ЈП 
„Градски пазар“
 ПЕ ф110 – Л=    7 м.                                                     
 ПЕ ф160 – Л=    7 м.                                                     
 ПЕ ф200 – Л=   63 м.     
 465.613,00 ден.

 - изведба на фекална  канализација на ул.„Радојца 
Новичиќ“ 
 ПЕ Ф 200 –Л= 200 м.     
 215.758,00 ден.

 - изведба на фекална  канализација на крак „4 Ела 
Мак “– „Тамаро“
 ПЕ ф 63  - Л= 68 м.     
 78.920,00 ден.

 - дислокација  на фекална канализација – крак на ул.„ 
Јане Сандански“ 
 ПЕ Ф 200 – Л= 55 м.
 ПЕ ф 200 – Л= 23 м.                                                              
 276.890,00 ден. 

 - набавка и монтажа на канализациски цевки за Црква 
Св.Богородица - Скребатно
 ПЕ Ф 160 – Л= 198 мет.     
 102.802,00 ден.

 - дислокација  на фекална канализација на ЈП 
„Градски пазар“ 
(изградба  на административно - деловна трговска зграда – 
затворен зелен пазар).
 ПЕ Ф 200 – Л= 48 м.     
 160.997,00 ден.

 фекална и атмосферска канализација  на ул. „Абас 
Емин “
 ПЕ ф 200  - Л= 15 м.     
 184.173,00 ден.
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 - доведување на нивелета на шахти за канализациска 
мрежа 
 648,587,00 ден.

 - изведба на фекална  канализација на дел од 
ул.„Железничка“
  168.031,00 ден.

 - изведба на фекална  канализација во с.Велгошти 
(уличка под црквата)
 ПЕ Ф 200 – Л=96 м.     
 464.506,00 ден.

 - реконструкција на фекална канализациска линија на 
Бул.„Туристичка“
 ПЕ Ф 315 – Л=315 м.     
 261.086,00 ден.

 - дислокација  на фекална канализација на ЈП 
„Градски пазар“ 
(изградба  на административно - деловна трговска зграда – 
затворен зелен пазар).
 ПЕ ф200 – Л= 6 м.
  ПЕ Ф110 –Л= 1 м.
 ПЕ Ф 160- Л= 6 м.     
 102.374,00 ден.
                       
 - изведба на атмосферска канализација во зависност 
од   реализацијата на урбанистичките планови
 4.093.530,00 ден.
    

4. ВОДОВОДНА МРЕЖА

 - замена на водоводна линија – крак ул. „Сирма 
Војвода“
 ПЕ ф5/4 – Л= 71 м.     
     87.915,00 ден.

 - приклучок на водоводна мрежа и краци на 
ул.„Будва“
 ПЕ ф3/4 – Л= 30 м.        
          180.261,00 ден.

 - реконструкција на водоводна линија на ул.„Будва“
 ПЕ ф63- Л=110 м.       
  ПЕф110 – Л=228 м.     
           239.836,00 ден.

 - поправка и санација на водоснабдителен систем во 
с.Опеница
 ПЕ ф110 –Л=60 м.     
 67.253,00 ден.

 - изведба на водоводна линија на ул.„Кленоец“ 
(автобуска станица)
 ПЕ ф110 –Л=16 м.,вентили и фасонски делови.           
 238.091,00 ден.

 - изведба на водоводна линија за појачување на 
ул.„Дејан Војвода “ од ул. „Крали Марко“
 ПЕ ф63 – Л=67 м.     
 227.850,00 ден.

 - продолжување на водоводна линија на ул.„Абас 
Емин“ 
  ПЕ ф63 – Л=100 м.          193.952,00 ден.
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 - изработка на проектно- техничка документација                     
 380.000,00 ден.

 - изработка на водоводна мрежа во село Лескоец                 
 1.200.000,00 ден.

 - изработка на водоводна мрежа согласно 
реализацијата на урбанистичките планови                                                                 
 1.908.775,00 ден.

5. САНАЦИЈА НА УДАРНИ ДУПКИ 

 - на улиците:„ 7.  Ноември“,  „Јане Сандански“,  
„Македонски Просветители“, „Димитар Влахов“, Кеј 
„Македонија“ и „Абас Емин“,  поставени  се 12 тони асфалт. 

 - на улицата „Македонски Просветители“ - сечење 
асфалт - 66м. и  поставени се 7,5 тони асфалт.

 - на улицата „Партизанска“ - сечење 116 м.  и 
поставени се   11,5 тони асфалт.

 - на улиците „АСНОМ“ и ул. „Партизанска“ - сечење 
100 м.  и поставени се  9,12 тони асфалт.

 - на улицата „Серафим Китаноски“ - сечење 150 м.  и 
поставени  се  40,1 тони асфалт.  

 - на улицата „Славеј Планина“ - сечење 97 м.  и 
поставени се 19,72  тони асфалт .

 - на улиците  „Јане Сандански“ и  „Галичица“ - 
сечење 56 м.   и поставени се 11,34 тони асфалт.

 - на улиците: „Димитар Влахов“, „ Македонски 
Просветители“,  „Партизанска“-
 машинско стругање 414,36 м2.  и  поставени се  64,618 тони 
асфалт .

 - на улиците „Егејска“ и „Кленоец“ - сечење 148 м.  и 
поставени се  11,58 тони асфалт .

 - на улиците: „Васил Главинов“ , „Ѓорче Петров“, „7. 
Ноември“ и  „Марко Нестороски“ -поставени се  12,28 тони 
асфалт .

 - на улиците: „Абас Емин“  и „Анастасија Узунова“ 
поставени се  103,3 тони асфалт .

 - на улицата „Сирма Војвода“  - поставени се  64,1 
тони асфалт .

 - на улицата  „ Дејан Војвода “ - поставени се  14,64 
тони асфалт .

 - на паркинг - просторот кај ЈП „Градски гробишта“ и 
с. Лескоец -поставени се  25.612 тони асфалт .

 - на улиците: „Галичица“  и „Ванчо Питошески“ - 
поставени се  41,14 тони асфалт .

 - на улиците: „Ванчо Питошески“ , „Мирче Ацев“, 
„Сирма Војвода“ и „Јане Сандански“-
  поставени се  11,54 тони асфалт .

 - на улицата „Будва“  - поставени се  121,1 тони 
асфалт.
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 - во с.Подмоље кај автобуската постојка асфалтирана 
е површина од 167м2 во должина на 49м. со вредност од 
194.667.00 ден.

 - вкупно се  исечени 733 м.асфалт
 - вкупно е поставен асфалт од 581.198 тони.
 - вкупно машинско стругање 414,36 м2.
 - вкупниот износ за санација на ударните дупки и 
прекопите  е:  2.629.907,00 ден.

6. АСФАЛТИРАЊЕ  НА УЛИЧНА И ПАТНА МРЕЖА

 - асфалтирање на улицата „Македонија“                                               
6.751.303,00 ден.

 - асфалтирање на крак во с.Лескоец –Скребатска 
маала со површина од   502,50 м2 и должина 143 м.,со 
вредност од 556.127.00 ден.

  - асфалтирање на крак во с.Лескоец  кај ОУ „Ванчо 
Николески“ со површина од  457,60 м2 и должина 136м. ,со 
вредност од 425.943.00 ден. 

 - на пет краци  на улиците „Сирма Војвода“ и „ 
Карпош Војвода“ се поставени 124,42  тони  асфалт.

 - во с. Љубаништа  во должина од 404 метри се  
поставени  282 тони асфалт.

 - на два краци во населбата Рача , во должина од  
252,7 метри се  поставени  176,46 тони асфалт.

 - на улици во селото Велгошти, во должина од 257 
метри се поставени  107 тони асфалт.

 - Вкупно се асфалтирани 1.211,7 метри улична 
мрежа, поставени се 689,68 тони асфалт, во вкупен износ 
од 5.332.024,00 ден.

 - Асфалтирањето на патниот правец с.Косел – 
с.Вапила е во износ од 8.700.000,00 ден.

7. ПОПЛОЧУВАЊЕ  ТРОТОАРИ

 - уредување на тротоари на улицата „Гоце Делчев“ во 
вкупна површина од 1.366 м2  во вкупен износ на извршени 
работи од 1.690.587,00 ден.

 - реконструкција на пристапна патека и тротоари во с. 
Велгошти   -  461.726,00 ден.

 - реконструкција на пристапна патека и тротоари во с. 
Косел          -  412.705,00 ден.

 - реконструкција на пристапна патека и тротоари во с. 
Пештани      -1.342.793,00 ден.

 - реконструкција на пристапна патека и тротоари во 
нас. Рача         -    500.000,00 ден.

  - реконструкција на пристапна патека и тротоари во 
Охрид               - 1.250.000,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа во УЗ „Стар  град“
 34.692,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа во УЗ „Центар“ 
 703.792,00 ден.
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 - поплочување на улична мрежа во УЗ „ Воска“ 
 180.000,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа ул. „Сирма Војвода“           
 217.575,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа во УЗ „ Влашка 
маала“ 
 137.775,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа на Булевар 
„Туристичка“ 
 382.507,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа на улица „ Даме 
Груев “
 80.000,00 ден.

 - поплочување на улична мрежа во Општина Охрид   
 929.113,00 ден.

 - поплочување со гранит на патеката во дворот на 
Општина Охрид со површина од 198 м2.    
 684.359,00 ден.

 - поплочување со бехатон-плочки на  локалниот пазар 
кај  ЈЗУ „Општа болница“ на површина од 137 м2.      
 190,841.00 ден.

 - поплочување со бехатон -плочки на пешачката 
патека во ОУ „Григор Прличев“ на површина од  45 м2.  
 22,178.00 ден.

 - поплочување со гранит на  бетонското гледалиште 
на плоштадот кај ТЦ „Амам” на површина од 72 м2.                                                    
 419,424.00 ден.

 - поплочување и одржување на улици во МЗ „Стар 
град“

 - прередување на гранитни плочи  на 695 м2.,  
поплочување со нови камени плочи на 810 м2. и ѕидање 
ѕидови на површина од 34 м3., во вкупен износ од 1.668.874,00 
ден. 

8. ПОСТАВУВАЊЕ  ПАРКОВСКИ РАБНИЦИ И 
РАБНИЦИ ЗА ДРВОРЕДИ

 - поставување  парковски рабници за дрворед по 
должината на Булевар „Туристичка“,  при што се поставени 
824 рабници во износ од 232.507,00 ден.

9. ПОСТАВУВАЊЕ БЕТОНСКИ СТОЛПЧИЊА  И 
МЕТАЛНА ЗАШТИТНА ОГРАДА  НА   МОСТОВИ

 - на  територијата на општина Охрид   поставени се 
90 бетонски столпчиња  во вкупен износ од 92.250,00 ден.
- во изминатиот период поставена е метална заштитна ограда 
на мостови во с. Орман и с. Лакочереј во вкупна должина од 
24 метри  229.503,00 ден.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ

2524



1 ГОДИНА ПРОМЕНИ ОПШТИНА ОХРИД 2018 ОПШТИНА ОХРИД 2018

10. СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Во изминатиот период заради зголемување на општата 
безбедност во сообраќајот и поголем проток на истиот е 
извршена:

 - замена на сообраќајни знаци, поставени се нови 
сообраќајни знаци, извршена е набавка на сферни огледала, 
вршено е одржување на семафорска сигнализација, поставени 
се системи за регулирање  сообраќај, коишто се реализирани 
со средства во вкупен износ  од 801.486,00 ден.

 - набавка и монтажа на опрема  за 
регулација на паркингот од општинската зграда  во                              
вредност од   163.430, 00 ден.

 - поставување  хоризонтална сообраќајна 
сигнализација во износ од  2.758.645,00 ден.

 - поставување на опрема  за принудно намалување 
на брзината во одвивањето на  сообраќајот, поставување 
заштитни огради  и друга сообраќајна опрема   во вкупен 
износ од 1.270.138,00 ден.

 - во тек е изработка на сообраќајна студија за градот 
Охрид

 - изготвени се нови возни редови за општинскиот 
линиски превоз на патници, при што е внесен и превозот на  
ученици.

 - реализиран проект за сезонски линиски превоз на 
патници кон туристичките локалитети.

11. УРБАНА  ОПРЕМА

 - во изминатиот период е донесена програмата за 
поставување урбана опрема во Општина Охрид и согласно 
истата се пристапи  кон реализација  на доставените  барања.

 - поставени се  дрвени клупи, фарбање и промена на 
штици на оштетени клупи ,а  поставени се и нови корпи за 
отпадоци.

12. ЧИСТЕЊЕ  РЕКИ И РЕЧНИ КОРИТА  И ДИВИ 
ДЕПОНИИ

 - извршено е чистење на речното корито на реката 
Грашница, на потегот од Булевар „Туристичка“ до улица 
„Железничка“, покрај улицата „Прилепска“, 

 - извршено е чистење на канал покрај патот за с. 
Орман

 - извршено е перманентно чистење на дивите 
депонии.

13. ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЧНАТА И ПАТНАТА 
МРЕЖА

 - донесена е програма за зимско одржување на 
уличната и патната мрежа за градот  и населените места 
во општина Охрид, којашто во целост  мошне успешно 
се реализира.  Извршено е посипување на коловозите со 
аброзивен материјал, при што се потрошени 55.300 кг. сол 
и 140,3 м3 ризла. За реализација на овој проект користена е 
работна сила и механизација од ЈП „Охридски комуналец“, 
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додека одржувањето на патните правци за селата: Куратица, 
Завој, Свињишта, Опеница, Косел, Вапила, Сирула, Расино и 
Ливоишта,го врши  посебен добавувач по предходен склучен 
договор.

 - за реализација на проектот, кон ЈП „Охридски 
комуналец“ исплатени се средства во износ од 1.293.516,00 
ден.,додека кон економскиот оператор исплатени се средства 
во износ од 381.000,00 ден.

 - извршени се активности на чистење снег на 
тротоари и пешачки патеки, чистење  одрони од камен и земја, 
чистење на банкини од тревнати површини, поткастрување на 
дрвни насади покрај патните правци кои влијаат негативно на 
безбедноста во сообраќајот. 
 

15. НОВОГОДИШНО УКРАСУВАЊЕ, УЛИЧНО 
ОСВЕТЛУВАЊЕ И   НН МРЕЖИ

 - извршено е новогодишно украсување    во вкупна 
вредност од    999.342,00 денари.
-поставени се  нови улични мрежи и сијалични места за 
подобрување на уличното осветлување во градот и населените 
места и тоа:

 - с.  Лескоец- на ул. „Караорман“  изградени се нови 9 
сијалични места,
 на ул.„Илија Смически“  изградени се нови 5 сијалични места 
и на ул. „Тоде Лупески“ изградени се нови 8 сијалични места.
 - с. Трпејца  - изградено е  1 ново сијалично место.
 - с. Пештани - изградени се нови 2 сијалични  места.
 - с. Долно Лакочереј - изградени се нови 6 сијалични  
места.
 - с. Шипокно - изградени се нови 3 сијалични  места.

 - нас. Рача - изградени се нови 10 сијалични  места.
 - с. Косел -изградени се нови 7 сијалични  места.

На улиците: 

- „Бистрица“- изградени се нови 4 сијалични места.
 - „Будва“ - изградени се нови 7 сијалични места.
- „Ванчо Николески“  - изградени се нови 4 сијалични 
места.
 - крак „Прва македонска ударна бригада“ - изградени 
се нови 2 сијалични места.
- „ Даме  Груев“ - изградени се нови 3 сијалични места.
- „130“ - изградени се нови 3 сијалични места.
- „Радојца Новичиќ“ - изградени се нови 15 сијалични 
места.
- „Момчило Јорданоски“ - изградени се нови 6 
сијалични места.
-„Охридска бригада“ - изградени се нови 3 сијалични 
места.
-„Јабланица“ - изградени се нови 3 сијалични места.
- „Ристо Чадо“ - изградени се нови 3 сијалични места.
- „Прилепска“ - изградени се нови 4 сијалични места.
- Кеј „Македонија“- изградени се нови 20 сијалични 
места.
-„Шар Планина“- изградени се нови 2 сијалични места.
-„Сатеска“ - изградени се нови 4 сијалични места.
-„Стив Наумов“ - изградени се нови 4 сијалични места.
-„Кленоец“ - изградено е 1 ново сијалично место.
-„Железничка“ - изградени се нови 8 сијалични места.
- „8  Март“ - изградени се нови 3 сијалични места.
-„Крсте Мисирков“ - изградено е 1 ново сијалично 
место .
- „Васил Стефоски“ - изградено е 1 ново сијалично 
место .
- „Сирма Војвода“ - изградени се  5 нови сијалични 
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места .
- „Спас Банџов“ - изградени се  2 нови сијалични места
- „Абас Емин“ - изградени се 5  нови сијалични места .
 -во нас.  „ Охридати “ -  изградени се нови 9 сијалични 
места
 - нас.„ Елешец“  изградени се  2  нови сијалични места 
-поставување  на  НКРО и МРО   за јавни тоалети кај
 Горна порта со вредност од 128.301 ден.
- дислокација на НКРО во  ЈП „Градски пазар“ со  
вредност од 194.384 ден.

16. ЛИЦЕНЦИ И ИЗВОДИ ОД ЛИЦЕНЦИ

 - 26 лиценци за вршење авто - такси превоз;
 - 159 изводи од лиценца за вршење авто - такси 
превоз;
 - 6 лиценци за вршење  општински  линиски превоз и 
 - 35 изводи од лиценца за вршење општински 
линиски превоз
 - издадени се 4 решенија за режим на сообраќај, како 
и 5 решенија за времен режим на сообраќај.
 

17. ОДОБРЕНИЈА ЗА ПРЕКОП И ПРЕКУМЕРНО 
КОРИСТЕЊЕ ПАТ

 - во изминатиот период издадени се 43 одобренија за 
прекоп и 77 одобренија за прекумерно користење општински 
пат

18. ПРЕСМЕТКИ ЗА УРЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ

 - во изминатиов период постапено е по предмети 
за пресметка за уредување  градежно земјиште при што 
се обработени 777 предмети за легализација на бесправно 
изградени објекти , како и 98 предмети врз основа на 
уредување на градежно земјиште.
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УРБАНИЗАМ

ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И УПРАВУВАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ОПШТИНАТА

Во Одделението за просторно планирање, урбанистичко 
планирање, управување со градежно земјиште и недвижен 
имот на општината се водат 63  постапки, од кои 30 постапки 
во електронска форма и 33 постапки во хартиена форма, 
односно:

-измена на делови од ГУП на град  Охрид  1
-детални урбанистички планови   30
-урбанистички планови вон населено место   5
-локална урбанистичка планска документација 13
-архитектонско - урбанистички проекти  9
-општи акти за села    4   
-урбанистички план за село    2  
-инфраструктурни проекти    1

Во периодот од 10.2017 до 10.2018 година се донесени 7 
Архитектонско - урбанистички проекти и 4 Проекти за 
инфраструктура.

АУП 

1. АУП за промена на границата на две соседни градежни 
парцели ГП.10 и ГП.16 со основна класа на намена А1 
(Домување во станбени куќи), во ДУП за дел од МЗ 
„Гоце Делчев“ - Болнички комплекс Блок 15, во КО 
Охрид 4, Охрид
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2. АУП за промена на границата на две соседни градежни 
парцели ГП.9 и ГП.13 со основна класа на намена А1 
(Домување во станбени куќи) , во ДУП за дел од МЗ   
„Гоце Делчев“ - Болнички комплекс Блок 15, во КО 
Охрид 4, Охрид

3. АУП за формирање на посебни градежни парцели за 
ГП_1.2 на дел од КП.бр. 821/1, КО Косел, Општина 
Охрид, со намена Г2-Лесна индустрија

4. АУП со Потврда за заверка, број 66-211/4 од 31.01.2018 
година) АУП за формирање на градежна парцела 
1.1.1, со намена Г2 – Лесна индустрија и градежна 
парцела 1.1.2. со намена В4 (Државни институции) во 
ГП 1.1. формирана со државна урбанистичка планска 
документација за индустриска зона Косел, во КО Косел, 
Општина Охрид

5. АУП за ГП 1 на КП 10401/1 и КП 10401/2 дел од ДУП 
10 УЕ (наменета за изградба на А1 -домување во 
станбени куќи) во КО Охрид 2, Охрид

6. Архитектонско - урбанистички проект за изградба 
на објект со намена А1 (домување во станбени куќи) 
на Градежна парцела на КП 2641/1 и КП 1/2 во КО 
Елшани – село Лагадин 

7. АУП за градежна парцела 1 за лесна индустрија - Г2 на 
КП 134, КО Косел, Општина Охрид

Проекти за инфраструктура

1. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба СН 10(20)kV кабелски приклучен вод 10(20)/0,4 
kV во КО Охрид 2, Општина Охрид

2. Проект за линиска инфраструктура - полагање на 
среднонапонски подземен електричен кабел во с. 
Опеница, Охрид

3. Проект за инфраструктура за канализациска 
инсталација на потег од пресек ул. „Александар 
Турунџе“ со пат Охрид-Ресен, до ул.  „Вис“, од теме 
51 до теме 54 (или новопроектирана ул. „СЕ 15.3“) КО 
Охрид, Општина Охрид

4. Проект за инфраструктура за: имплементација на 
оптичка кабелска комуникациска мрежа за поврзување 
на Базна станица на МКТ Кале - Охрид, Општина 
Охрид
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ПРОЕКТИ НА ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“

УСПЕШНА ФИНАНСИСКА ГОДИНА ЗА ЈП 
„ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“

ЈП „Охридски комуналец“  во последната календарска  
година  бележи позитивни финансиски резултати и 
подобрување на материјалната основа. Пораст има на 
приходите по сите основи. Евидентно е намален долгот на 
претпријатието по сите основи, преку континуирано, редовно 
и навремено подмирување на долговите  кон  добавувачите, 
долговите по основа на кредити, затезни камати и судски 
решенија.  Главниот долг кон А.Д.„Охридска банка“  е 
намален за 2.297.813,00 денари, а по основа на камата по 
кредитот исплатени се 142.036,00 денари. На име казнена 
камата спрема добавувачи од минати години исплатени се 
1.527.705,00 денари. Врз основа на склучени вонсудски 
спогодби за стари долгови по извршни решенија и пресуди 
исплатени се 4.501.954,00 денари , а врз основа на спогодбите 
намалено  е плаќањето камата во износ од 604.610,00 денари. 
Континуирано се врши навремено подмирување на сите 
доспеани обврски. 

Во изминатава година се интензивира процесот на отужување 
на ненаплатени побарување за физички и правни лица по 
основа на услугата собирање, транспорт и депонирање 
комунален отпад и тоа поднесени се 1.281 тужби за физички 
лица и 286 тужби за правни лица или вкупно  1.567 тужби.  
Ефектот на овој сложен процес е веќе видлив. Во првите 
9 месеци од 2018 год. бележиме зголемување на наплатата 
по основа услугата: собирање, транспорт и депонирање 
комунален отпад за физички лица за 12% , а кај правните лица 
за 16%.   Притоа овие приходи имаат најголемо учество во 
вкупните приходи на претпријатието и тоа 48% од  наплата на 
физички лица и 26%  од правни лица. Од вкупните расходи ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ

ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
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63% се наменети за исплата на плата и 18% суровини и 
горива.
Воспоставен е социјален дијалог со Синдикатот и после 
четиригодишна пауза на вработените им е исплатен регрес 
за годишен одмор. Прекината е досегашната пракса кога 
во зимскиот период на вработените им се делеа решенија 
за принуден одмор, а со тоа намалени беа нивните редовни 
примања.
Менаџерскиот тим на претпријатието со максимален 
ангажман продолжува  да работи и дополнително  да ги 
мотивира враотените,  се` со една цел - задоволен граѓанин кој 
ќе ужива  во урбан и чист Охрид.  

СО НОВА ОПРЕМА ДО ПОКВАЛИТЕТНА УСЛУГА НА 
ГРАЃАНИТЕ

ЈП „Охридски комуналец“-Охрид во изминатава година 
покажа  дека со правилно менаџирање на финансиите и  
основните средства, со правилна поставеност на  работата 
и коректност на менаџерскиот тим и вработените можно 
е  секојдневно да се  подобруваат услугите кон граѓаните на   
Охрид.

И покрај   тешкиот почеток со  наследените долгови, 
ЈП „Охридски комуналец“ - Охрид издвои средства за 
инвестиции во вредност од 5.007.162,00 денари  за основни 
средства, компјутерска опрема ,специјални возила  и алати:

* набавени се две специјални возила од 22 м3 за 
собирање на комунален отпад;  
* возило „ман-кипер“  
* набавен е „мулчер“ со кој во голема мера е олеснато 
косењето и одржувањето на големи зелени  површини;
* набавена е професионална машина за миење на 
возилата и обезбеден с00дветен простор;

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО КУЧИЊАТА - 
СКИТНИЦИ 

Во изминатите години решавањето на проблемот со 
бездомните кучиња се сведуваше на импровизации и 
поединечни обиди кои за жал не вродија никаков плод. Оваа 
година ЈП „Охридски комуналец“ во соработка со локалната 
самоуправа пристапи кон темелно решавање на овој горлив 
проблем согласно сите позитивни законски прописи, со 
обезбедување на сите неопходни услови и средства за 
третирање на бездомните кучиња. Набавена е опрема за 
заловување.
Во соработка со компанијата „EcoSpar“ изготвени се 5 големи 
кафези за заловените кучиња. Со овие кафези ќе се зголеми 
постоечкиот капацитет на стационарот. Во тек е повторена 
постапка за јавна набавка на две возила за заловување  кои 
ќе функционираат во рамките на стационарот за кучиња, 
лоциран во месноста Мауцкер, како  и постапката на 
локалната самоуправа за избор на стручно лице-ветеринар 
кој понатака ќе врши третман на заловените кучиња во 
стационарот.

НОВИ САДОВИ И КОРПИ ЗА ОТПАД

Набавени се  200 садови за депонирање на отпад со капацитет  
од 120 литри и 150 контејнери со  капацитет 1,1м3;
- Поставени се 95 нови корпи за депонирање на ситен отпад 
во централното градско подрачје и фреквентни локации;
-Старите канти за комунален отпад во стариот дел од градот 
се заменети со 12 нови. На фреквентни и лесно пристапни 
локации во стариот дел на градот се поставени нови садови 
за отпад со капацитет од 240 л. и тоа на потегот од црквата 
Св.Никола Геракомија до Горна порта по ул.„Цар Самуил“, 
ул.„Коста Абраш“ и ул.„Илинденска“.
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НОВА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПОУБАВ ОХРИД

Поставена е нова урбана опрема: 30 клупи и 30 корпи за 
депонирање  ситен отпад на пешачката патека до „Парк“, на 
потегот од плажа „Кадмо“ до  некогашниот хотел „Парк“.
На градскиот плоштад околу споменикот „Св.Климент 
Охридски“ извршено е санирање на постоечите клупи.

-Во соработка со локалната самоуправа поставени се 
5 јавни тоалети на две локации: мини-плоштад кај 
Т.Ц.„Амам“ и Горна порта.

ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ

Во доменот на работа на „Комунална хигиена“ во соработка 
со локалната самоуправа извршено е мапирање на градот  за 
поставување на 15 нови подземни контејнери и 10 прес - 
контејнери. 

ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИ КОРИТА И ДИВИ ДЕПОНИИ 

Согласно Програмата за чистење на речни корита и канали 
на територијата на општина Охрид за 2018 год. се изврши 
расчистување на речното корито на р.Сушица, машинско 
расчистување на речното корито на р.Грашница при нејзиниот 
влив во Охридското Езеро и по нејзиното течение на 
ул.„Бистрица“ река Черава и река Коселска. Со овие мерки се 
регулира дотокот на вода во речното корито и се превенира 
против можното излевање и спречување  од поплави. 
Интензивно се реализира Програмата за расчистување на диви 
депонии на територијата на општина Охрид за 2018 год. и 
веќе во првите шест месеци се рализирани 80%  активности 
од сите реализирани активности во цела 2017 год. 

АКЦИИ ЗА ЧИСТ ОХРИД

Реализирани се 24 акции за подигање кабаст и зелен отпад 
според годишниот календар.  Согласно Програмата за зимско 
одржување се одржуваа сите сообраќајници,  со посебен 
акцент на стариот дел на градот, населбата „Гоце Делчев“ 
(„Бараки“) и местата каде има остри и тесни свиоци и големи 
наклони. За подигнување на степенот на хигиена на јавните 
површини, воведена е трета смена за празнење на корпите за 
ситен отпад во централното градско подрачје. 
Реализирани се повеќе еко-акции за чистење на територијата 
на општина Охрид каде покажавме одличен пример 
како  преку тимска работа да ја демонстрираме личната 
одговорност за зачувување и разубавување на животната 
средина. Треба  сите да бидеме екологисти и преку заедничко 
дружење да  постигнеме повисока цел- здрава животна 
средина. Се реализира акција во соработка со компанијата 
„Костал“ и  друга акција  со вработени од сите јавни 
претпријатија и локалната самоуправа. 

ЧИСТЕЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ МАУЦКЕР

Извршена е санација на пристапниот пат во депонија 
„Буково“. По иницијатива на Општина Охрид од 
Министерството за животна средина добиени се средства во 
вредност од 2.500.000,00 денари за чистење на локалитетот 
Мауцкер каде што интензивно се работи на расчистување на 
теренот.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА

Симболично се одбележа првиот ден на пролетта со 
засадување на декоративни дрвја од видот црвена слива 
(prunus cerasifera). Засадени се вкупно 50 садници на 
следните локации: покрај пешачката патека пред х.„Палас“, 
на влезот во Охрид кај сообраќајната клучка и покрај 
новоизградената патека кај каналот Студенчишта.

АКЦИИ ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ТЕРЕНОТ ВО 
УСЛОВИ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
 
 ЈП „Охридски комуналец“ им излезе во пресрет на граѓаните 
во неколку наврати при големо невреме. Со своја опрема и 
кадар претпријатието  го расчистуваше   поплавеното подрачје 
во с.Долно Лакочереј. Се    санираа последиците   од обилните 
врнежи  од дожд кои го зафатија охридскиот крај и давање 
помош на жителите од ул.„Галичица“ чии индивидуални куќи 
беа поплавени. Екипи на ЈП „Охридски комуналец“  со опрема 
учествуваше  во расчистувањето  на  разрушена руинирана 
куќа на ул.„Гоце Делчев“, во близина на амбулантата Воска. 
Помош во чистење им беше дадена и на   жителите од Канео и 
Сараиште и други делови на УЗ.„Стар град“ .

НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ЗА ПОУБАВ ОХРИД

Во доменот на работа на Секторот за паркови и зеленило се 
освоија и оплеменија нови зелени површини и се уредија 
многу зелени катчиња. Од сопствениот расадник засадени 
се 80.000 садници сезонско цвеќе низ парковите и кружните 
текови во градот. 

Формирани се нови дрвореди и извршено е дополнување на 
постоечките дрвореди со 500 декоративни садници од видот: 
јасен, јавор и црвена слива и тоа:  

- сообраќајна клучка при влез во Охрид -„Петља“, 
пешачка патека канал Студенчишта,ул.„АСНОМ“, Булевар 
„Туристичка“ на потег од пресек со „Стив Наумов“ до 
сообраќајна клучка при влез во Охрид -„Петља“.

Хортикултурно е уреден просторот околу прес-контејнерот во 
населба „Христо Узунов“ и ул.„Богомилска“ каде претходно 
просторот беше деградиран и претворен во  мини - депонија.
Формирани се нови хортикултурни содржини во градскиот 
парк пред х.„Нова Ривиера“, х.„Тино“ и пред ресторан 
„Стационе“. 

Од јули 2018 година граѓаните на Охрид како и многубројните 
туристи  можат да пристапат до градскиот плоштад и 
споменикот на патронот на градот „Св.Климент Охридски“ 
движејќи се по „цветен тунел“. 

Во соработка со локалната самоуправа и ЈП„Охридски 
комуналец“ поставени  се метални конструкции  со сезонско 
цвеќе со впечатлив колорит и поставена  е  украсна ограда 
од ковано железо околу тревната површина. „Цветниот 
тунел“  стана препознатлива позадина на фотографиите на 
многубројните туристи кои го посетиле нашиот туристички 
бисер. 

Со помош на набавениот „мулчер“ полесно ги одржуваме 
поголемите тревни површини и тоа:  сообраќајна клучка 
при влез во Охрид -„Петља“, зелениот појас помеѓу двете 
коловозни ленти од Хидробиолошки завод до населба „Свети 
Стефан“ и пешачка патека од канал „Студенчишта“ до 
х.„Парк“.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ОДРЖЛИВО 
УПРАВУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА БИО - ОТПАД

На 30.01.2018 година  Управниот одбор на  ЈП „Охридски 
комуналец“ - Охрид донесе одлука за имплементација на 
проект „Одржливо управување и третман на био-отпад со 
користење на методи за производство на биогориво акроним 
„SymBio“ кој е финансиски  поддржан од Програмата на ИПА 
за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Грција 
2014/2020. За таа цел на 17.09.2018 година е одржан прв 
проектен состанок во општина Лагада-Грција.  

Со овој состанок официјално започнува имплементацијата 
на проектот во кој ЈП „Охридски комуналец“ како проектен 
партнер ќе треба да набави и инсталира пилот-станица за 
производство  на биогориво од био-отпад кој го собира 
претпријатието на територијата на општина Охрид. Во 
меѓувреме распишавме тендер за изработка на ЛУПД за 
просторот каде што треба да биде сместена фабриката за 
преработка на био-отпад. 

- Времетраењето на проектот е од 03.08.2018 година до 
02.08.2020 година.

ПРОЕКТ „ПРИЈАВИ ОТПАД“

Во календарската 2018 год. ЈП „Охридски комуналец“ - Охрид 
започна со реализација на акцијата „Прати слика - пријави 
отпад“ каде на граѓаните им овозможивме на транспарентен 
начин да пријават локации каде се создадени мини - депонии 
како последица од несоодветно  одлагање на отпад од 
несовесни граѓани. 

Граѓаните преку денешните современи алатки за електронска 
комуникација ги сликаа локациите и ги пријавуваа на дежурен 
телефон. Во рамки на оваа акција добиени се 275 повици 
и локациите во најголем дел каде што постоеле услови се 
расчистени. 

OПШТИНА ОХРИД ЌЕ РАЗВИВА МОБИЛНА 
АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИВИ 
ДЕПОНИИ

Како еден од учесниците во проектот „КРЕСИДА“ кој беше 
финансиран од страна на РЕЦ (Регионален еколошки центар) 
преку Агенцијата за заштита на животната средина US EPA 
која е во рамките на Владата на Соединетите Американски 
Држави, каде партнери беа: Србија, Црна Гора, Босна, Косово 
и Албанија, Општина Охрид аплицираше за пилот - проект кој 
беше добиен и успешно имплементиран.

Пилот - проектот со назив „АКТ“ - Активирање на граѓаните 
за грижа кон животната средина, беше реализиран успешно 
и генерално имаше активности кои беа ориентирани 
кон подигање на јавната свест на населението, односно 
работилници за различни возрасни групи со цел подобрување 
на нивото на перцепција на граѓаните за значењето на 
правилното одлагање на отпад и опасностите од неправилно 
третирање на животната средина.

Меѓу овие групи спаѓаа и најмладите, кои имаа обука на 
тема животна средина и имаа можност да патуваат по 
Националниот парк „Галичица“, каде употребуваа пилот 
- мобилна апликација со назив „Marine Debris Tracker“. 
Младите ја употребија апликацијата и лесно го детектираа 
отпадот и исто така извршија идентификација на истиот.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ПРОЕКТИ НА  МЈП „ПРОАКВА“ Р.Е „ВОДОВОД“

Со доаѓањето на новото раководство во МЈП „Проаква“, 
затекната e состојба на неисплатени плати за три и пол 
месеци и пет години неможност за  користење на услугите на 
здравственото осигурување поради неплатени придонеси. 
Со подобрувањето на организацијата и намалување на 
непродуктивните трошоци, но и со намалување на загубите 
за неполни два месеци во целост се  санирани проблемите 
со заостанатите плати и придонеси. Во јуни беше исплатена 
платата за мај 2018 година, односно од тој период па се 
досега платите во Јавното претпријатие се исплаќаат според 
законските норми. Во изминатиот период се исплатени шест 
договори со доверители со кои се постигнати меѓусебни 
договори за подмирување на обврските. По подолг период, 
се започна и со подмирување на сметките за потрошена 
електрична енергија. Во текот на изминатата година се 
изработи проект за одведување отпадни води. Со овој проект 
се аплицираше во Министерството за животна средина при 
што на претпријатието му беа одобрени 1.000.000,00 денари.

1. Замена на водоводна линија – крак ул. „Сирма 
Војвода“. Поставени се водоводни цевки ф5/4, во 
должина од 71 метар.
Вредноста на проектот е во износ од 87.915,00 денари.

2. Приклучок на водоводна мрежа и краци на ул. 
„Будва“. Поставени се водоводни цевки ф3/4, во 
должина од 30 метар.  
Вредноста на проектот е во износ од 180.261,00 денари.

3. Реконструкција на водоводна линија на ул. „Будва“
Поставени се водоводни цевки ф63, во должина од110 
метри и цевки ф110, во должина 228 метри.
Вредноста на проектот е во износ од 239.836,00 денари.

По овој принцип Општина Охрид во соработка со 
претставници од Американскиот универзитет „ХУНТ“ 
развива мобилна апликација која ќе биде наменета само 
за Охридскиот регион и ќе има голем опус на опции за 
детекција на различни нарушувања во животната средина 
во тесна соработка со ЈП „Охридски комуналец“, кој ќе 
биде релевантен и ефективен бенефитор на оваа апликација 
и ќе биде извршител на пријавените информации. Воедно 
професор од истиот универзитет ќе започне со изработка на 
студија за состојбата на животната средина во регионот во 
соработка со институциите кои се релевантни за оваа област.   

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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4. Поправка и санација на водоснабдителен систем с. 
Опеница
Поставени се водоводни цевки ф110, во должина од 60 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од 67.253,00 денари.

5. Изведба на водоводна линија на ул. „Кленоец“ 
Поставени се водоводни цевки ф110, во должина од 16 
метри, вентили и фасонски делови.   
Вредноста на проектот е во износ од 241.592,00 денари.

6. Изведба на водоводна линија за појачување на 
ул.„Дејан Војвода“ од ул. „Крали Марко“
Поставени се водоводни цевки ф63, во должина од  67 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од  227.850,00 
денари.

7. Продолжување на водоводна линија на ул. „Абас 
Емин“. Поставени се водоводни цевки ф63, во должина 
од 100 метри.
Вредноста на проектот е во износ од  193.952,00 
денари.

8. Изведба на водоводна линија на ул. „Абас Емин“
Поставени се водоводни цевки ф 63, во должина од 55 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од  49.506,00 денари.

9. Приклучок на водоводна линија на ул. „Коста 
Абраш“. Поставени се водоводни цевки ф 63, во 
должина од 45 метри.
Вредноста на проектот е во износ од  39.615,00 денари.

10. Приклучок на водоводна линија  на ул. „Бистрица“ 
Вредноста на проектот е во износ од  36.410,00 денари.

11. Изместување на шиберна шахта
Вредноста на проектот е во износ од  98.387,00 денари.

12.Интервенција и поправка на канализација во ОУ 
„Св. Климент Охридски“
Поставени се водоводни цевки ф 200, во должина од 4 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од  11.848,00 денари.

13. Изведба на водоводна линија на ул. „Ирена Мирка 
Гинова“
Поставени се водоводни цевки ф63, во должина од 175 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од  131.385,00 
денари.

14. Одводнување на надворешна чешма кај 
игралиштето со вештачка трева во СРЦ „Билјанини 
извори“
Поставени се водоводни цевки ф110, во должина од 2 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од  19.305,00 денари.

15. Санација на цевковод во с. Косел 
Поставени се водоводни цевки ф 160, во должина од 17 
метри.
Вредноста на проектот е во износ од  100.535,00 
денари.

16. Изведба на водоводна линија на ул. „Вардар“ 
Вредноста на проектот е во износ од  46.866,00 денари.
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ПРОЕКТИ НА ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“

1. Поставување на парковски рабници за дрворедот по 
должина на Булевар „Туристичка“
Вредност на проектот 232.507,00 денари.
 
2. Партерно уредување на влезот на зградата на 
Општина Охрид
Вредност на проектот 684.359,00 денари.

3. Уредување на површина предвидена за локален пазар
во близина на ЈЗУ „Општа болница“- Охрид
Вредност на проектот 217.575,00 денари.

4. Изведба на заштитно ограден ѕид за паркинг пред 
зградата на Оппштина Охрид.
Вредност на проектот 27.880,00 денари

5. Уредување на дворна површина пред основно 
училиште „Григор Прличев“- Охрид
Вредност на проектот 37.170,00 денари

6. Уредување на пешачка патека во село Велгошти 
-Охрид
Вредност на проектот 86.022,00 денари.

7. Партерно уредување на тротоарска површина во село 
Косел спрема село Вапила
Вредност на проектот 359.939,00 денари.

8. Поплочување и уредување на места предвидени за 
контејнери за ѓубре во село Трпејца
Вредност на проектот 27.071,00 денари.

9. Уредување на површини за ѓубре на паркинг
пред плажа „Куба Либре“ - Охрид
Вредност на проектот 59.336,00 денари.

10. Уредување на пешачка патека во село Пештани на 
улица „Туристичка“ 
Вредност на проектот 1.245.838,00 денари.

11. Уредување на пешачка патека во село Пештани
Вредност на проектот 365.753,00 денари.

12. Уредување на простор пред влезната врата од 
зградата на Општина Охрид (нов дел) 
Вредност на проектот 54.445,00 денари.

13. Уредување на мини плоштад „Летница“ - „Амам“
Во проектот е вклучено партерно уредување на 
просторот и поставување на трибини 
Вредност на проектот 306.134,00 денари.

14. Уредување на мини плоштад „Летница“ - „Амам“
Изградба на параван рампа
Вредност на проектот 158.828,00 денари.

15. Поставување на бетонски столпчиња. Прередување 
на бехатонски површини
Вредност на проектот е 137.156,00 денари.

16. Фарбање на клупи и промена на даски по цела 
територија на општина Охрид
Вредност на проектот 142.662,00 денари.

17. Уредување на простор за контејнери за отпад на 
улица „Карпош Војвода“  
Вредност на проектот 12.142,00 денари.
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18. Уредување на пешачка патека на улица „Даме 
Груев“  во населба „Христо Узунов“
Вредност на проектот 135.086,00 денари.

19. Уредување на пешачка патека во населба Коњско.
Вредност на проектот 222.418,00 денари

20. Прередување со бекатон плочки на оштетен дел од 
старото пристаниште во Охрид.
Вредност на проектот  47.578,00денари

21. Уредување на пешачка патека во село Куратица 
Вредност на проектот 645.637,00 денари

22. Уредување на влезна рампа на простор пред 
зградата на Општина Охрид
Вредност на проектот 96.972,00 денари

Вкупна вредност на сите реализирани проекти од ЈП 
„Градски гробишта“ е 5.302.508,00 денари

ПРОЕКТИ НА ЈП „НИСКОГРАДБА ОХРИД“

ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид во периодот ноември 2017 
– октомври 2018 година, своето финансиско работење го 
насочи кон исплата на стари долгови по извршни решенија 
и инвестирање на финансиски средства во инфраструктурни 
градежни активности. Исплатени се вкупно 5.008.515,00 
денари по основа на стари долгови од 5 (пет) извршни 
решенија. 

Во овој период  ЈП „Нискоградба Охрид“ –Охрид работеше 
на проектите на Општина Охрид во кои учествуваше 
при изградба на фекална и атмосферска канализација, 
хоризонтална сигнализација како и поплочување со бехатон - 
плочки.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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1 ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА   
       

 ТИП БАРАЊЕ Техн. 
параметри 

ИЗНОС 
поградежнакнига 

Канализација 
м 

1 AK 
Изведба на сливни решетки за 
атмосферска канализација на 
ул.„Кленоец“ 

Ф200  5.0м  
3 сливници 104709.00 5 

2 АК Изведба на атмосферска 
канализација околу Општина Охрид Ф160  34м 114402.00 34 

3 ФК 
Интервенција за поправка на 
канализација во ОУ Св. Климент 
Охридски“ 

 11848.00  

4 ФК Фекална канализација на ул. „ Абас 
Емин“  Ф200 60м 168849.00 60 

5 ФК 

Фекална канализација во с.Лескоец 
на ул.Рашанец (наспроти 
Ветеринарна 
станица) 

Ф200 150м 360376.00 150 

6 ФК+
АК 

Атмосферска и фекална 
канализација по новопроектиран а 
улица Ванчо Питошески - крак 

Ф300   90м  
Ф200  84м 
Ф160 22м 

544831.00 196 

7 ФК Фекална канализација во с.Лескоец 
крак 4 Ф200 70м 126785.00 70 

8 ФК Дислокација на фекална 
канализација Градски Пазар А+Б Ф200 54м 263371.00 54 

9 АК 
Поставување на цевки за 
атмосферска канализација во с. 
Косел 

Ф200 54м 
Ф300 12м 60215.00 66 

10 ФК Фекална канализација на дел од ул. 
Железничка Ф200   26m 111489.00 26 

11 ФК Фекална канализација ул. Радојца 
Новичиќ  Ф200   102m 215758.00 102 

12 ФК 
Одводнување на надворешна чешма 
кај Игралиштето со вештачка трева 
на Спортски центар Охрид 

Ф160   35m 19305.00 35 

13 АК Изведба на сливна решетка на Кеј 
Македонија Ф160  15m 37441.00 15 

14 ФК Набавка и монтажа на цевки за 
Црква Св. Богородица Скребатно Ф160  198m 102802.00 198 

15 ФК 
Дислокација на фекална 
канализација на крак на ул. Јане 
Сандански  

Ф200 78m 350663.00 78 

16 АК 
Изведба на атмосферска 
канализација на Кеј Македонија кај 
Хотел Милениум 

Ф160  44m 103489.00 44 

17 ФК Фекална канализација с. Велгошти 
(уличка под црква) Ф200  96m 464506.00 96 

18 ФК Реконструкција на фекална 
канализација Бул. Туристичка (КАМ) Ф300  24m 261086.00 24 

19 АК Метални капаци и решетки- комплет 
шахти во с. Косел 

 54286.00  

20 АК 
Атмосферска канализација по 
новопроектиран а улица „АСНОМ“ и 
„ПАртизанска“ 

Ф300 300m 1438356.00 300 

 ВКУПНО  1: 4,914,567.00 1553 
 

3 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  
      

1 ВС 
Монтажа и поставување на информативни 
табли за зонско паркирање на територијата на 
Општина Охрид 

 159359.00 

2 ВС Земјани работи за поставување на рампи на 
ул. Македонски Просветители и Горна Порта 

 132205.00 

3 ХС, ВС Хоризонтална и вертикална сигнализација кај 
Горна Порта 

 72832.00 

    ВКУПНО 3: 364,396.00 
 

 

 ТИП БАРАЊЕ Техн. 
параметри 

ИЗНОС 
по градежна 

книга 

1 Ш Изработка на шахта за фекална канализација ул 
„Ристо Чадо“ бр.181 

 40506.00 

2 Ш Реконструкција на фекална канализација 
ул.„Галичица“бр.17 по барање на Зоран Калески 

 103988.00 

3 БЕХ Преуредување на гранитни плочки околу црквата Св. 
Димитрија (Горна Порта) 

 34692.00 

4 БЕХ Поставување на бехатон плочки околу Детско 
Игралиште на плоштад (кај киното) 57m2 64064.00 

5 БЕХ 
Поставување на бехатон плочки за продолжување на 
пешачка патека Бул. Туристичка кај Бензиска Пумпа 
Макпетрол 

149m2 188736.00 

6 БЕХ Санација на оштетени плочки по должина на Кеј 
Македонија 16.5m2 41800.00 

7 БЕХ Партерно доуредување на просторот кај Бензиска 
Пумпа Макпетрол по должина на Бул. Туристичка 75m2 86081.00 

8 БЕХ Поставување на бехатон плочки с. Велгошти (уличка 
под црква) 301 m2 405000.00 

9 Ш Реконструкција на шахти и капаци на фекална 
канализација 

 300000.00 

 ВКУПНО  2: 1,264,867.00 
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ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ  НА УЛИЦА И ШАХТИ 

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

• НАБАВКА НА ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА 
СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА – ЦИСТЕРНА во вредност 
од 1.416.000,00 денари со ДДВ.
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ПРОЕКТИ НА ЈП „ГРАДСКИ ПАЗАР“

Во склоп  на редовните дејности коишто ги извршува ЈП 
„Градски пазар“, извршува и дополнителни (градежни) 
дејности, со коишто успешно функционира.

• Во периодот од јануари месец е поставена метална 
заштитна ограда на мостот во с. Орман и с. 
Лакочереј на реката Сушица.   

• Поставена е метална заштитна ограда околу 
општинската зграда.  

Покрај извршувањето градежни активности, Јавното 
претпријатие извршува и санација на оштетени веќе 
постоечки објекти:

• Санирана е  металната заштитна ограда на 
спортското игралиште во с. Лескоец, во с. Горно 
Лакочереј, а се постави, санира и реконструира 
и металната заштитна ограда на фудбалското 
игралиште во с. Лакочереј. 

• На новоизградената пешачка патека кај населбата 
„Канео“ се санираа клупите и заштитните огради.

• Нови огради се поставија кај игралиштето во 
нас. „Далјан“, детското игралиште кај „Стобекс“, 
детското игралиште на ул. „Пере Тошев“, нас. 
„Билјанини извори“, огради се поставија и во 
близина на социјалните згради, во нас. позната како 
„Бараки“, а се изврши санација и реконструкција 
на повеќенаменско детско игралиште кај зградата 
на „Трудбеник“.

• Континуирано се одржува сообраќајната 
сигнализација низ градот, а  се изврши и 
поставување на сообраќајни знаци на потребни 
локации, како и сообраќајни знаци за „издаденост 

на патот“, за принудно намалување на брзината.
• Беше ограден зелениот пазар, се изврши 

реконструкција на истиот,  се покри со церади, а се 
постави и дополнително осветлување.

• Во текот на летниот период се изгради ново  мини 
пазарче на ул. „Сирма Војвода“ бр. 7 кај (ЈЗУ 
„Општа болница“), со што се овозможија подобри 
услови за продавачите коишто ги изложуваа 
своите производи на несоодветни услови, а и за 
купувачите коишто станаа посигурни во квалитетот 
на купените производи.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ТУРИЗАМ
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ

ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ТАКСА 
НА ВРШИТЕЛИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД 
МАЛ ОБЕМ

Општина Охрид во континуитет обезбедува финансиска 
поддршка на вршителите на угостителска дејност од мал 
обем. Во текот на 2017 година поддршката се манифестираше 
преку поврат на финансиски средства во износ од 50% 
од извршената уплатена такса за привремен престој. 
Една од целите на оваа активност покрај обезбедувањето 
финансиска поддршка на станоиздавачите, е и поттикнување 
на приватните станоиздавачи да ја пријавуваат таксата за 
привремен престој што придонесува до подобра евиденција на 
гостите кои престојуваат во Охрид.  

Во текот на 2018 година Општина Охрид донесе нов 
правилник кој предвидува висината на субвенцијата да 
изнесува 100% од уплатените средства кон Општина Охрид 
(односно 80 % од уплатената ТПП). Средствата ќе се 
доделуваат исклучително со претходно поднесено барање и 
спецификација за директно реинвестирање во сместувачкиот 
капацитет. Целта на оваа мерка е да се подигне нивото на 
капацитетите кои ги нудат давателите на услуги од мал обем.

За периодот јули – декември 2017 година исплатени се 
491.635,00 денари. За  2018 година за периодот од јануари до 
јуни предвидени  се 182.336,00 денари за оваа намена.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА „ПРОМОТИВНА ТУРА 2018“

Поддршката на развојот на туризмот е секогаш во фокусот 
на развојните програми на Општина Охрид. Една од 
најуспешните форми на директна промоција на туристичкиот 
потенцијал, производ и понуда, претставува организацијата 

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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на промотивните тури за  деловен престој на претставници 
на туристички организации (агенции, туроператори, 
авиопревозници) и медиуми од таргетирани странски земји, 
кои престојуваат во Охрид 3-4 дена, при што се запознаваат со 
туристичкиот потенцијал на градот и околината и остваруваат 
повеќе деловни средби со претставници на туристичкиот 
сектор од Охрид. Со оглед на воведувањето на нови чартер 
- летови од Талин за Охрид, оваа година во соработка со 
Агенцијата за промоција на туризмот на РМ, во фокусот на 
промотивната туристичка стратегија беа  претставници на 
повеќе естонски медиуми. Како резултат на оваа посета, за 
прв пат на овој нов туристички пазар  се објавени и првите 
репортажи за Охрид.

Искористени средства за оваа намена изнесуваа  25.150,00 
денари.

ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД ВО СТРАНСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ 
И ПИШАНИ МЕДИУМИ

Со цел приближување на туристичкиот потенцијал на 
Охрид до граѓаните од претходно таргетирани земји, Охрид 
континуирано беше промовиран во повеќе туристички 
магазини и списанија од Естонија, како туристичка 
дестинација со директни чартер - летови кон Охрид.

Финансиските средства за оваа намена изнесуваа 135.300,00 
денари.

ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД ВО ТИРАНА – 
Р. АЛБАНИЈА

Во насока на меѓународна промоција на туристичкиот 
потенцијал Општина Охрид се претстави на Меѓународниот 
саем за туризам во Тирана во соработка со  Агенцијата за 
промоција на туризмот на РМ. Пред бројните учесници, 
гости и претставници на туристички агенции, туроператори, 
медиуми и новинари беа презентирани културно – 
историските знаменитости, природните богатства, различните 
форми на активен туризам, како и богатата содржина на 
сместувачките капацитети во Охрид.  

Финансиските средства изнесуваа 16.500,00 денари

ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР ПОАКТИВНО ВКЛУЧЕН 
ВО ОДЛУКИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

На иницијатива на градоначалникот на Охрид, Јован 
Стојаноски, Општина Охрид започна со одржување на 
редовни работни средби со претставници од Хотелската 
асоцијација на Македонија, претставници на туристички 
агенции, приватни станоиздавачи и претставници од 
угостителскиот еснаф. Целта на овие средби е во насока на 
зајакнување на меѓусебната соработка, заеднички настап на 
саеми и други промотивни манифестации, како и активна 
соработка и согледување на тековните состојби, со цел 
подобрување на условите и понудата на Охрид кон сите 
туристи и посетители. Туристичките работници ја поздравија 
иницијативата и заложбите на градоначалникот Стојаноски 
и тие директно да придонест во носењето одлуки, коишто ќе 
го олеснат понатамошното работење, а бенефитот ќе  биде 
изразен во побрзиот туристички развој на Охрид.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ОРГАНИЗИРАЊЕ НА  МАНИФЕСТАЦИЈАТА „БЕЛО 
ЛЕТО“

Општина Охрид традиционално почетокот на туристичката 
сезона го означува преку организација на манифестацијата 
„Бело лето“.

Манифестацијата „Бело лето“ се одржа на 14 јули 2018 
година. Официјалниот почеток на туристичката сезона се 
означи со концертот на Масимо Савиќ во Античкиот театар, a 
забавата продолжи со настапот на локални диџеи на сцената 
пред градското пристаниште. Веднаш по нив, се претстави 
ѕвездата на вечерта – германскиот суперстар Дј – DJ Tomcraft.

Потрошени средства во износ од 200.000,00 денари.

СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ МЕСТА

Со цел подигнување на квалитетот на туристичката 
инфраструктура,  Општина Охрид пристапи кон обезбедување  
бесплатен интернет пристап на три најпосетувани локации во 
општина Охрид во времетраење од 1 година, и тоа поставена 
е опрема и пуштен е во употреба бежичниот хотспот интернет 
на 3 локации:

 -Плоштад „Св. Климент Охридски“;
 -Плоштад „Крушевска Република“ – Чинар и
 -Плаошник.

Воедно, Општина Охрид пристапи кон подигнување 
на квалитетот на сигнализација на туристичките места 
преку поставување информативни табли на 82 туристички 
локалитети (културно - историски споменици) во градот. 

Со оваа активност, значајно се подобрува промоцијата на 
културно-историското наследство на градот во туристички 
цели.

Финансиските средства за реализација на оваа активност се  
279.183,00 денари.

ФИНАНСИРАЊЕ НА МИКРОПРОЕКТИ ЗА 
ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 
ТУРИЗМОТ ВО ОХРИД

Во рамки на објавените јавни повици за финансирање на 
проекти од областа на одржливиот локален економски развој 
и туризмот за 2017 и 2018 год., од пристигнатите проектни 
предлози, беа избрани повеќе проекти од различни области. 
Целта на оваа проектна активност е финансирање на проекти 
од јавен интерес во насока на поддршка на локалниот 
економски развој.

Вкупно реализирани средства во износ од 2.149.090,00 
денари. 

ПОСТАВУВАЊЕ НА ДВА ЈАВНИ ТОАЛЕТИ ВО ОХРИД

Во рамки на програмата за 2017 на ЈЗПР за Општина Охрид 
беше предвидена набавка и поставување на два јавни тоалети. 
Локациите се одредени согласно програмата за поставување 
урбана опрема (Горна порта и ТЦ „Амам“), истите се 
поставени кон крајот на 2017 година, а во функција се ставени 
во 2018 година.

Вкупна вредност на целиот проект е 3.352.351,00 денари.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ОДРЖАНИ РАБОТНИ СРЕДБИ И ЈАВНИ ТРИБИНИ 
СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ТУРИСТИЧКО-
УГОСТИТЕЛСКИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНИТЕ ЗА ТУРИСТИЧКА И УГОСТИТЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Претставници од Секторот за туризам и локален економски 
развој, одржаа неколку работни состаноци со претставниците 
на туристички агенции, туристичките водичи  и приватните 
станоиздавачи од Охрид. На средбите туристичките 
работници беа информирани за сите дотогаш предложени 
мерки од Министерството за економија, а кои се однесуваат 
на предложените измени на законите за угостителска и 
туристичка дејност. На овие средби беше дискутирано за 
мислењето на директно инволвираните лица во туризмот 
и сите нивни предлози беа сублимирани во еден заклучок 
и  претставници од локалната самоуправа го доставија до 
Министерството за економија за негово инкорпорирање во 
измените на законот.

ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД ВО БЕЛГРАД, 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Охрид традиционално секоја година за време на 
одржувањето на Меѓународниот саем за туризам во Белград ја 
организира „Охридската вечер“.

„Охридската вечер“  оваа година се одржа на 22.02.2018 г. 
во ресторанот „Амфора“, на која присуствуваа голем број 
на туроператори и новинари од Р. Србија. На вечерата се 
подготвуваше традиционална охридска и македонска храна и 
пијалаци. 

Од самата промоција беа остварени голем број на контакти 
за понатамошна соработка како и објавени повеќе натписи и 
репортажи во пишани и електронски медиуми во Србија.

За оваа намена се искористија финансиски средства во висина 
од  285.781,00 денари.

ПРОДОЛЖИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЕВРОПСКИОТ 
ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТ „LAKTIVE TOURISM“

Во рамките на продолжителните активности  на европскиот 
проект „LAKtive Tourism“ од COSME Програмата на 
Европската Унија, во Охрид престојуваше група на туристи 
сениори од Шпанија, како и делегација  на Општина 
Манзанарес  Ел Реал предводена од градоначалникот на 
Општината. Главната цел на овој проект е продолжување на 
туристичката сезона со патувања на туристи сениори во ниска 
и средна сезона, како и креирање на туристички производи во 
согласност со спецификите на туристичките дестинации.

ФОРМИРАНА ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА - (ЛАГ)

Во мај 2018 г. во просториите на Општина Охрид се одржа 
основачкото собрание на Локална акциона група (ЛАГ), 
-Агро концепт, каде што  присуствуваа градоначалниците 
на Општина Охрид и Општина Дебарца, Јован Стојаноски 
и  Зоран Ногачески и чинители на јавниот, граѓанскиот, 
невладиниот и бизнис - секторот. Водејќи се од концептот на 
кој е заснован ЛАГ, а кој се однесува на развој на руралните 
заедници преку вклучување на чинителите на јавниот, 
граѓанскиот и бизнис - секторот кој работи на територијата 
на општина Охрид и општина Дебарца се пристапи кон  
активности за основање на ЛАГ. Географскиот опсег на 
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ЛАГ ги опфаќа руралните делови на територијата на двете 
општини. Целта на формирањето на ЛАГ е користење на 
средства од ЛЕАДЕР Програмата со кои би се финансирале 
активности во насока на развој на руралните заедници.

МАНИФЕСТАЦИИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ

Во организација на Општина Охрид, Сектор за туризам 
и локален економски развој, и оваа година се одржаа 
манифестациите „Денови на мед“, „Вино и сирење“ и 
„Охрид крафт експо“ во периодот од 07 до 14 август 2018 
г. на плоштадот „Крушевска Република“. Посетителите на 
овие манифестации имаа можност повеќе да се запознаат со 
локалните производи на ова поднебје.

Манифестацијата „Денови на мед“ се одржа во период од 
07 до 09 август, 2018 г. на која беа промовирани медот и 
производите од мед, а истата беше одлична можност за 
охриѓани и гостите во Охрид да вкусат квалитетен мед и 
производи од мед.

Фестивалот „Вино и сирење 2018“ се одржа од 10 до11август 
2018 г. Овој фестивал ги има сите предуслови на своевиден 
регионален мини - саем на кој се презентираат виното и 
сирењето од пограничниот регион Охрид-Преспа, како дел од 
традиционалната гастрономија, а заради неговата корисност 
се очекува да прерасне во значаен туристички настан во 
Охрид, вистинска можност за презентација на новите техники 
на маркетинг и продажба, поттикнување на партнерски врски 
и воведување дополнителни стимулативни мерки.

Веднаш после фестивалот „Вино и сирење 2018“ продолжи и 
манифестацијата „Охрид крафт експо“ (12-14 август 2018 год.). 

Целта на оваа манифестација е да да го промовира 
занаетчиството и занаетчиите, односно нивните производи 
и услуги, да го доближи занаетчиството до младите луѓе, 
до граѓаните и до институциите, да поттикне континуирана 
кампања за промоција на занаетчиството како фактор за 
економски развој, за зачувување на традицијата и културата на 
нашата земја, како и можност за подобрување на квалитетот 
на живеење на граѓаните кои се занимаваат со занаетчиска 
дејност.

„ОХРИДСКА СОФРА 2018“

Годинешната туристичко-промотивна манифестација, 
традиционално се одржа на просторот до црквата Успение на 
Пресвета Богородица во селото Скребатно. Манифестацијата, 
што традиционално ја организира Општина Охрид, преку 
Секторот за туризам и локален економски развој, помина 
во несекојдневно дружење и уживање во вкусовите на 
традиционалната охридска кујна, а посебен белег и даде 
натпреварот за подготовка на ѓомлезе.

На туристичко - промотивната манифестација „Охридска 
софра“, на која  покрај учесниците имаше и бројни гости, 
меѓу кои и странски туристи се обрати градоначалникот 
Јован Стојаноски, кој рече дека традиционалните рецепти 
за подготовка на домашна храна, претставуваат вистинско 
богатство на нашите домаќинства и неисцрпна можност за 
туристичка промоција на Охрид.

Покрај ѓомлезето, присутните, на поставените штандови 
можеа да вкусат бројни специјалитети од охридската кујна и 
здрава храна што се произведува во охридскиот регион.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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„ГАСТРО ТУРА 2018“ – „TASTE OHRID“

Еден од најголемите настани од областа на гастрономијата во 
Охрид претставува манифестацијата „Охрид Гастро тура 2018 
– Taste Ohrid“. Првото издание на овој настан привлече бројни 
гости и посетители од земјава и странство кои имаа можност 
да вкусат специјалитети подготвени од врвни готвачи, меѓу 
кои е и шефот со „мишелин ѕвезда“ Џорџо Дијана.

Со локални продукти врвни светски готвачи приготвуваа 
исклучителни специјалитети кои треба да се најдат во 
менијата на охридските угостителски објекти и ќе носат 
уникатни  имиња  специфични за Охрид и регионот. На 
настанот покрај Џорџо Дијана, учество во подготовката на 
храната како и со одржување на мастер класови, зедоа и 
Романецот Раду Зарнеску и Србинот Ѓорѓе Костиќ.

Во рамки на  „Охрид Гастро тура 2018 – Taste Ohrid“ на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, се одржаа 
два мастер класови за студентите и локалните готвачи од 
градот, како и за менаџерите на угостителските објекти. 

Целта на овој настан е преку готвење со исклучително 
домашни – охридски производи, да изнајдат начин за 
изработка и подготовка на нови специјалитети како и нивно 
вклучување во менијата на локалните угостители, а со тоа да 
допринесат во збогатувањето на туристичкиот производ на 
градот.

 Во рамки на оваа манифестација се одржаа две велосипедски 
тури  низ прекрасните предели на Националниот  парк 
„Галичица“ и околу Охридското Езеро. 

ПРОЕКТ “IRC HERMES”

Имплементација на проект „Интеррегионално управување 
со културното наследство Е-систем -ИРК-ХЕРМЕС“ во 
рамки на Интеррег Програмата Балкан-Медитеран 2014-
2020. Вкупен буџет на проектот е 1.022.720,00  евра од кои 
за Општина Охрид  121.450,00 евра. Проектот се однесува 
на дигитализација на културното наследство преку повеќе 
активности и е во почетна фаза на реализација. 

„OHRID CALLING 2018“

Светски познатите диџеи, Dimitri Vegas и Like Mike, Jax Jones 
и Roger Sanchez и Armin Van Buuren беа дел од годинешното 
издание. „Ohrid Calling 2018“ претставуваше вистински 
спектакл од светски размери.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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КУЛТУРА

Новата локална самоуправа во Охрид со  доаѓањето 
на власт, започна низа активности за промоција на 
Охрид како главен туристички центар во државата 

и  подигнување на нивото на понудата за гостите во текот на 
целата година.
 
Во таа насока, стартуваше и пилот- проектот  „ Од 20 до 20 
– СИТЕ ВО ОХРИД“ кој траеше од 20 декември 2017 до 20  
јануари 2018 година.
 
Идејата е да се изгради манифестација која ќе носи сопствен 
печат , ќе се одржува традиционално и ќе се надградува 
секоја година. Основната интенција на оваа акција е 
еден од најатрактивните периоди во текот на годината - 
Новогодишните и Божиќните празници, Стара нова година и 
Водици, да станат препознатливи во  туристичката понуда на 
Охрид.
 
Главниот дел од настаните ќе се одвиваат на посебно уредени 
простори во центарот на градот, на неколку различни сцени 
: градскиот плоштад, малиот плоштад  кај поранешната 
библиотека, плоштадот кај Чинарот, а една од сцените е 
и  плоштадот кај  новата Фонтана кај мини -маркет, со што  
забавата се одвива во целиот град. Генералната замисла е 
во овој период од годината, целиот град да дише како една 
голема сцена.
 
Покрај постојните традиции во градот во овој дел од годината, 
проектот воведе и нови содржини: „Игри без граници“ во 
центарот на градот, театарски дел и изложби на отворено и  
посебната акција за најмладите „Од срце за Охрид“.  Покрај 
овие, се одржаа и многу други настани како трки на Дедо 
мразовци, трки на келнери, ден на виното, и  други.
 ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ
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Како една од најатрактивните содржини во овој период, 
беше замислен и „Чоколадниот новогодишен свет“ - посебна 
манифестација во склоп на главната, лоцирана на делот од 
„Бистро - Корнер“ на влезот во чаршијата до фонтаната кај 
Чинарот. Овој дел треба да биде посебно украсен со чадори и 
тезги по должина на  улицата и околу фонтаната. Таму ќе има 
и посебна бина, каде секојдневно ќе има музика,  Дедо Мраз и 
аниматори за најмладите. 
 
Пилот -изданието на овој вид  прослава на Нова година во 
Охрид, донесе свежина во славењето на празниците. Деновите 
пред Нова година се искористија за забави со најмладите 
на градскиот плоштад и посебно прилагодената куќа за таа 
намена. 

Се изведуваа театарски претстави, мини-концерти, забава со 
музика од детските фестивали, се претставија и најмладите од 
најголемиот дел од охридските основни училишта и градинки, 
а целата забава беше со организирана музичка програма и 
доаѓање на Дедо Мраз.
 
Деновите околу Нова година донесоа дваесеттина настани 
како: „Баскер фест“, Вино фест, промоција на книгата „Охрид 
во 10“, Фестивал на графити и модерна уметност и изложба на 
фотографии од Охрид.

Во рамките на  новогодишниот викенд настапија: „Камелеон“, 
„Фолтин“, Мартин, Мила, Даниел Кајмаковски, Анита 
Мицова, ансамбл „Билјана“, Бени и „Нон -Стоп“, Петар 
Маркоски и „Суперхикс“. Следуваа и настапите на High Volt-
age, Александар Митевски, Драган Б. Костиќ, „Силви Бенд“, 
„Балкан Џем“, Ирма Гогова, Емилија Петровска, Билјана 
Буџаковска, Ивана Коскоска, Ѓоко Танески, Сергеј Четковиќ, и 
„Љубојна“.

„БАДНИКОВА ЛИТИЈА“

Во соработка со Македонската православна црква,  
Детската градинка „Јасна Ристеска“, основните училишта 
и Здружението за грижи и воспитување на деца, а под 
покровителство на градоначалникот на Општина Охрид 
успешно, со масовно присуство на граѓани, беше реализирана 
верската манифестација „Бадникова литија“.

ПОДДРШКА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРАЗНИКОТ 
ВАСИЛИЦА

Со логистичка поддршка на Општина Охрид и општинските 
јавни претпријатија беа помогнати  урбаните и месните 
заедници  во организациските подготовки за  продолжување 
на долговековната православна традиција за дочек на Стара 
нова година - Василица.

„ВАСИЛИЧАРСКИ КАРНЕВАЛ – КУРАТИЦА“

Во организација на  Општина Охрид и МЗ „Куратица“ по 
јубилеен 20-ти пат во с Куратица се одржа традиционалниот 
„Василичарски карневал“.

БОГОЈАВЛЕНИЕ – ВОДИЦИ 2018
Под целосно покровителство на Општина Охрид се 
реализираа најзначајната и најголемата верска манифестација  
во Македонија и во целокупниот православен свет  
Богојавление – Водици.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ОПШТИНА ОХРИД ДАДЕ ЗНАЧАЈНА ПОДДРШКА ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА „ДЕНОТ НА РИБАРИТЕ“

Финансиска и логистичка поддршка на богатата културно - 
уметничка програма  по повод - Денот на рибарите.

150 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ЕФТИМ 
СПРОСТРАНОВ 

Во соработка со НУ Центар за култура „Григор Прличев” и  
НУ Завод и Музеј – Охрид, се одбележа Јубилејот: 150 години 
од раѓањето на Ефтим Спространов.

125 ГОДИНИ ОД ЛОВОРОНОСЕЦОТ ГРИГОР 
ПРЛИЧЕВ

Во соработка со НУ Центар за култура „ Григор Прличев“, 
Градската библиотека „Григор Прличев“ и ОУ „Григор 
Прличев“, во рамките на годинешните „Прличеви беседи“, се 
одбележа Јубилејот: 125 години од смртта на ловороносецот 
Григор Прличев. 

Во дводневното чествување на охридскиот и македонскиот 
книжевен великан, во неговата   родна куќа се одржа 
манифестацијата „Стихови и звуци за Прличев“, на која  за 
неговото вонвременско значење  беседа одржа  проф. д-р 
Виолета Пирузе – Тасевска. 

На свеченоста беа  доделени  и пофалниците за 
првонаградените на литературниот конкурс  што 
традиционално  го распишува  Основното училиште „Григор 
Прличев“

110 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ГЕМИЏИЈАТА МАРКО 
БОШЊАКОВ

Во соработка со  Историски архив – Охрид и членовите од  
историските секции при основните училишта  одбележан е 
Јубилејот: 110 -  години од смртта на охридскиот гемиџија 
Марко Бошњаков.

ОРГАНИЗИРАНА БЕШЕ ИЗЛОЖБА „МОСКВА ДЕНЕС“

Во соработка со Амбасадата на Руската Федерација, 
почесниот конзулат на Русија во Охрид, Музеј на  град Скопје 
и НУ Завод и Музеј – Охрид  беше отворена  изложба на 
фотографии под наслов „Москва денес“.

„ВЕЛИГДЕНСКИ БАЗАР 2018“

Во соработка со детската градинка „Јасна Ристеска“, 
учениците од основните училишта, учесниците од 
детскиот музички фестивал „Распеано рибарче“ и јавните 
претпријатија, со традиционален „Велигденски базар“ се 
одбележа големиот христијански празник -  Воскресение 
Христово – Велигден.

140 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ВОЈВОДАТА ХРИСТО 
УЗУНОВ

Во соработка со  Општина Другово, ОУ „Христо Узунов“, 
Здружението на граѓани „Христо Узунов“, Македонската 
православна црква и НУ Завод и Музеј –Охрид  достојно беше 
одбележан Јубилејот: 140 години од раѓањето и   годишнината 
од херојската погибија на војводата Христо Узунов.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА СЕСЛОВЕНСКИТЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Во соработка со основните и средните училишта со пригодна 
културно – уметничка програма и награди  за најдобрите 
ученици  свечено беше одбележан 24 Мај – Денот на 
сесловенските просветители.

ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 
ОДРЖАН ДЕТСКИОТ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ 
„РАСПЕАНО РИБАРЧЕ“

На 25 мај, под покровителство на градоначалникот на 
Општина Охрид, се одржа јубилејното дваесетгодишно 
издание на детскиот музички фестивал „Распеано рибарче“.

1100 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО НА СВЕТАТА 
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Во соработка со МПЦ и Комисијата за верски заедници, со 
бројни културни, научни, спортски и образовни настани 
организирани на локално и државно ниво се одбележа 
големиот Јубилеј: 1000 години од основањето на светата 
Охридска архиепископија. 

Во чест на големиот јубилеј, на 24.05.2018 година,  на 
градскиот плоштад „Св. Климент Охридски“ се одржа 
концерт на македонската рок–група „Мизар“. На 26.05.2018 
година во НУЦК „Григор Прличев“ се одржа целовечерен   
концерт на Женскиот камерен хор „Св. Злата Мегленска“. 
На 27.05.2018 година, во црквата Св. Софија  во чест на 
милениумскиот настан, се одржа Свечена академија и концерт 
на Македонската филхармонија. 

На 28.05.2018 година во катедралната црква Св. Софија се 
одржа  света  архиерејска литургија на која присуствуваа 
високи државни и црковни претставници. Исто така, на 
28.05.2018 година, во рамките на одбележувањето на големиот 
јубилеј на светата Охридска архиепископија, повеќе од 1500 
ученици од основните и средните училишта одржаа дефиле од 
охридскиот Чинар до црквата Света Софија (по „Патеката на 
светлината“).

ЧЕТВРТО ИЗДАНИЕ НА УЛИЧНИОТ ФЕСТИВАЛ 
„БАСКЕРФЕСТ“

Во периодот од 08 до 10 јуни 2018 г. низ охридската чаршија 
и градскиот плоштад се одржа четвртото издание на 
меѓународниот фестивал на улична уметност „Баскерфест“.

ИФТАРСКА ВЕЧЕР 2018

Во организација на Општина Охрид, а во соработка со 
ИВЗ, на плоштадот „Крушевска Република“, во чест на 
големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, се одржа 
традиционалната  ифтарска вечер.

„КАНЕОФЕСТ“ 2018

На 30.06.2018 година, во организација на „КАНЕОФЕСТ“ 
Д00ЕЛ, а со поддршка на Општина Охрид, се одржа 
годинешното издание на  интернационалниот музички 
фестивал „КАНЕОФЕСТ“.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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„СЛОВЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА“ 

На сцената на Долни Сарај се одржа традиционалното 
издание на фестивалот „Словенија во Македонија“. Дувачки, 
тамбурашки оркестри, хорови, мажоретки и 31 фолклорна 
група со над 800 учесници ја презентираа словенечката 
музика. Фестивалот се одржа во соработка со Амбасадата на 
Република Словенија во Република Македонија.

„БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И 
ИГРИ“ 2018

Со поддршка на Општина Охрид, а под покровителство на 
претседателот на Собранието на Република Македонија, се 
одржа 57. издание на најстарата музичко – сценска фолклорна  
манифестација „Балкански фестивал на народни песни и 
игри“.

100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА БОРИС ЧИПАН 

Во Куќата на Уранија, во организација на Архитектонскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Општина 
Охрид, Музеј на град Скопје и Македонската академија на 
науките  и уметностите се одбележа Јубилејот: 100 години од 
раѓањето на Борис Чипан.

58. ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ „ОХРИДСКО ЛЕТО“

Со финансиска и логистичка поддршка на  Општина Охрид, а во 
организација на НУ „Охридско лето“  се одржа 58. издание на 
светски реномираниот меѓународен  фестивал „Охридско лето“.

„ПОЕТСКА НОЌ ВО ВЕЛЕСТОВО“ 2018

Со финансиска и  логистичка поддршка на  Општина Охрид, 
а во организација на Здружението на граѓани „Поетска ноќ 
во Велестово“ се одржа  јубилејното триесетто издание на  
културната манифестација  „Поетска ноќ во Велестово“.

„НА ЗАЈДИСОНЦЕ ВО ТРПЕЈЦА“ 2018

Под покровителство на Општина Охрид, а во организација на 
здружението „За Трпејца со љубов“, во периодот од 20 до 28 
јули 2018 г., се одржа културно–забавната манифестација „На 
зајдисонце  во Трпејца“.

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Со пригодна културно – уметничка програма   и полагање 
свежо цвеќе пред спомен - обележјето во градскиот парк беше 
одбележан  2 Август – Денот на Републиката.

„ВЕЧЕР НА ЖИВКО ЧИНГО“

Во целосна организација на Општина Охрид се одржа 
традиционалната културна манифестација „Вечер на Живко 
Чинго“, на која беше доделена наградата „Живко Чинго“ за 
најдобар кус расказ. 

„БАЗАР НА ОХРИДСКИ РАКОТВОРБИ“

Под покровителство на Општина Охрид, НУ Завод и Музеј- 
Охрид, во периодот од 22 до 27 август 2018 г. се одржа „Базар 
на охридски ракотворби“. 

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ЗА И ОД КИРО 
ГЛИГОРОВ“

Во Куќата на Уранија, во рамките на одбележувањето на 25- 
годишнината од зачленувањето на Република Македонија во 
00Н, се одржа промоција на книгата „За и од Киро Глигоров“.

 
„ОХРИДСКИ ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ“ 2018

Со поддршка на Општина Охрид, а во организација на 
Здружението на граѓани „Охридски хор“ и оваа година 
успешно беше реализирано 11. издание на  Меѓународниот  
охридски  хорски фестивал. 

ОДБЕЛЕЖАНИ 105 ГОДИНИ ОД ОХРИДСКОТО 
ВОСТАНИЕ

Во организација на Општина Охрид, со пригодна свеченост 
и историски час се одбележа Јубилејот: 105 години од 
Охридското востание.
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ 
„ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ“ 2018

Со поддршка на Општина Охрид, а во организација 
на Здружението „Охрид фест” се одржа 25. издание на 
Интернационалниот музички фестивал „Охридски трубадури“ 
2018.

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА МИРОТ

Во организација на  Општина Охрид и 00 на Сојуз на борци 
на Охрид и Дебарца, основните училишта и најмладите од  
детската градинка „Јасна Ристеска“,  со хепенинг и пораки за 
мир, беше одбележан  21. Септември – Меѓународниот ден на 
мирот.

30. ИЗДАНИЕ НА „ОХРИДСКИ СТАРОГРАДСКИ 
СРЕДБИ“

Во организација на  НУ Центар за култура „Григор Прличев“,  
а со поддршка на Општина Охрид,  се одржаа   јубилејното 
30. издание на културната манифестација „Охридски 
староградски средби“.

РЕКОНСТРУИРАН ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ВО 
ВЕЛГОШТИ

Реконструкцијата на Домот на културата во Велгошти, којшто 
започна изминатата година, целосно заврши оваа година. 
Вкупната вредност на овој проект изнесува 9.969.517,00 
денари.
 

РЕКОНСТРУИРАН ДОМОТ НА КУЛТУРА ВО ЛЕСКОЕЦ

Реконструкцијата на Домот на културата во Лескоец целосно 
се реализира во текот на 2018 година.

Вкупната вредност на овој проект изнесува 2.011.189,00 
денари.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ
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Создавањето услови за спортување на сите генерации, 
за правилен физички развој на младите генерации преку 
изградба, реконструкција и опремување на спортските 
сали, фудбалски игралишта, организирање и поддршка на 
најразлични спортски настани и активности како и поддршка 
на талентирани спортисти се трајна определба на Општина 
Охрид во сферата на спортот.

Општина Охрид кога станува збор за младите и спортот  
вложува и понатаму ќе вложува и посветено ќе работи врз 
развивањето и насочувањето на потенцијалот на младите од 
причина што добрите навики се развиваат рано и физички 
активните деца веројатно остануваат активни и кога ќе 
пораснат.

Направена е целосна  анализа на состојбата на спортските 
терени со програма за целосна санација и  приоритет за 
изградба на спортски терени односно повеќенаменски 
игралишта таму каде што ги нема.

Издвоена е поддршка на спортските клубови преку 
субвенционирање на трошоци за користење на спортски 
терени на ЈП „Билјанини извори“-Охрид , субвенции  
користат: РК „Охрид 2013“, РК„Лихнид“, КК „АВ“, КК 
„Колибри“, КБ „ГолденТим“, Црвен Крст - Охрид, ГФК 
„Охрид Лихнидос“, ЖФК „Билјанини извори“, ОФС 
Охрид, ФК „ОСК Фер Плеј“,  ФК „ЛА МАСИА“,  ФК„ФЦ 
Копенхаген“, ФК „Еврофудбал 2 Вардар“, ФК „Охрид Топ 
Тим“, КК „Чоле“, БЏЏ „Д СТРОНТЕС“, АК „Охрид“, ТК 
„Охрид“ ,ПШ „Делфини 2012“ и ПК „Охридски Бранови “.
  

СПОРТ

ЕДНА ГОДИНА ПРОМЕНИ

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ

8382



1 ГОДИНА ПРОМЕНИ ОПШТИНА ОХРИД 2018 ОПШТИНА ОХРИД 2018

ПРЕГЛЕД НА КЛУЧНИТЕ МЕРКИ И ПРОМЕНИ
РЕАЛИЗИРАНИ ВО ПРВАТА ГОДИНА ОД МАНДАТОТ

НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
ПРОФ. Д-Р ЈОВАН СТОЈАНОСКИ

ОКТОМВРИ 2017 – ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Изработка:
Одделение за односи со јавност -Општина Охрид  

Охрид, ноември 2018 г. 

Покрај тоа Општина Охрид свое учество во организација и 
финансиско - техничка поддршка даде за следните настани:

1. „Охрид Трчат 2018“;
2. Балканско првенство во триатлон 2018;
3. Баскет 3x3 серија – турнир на градскиот плоштад;
4. РК „Охрид“ – Охрид;
5. ГФК „Охрид Лихнидос“ – Охрид;
6. Ватерполо викенд турнир на ветерани на градското 

пристаниште;
7. Отворени фудбалски школи 2018;
8. Санација на простории на ФК„Лакочереј“ и ФК„Воска“ 
9. Реконструкција на трибини и терен со вештачка трева 

како и хортикултурно уредување.

ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ

8584



ОПШТИНА ОХРИД 
„Димитар Влахов“ 57

6000 Охрид, Македонија
тел.: (046) 262-492   и   (046) 262-493

факс: (046) 262-496 П.фах 125
odnosisojavnost@ohrid.gov.mk

www.ohrid.gov.mk


