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Врз основа на член 26,точка 1,2 и 3 од Законот за рамномерен регионален развој на
Република Македонија (Сл. Весник на РМ 63/07), а во согласност со член 4, став 1
точка 8 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Североисточниот плански
регион, Центарот за развој на Североисточниот плански регион подготви:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕРГИОН 2015-2019 ЗА 2017година
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточниот
плански регион 2015-2019 година го опфаќа периодот јануари - декември 2017 година.
Во координација со 6-те единици за локална самоуправа во Североисточниот плански
регион Центарот за развој на СИПР, реализираше активности во 2017 година согласно
утврденитени стратешки цели и приоритети во едногодишниот акционен план за 2017
година.
Годишниот Извештај за спроведување на програмата за развој на Североисточниот
плански регион 2015-2019 за 2016, опфаќа активности поврзани со реализација на
проекти реализација на проекти финансирани преку Програмите за рамномерен
регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален
развој, проекти финансирани од фондовите на Европската Унија и други донатори.
Во Годишниот извештај се опфатени и проекти од областа на Регионалниот развој
финансирани преку другите линиски министерства во Р. Македонија, а кои се
совпаѓаат со стратешките цели на Програмата за развој на СИПР 2015-2019, како и
проекти во кои Центарот се јавува како партнер или за истите има добиено
информација за нивното спроведување.
Визијата на Програмата за развој на Североисточниот плански регион упатува на
целите кои треба да се постигнат:

Визија на СИПР:
Визијата на Североисточниот регион е јасна замисла за посакуваниот и реално
остварлив напредок во развојот. Визијата е дефинирани врз основа на
резултатите од анализата на постојната состојба, особено на трендовите во
различните развојни карактеристики на регионот, како и можностите за развој
или поточно кажано финансиските можности за имплементација на програмата.

Североисточниот плански регион е социо-економски развиен регион,
кој подинамично се развива, со повисока стапка на економски раст,
поразвиена инфраструктура, чиста животна средина и подобар
квалитет за живот.

Стратешките цели, главните приоритети и мерки се основна алатка за следење на
успешноста за реализирање на поставените цели во Програмата за развој на
Североисточниот плански регион.

Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален
развој за 2015 година чија реализација е завршена во 2017 година:
На 04.05.2015 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 14-398/1
по програмите за регионален развој на Министерството за Локална Самоуправа (Биро
за РР) за 2015година чија имплементација е завршена во 2017 година. Во рамки на
проектот: Градба на регионално туристичко биро, уредување на излетнички места и
зголемување на сместувачките капацитети во Североисточниот плански регион:
1. Под-Проект - Градба на регионално туристичко биро во Кратово
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

2. Под-Проект - Опремување на старо школо во Старо Нагоричане
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

3. Под-Проект - Адаптација на општествен простор во соби за престој на
туристи, с. Отошница, општина Ранковце – Фаза 1
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

Мерка

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 14-926/1 од 18.11.2015 и Анекс на Договор
бр.14-1130/1 од 15.12.2015 по програмите за регионален развој на Министерството за
Локална Самоуправа (Биро за РР) за 2015година втор повик чија имплементација е
завршена во 2017 година. Во рамки на проектот: Опремување на регионално
туристичко биро во Кратово:
4. Под-Проект - Опремување со канцелариски мебел
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

На 12.05.2016 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр.09-322/1
за имплементација на проект од Приоритетната листа на Советот за регионален
развој за 2016: Подобрување на услови на живот и заштита на животната средина во
Североисточен плански регион:
5. Проект - Подобрување на услови на живот и заштита на животна средина
во Североисточен плански регион - Изградба на дел од фекална канализација
во с. Матејче, општина Липково
Среднорочна цел бр.3 - Здрава животната средина и правилно искористување и
управување со природните ресурси
Приоритет
Мерка

3.3. Заштита на животната средина

3.3.2 Заштита на вода, воздух и почва од загадување

Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален
развој за 2016 година чија реализација е завршена во 2017 година:

На 12.05.2016 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр.09-321/1
за имплементација на проект од Приоритетната листа на Советот за регионален
развој за 2016, од кои дел од активности се завршени во 2017.
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 1, реализирани се следните
под – проекти во 2017:

6. Проект - Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект наменет за
надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во
регионот
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

7. Под-Проект - Градба на патен правец Ловечка куќа - Езерце (Калин Камен)
општина Крива Паланка – Фаза 2
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

8. Под-Проект - Градба на патен правец до локалитет Цоцев Камен, општина
Кратово
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

9. Под -Проект - Партерно уредување на локалитет Костоперска карпа во с.
Младо Нагоричане и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички
манифестации во општина Старо Нагоричане
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

10. Под -Проект - Реконструкција и адаптација на училници во старата
училишна зграда во соби за престој на туристи во с.Отошница, општина
Ранковце
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален
развој за 2017 година:
На 25.04.2017 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр.09-273/1
за имплементација на проект од Приоритетната листа на Советот за регионален
развој за 2017: Заштита на животната средина и подобрување на условите за живот во
Североисточен плански регион
11. Проект - Подобрување на услови на живот и заштита на животна средина
во Североисточен плански регион - Изградба на дел од фекална канализација
во с. Ваксинце, општина Липково
Среднорочна цел бр.3 - Здрава животната средина и правилно искористување и
управување со природните ресурси
Приоритет
Мерка

3.3. Заштита на животната средина

3.3.2 Заштита на вода, воздух и почва од загадување

Потпишан е Договор со Бирото за Регионален Развој бр.09-272/1 од 25.04.2017 и
Анекс на Договор бр.09-272/2 од 11.12.2017 за имплементација на проект од
Приоритетната листа на Советот за регионален развој за 2017.
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 2, во 2017 реализирани или
делумно реализирани се следните под – проекти:

12. Под-Проект - Градба на патен правец Ловечка куќа - Езерце (Калин Камен)
општина Крива Паланка-Фаза 3
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

13. Под - Проект - Партерно уредување на регионален комплекс на базени во
општина Куманово
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

Проект реализиран согласно предвидена активност со Договор за тековно работење
на Центарот, склучен помеѓу Министерство за локална самоуправа и општините во
Североисточен плански регион за 2017
14. Проект - Подготовка на каталог за реализирани активности за период
2009 – 2016 преку програмите за регионален развој
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет
1.1. Искористување на конкурентските предности и расположливите
ресурси за промоција на регионот и привлекување на инвеститори
Мерка

1.1.2 Организирана презентација на регионот и неговите потенцијали

Проекти преку Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој
(АФПЗРР) по програма за рурален развој за 2015, мерки 321, 322 и 323
15. Проект - Изработка на урбанистички планови за села во општините
Кратово, Ранковце и Липково
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет 1.4. Сообраќајна инфраструктура и информатичко општество
Мерка 1.4.1 Урбанистички планови за населени и вон населени места и просторно
планирање
16. Проект - Општински пристапен пат од с. Кркља (Ловачка куќа) до Езерце
(Калин Камен), општина Крива Паланка во должина до 2км – I фаза
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет 1.5. Подрачја со специфични развојни потраби
Мерка
1.5.1 Обезбедување на сообраќајна поврзаност на местата со специфични
развојни потреби и општинските центри и градба на основна комуналната
инфраструктура

17. Проект - Општински пат од с. Никуљане (општина Старо Нагоричане) до
с. Четирце (општина Куманово) во должина од км 2 + 228,40
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет 1.5. Подрачја со специфични развојни потраби
Мерка
1.5.1 Обезбедување на сообраќајна поврзаност на местата со специфични
развојни потреби и општинските центри и градба на основна комуналната
инфраструктура

Донаторски проекти во 2017:
Во 2017 беше работено на имплементација на проектот со поддршка на УНДП и
Министерството за Локална Самоуправа: “Иновативни Решенија за Подобрување на
Пристапот до Услуги на Локално Ниво” - Активност за воспоставување на
Платформата за Регионална Рурална Акција (ПРРА) во Североисточен Плански
Регион. Во рамки на проектот, реализирани се следните под-проекти:
18. Под - Проект земјоделци

Преку конкурентност и иновации до успешен бизнис на

Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет

4.4. Развој на конкурентно земјоделство

Мерка 4.4.2 Јакнење на капацитетите за профитабилно земјоделство преку едукација
19. Под - Проект - Изработка, промоција и печатење на кувар со рецепти за
традиционални јадења ,,Духот на Североистокот,,
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет
1.1. Искористување на конкурентските предности и расположливите
ресурси за промоција на регионот и привлекување на инвеститори
Мерка

1.1.2 Организирана презентација на регионот и неговите потенцијали

20. Под - Проект - Изработка на техничка документација за поттикнување на
руралниот туризам во општините Кратово, Крива Паланка, Куманово и Ранковце
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет
Мерка

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

4.2.1 Изготвување на урбанистичко – планска документација

21. Под - Проект - Програма за работа и Акционен План (2018-2019) за работа на
Платформата за Регионална Рурална Акција (ПРРА) во Североисточен Плански
Регион.
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет

4.3. Зајакнување на капацитети за развој на туризмот

Мерка
4.3.1 Зајакнување на човечките ресурси во туризмот, подигање на јавната
свест, градење и зајакнување на капацитетите на локално ниво
22. Под - Проект - Женско претприемништво
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет
Мерка

1.2. Развој на претприемништвото и малиот бизнис во регионот

1.2.1 Промоција на претприемништвото и малиот бизнис во регионот

23. Под - Проект - Органско производство, принципи, контрола и сертификација
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и создавање
услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет

4.4. Развој на конкурентно земјоделство

Мерка
едукација

4.4.2 Јакнење на капацитетите за профитабилно земјоделство преку

Проекти финансирани/кофинансирани од ЕУ:
На 17.10.2016 потпишани се Договори за имплементација на два проекти од
меќугранична соработка со Р. Бугарија INTERREG IPA CBC Bulgaria-Macedonia
2014TC1615CB006-2015-1 чија имплементација е и во 2017.
24. Проект - Промоција на туристичките атракции во 3Д – ТАП3Д Овој проект
е од првиот повик за меѓугранична соработка со Р. Бугарија, се имплементира во
партнерство со Обласната Администрација - Ќустендили и е со краен рок на
16.10.2018
Среднорочна цел бр.4 - Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна
регионална туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и
создавање услови за подобар развој на земјоделството
Приоритет 4.1 Развој на алтернативни видови на туризам

Мерка 4.1.1 Валоризација и мапирање на природното и културното наследство

25. Проект - Меѓуграничен Центар за млади претприемачи Овој проект од
првиот повик за меѓугранична соработка со Р. Бугарија, се имплементира во
партнерство со Регионален Центар за Евроинтеграции-Ќустендил и е со краен рок
на 16.01.2018
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет 1.2 Развој на претприемништвото и малиот бизнис во регионот
Мерка 1.2.1 Промоција на претприемништвото и малиот бизнис во регионот
26.Проект- Изработка и усвојување на Регионални планови за управување со
отпад во Североисточниот и Источниот регион, Изработка на Студија за
влијание на животната средина, затворање на диви депонии и набавка на
потребна опрема за собирање на смет - (Проектот е во соработка на МЖСП и
ЕУ-предпристапни фондови ИПА компонента-1 и се импементира и во 2017)
Среднорочна цел бр.3 - Здрава животната средина и правилно искористување и
управување со природните ресурси
Приоритет 3.1. Регионален пристап во процесот на управување на отпад
Мерка 3.1.1 Воспоставување на регионално управување со отпадот и подобрување на
постојното управување со отпадот

Куманово,Март 2018

Центар за развој на Североисточен
плански регион
раководител
--------------------Младен Протиќ

