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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 2019 година
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточниот
плански регион 2015-2019година го опфаќа периодот јануари - декември 2019 година.
Во координација со 6-те единици за локална самоуправа во Североисточниот плански
регион Центарот за развој на СИПР, реализираше активности во 2019 година согласно
утврденитени стратешки цели и приоритети во едногодишниот акционен план за 2019
година.
Годишниот Извештај за спроведување на програмата за развој на Североисточниот
плански регион 2015-2019 за 2019, 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 2016 година чија реализација е завршена во 2019:
На 12.05.2016 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр.09-321/1
за имплементација на проектиод Приоритетната листа на Советот за регионален
развој за 2016 од кој дел од активностите се реализираат во 2019 година:
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во регионот имплементитран е следниот под - проект;
1.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

На 25.04.2017 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 09-272/1
за имплементација на проект: Подобрување на условите за рурален развој, развој на
туризмот и мобилноста во регионот- Фаза 2, од Приоритетната листа на Советот за
регионален развој за 2017 од кој дел од активностите се реализираат во 2019 година:
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во регионот- Фаза 2 имплементитрани се следните под - проекти;
2.Под-Проект - Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој
на туристи во село Отошница, општина Ранковце и Реновирање на простор
(сала) за културно - туристички манифестации, 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

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура

Мерка

4.2.2 Обезбедување на инфраструктура во туристичките локалитети

3. Под-Проект - Адаптација на деловен објект во туристичко информативен
центар во с. Ранковце, 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

4. Под-Проект - - Градба на патен правец Ловечка куќа - Езерце (Калин Камен)Фаза 2, општина Крива Паланка
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет
Мерка

1.4. Сообраќајна инфраструктура и информатично општество

1.4.1 Подобрување на патната инфраструктура

5. Под-Проект - Адаптација на деловен објект во туристичко информативен
центар во с. Ранковце, 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

6. 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

7. Под-Проект - Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, 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

На 06.07.2018 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 13-560/1
за имплементација на проект: Подобрување на условите за рурален развој, развој на
туризмот и мобилноста во регионот- Фаза 3, од Приоритетната листа на Советот за
регионален развој за 2018 од кој дел од активностите се реализираат во 2019 година:
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во регионот- Фаза 3 имплементитрани се следните под - проекти;
8. Под-Проект - Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км
1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м), општина Крива Паланка и Изградба на
локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м), општина Крива
Паланка
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 потреби

Мерка
1.5.1 Обезбедување на сообраќајна поврзаност на местата со специфични
развојни потреби и општинските центри и градба на основна комуналната
инфраструктура
9. Под-Проект - Реконструкција ул. Св. Ѓорќи Кратовски, на влез во Кратово,
Договор склучен со Стојменов – Кочани
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет
Мерка

1.4. Сообраќајна инфраструктура и информатично општество

1.4.1 Подобрување на патната инфраструктура

10. Под-Проект Дооформување на детско игралиште во склоп на
рекреативниот регионален центар Базен Куманово и изведба на градежнозанаетчиски работи во објектот
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

11. Под-Проект - Поставување на бекатон на шеталиште во с. Младо
Нагоричана - маала Ѓорговци и градба на детско игралиште, 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

На 23.04.2019 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 13-332/1
за имплементација на проект: Подобрување на условите за рурален развој, развој на
туризмот и мобилноста во регионот- Фаза 4, од Приоритетната листа на Советот за
регионален развој за 2019 од кој дел од активностите се реализираат во 2019 година:
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во регионот- Фаза 4 имплементитрани се следните под - проекти;
12. Под-Проект - Опремен/адаптиран простор за промоција на туристичките
атракции во 3Д во општина Ранковци
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 - Израдба на локален пат во маала Вуевци, с. Младо
Нагоричане
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности,
развој на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на
инвеститори во регионот
Приоритет
Мерка

1.4. Сообраќајна инфраструктура и информатично општество

1.4.1 Подобрување на патната инфраструктура

14. Под-Проект - Набавка на 3 (три) метачки машини за собирање на смет,
склучен Договор со ДПТУ,, САНДРА-М,, ДООЕЛ Кавадарци
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
подобрување на постојното управување со отпадот

со

отпадот

и

15. Под-Проект - Набавка на 20 метални контејнери за оддржување на
хигиената во регионалниот спортски центар – Куманово
Среднорочна цел бр.3 - Здрава животната средина и правилно искористување и
управување со природните ресурси

Приоритет 3.3. Заштита на животната средина
Мерка 3.3.2 Заштита на вода, воздух и почва од загадување
На 23.04.2019 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 13-334/1
за имплементација на проект: Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи:
,,Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри,, општина Крива
Паланка од Приоритетната листа на Советот за регионален развој за 2019 од кој дел
од активностите се реализираат во 2019 година:
16. Проект - ,,Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300
метри,, општина Крива Паланка
Среднорочна цел бр.3 - Здрава животната средина и правилно искористување и
управување со природните ресурси
Приоритет 3.3. Заштита на животната средина
Мерка 3.3.2 Заштита на вода, воздух и почва од загадување
Проект преку Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој
(АФПЗРР) по програма за рурален развој за 2015, Мерка 322, а чија имплеметација се
одвива и во 2019 година
17. 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

Донаторски проекти во 2019:
Проекти финансирани/кофинансирани од ЕУ:
На 17.08.2019 потпишан е Договор за имплементација на проект од програмата за
прекуугранична соработка со Р. Бугарија INTERREG-IPA CBC Programme (CCI Number:
2014TC16I5CB006) со наслов: ,,Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам
како здравствена превенција,, во вредност од 97.742,54 EUR и траење од 15 месеци.
Во проектот Водечки Партнер е Foundation "Health Prophylaxis", Blagoevgrad, Bulgaria, а
Центарот за развој на Североисточен плански регион се јавува како Проектен
Партнер.
Активностите во најголем дел ќе се спроведуваат на територија на општините Крива
Паланка (градба на мини голф и фитнес игралиште на брегот на Крива Река, обуки,
тренинзи и натпревари на деца и деца со попреченост, мапирање на туристичките
локалитети) и Благоевград (набавка на опрема за дијагностика на рбетни
деформитети, обуки, тренинзи, пресс конференција, мапирање на туристичките
локалитети).

18. Проект - Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како
здравствена превенција
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
Мерка 4.1.2 Формирање и промовирање на регионални туристички производи
Проекти финансирани/кофинансирани од други донатори:
Проекти кофинансирани од Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана
од Федералниот департмент за надворешни работи, а дејствувајќи преку Швајцарската
агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа на Р.С.
Македонија финансирани од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој “
18. Проект - Уредување и валоризација на спортско рекреативен еко-центар
Бислим
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 4.1.2 Формирање и промовирање на регионални туристички производи

19. Проект - Инклузивни паметни училници
Среднорочна цел бр.2 - Подобрување на квалитетот на образовните, трудовите,
социјалните и здравствените услови во регионот
Приоритет 2.2 Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата
Мерка 2.2.2 Опремување на училиштата со кабинети, лаборатории и спортски сали
Приоритет 2.5 Институционална заштита на децата и другите ранливи категории во
општеството
Мерка 2.5.2 Промоција на инклузијата на лицата со посебни потреби и едукација на
заедницата за нивно прифаќање
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плански регион
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