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Резиме 

Согласно договорот за услуги за подготовка на концепт решенија за предлог 

проект и пополнување на Формулар за аплицирање склучен во рамки на 

проектот „Регионални форуми во заедницата”  на почетокот на Март 2022 година 

започнато е со имплементирање на активностите предвидени со проектната 

задача. Во рамките на договорните активности идентификувани се 10 предлог 

проекти, од кои врз основа на дефинирани критериуми за пред-селекција ( 

соодветна област и подобласт, готовност за реализација (зрелост), регионален 

карактер и буџет) дефинирани се 6 концепти на предлог проекти за аплицирање 

во за Програмата за рамномерен регионален развој преку БРР и 4 концепти за 

аплицирање за Грантовата шема МЛС/СДЦ кои беа презентирани на во рамките 

на Втората форумска која се одржа на 27.04.2022. Во рамките на оваа сесија, по 

презентацијата на концептите на предлог проектите, учесниците пристапија кон 

гласање во однос на приоритетите. Гласовите од присутните беа сумирани и 

беше направена листа на концепти со редослед на предлог проекти.  

За првите три приоритетни концепти беше подготвена анализа од повеќе 

аспекти и истите беа приоретизирани врз основа на најдобра вредност за 

вложените средства. Предложениот редослед на концептите беше усвоен од 

страна на Советот на градоначалници на седница одржана на 27.04.2022 година, 

со тоа што концепти на предлог проектите за Програмата за рамномерен 

регионален развој преку БРР беа споени  во два предлог проекти согласно 

природата на активностите кои треба да се реализираат и на Советот се усвои 

конечната листа на предлог проекти (2) кои ќе бидат аплицирани за 

финансирање во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој за 

2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година.      

 

I Форум 

Првата форумска сесија во рамките на Програмата „Регионални форуми во 

заедницата“ во Северо-Источниот плански регион се одржа на 11.03.2022.. Врз 

основа на гласовите од учесниците на првиот форум избрани се следните 

приоритетни области: 
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• „Интеграција на развојот на земјоделството, руралниот развој и туризмот 

во регионот“ 

• „Подобрување на условите за живот преку унапредување на 

инфраструктурата, просторното планирање и животната средина“ 

 

Идентификација на концепт на предлог – проекти 

 

Состаноци со градоначалници 

Со цел идентификација на предлог проекти во областите кои беа избрани во 

текот на првата форумска серија, се одржаа состаноци со градоначалниците 

и/или претставниците на секоја од општините во Североисточниот плански 

регион. Состаноците се одржаа во период од 14 до 18 април.  

На состаноците беа претставени предлог проектите за кои постои основна 

документација, односно оние проекти кои се спремни за имплементација. 

Во текот на состаноците беа идентификувани вкупно 10 проекти.  

 

Предлог концепти 

После одржаните состаноци и идентификуваните предлог проекти се пристапи 

кон пред селекција на предлог проектите и врз основа на следните критериуми: 

o Област и подобласт 

o  Готовност за реализација (зрелост) 

o  Регионален карактер  

o  Буџет 

Беа селектирани следните 4 концепти на предлог проекти за Грантовата шема 

МЛС/СДЦ : 

1. Авантура парк „Калин камен“ - регионална туристичка атракција 
2. Реконструкција и адаптација на стар здравствен објект за општа пракса 

(амбуланта) во регионална противпожарна станица за рана детекција на 
пожари во СИПР 

3. Регионален културно-туристички центар LIFE HUB  
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4. Заштита и превенција од пожари во микрорегионот: Куманово-Липково-Старо 
Нагоричане (Fireshield) 

 

 За програмата за рамномерен регионален развој беа селектирани следните 6 

концепти на предлог проекти: 

1. Санација на пешачки патеки во град Кратово и набавка на скип 
2. Реконструкција на ул. Св. Јоаким Oсоговски на потег од Осички мост до спој со 

магистрален пат А2, Општина Крива Паланка Фаза 1 од 0+000.00 до 0+400.01 и 
Фаза 2 км 0+400.00 до 0+799.03. 

3. Реконструкција на улици во с. Матејче, општина Липково 
4. Набавка на полуподземни контејнери за смет и набавка на повеќенаменска 

градежна машина за интервенции во зачувување на животната средина, за 
потребите на општина Куманово 

5. Зачувување на животната средина преку изградба на канализациона мрежа во 
село Љубинци, општина Ранковце и набавка на градежна машина за брзи 
интервенции при поплави и одрони 

6. Реконструкција на локален пат во село Коинце, општина Старо Нагоричане 

 

II Форум – приоретизација 

 

На 27.04.2022 година се организираше втората форумска сесија на која беа 

презентирани концептите, по што учесниците пристапија на доделување на 

поени на секој од концептите. Врз основа на добиените резултати предлог 

концептите беа приоретизирани и тоа предлог проекти за Грантовата шема 

МЛС/СДЦ:  

  

Р. 
бр. 

Наслов на концептот Број на 
поени 

Ранг 
број 

1 Заштита и превенција од пожари во микрорегионот: 
Куманово-Липково-Старо Нагоричане (Fireshield) 

17 1 

2 Авантура парк „Калин камен“ - регионална 
туристичка атракција 

16 2 

3 Регионален културно-туристички центар LIFE HUB  15 3 
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4 Реконструкција и адаптација на стар здравствен 
објект за општа пракса (амбуланта) во регионална 
противпожарна станица за рана детекција на 
пожари во СИПР 

12 4 

Како и предлог проекти во рамките на Програмата за рамномерен регионален 

развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година: 

Р. 
бр. 

Наслов на концептот Број на 
поени 

Ранг 
број 

1 Санација на пешачки патеки во град Кратово и набавка 
на скип 

29 1 

2 Реконструкција на ул. Св. Јоаким Oсоговски на потег 
од Осички мост до спој со магистрален пат А2, 
Општина Крива Паланка Фаза 1 од 0+000.00 до 
0+400.01 и Фаза 2 км 0+400.00 до 0+799.03. 

23 2 

3 Реконструкција на улици во с. Матејче, општина 
Липково 

20 3 

4 Набавка на полуподземни контејнери за смет и 
набавка на повеќенаменска градежна машина за 
интервенции во зачувување на животната средина, за 
потребите на општина Куманово 

20 4 

5 Зачувување на животната средина преку изградба на 
канализациона мрежа во село Љубинци, општина 
Ранковце и набавка на градежна машина за брзи 
интервенции при поплави и одрони 

19 5 

6 Реконструкција на локален пат во село Коинце, 
општина Старо Нагоричане 

15 6 

 

Анализи  

 

Со цел согледување на изводливоста на предлог проектите, како и согледување 

на Најдобра вредност за вложени средства, три концепти од предлог проектите 

беа анализирани по претходно дефинирани критериуми и тоа: 

 Спремност на проектот за имплементација 

 Анализа (проценка) 
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 Финансиски придобивки 

 Директни финансиски придобивки 

 Индиректни финансиски придобивки 

 Економски придобивки 

 Социјални придобивки 

 Животна средина 

 Најдобра вредност за вложени средства ( 1.000.000 мкд) 

Со цел дефинирање на вредноста на вложените средства беше подготвена 

табела за бодување на секој од претходно споменатите критериуми.  

Корисност Максимум Оценка 

• Директни финансиски придобивки 15  

• Индиректни финансиски придобивки 10  

• Економски придобивки 25  

• Социјални придобивки 25  

• Животна средина  25  

Вкупно бодови 100  

 

Вредноста на секој предлог проект се дефинираше на еден милион вложени 

денари, по следната формула Вкупен број на бодови / Проценет буџет во 
денари  во милион денари 

Врз основа на извршените анализа добиени се следните резултати: 

1.   Набавка на полуподземни контејнери за смет и набавка на повеќенаменска 

градежна машина за интервенции во зачувување на животната средина, за 

потребите на општина Куманово ......................................................................... 3,6 
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2.   Зачувување на животната средина преку изградба на канализациона мрежа 
во село Љубинци, општина Ранковце и набавка на градежна машина за брзи 
интервенции при поплави и одрони...................................................................... 3,5  

3. Санација на пешачки патеки во град Кратово и набавка на скип................... 3,0 

 

Селекција на предлог концептите - Совет на градоначалници 

 

На 27 Април 2022 година се одржа седница на советот на градоначалници на 

Североисточниот плански регион. На советот од страна на експертот беа 

презентирани идентификуваните концепти на предлог проекти. По завршување 

на презентацијата, беа усвоени шест концепти кои влегоа во втората фаза на 

селекција на предлог проекти за Програмата за рамномерен регионален развој.  

 

Дефинирање на листа на предлог проекти - Совет на регионот одлука за 

предлог проекти кои ќе се аплицираат 

 

На V-та Седница на Совет за развој на Североисточниот плански регион која се 

одржа на ден 27.04.2022 во просториите на Ресторан Грација, резултатите од 

извршените анализи на предложените концепти на предлог проектите беа 

презентирани пред градоначалниците кои беа присутни на седницата. По 

завршување на презентацијата беше донесена одлука за предлог проектите кои 

ќе бидат поднесени за финансирање во рамките на Програмата за рамномерен 

регионален развој. Од шест концепти за предлог проекти ќе бидат подготвени  

апликации ( концептите се споени во две апликации)  Следните предлог проекти 

ќе бидат предложени за финансирање: 

• Оформување на функционални средини во областа на животна средина 

и рурален развој  

• Подобрување на инфраструктурата во Североисточниот регион за 

подобар пристап до туристичките локалитети 
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