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Врз основа на член 26,точка 1,2 и 3 од Законот за рамномерен регионален развој на
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07,
187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), 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 2015-2019 година која се спроведува и во 2020 година, го опфаќа
периодот јануари - декември 2020 година.
Во координација со 6-те единици за локална самоуправа во Североисточниот плански
регион Центарот за развој на СИПР, реализираше активности во 2020 година согласно
утврденитени стратешки цели и приоритети во едногодишниот акционен план за 2020
година.
Годишниот Извештај за спроведување на програмата за развој на Североисточниот
плански регион 2015-2019 за 2020, 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 2019 година чија реализација е завршена во 2020:
На 23.04.2019 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр.13-332/1
за имплементација на проекти од Приоритетната листа на Советот за регионален
развој за 2019 од кој дел од активностите се реализираат во 2020 година:
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, импементирани се
следните под-активности:;
1.Под-Проект - Активност 1.1 Адаптација на (хотел-базен) во склоп на спортско
рекреативен центар – Куманово (Градежни и градежно занатски работи на
надворешна тераса 363,66м2, од проектот адаптација на дел за затворен градски
базен) и Активност 1.2 Настрешница (хотел – базен) 363,66м2, Куманово, склучен
Договор со Баџак Инжинеринг - Скопје, бр. 05-114/12 од 26.09.2019 на износ од
8.608.621,00 денари со вклучен ДДВ
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
4.2.3 Обезбедување на поволни услови за изградба на сместувачки
капацитети и нивна категоризација
2.Под-Проект - Активност 4 Набавена на опрема и алат за улично лед
осветлување во општина Старо Нагоричане склучен Договор со ДГИ ,,ЗИМ
СКОПЈЕ,, АД, Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии
- Скопје бр. 05-129/10 од 10.12.2019 на износ 1.062.708,00 денари со вклучен
ДДВ.
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

4.2.4 Подобрување на сигнализација и визуализација на туристички атракции

3.Под-Проект - Активност 5 Опремување на простор за промоција на
туристички атракции во 3Д, општина Ранковце склучен Договор со СОЛАСЕКС-ИМ - Скопје, 05-49/9 од 16.07.2019 и Анекс на Договор 05-49/13 на износ
од 2.249.656,00 денари со вклучен ДДВ.
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

На 14.02.2020 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 13-233/1
за имплементација на проект: ,,Реконструкција на патни правци во општина Липково за
подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион“, од Приоритетната
листа на Советот за регионален развој за 2020:
Во рамки на проектот: ,,Реконструкција на патни правци во општина Липково за
подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион“, имплементитрани се
следните под - проекти;
1.Под-Проект Активност бр.1 Реконструкција на локален пат - с.Никуштак с.Виштица, Оска 1 - Фаза 1
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

2.Под-Проект - Активност бр.2 Реконструкција на локален пат - с.Никуштак,
Оска 2, склучен Договор со Кооп Инженеринг-Куманово,
бр. 05-41/2 од
07.05.2020 на износ од 7.789.424,00 денари со вклучен ДДВ
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

На 14.02.2020 година е потпишан Договор со Бирото за Регионален Развој бр. 13-232/1
за имплементација на проект: Подобрување на условите за рурален развој, развој на
туризмот и мобилноста во регионот- Фаза 5, од Приоритетната листа на Советот за
регионален развој за 2020:

Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот
и мобилноста во регионот- Фаза 5 имплементитрани или во фаза на имплементација
се следните под - проекти;
1.Под-Проект - Активност бр.1 Градежни и градежно занатски работи за довршување
на занаетчиски работи и ставање во целосна функција на видиковец на терасата на
хотел-олимписки базен, во склоп на регионалниот спортски центар во Куманово
(Лимарски работи за поставување на олуци и алукбонд на настрешница) Проектот по
поништување на првичниот Договор за реализација со ,,Евроградба,, – с. Василево, е
во постапка за потпишување на Договор за реализација со ДОН-ХАУС, с. Мала
Речица, општина Тетово, на износ од 1.012.233,00 денари со вклучен ДДВ
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

4.1 Развој на алтернативни видови на туризам

4.1.2 Формирање и промовирање на регионални туристички производи

2. Под-Проект - Активност бр.2 Реконструкција на кров на спортска сала, во
рамки на регионалниот спортски центар – Куманово, Проектот е пред објаување
на јавен повик во системот за јавни набавки за избор на најповолен економски
оператор.
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности, развој
на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на инвеститори во
регионот
Приоритет
Мерка

1.5. Подрачја со специфични развојни потреби

1.5.2 Создавање на услови за нови инвестиции

3. Под-Проект - Активност бр.3 Изградба на локален пат во село Младо
Нагоричане маала Брадиновци, општина Старо Нагоричане, склучен Договор со
ДПТУ ,,Стојменов,, Кочани, бр. 05-48/2 од 26.05.2020 на износ од 5.022.730,00
денари со вклучен ДДВ и Анекс на Договор за продолжување на рок за
реализација до 30.06.2021 бр.05-48/9.
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
4. Под-Проект - Активност бр.4 Изградба на патен правец во с.Псача (делница
Старо школо - Дамјанска маала), општина Ранковце, склучен Договор со ДПТУ
,,Стојменов,, Кочани, бр. 05-48/3 од 26.05.2020 на износ од 4.947.924,00 денари

со вклучен ДДВ и Анекс на Договор за продолжување на рок за реализација до
30.06.2021 бр.05-48/7.
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
5. Под-Проект - Активност бр.5 Подобрување на туристичка инфраструктура за
пристап до туристички локалитети во општина Крива Паланка, склучен Договор
со ДПТУ ,,Стојменов,, Кочани,
бр. 05-43/2 од 04.05.2020 на износ од
9.795.209,00 денари со вклучен ДДВ

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 до туристичките локалитети

6. Под-Проект - Активност бр.6 Реконструкција патен правец од регионален пат
1205 – с. Талашманци – с. Крилатица, с. Нежилово во должина од 928,52 метри,
склучен Договор со ДПТУ ,,Жикол,, Струмица, бр. 05-69/1 од 13.07.2020 на
износ од 4.678.122,00 денари со вклучен ДДВ
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 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
1. Проект - Изработка на урбанистички планови за села во општините Кратово
(267,91ha), Ранковце(580ha) и Липково(520ha) Договор со Носителот на набавката:
„ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнел,,Скопје бр. 05-15/46 од 11.05.2016 на износ

13.603.833,00 денари со вклучен ДДВ, од кои 11.528.672,00 од АФПЗРР и 2.075.161,00
сопствено улество на општинитe со краен рок за имплементација 30.06.2021
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
2. Проект Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до
манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка,
Договор склучен со ДПТУ ,,Стојменов,, Кочани, бр.05-73/2 од 04.11.2019 во вкупен
износ од 15.928.432,00 со вклучен ДДВ, од кои 13.498.671,00 денари без вклучен ДДВ
(средства обезбедини од АФПЗРР) и 2.429.761,00денари ДДВ (средства обезбедени
од општина Крива Паланка)
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. Проект - Изградба на општински пат од с. Лојане – железничка станица с.
Табановце во должина од км 2+448,31” М1, Договор склучен со ,,Кооп Инженеринг,,
Куманово бр.05-83/11 од 26.08.2019 во вкупен износ од 17.351.505,00 со вклучен ДДВ,
од кои 14.704.665,00 денари без вклучен ДДВ (средства обезбедини од АФПЗРР) и
2.646.839,00денари ДДВ (средства обезбедени од општина Липково)
Среднорочна цел бр.1 - Подобро искористување на конкурентските предности, развој
на малиот бизнис и формите на организирано привлекување на инвеститори во
регионот
Приоритет

1.5. 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

Донаторски проекти во 2020:
Проекти финансирани/кофинансирани од ЕУ и Министерство за Локална
самоуправа:
1. Проект - Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена
превенција
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 е завршен
на16.11.2020.
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 се спроведуваа 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) и Благоевград (набавка на
опрема за дијагностика на рбетни деформитети, обуки, тренинзи, пресс конференција)
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
2. Проект - Светла од минатото
На 18.12.2020 потпишан е Договор бр. РД-02-29-225 за имплементација на
проект од програмата за прекуугранична соработка со Р. Бугарија INTERREGIPA CBC Programme (CCI Number: 2014TC16I5CB006) со наслов: ,,Светла од
минатото,, (Light from the past) во вредност од 458.365,90 со рок за
имплементација од 24 месеци.
Во проектот Водечки Партнер е Центарот за развој на Североисточен плански
регион а Музеј – Дупница, Р. Бугарија се јавува како Проектен Партнер.
Активностите во најголем дел ќе се спроведуваат на територија на општините
Куманово, с. Пчиња (градба и опремување на поранешен здружен дом во с.
Пчиња во туристичко-информативни цели, обуки, тренинзи, пресс конференција,
промотивни материјали) и Дупница (реконструкција на Музејот набавка на
опрема за дигитализација и печатење на музејски експонати, обуки, тренинзи,
пресс конференција, промотивни материјали)
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 “
1. Проект - Инфраструктурен проект за кој е потпишан Договор за рализација
помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-51/1 од
27.05.2019: ,,Уредување и валоризација на спортско рекреативен еко-центар
Бислим,, финансиран од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој “, во кој како партнер во проектот и корисник на резултатите
од проектот се јавува (Локална Акциона Група) ЛАГ АБЕР 2015 во износ од
7.914.100 денари од кои:
- Средства од СДЦ без ДДВ 3.957.050 денари,
- Средства од Министерство за локална самоуптрава со ДДВ 3.957.050 денари
1 .Изградба и уредување на стази за спортско качување и ВИА-ФЕРАТА на потег
на Бислимска Клисура
2. Набавка на комлет опрема за кајакарство (15 кајаци и еден рафтинг чамец) и
друга потребна опрема за кајакарство која можат да ја користат и лицата со
посебни потреби
3. Набавка на (22) велосипеди и мобилна работилница за планински
велосипедизам
4. Набавка на (2) мотори со погон на 4 тркала, за потреби од аспект на прва
помош и друга логистичка поддршка
Поптишани се Договори за имплементација со Вертикал Спорт – Скопје и ХДЕНИКС, 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 4.1 Развој на алтернативни видови на туризам
Мерка 4.1.2 Формирање и промовирање на регионални туристички производи
2. Проект - Инфраструктурен проект за кој е потпишан Договор за рализација
помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-47/9 од
23.06.2020: ,,Социјална инклузија на деца од рурални средини, згрижување на
жртви од семејно наследство, пожари и поплави,,
финансиран од Грантовата шема „Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој “, во кој како партнер во проектот и корисник на резултатите

од проектот се јавува Ученички Дом, ЈУОУД ,,Професор Мијалковиќ’’, Општина
Куманово во износ од 7.914.100 денари од кои:
- Средства од СДЦ без ДДВ 3.965.454денари,
- Средства од Министерство за локална самоуптрава со ДДВ 6.556.165 денари,
1.Реконструкција и адаптација на Ученички Дом со подобрување и
осовременување на досегашните услуги и услови за целодневен престој на
корисниците во Ученичкиот Дом;
2.Воведување на нови услуги и содржини за корисниците;
3.Зголемување на бројот на корисници на услугите;
4.Овозможување на користење на досегашните и новите услуги од страна на
ранливите категории корисници:
-Деца со лесна попреченост
-Жртви на семејно насилство
-Жртви од пожари
Потпишан е Договор за имплементација на проектот со Солас Екс-ИМ за:
Реконструкција и Адаптација на Ученички Дом, ЈУОУД ,,Професор Мијалковиќ’’
и прилагодување на дел од објектот за сместување и непречено движење на
лица со лесна физичка попреченост.
Среднорочна цел бр.2 - Подобрување на квалитетот на образовните, трудовите,
социјалните и здравствените услови во регионот
Приоритет 2.5 Институционална заштита на децата и другите ранливи категории во
општеството
Мерка 2.5.1 Отворање на градинки, центри за дневен престој и други соодветни
облици на згрижување и заштита на децата

3. Проект - Иновативен проект за кој е потпишан Договор за рализација помеѓу
ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-55/1 од 29.05.2019:
,,Инклузивни паметни училници„ финансиран од Грантовата шема Одржлив и
инклузивен рамномерен регионален развој “, во кој како партнер во проектот и
корисник на резултатите од проектот се јавува ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово
во износ од 2.119.845 денари од кои:
- Средства од СДЦ без ДДВ 1.715.780 денари,
- Средства од Министерство за локална самоуправа со ДДВ 404.065 денари
1. Смарт 55 инчен смарт дисплеј UHD, со андроид бокс со можност за
интегрирање на апликација за лица со попреченост парче 46
2. Лап Топ со i5 процесор и HDMI прикучок парче 11
3.Смарт 55 инчен смар дисплеј UHD со андроид бокс со можност за
интегрирање на апликација за лица со попреченост за Медијатека за лица со
попреченост парче1
4. Лифткар (3) помагала за совладување на катноста во училиштето и непречено
движење на лица со попреченост.
За имплементација на проектот потпишани се Договори со Медикус Хелп –
Скопје и ИДС-КОМ, Куманово.

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 2.5.3 Промоција на инклузијата на лицата со посебни потреби и едукација на
заедницата за нивно прифаќање

4. Проект - Иновативен проект за кој е потпишан Договор за рализација помеѓу ЦР
СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-54/1 од 08.04.2020: ,,За чист
град користи пластикмат,, финансиран од Грантовата шема Одржлив и инклузивен
рамномерен регионален развој “, во кој како партнер во проектот се јавува ООУ „Крсте
Мисирков“ и ЈП ,,Чистота и Заленило,, од Куманово. Крајни корисници на резултатите
од проектот се општините Куманово поставена машина во Рамстор, Крива Паланка
поставена машина во Пакет Маркет и Липково поставена машина во Селман Туризам,
во износ од 2.169.000 денари, средства од СДЦ без ДДВ.
Активности: Едукативни работилници; Кампања за реупотреба и селектирање на
отпад; Промоција и маркетинг користење и бенефит од Пластикматите; Набавка и
инсталирање на Пластикмати во Три Општини од СИПР; Статистичка обработка на
податоци од Иновативнито софтвер во Пластикамтите. Промоција на бенефитот од
влезот на рециклираните на пластичниот и алуминскиот отпад на проектот со
Пластикаматите.
За имплементација на пороектот потпишан е договор со Пако Мак, Скопје
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 „Североисточен плански регион со подобар пристап до обработливи површини
во подрачја на интензивна земјоделска дејност“ финансиран од Министерство за
земјоделство и водостопанство од средства за реализација на Програмата за
капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и
руралниот развој утврдени во Буџет на Р.С. Македонија за 2020 ( Сл. Весник бр.
265/19), а имплементиран од Центарот за развој на Североисточен плански регион со
Договор бр. 02-2836/13 од 12.06.2020 склучен со Министерство за земјоделство и
водостопанство на износ од 1.332.951,00 денари.
1. Проект - Тампонирање на локален пат во село Отошница, Делница: Отошничко
Поле – Моторачка Маала во должина од 1.400 метри
Потпишан Договор со изведувач Ванко – Инженеринг ДООЕЛ – Илинден на износ од
667.077 денари со вклучен ДДВ.

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
2. Проект - Тампонирање на Локален пат Челопек-Коинце-Пузаљка во должина од
1.045 метри
Потпишан Договор со изведувач Ленди Гроуп ДООЕЛ – Скопје на износ од 532.699
денари со вклучен ДДВ.
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

Куманово,Март 2021

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

