Листа на концепт-решенија за финансирање од
Програмата за регионален развој на Република Северна Македонија за
2021 година
1. Подобрување на инфраструктурата во Источниот плански регион преку

изградба на локален пат во Туристичката населба Беровско езеро

Нацрт Стратегија за
регионален развој на
Република
Македонија (20202030)

Нацрт Програма за
развој на Источен
плански регион (20202024)

Област:

Стратешка цел 1 – Порамномерно економски развиени,
еколошки одржливи и конкурентни плански региони низ
доследно спроведена паметна специјализија и посилно
стимулирање на приватните инвестиции во синергија со
јавните инвестиции
Приоритет
1.3
–
Изградба
на
транспортна,
телекомуникациска и енергетска инфраструктура со
порамномерна дистрибуција во планските региони
Мерка 1 – Развој и унапредување на транспортната
инфраструктура
Стратешка Цел 1 – Развој на конкурентна и иновативна
регионална
економија,
преку
осовременување
на
инфраструктурата, привлекување на инвестиции и работна
сила прилагодена на потребите на пазарот на трудот
Приоритет 1.4 – Подобрување на просторното и
урбанистичко
планирање
и
осовременување
на
инфраструктурата
Мерка 1.4.2 – Подобрување и осовременување на постојната
и изградба на нова сообраќајна инфраструктура
Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање;

Под област:

Искористување на расположливите ресурси и конкурентски
предности за привлекување на инвеститори во регионот;

Краток опис на
проектот:
(дефинирање на
проблемот)

Со проектот е предвидено да се изврши Реконструкција/
проширување на постоечка улица 3 во Туристичка населба
Беровско Езеро. Оваа улица води до хотелот Аурора и во
моментот е во доста лоша состојба. Покрај ова истата е со
карактеристики кои не одговараат на стандардите за локален
пат, а земајќи во предвид и дека хотелот Аурора е од
највисока категорија може да се каже дека постојната улица
го нагрдува општиот впечаток на туристите кои престојуваат
во самиот хотел. Постојната состојба на улицата дава лоша
слика за односот на јавниот сектор кон приватните
инвестиции во регионот и со тоа се предизвикува одредена
резерва од страна на потенцијалните инвеститори

Оправданост на
проектот:

Со проектот ќе се подобри целокупната слика за понудата во
регионот како туристички атрактивна дестинација во кои како
најпрепознатлива дестинација е токму туристичката населба
Беровско Езеро. Ќе се овозможи развој и на останатите
економски гранки особено во делот на услуги и трнаспорт.
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Исто така ќе се овозможи поголема економска динамика и
можност за отварање на зелени работни места преку
зголемување на побарувачката за локални производи од
руралните средини од целиот регион.
Регионален карактер
на проектот:

Со проектот ќе се подобри инфраструктурата и пристапноста
до локациите и објектите кои се во областа на туризмот и
истиот ќе овозможи услови за зголемување на инвестициите
не само во општина Берово туку и во регионот. Инвестициите
во туризмот имаат регионален карактер.

Главна цел на
проектот:

Реконструкција
на
комунална
инфраструктура
и
подобрување на можноста за зголемување на инвестициите
во Источниот регион. Создавање на услови за динамичен и
одржлив развој со подобрување на понудата и развој на
туризмот во Источниот регион, привлекување на поголем
број туристи, инвеститори, намалување на невработеноста,
зголемување на БДП, одржливо управување со природните
ресурси и искористување на потенцијалите во насока за
побрз економски развој на општините во регионот.

Специфични цели на
проектот:

1. Создавање на услови за изградба на инфраструктура и
подобрување на планинскиот и езерскиот туризам,
реконструкција на улица;
2. Обезбедување на пристап и нови содржини за рекреативни
активности, отварање на перспективи за туризмот и
овозможување на подолг престој на туристите;
3. Создавање на услови за поинтензивен развој на регионот
и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и
услугите на посетителите и туристите;
4. Збогатена туристичка понуда.

Активности на
проектот:

1. Постапка за подготовка и доделување на договор за јавна
набавка за градежни работи. Избирање на изведувач на
работите за реконструкција на улица во Туристичката
населба Беровско езеро;
2. Изведување на работи за реализација на проектот;
3. Промоција на изградениот објект.

Очекувани резултати:

1. Подобрена инфраструктурата и услови за одржлив развој
на туризмот во Источниот регион и во Туристичка населба
Беровско Езеро;
2. Реконструирана улица во должина L=509.59m и
проширување на постојната коловозна лента за 1m,
односно со ширина од 5m.
3. Зголемена сигурност и безбедност, намалувањето на
бројот на сообраќајни несреќи.

Одржливост на
проектот:

Одржувањето на резултатите на проектот е на сметка на
општина Берово и општинскиот буџет и истото ќе се
спроведува врз основа на годишните програми за одржување
на улици во Одделението за комунални дејности. Проектот
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може да се реплицира во сите општини од регионот и земјата.
Истиот може да биде надграден и да се прилагоди согласно
спецификите на општините во сите региони.

Крајни корисници:

• Туристи, посетители љубителите на природата, здравиот
начин на живот, планинарите, семејствата кои викендите
и слободното време ќе го поминат во природа.
• Сопственици на угостителски објекти
• Сопственици на сместувачки капацитети
• Производители на здрава храна (шумски плодови, мед, и
др.) и сувенир

Подготвеност на
проектот за
имплементација

Проектот може да се имплементира по одобрувањето на
средствата.
Изработена е техничка документација, постапката за
издавање на градежна дозвола е во тек.

Вкупен буџет на
проектот:

5,525,935.28 денари со ДДВ (кофинансирање 1,105,187.00
денари)
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2. Градски пазар во Делчево – затворен и отворен дел – фаза II

Нацрт Стратегија за
регионален развој на
Република
Македонија (20202030)

Нацрт Програма за
развој на Источен
плански регион (20202024)
Област:
Под област

Краток опис на
проектот:
(дефинирање на
проблемот)

Оправданост на
проектот:

Стратешка цел 1 – Порамномерно економски развиени,
еколошки одржливи и конкуренти плански региони низ
доследно спроведена паметна специјализија и посилно
стимулирање на приватните инвестиции во синергија со
јавните инвестиции
Приоритет 1.6 – Развој на земјоделството и рурален развој
заснован на споредбените предности на планските региони
Мерка 16 – Зголемена поддршка за заштита и промоција на
традиционалните одлики и производи во планските региони
Приоритет 1.1 – Поттикнување на домашните инвестиции и
привлекување на странски инвестиции во сектори со
конкурентска предност
Мерка 1.1.3 – Подобрување на инвестициската клима и
овозможување на погодности за домашни инвеститори
Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање
Искористување
на
расположливите
ресурси
и
конкурентски
предности
за
привлекување
на
инвеститори во регионот
Просторот кој денеска служи како пазар во градот Делчево е
простор кој не ги задоволува ниту елементарните услови за
градски пазар. Имено, денеска на пазарот има само тезги на
кои се врши продажбата, а недостасува другата
инфраструктура неопходна за градски пазари. Проектот се
однесува за изградба на градски пазар во Општина Делчево
– отворен и затворен дел. Со проектот ќе се изгради
современ градски пазар кон кој гравитираат повеќе од 3000
посетители на пазарот во пазарен ден. Поради близината на
границата со Бугарија, голем број на посетители од Бугарија
во текот на пазарните денови доаѓаат на пазарот.
Развојот на земјоделието и занаетчиството како едни од
позначајните стопански дејности во регионот не е можно без
постоење на современи пазари каде ќе се врши
купопродажбата на земјоделските и другите видови на
производи. Со предвидени 192 тезги и со приближно ист број
на понудувачи на производи и околу 3000 купувачи во тек на
еден пазарен ден, проектот е неопходен за создавање на
услови за искористување на природните ресурси на регионот.

Регионален карактер
на проектот:

Проектот има регионален карактер бидејќи голем број на
продавачи, односно земјоделци од другите општини, како и
региони ги нудат своите производи на продажба на пазарот.

Главна цел на
проектот:

Создавање на услови за пласман на земјоделски и
занаетчиски производи преку изградба на зелен пазар

Специфични цели на
проектот:

-

Подобрување на инфраструктурните
продажба на земјоделски производи

услови

за
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-

-

-

Подготовка и објава на
реконструкција и надзор;
Изградба на пазарот;
Промоција на резултатите;

-

Изграден зелен пазар
Подобрени услови за продажба
Зголемена пристапност до пазарот
Подобрени услуги за граѓаните

Активности на
проектот:

Очекувани резултати:

Подобрување на хигиената (Хасап стандарди) за
продажба на земјоделски производи, а со тоа и
здравјето на луѓето
Зголемување на конкурентноста на регионот во делот
на поквалитетна понуда на земјоделски производи
тендер

за

изведба,

Одржливост на
проектот:

Проектот е сам по себе одржлив бидејќи по изградбата на
истиот со него ќе управува Јавното комунално претпријатие
на општина Делчево. Самиот објект по пуштање во употреба
ќе генерира приходи кои ќе се доволни за покривање на
оперативните и трошоците на одржување.

Крајни корисници:

Земјоделци, занаетчии, трговци, население и посетители

Подготвеност на
проектот за
имплементација

Проектот може да се имплементира по одобрувањето на
средствата.
Изработена е потребната техничка документација.
Одобрението е во фаза на аплицирање.

Вкупен буџет на
проектот:

35.346.892,00 денари, од кои 19.346.892,00 денари сопствено
финансирање и други извори на финансирање
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3. Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион

Нацрт Стратегија за
регионален развој на
Република
Македонија (20202030)

Нацрт Програма за
развој на Источен
плански регион (20202024)

Област:
Под област

Краток опис на
проектот:
(дефинирање на
проблемот)

Стратешка цел 1 – Порамномерно економски развиени,
еколошки одржливи и конкурентни плански региони низ
доследно спроведена паметна специјализија и посилно
стимулирање на приватните инвестиции во синергија со
јавните инвестиции
Приоритет 1.4 – Регионален пристап при конципирање на
политиките за поддршка на претприемништвото и развој на
индустријата
Мерка 2 – Зголемување на бројот на проекти финансирани
од страна на МЛС и БРР преку ЦРПР кои директно целат кон
зајакнување на претприемништвото и развојот на секторот на
МСП
Стратешка цел 5 – Зацврстување на Источен плански регион
како атрактивна туристичка дестинација
Приоритет
5.2
–
Подобрување
инфраструктура во регионот

на

туристичката

Мерка 5.2.1 – Подобрување на квалитетот на постојната
туристичка инфраструктура
Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање
Искористување на расположливите ресурси и конкурентски
предности за привлекување на инвеститори во регионот
Недостатокот на содржини за поактивна рекреација во
Источниот регион во голема мера го ограничува развојот на
туризмот. Градскиот парк во општина Кочани се наоѓа во
централното градско подрачје е со недоволни содржини, иако
денеска е едно од најпосетуваните места во Кочани. Во
самиот парк недостасуваат современи содржини преку кои ќе
се зголеми атрактивноста на истиот и ќе се создадат услови
за развој на угостителската дејност во регионот.
Истовремено, Општина Штип како административен,
универзитетски и културен центар на Источниот плански
регион е место за живеење и привремен престој на
најголемиот број на млади лица од Источниот плански
регион, па затоа има потреба од креирање на нови содржини
за младите луѓе од Источниот плански регион и создавање
на дополнителни услови за подобрување на квалитетот на
живот на младите луѓе од регионот.
Генерално може да се каже дека денеска во Источниот
регион недостасуваат содржини со кои ќе се анимираат не
само младите лица, туку и сите граѓани и посетители на
дружење, социјализација и спортување.
Со проектот во Кочани ќе се создаде осмислен отворен
простор, оформен како градски парк кој во себе ќе има
различни содржини и ќе понуди различни можности за
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рекреација и престој во него, а во Општинската Установа за
култура Дом На Млади - Штип ќе се адаптира соодветен
простор преку партерно уредување на просторот и
обезбедување на пристап за младите луѓе со хендикеп, ќе се
изградат нови објекти од областа на спортот и рекреација
(базен, простор за качување по карпи).

Оправданост на
проектот:

Оправданоста на овој проект се состои во тоа што со
уредувањето на градскиот парк и креирање на нови содржини
во Домот за млади во Штип ќе се создадат услови за развој
на туризам, заштита на животната средина и подобрување на
квалитетот на урбано живеење на населението со што ќе се
создадат
подобри
услови
за
искористување
на
расположливите ресурси на регионот.

Регионален карактер
на проектот:

Проектот, покрај другото ќе придонесе и за развој на туризмот
во регионот и од тој аспект проектот е регионален. Исто така,
иако со проектот се опфатени само две општини, земајќи во
предвид дека се работи за двете најголеми општини кон кои
гравитираат поголемиот број на граѓани од сите други
општини, може да се каже дека на индиректен начин се
опфатени сите општини од регионот.

Главна цел на
проектот:

Главна цел на проектот е да се создадат подобри услови за
рекреација и развој на туризмот, како и подобро урбано
живеење на сите жители и посетители на регионот.

Специфични цели на
проектот:

- Создавање на нови рекреативни содржини;
- Зголемување на атрактивноста на регионот;
- Создавање услови за развој на туризмот.

Активности на
проектот:

Очекувани резултати:

Одржливост на
проектот:

1) Спроведување на тендерска постапка за избор на
најповолна
фирма која ќе ги спроведува градежните
работи;
2) Изведување на градежните работи согласно основниот
проект од страна на избраната градежна фирма;
3) Промоција на резултатите од проектот;
4) Промотивен настан.
- Нови рекреативни содржина;
- Подобрени услови за развој на туризмот;
- Зголемен број на посетители регионот.
Поради важноста на проектот, како и претходно наведените
податоци за значењето на регионалниот економски развој и
бенефитите од изградба на двата објекта, јасно се гледа дека
проектот е одржлив бидејќи создава услови за генерирање на
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дополнителен приход на месното население, а со тоа и
приход на општините од даноци, такси и др.
Исто така со завршување на проектот ќе влезе во годишните
програми за одржување на двете општини. Одржливоста на
проектот треба да се гледа во поширок регионален контекст
кој обезбедува доволен број на потенцијални директни и
индиректни корисници кои ќе остваруваат економски
активности од кои ќе се генерира приход од кој во целост ќе
се има интерес дури и за модернизација на двата града и
регионот во целост.
Крајни корисници:

Како крајни корисници од овој проект се жителите на двата
градови, како и посетителите и туристите на Штип и Кочани.

Подготвеност на
проектот за
имплементација

Проектот може да се имплементира по одобрувањето на
средствата.
Изработена е потребната техничка документација.

Вкупен буџет на
проектот:

50.647.425, од кои 20.000.000 денари кофинансирање од
страна на општина Кочани.
Проектот може да се изведе во неколку фази.
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4. Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска
Каменица

Нацрт Стратегија за
регионален развој на
Република
Македонија (20202030)

Нацрт Програма за
развој на Источен
плански регион (20202024)

Стратешка цел 1 – Порамномерно економски развиени,
еколошки одржливи и конкурентни плански региони низ
доследно спроведена паметна специјализија и посилно
стимулирање на приватните инвестиции во синергија со
јавните инвестиции
Приоритет
1.3
–
Изградба
на
транспортна,
телекомуникациска и енергетска инфраструктура со
порамномерна дистрибуција во планските региони
Мерка 1 – Развој и унапредување на транспортната
инфраструктура
Стратешка Цел 1 – Развој на конкурентна и иновативна
регионална
економија,
преку
осовременување
на
инфраструктурата, привлекување на инвестиции и работна
сила прилагодена на потребите на пазарот на трудот
Приоритет 1.1 – Поттикнување на домашните инвестиции и
привлекување на странски инвестиции во сектори со
конкурентска предност
Мерка 1.1.3 – Подобрување на инвестициската клима и
овозможување на погодности за домашни инвеститори

Област:

Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање

Под област

Искористување на расположливите ресурси и конкурентски
предности за привлекување на инвеститори во регионот

Краток опис на
проектот:
(дефинирање на
проблемот)

Постоење на современа патна инфраструктура е основен
услов за привлекување на инвестиции во регионот. Општина
Македонска Каменица во изминатиот период значително
инвестираше во подобрување на патната инфраструктура.
Реконструкција и модернизација на патните правци се висок
приоритет на општината.
Магистралниот пат кој поминува преку Македонска Каменица
е делумно осветлен со енергетски-ефикасни улични светилки
додека еден дел нема јавно осветлување. Отсуството на
јавно осветлување на магистралниот пат особено во
населениот дел во значителна мера ја загрозува безбедноста
на учесниците во сообраќајот особено на пешаците. Од тие
причини изготвена е техничка документација за доизградба
на јавно осветлување на делот од магистралниот пат на
влезот и излезот од Македонска Каменица.

Оправданост на
проектот:

Поставување на ново улично осветлување на магистралниот
пат А3 при влез и излез во општината, е од огромно значење
во однос на подобрување на локалната инфраструктура
(затоа што се опфатени влезот и излезот на општината) што
би значело и подобрување на магистралната патна мрежа на
овој дел од патниот правец, подобрување на безбедноста на
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учесниците во сообраќајот како и заштеда на енергија со
инсталирање на штедливи улични светилки.
Регионален карактер
на проектот:

Предвиденото улично осветлување се однесува за дел од А3
магистралата (која го поврзува Источниот регион со
останатите региони во државата како и со Р. Бугарија) – Штип
– Кочани - Македонска Каменица - Делчево – граничен
премин.

Главна цел на
проектот:

Обезбедување на современа транспортна инфраструктура
како основен услов за привлекување на нови инвестиции во
регионот
-

Специфични цели на
проектот:

Активности на
проектот:

-

-

Очекувани резултати:
-

Подобрување на постојната патна инфраструктура, на
самиот магистрален пат А3 – чија крајна точка е –
Граничниот премин Делчево;
Поквалитетна
инфраструктура
во
регионот
–
поквалитетен патен правец со регионална и меѓународна
(поврзаност) фреквенција.
Јавна набавка;
Изведба на Проектот;
Промоција на реализираниот проект.
Модернизирана инфраструктура, која освен како
приоритет на општината, претставува и показател за
поголема економска развиеност на регионот;
Подобрена сообраќајна безбедност;
Зголемена енергетска ефикасност.

Одржливост на
проектот:

ЈПДП ќе биде одговорно за ефикасно одржување на
поставеното ново улично осветлување.
Доколку во иднина настане ситуација од потреба за
преземање на било каква одговорност при спроведување на
активности за одржливост на проектот, општина Македонска
Каменица е подготвена одговорно да ги преземе истите (во
рамките на своите надлежности).

Крајни корисници:

Месото население на општината;
Патници, транспортери и туристи
магистралниот пат А3;

Подготвеност на
проектот за
имплементација

Проектот може да се имплементира по одобрувањето на
средствата;
Изработена е техничка документација, постапката за
издавање на градежна дозвола е во тек.

Вкупен буџет на
проектот:

10.388.055,00 денари
Општината е согласна и е во можност да ја кофинансира
разликата – во случај да не биде одобрен максималниот
износ на средства од страна на Програмата за регионален
развој.

кои

го

користат
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5. Доуредување на регионален културно-туристички комплекс Лесново

Нацрт Стратегија за
регионален развој на
Република
Македонија (20202030)

Нацрт Програма за
развој на Источен
плански регион (20202024)

Област:
Под област

Краток опис на
проектот:
(дефинирање на
проблемот)

Стратешка цел 1 – Порамномерно економски развиени,
еколошки одржливи и конкурентни плански региони низ
доследно спроведена паметна специјализија и посилно
стимулирање на приватните инвестиции во синергија со
јавните инвестиции
Приоритет 1.7 – Намалување на негативните влијанија и
подобрена заштита на животната средина во планските
региони, постигнување поголема отпорност на климатските
промени и водење на подинамичен и повеќекратно зголемен
инвестициски циклус
Мерка 1 – Развој и унапредување на инфраструктурата за
водни услуги во сите плански региони
Стратешка Цел 1 – Развој на конкурентна и иновативна
регионална
економија,
преку
осовременување
на
инфраструктурата, привлекување на инвестиции и работна
сила прилагодена на потребите на пазарот на трудот
Приоритет 1.4 – Подобрување на просторното и
урбанистичко
планирање
и
осовременување
на
инфраструктурата
Мерка 1.4.3 – Подобрување и осовременување на постојната
и изградба на нова комунална инфраструктура
Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање
Искористување
на
расположливите
ресурси
и
конкурентски
предности
за
привлекување
на
инвеститори во регионот
Во моментот Лесново е една од главните регионални
туристички и културни точки во регионот. За да се овозможат
услови за зголемување на инвестициите во регионот и во
општина Пробиштип, неопходно е да постои основна
комунална инфраструктура. Денеска локалитетот Лесново е
посетен од голем број на посетители. Истовремено потребно
е да се збогатат содржините на самиот локалитет преку
обнова на постојната и поставување на нова урбанистичка
опрема.
Проектот предвидува изградба на канализационен крак во
должина од 400м, како продолжение на веќе постоечката
канализациона мрежа со пречистителна станица и
реконструкција на дел од веќе постоечката урбаната опрема
што вклучува реконструкција на неколку летниковци,
реконструкција на урбаната опрема во пештерите,
дополнување на туристичката инфраструктура со изградба
на нови летниковци, поставување на нова урбана опрема,
хортикултурно уредување и поставување на ново
осветлување.
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Оправданост на
проектот:

Постоење на основна комунална инфраструктура е еден од
условите за економски развој на било која општина или
регион. Покрај ова, правото на живеење и творење во здрава
животна средина е едно од основните човекови права, така
да проектот е целосно оправдан.

Регионален карактер
на проектот:

Проектот, покрај другото ќе придонесе и за развој на туризмот
во регионот и од тој аспект проектот е регионален.
Локалитетот Лесново по своето значење е регионален
туристички локалитет и секоја интервенција која води до
подобрување на условите за престој во истиот е со
регионално значење.

Главна цел на
проектот:

Главна цел на проектот е да се создадат подобри услови за
инвестиции и развој на туризмот.

Специфични цели на
проектот:

- Зголемување на атрактивноста на регионот;
- Создавање услови за развој на туризмот.

Активности на
проектот:

Очекувани резултати:

1) Спроведување на тендерска постапка за избор на
најповолна
фирма која ќе ги спроведува градежните
работи;
2) Изведување на градежните работи согласно основниот
проект од страна на избраната градежна фирма;
3) Промоција на резултатите од проектот;
4) Промотивен настан.
- Подобрени услови за развој на туризмот;
- Зголемен број на посетители регионот.

Одржливост на
проектот:

Изградениот објект ќе биде одржуван од страна на Јавното
претпријатија. Урбаната опрема ќе биде управувана и
одржувана од страна на општина Пробиштип

Крајни корисници:

Како крајни корисници од овој проект се жителите на
Пробиштип, како и посетителите и туристите на Лесново.

Подготвеност на
проектот за
имплементација

Проектот може да се имплементира по одобрувањето на
средствата;
Изработена е потребната техничка документација.

Вкупен буџет на
проектот:

10.000.000,00 денари од кои 2.000.000,00 денари
кофинансирање од страна на општина Пробиштип.
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