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Методологија за избор на проекти

Методологија – собирање на податоци од општините и предлози за
проекти и евалуација на истите од независен експерт (cost benefit
анализа, мултиваријантна матрица за донесување одлуки)

Ч1. Регионална работилница - Форум – дефинирање на 2 приоритетни области и
подобласти

Датум: 26,10-03.11.2020 г., Место: електронски прашалник, Час:
Граѓани кои одговориле на прашалникот :
Учесници на Првата форумска сесија се од 9 општини од Вардарскиот планки регион и тоа:
Лозово, Велес, Неготино, Кавадарци, Градско, Свети Николе, Демир Капија, Чашка и
Росоман од кои: 23,7% од ЛС, 3,4% од Совети на општини, 17% од јавни претпријатија,
27,1% од Здруженија на граѓани,  10,2% од образовни институции, 10,2 бизнис сектор, и
8,4% граѓани.
Модератор : Игор Тасевски, Ко-модератор Татјана Темелковска

1.Зајакнати потенцијали за регионален развој преку вложување во инфраструктура.
Инвестиции во патен сообраќај, регионален и локален
Инвестиции во инфраструктура поврзана со туризмот

2. Економски развој на регионот
Земјоделство, (полјоделство и сточарство)
Преработувачката индустрија

Методологија – собирање на податоци од општините и предлози за
проекти и евалуација на истите од независен експерт (cost benefit
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Лозово, Велес, Неготино, Кавадарци, Градско, Свети Николе, Демир Капија, Чашка и
Росоман од кои: 23,7% од ЛС, 3,4% од Совети на општини, 17% од јавни претпријатија,
27,1% од Здруженија на граѓани,  10,2% од образовни институции, 10,2 бизнис сектор, и
8,4% граѓани.
Модератор : Игор Тасевски, Ко-модератор Татјана Темелковска

1.Зајакнати потенцијали за регионален развој преку вложување во инфраструктура.
Инвестиции во патен сообраќај, регионален и локален
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Чекори во имплементација на методологијата

Ч2. Инивидуално состаноци со Градоначалници и претставници на општините од
Вардарски плански регион – одржани состаноци со сите општини на кои беа
дефинирани проекти кои влегуваат во Pool од кои треба да се изберат најмногу 3
проекти со кои планскиот регион ќе аплицира

Ч3. Евалуација на проекти
1. утврдување на физибилност на проектите – изводливост (според критериуми

дефинирани од Министерство за локална самоуправа, Бирото за развој и Швајцарска
Амбасада):

• Регионален проект – да влијае на развој барем на 3 општини
• Инвестицијата да биде минимум 9.000.000 ден
• Да има техничка документација средена за проектот
• Да биде инклузивен проект
• Општината да партиципира во проектот (финансиски)
• Проектот да биде пропратен со транспарентност

2. Изработка на cost benefit анализа за проектите
3. Мултиваријантна матрица за донесување на одлуки

Ч2. Инивидуално состаноци со Градоначалници и претставници на општините од
Вардарски плански регион – одржани состаноци со сите општини на кои беа
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• Да има техничка документација средена за проектот
• Да биде инклузивен проект
• Општината да партиципира во проектот (финансиски)
• Проектот да биде пропратен со транспарентност

2. Изработка на cost benefit анализа за проектите
3. Мултиваријантна матрица за донесување на одлуки



Дефинирање на бенефити и одредување на финансиска вредност
Дефинирање на бенефити за cost benefit анализата – одредување на финансиска
вредност на секој бенефит – влијание кое ќе го оствари проектот

заштеда на време

заштеда на гориво и амортизација

намалување на емисија на CO2

привлекување на инвеститори

зголемување на производство

намалување на штети

привлекување туристи

пораст на продажба на услуги и добра

Цена на еден час
Цена по потрошен литар гориво и амортизација на км
Емисија на CO2 од едно возило за еден км
Просечна инвестиција по инвеститор
Годишно просечно производство од БДП 1%
Процент од лошо производство во земјоделство на
годишно ниво
Трошок по турист дневно
Пораст на годишно ниво на производство
Намалување на здравствени трошоци
Заштеда од обновлива енергија по КВ струја 2.5 centi po
kwh

пораст на продажба на услуги и добра

подигнување на квалитет на живот

зголемено производство на енергија од обн извори

Цена на еден час
Цена по потрошен литар гориво и амортизација на км
Емисија на CO2 од едно возило за еден км
Просечна инвестиција по инвеститор
Годишно просечно производство од БДП 1%
Процент од лошо производство во земјоделство на
годишно ниво
Трошок по турист дневно
Пораст на годишно ниво на производство
Намалување на здравствени трошоци
Заштеда од обновлива енергија по КВ струја 2.5 centi po
kwh



Дефинирање на фактори за мултиваријантна матрица

Дефинирање на фактори за мултиваријантна матрица – одредување на фактори и
влијанија од проектите, како и тежински фактори за евалуација

• Висина на инвестиција (сума) 5
• Изводливост 5
• Регионален проект 5
• Има техничка документација 5
• Влиание врз квалитет на живот 3
• Влијание врз економијата во регионот 4
• Влијание врз животна средина 3
• Трошоци за одржување 2
• Приходи 1
• РОИ 2
• Долгорочност на проектот 3
• Самоодрживост 3
• Креира нови работни места 4
• Инклузивност 5
• Партиципативност 5
• Транспарентност 5

Дефинирање на фактори за мултиваријантна матрица – одредување на фактори и
влијанија од проектите, како и тежински фактори за евалуација

• Висина на инвестиција (сума) 5
• Изводливост 5
• Регионален проект 5
• Има техничка документација 5
• Влиание врз квалитет на живот 3
• Влијание врз економијата во регионот 4
• Влијание врз животна средина 3
• Трошоци за одржување 2
• Приходи 1
• РОИ 2
• Долгорочност на проектот 3
• Самоодрживост 3
• Креира нови работни места 4
• Инклузивност 5
• Партиципативност 5
• Транспарентност 5



Проекти

Листа на проекти:

Општина Росоман
• Средување на локалните патишта со осветлување, тротоари
• Изградба на фекална и атмосферска канализација (доколку може да се поврзе со Градско

и Лозово, да биде регионален проект)
• Справување со комунален отпад (има техничка документација), проценети трошоци за

проектот се околу 82 милиони денари
• Изградба на рсурсен центар за сточарство (нема таков во РСМ), во кој одгледувачите на

стока би можеле да делат ресурси, како складирање на храна, додатоци во исхрана,
ветеринарна амбуланта итн

• Изградба на современ откупен центар – засега во општината има кванташки пазар кој не
ги задоволува условите за големопродажба на овошја и зеленчук произведени во
регинонот (посебен проблем е со праските, заради што е познат регионот). Овој откупен
центар би бил опремен со ладилници, простори за складирање со највисоки стандарди,
инфраструктура целосна (рампи за влез, асфалтирани паркинзи, јавни тоалети итн). Со
објектот би стопанисувала општината но може да се размисли и за приватно јавно
партнерство. За овој објект нема техничка документација, но од тимот на општината
уверуваат дека техничка документација може да се изработи за многу брзо

Листа на проекти:

Општина Росоман
• Средување на локалните патишта со осветлување, тротоари
• Изградба на фекална и атмосферска канализација (доколку може да се поврзе со Градско

и Лозово, да биде регионален проект)
• Справување со комунален отпад (има техничка документација), проценети трошоци за

проектот се околу 82 милиони денари
• Изградба на рсурсен центар за сточарство (нема таков во РСМ), во кој одгледувачите на

стока би можеле да делат ресурси, како складирање на храна, додатоци во исхрана,
ветеринарна амбуланта итн

• Изградба на современ откупен центар – засега во општината има кванташки пазар кој не
ги задоволува условите за големопродажба на овошја и зеленчук произведени во
регинонот (посебен проблем е со праските, заради што е познат регионот). Овој откупен
центар би бил опремен со ладилници, простори за складирање со највисоки стандарди,
инфраструктура целосна (рампи за влез, асфалтирани паркинзи, јавни тоалети итн). Со
објектот би стопанисувала општината но може да се размисли и за приватно јавно
партнерство. За овој објект нема техничка документација, но од тимот на општината
уверуваат дека техничка документација може да се изработи за многу брзо



Проекти

Листа на проекти:

Општина Неготино

• Индустриска економска зона – UZ8 Основен проект за  Линиска
инфраструктура за изградба на комунална инфраструктура (краци од фекална
канализација: дел од ф1, Ф4,Ф5,Ф6, Ф8,Ф9,Ф10, атмосферска канализација со
краци:Дел од Ка1 КА2,КА4,КА5,КА6,КА7,КА9 и водоводна мрежа со краци В1,
В4,В5,В7,В8;В9  за УЗ 8 блок 1, општина Неготино.

• Изградба на градски пазар
• Изградба на патен правец Г. Дисан – Вешје
• Кружен ток на регионалниот пат

Листа на проекти:

Општина Неготино

• Индустриска економска зона – UZ8 Основен проект за  Линиска
инфраструктура за изградба на комунална инфраструктура (краци од фекална
канализација: дел од ф1, Ф4,Ф5,Ф6, Ф8,Ф9,Ф10, атмосферска канализација со
краци:Дел од Ка1 КА2,КА4,КА5,КА6,КА7,КА9 и водоводна мрежа со краци В1,
В4,В5,В7,В8;В9  за УЗ 8 блок 1, општина Неготино.

• Изградба на градски пазар
• Изградба на патен правец Г. Дисан – Вешје
• Кружен ток на регионалниот пат



Проекти

Листа на проекти:

Општина Демир Капија

• Изградба на заобиколен пат низ индустриската зона.

• Изградба на делници од регионалниот пат Градско – Демир Капија – Гевгелија,
трасата на заедничкиот дел од од регионалните правци Р29171 и Р29178 во
должина предвидена со проектната документација од 887 метри

Листа на проекти:

Општина Демир Капија

• Изградба на заобиколен пат низ индустриската зона.

• Изградба на делници од регионалниот пат Градско – Демир Капија – Гевгелија,
трасата на заедничкиот дел од од регионалните правци Р29171 и Р29178 во
должина предвидена со проектната документација од 887 метри



Проекти

Листа на проекти:

Општина Велес

• Изградба на затворен регионален пазар со деловен центар
• Индустриски зони:

• Мамутчево –
• Узус –
• Речани –

• Иновативен центар – проект кој ќе има значаен и силен импакт врз економијата
но и задржувањето на младите во земјава и регионот. Со овој проект општина
Велес аплицирала и на ИПА ИНТЕРЕГ повик

Листа на проекти:

Општина Велес

• Изградба на затворен регионален пазар со деловен центар
• Индустриски зони:

• Мамутчево –
• Узус –
• Речани –

• Иновативен центар – проект кој ќе има значаен и силен импакт врз економијата
но и задржувањето на младите во земјава и регионот. Со овој проект општина
Велес аплицирала и на ИПА ИНТЕРЕГ повик



Проекти

Листа на проекти:

Општина Кавадарци

• Изградба на адреналински парк -
• Инсталација на систем за управување за земјоделско производство (сензори,

софтвер за супервизија и систем за обебзедување услови како: влажност на
земјата, минерали и витамини во земјата, детекција на болести итн)

• За развој а туризмот – поставување на 2 пловни акумулации
• Изградба на пат Кавадарци – Дисан , има техничка документација
• Изградба на мини жичара на плаината Кожуф, за скијачи почетници, на нв од

1500м)

Листа на проекти:

Општина Кавадарци

• Изградба на адреналински парк -
• Инсталација на систем за управување за земјоделско производство (сензори,

софтвер за супервизија и систем за обебзедување услови како: влажност на
земјата, минерали и витамини во земјата, детекција на болести итн)

• За развој а туризмот – поставување на 2 пловни акумулации
• Изградба на пат Кавадарци – Дисан , има техничка документација
• Изградба на мини жичара на плаината Кожуф, за скијачи почетници, на нв од

1500м)



Проекти

Листа на проекти:

Општина Градско

• Изградба на регионале пат Градско-Велес-Неготино
• Изградба на локален пат од с.Долно Чичево до манастир Св.Архангел Михаил,

во должина од 1292 метри
• Уредување на индустриска зона
• Изградба на свињарска фарма – која би била основа за изградба на капитален

проект за биогасна црнтрала од органски отпад

Листа на проекти:

Општина Градско

• Изградба на регионале пат Градско-Велес-Неготино
• Изградба на локален пат од с.Долно Чичево до манастир Св.Архангел Михаил,

во должина од 1292 метри
• Уредување на индустриска зона
• Изградба на свињарска фарма – која би била основа за изградба на капитален

проект за биогасна црнтрала од органски отпад



Проекти

Листа на проекти:

Општина Свети Николе

• Изградба на регионален пазар кој ќе ги поврзува Свети Николе со општина
Велес и Лозово

• Индистриски зони:
• Поврзување на ИЗ и МИК Св Николе, нова зона за лесна индустрија
• Уредување на економските зони со водовод, канализација, сообраќајници

• Гасификација на Свети Николе - 4.8 илјади м3. Асфалт 10.88 илјади м2

Листа на проекти:

Општина Свети Николе

• Изградба на регионален пазар кој ќе ги поврзува Свети Николе со општина
Велес и Лозово

• Индистриски зони:
• Поврзување на ИЗ и МИК Св Николе, нова зона за лесна индустрија
• Уредување на економските зони со водовод, канализација, сообраќајници

• Гасификација на Свети Николе - 4.8 илјади м3. Асфалт 10.88 илјади м2



Проекти

Листа на проекти:

Општина Лозово

• Уредување на Економските зони - изградба на водовод, атмосферска и
фекална канализација и сообраќајници

• Изградба на градски пазар – на овој пазар би гравитирало население од 3
општини, Лозово, Велес и Штип.

• Изградба на современ сточен пазар – во Македонија само во Скопје има
уреден сточен пазар, во сите останати места се нерегулирани и неуредени.
Лозово се наоѓа на локација која според Градначалникот е одлична (регион
познат по сточарство).

• Изградба на пат Ѓуземалци – Квежје, со што ви се уштеделе 13км пат за
жителите

Листа на проекти:

Општина Лозово

• Уредување на Економските зони - изградба на водовод, атмосферска и
фекална канализација и сообраќајници

• Изградба на градски пазар – на овој пазар би гравитирало население од 3
општини, Лозово, Велес и Штип.

• Изградба на современ сточен пазар – во Македонија само во Скопје има
уреден сточен пазар, во сите останати места се нерегулирани и неуредени.
Лозово се наоѓа на локација која според Градначалникот е одлична (регион
познат по сточарство).

• Изградба на пат Ѓуземалци – Квежје, со што ви се уштеделе 13км пат за
жителите



Проекти

Листа на проекти:

Општина Чашка

• Изградба на фекална канализација во с. Горно Врановци – има комплетна
документација

• Асфалтирање на пат во с.Фојница
• Рехабилитација на локален пат во с. Папрадиште – ќе има нцинално значење

заради куќата каде се родил Коле Неделковски 1.5км
• Изградба на географски центар – центар за GPS. Државниот Катастар ќе гради

амфитеатар за студенти, и во овој проект се вклучува и Светска Банка. За
проектот има техничка документација

Листа на проекти:

Општина Чашка

• Изградба на фекална канализација во с. Горно Врановци – има комплетна
документација

• Асфалтирање на пат во с.Фојница
• Рехабилитација на локален пат во с. Папрадиште – ќе има нцинално значење

заради куќата каде се родил Коле Неделковски 1.5км
• Изградба на географски центар – центар за GPS. Државниот Катастар ќе гради

амфитеатар за студенти, и во овој проект се вклучува и Светска Банка. За
проектот има техничка документација



Проекти
По барањето од страна на експертот од општините за дополнителни податоци,
некои од општините излегоа со финален избор на проект кој мислат дека е
најапликативен. Така листата на проекти се сведе на проектите:
Општина Росоман – изградба на современ откупен центар
Општина Неготино – уредување на ИЗ УЗ8
Општина Градско - изградба на адекватна патна инфраструктура од с.Долно
Чичево до манастир Св.Архангел Михаил, општина Градско во должина од 1292
метри
Општина Велес – регионален затворен пазар, уредување на ЕЗ, регионален пат
Општина Кавадарци - Инсталација на систем за управување за земјоделско
производство (сензори, софтвер за супервизија и систем за обебзедување услови
како: влажност на земјата, минерали и витамини во земјата, детекција на
болести итн)
Општина Свети Николе – со сите предложени проекти
Општина Чашка – со проектот за асфалтирање на патот до сВојница (куќата на
Коле Неделковски)
Општина Лозово – со сите предложени проекти
Општина Демир Капија – делници од регионалниот пат Градско – Демир Капија –
Гевгелија, трасата на заедничкиот дел од од регионалните правци Р29171 и
Р29178

Листа на физибилни проекти (проекти кои ги задоволуваат круцијалните
критериуми за апликативност – дали има техничка документација и вкупната
сума да надминува 9.000.000 ден):

По барањето од страна на експертот од општините за дополнителни податоци,
некои од општините излегоа со финален избор на проект кој мислат дека е
најапликативен. Така листата на проекти се сведе на проектите:
Општина Росоман – изградба на современ откупен центар
Општина Неготино – уредување на ИЗ УЗ8
Општина Градско - изградба на адекватна патна инфраструктура од с.Долно
Чичево до манастир Св.Архангел Михаил, општина Градско во должина од 1292
метри
Општина Велес – регионален затворен пазар, уредување на ЕЗ, регионален пат
Општина Кавадарци - Инсталација на систем за управување за земјоделско
производство (сензори, софтвер за супервизија и систем за обебзедување услови
како: влажност на земјата, минерали и витамини во земјата, детекција на
болести итн)
Општина Свети Николе – со сите предложени проекти
Општина Чашка – со проектот за асфалтирање на патот до сВојница (куќата на
Коле Неделковски)
Општина Лозово – со сите предложени проекти
Општина Демир Капија – делници од регионалниот пат Градско – Демир Капија –
Гевгелија, трасата на заедничкиот дел од од регионалните правци Р29171 и
Р29178

Листа на физибилни проекти (проекти кои ги задоволуваат круцијалните
критериуми за апликативност – дали има техничка документација и вкупната
сума да надминува 9.000.000 ден):



Листа на физибилни проекти - Листа на физибилни проекти (проекти кои ги задоволуваат
круцијалните критериуми за апликативност – дали има техничка документација и вкупната сума да
надминува 9.000.000 ден):

Општина Неготино – уредување на ИЗ УЗ8
Општина Градско - изградба на адекватна патна инфраструктура од с.Долно
Чичево до манастир Св.Архангел Михаил, општина Градско во должина од 1292
метри
Општина Велес – изградба на градски покриен пазар
Општина Кавадарци - Инсталација на систем за управување за земјоделско
производство (сензори, софтвер за супервизија и систем за обезбедување услови
како: влажност на земјата, минерали и витамини во земјата, детекција на
болести итн)
Општина Свети Николе – гасификација и

уредување на ИЗ
Општина Чашка – со проектот за асфалтирање на патот до сВојница (куќата на
Коле Неделковски)
Општина Демир Капија – делници од регионалниот пат Градско – Демир Капија –
Гевгелија, трасата на заедничкиот дел од од регионалните правци Р29171 и
Р29178
Општина Лозово – локален пат Ѓуземелци – Кнежје

Општина Неготино – уредување на ИЗ УЗ8
Општина Градско - изградба на адекватна патна инфраструктура од с.Долно
Чичево до манастир Св.Архангел Михаил, општина Градско во должина од 1292
метри
Општина Велес – изградба на градски покриен пазар
Општина Кавадарци - Инсталација на систем за управување за земјоделско
производство (сензори, софтвер за супервизија и систем за обезбедување услови
како: влажност на земјата, минерали и витамини во земјата, детекција на
болести итн)
Општина Свети Николе – гасификација и

уредување на ИЗ
Општина Чашка – со проектот за асфалтирање на патот до сВојница (куќата на
Коле Неделковски)
Општина Демир Капија – делници од регионалниот пат Градско – Демир Капија –
Гевгелија, трасата на заедничкиот дел од од регионалните правци Р29171 и
Р29178
Општина Лозово – локален пат Ѓуземелци – Кнежје



Cost/Benefits Analizi



Cost/Benefits анализа проект Росоман



Cost/Benefits анализа проект Неготино



Cost/Benefits анализа проект Демир Капија



Cost/Benefits анализа проект Велес



Cost/Benefits анализа проект Свети Николе



Cost/Benefits анализа проект Кавадарци



Cost/Benefits анализа проект Лозово



Cost/Benefits анализа проект Градско



Cost/Benefits анализа проект Чашка



Мултиваријантна матрица за донесување одлуки



Мултиваријантна матрица
Матрица за донесување одлука 5 5 2 4 4 4 1 3 3 2 4 5

Сума Регионален проект
Има документација и
доставени податоци

Импакт врз квалитет на
живот Импакт врз економија

Импакт врз животна
средина Трошок Приходи РОИ Долгорочност Самоодрживост Вработувања ВКУПНО

Општина Росоман

Област 1 - инфраструктура

Вински туризам 20 не 16 16 0 2 9 9 10 20 15 117
ЕЗ со Градско 10 не 12 20 0 2 12 9 8 20 25 118

Локална инфраструктура (канализација) и
справување со комунален отпад 5 не 20 12 20 2 3 3 10 4 5 84

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

Ресурсен центар за сточарство 25 не 12 20 20 2 9 6 10 20 15 139
Современ откупен центар 18,000,000.00 25 не 9 20 20 2 15 12 10 20 25 158

0

Општина Неготино

Област 1 - инфраструктура

Регионален пат, изградба на кружен ток на
Маршал Тито 15 не 8 16 4 2 3 9 8 4 5 74

регионален пат Неготино Вешје 10 не 8 16 4 2 3 9 52
Уредување на ЕЗ 16,000,000.00 5 да 12 20 4 2 12 9 8 20 25 117

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

Градски пазар 20 не 12 20 20 2 15 15 8 20 20 152
0
0

Општина Демир Капија

Област 1 - инфраструктура

Заобиколен пат кој е на регионален пат
Градско, Гевгелија, и поминува низ ИЗ 21,000,000.00 25 да 12 20 4 2 3 9 8 4 5 92

0
0

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

0
0
0

Општина Велес

Област 1 - инфраструктура

Индустриска зона УЗУС, доуредување 10 да 12 20 4 2 3 9 8 20 25 113

Регионален пат Башино Село кон Чашка 15 да 12 12 4 2 3 3 8 4 5 68
0

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

Изградба на покриен градски пазар 82,000,000.00 25 да 16 20 20 2 15 15 8 20 25 166
Иновативен центар, ИПА 25 да 16 20 12 2 12 15 8 12 25 147

0Општина Велес Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка 0

Општина Свети Николе

Област 1 - инфраструктура

Регионален пат Св Николе, Велес, Лозово 25 да 8 12 4 2 3 3 8 4 5 74
Доуредување на ИЗ 18,500,000.00 15 да 12 20 4 2 12 9 8 20 25 127
Гасификација 40,000,000.00 5 да 20 20 20 2 15 15 8 20 15 140

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

0
0
0

Општина Кавадарци

Област 1 - инфраструктура

Адреналински парк 10 не 12 12 4 2 15 15 6 20 15 111
Мерни станици за унапредување на
винарство 9,000,000.00 25 да 16 20 20 2 3 15 8 12 20 141

Кавадарци Диса, регионален пат 15 не 8 12 4 2 3 3 8 4 5 64

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

Мини жичара за почетници скијачи 25 не 12 16 4 2 12 9 80
0
0

Општина Лозово

Област 1 - инфраструктура

Доуредување на ИЗ 15 не 12 20 4 2 12 9 8 20 25 127
Локален пат - скратува патување од селата
13км 18,500,000.00 10 да 20 12 4 2 3 3 8 4 5 71

0

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

затворен пазар 15 не 16 16 20 2 15 12 8 20 20 144
Сточен пазар 25 не 16 16 20 2 15 15 8 20 20 157

0

Општина Градско

Област 1 - инфраструктура

Регионален пат Градко Велес Неготино 25 не 12 12 4 2 3 3 8 4 5 78
ИЗ - доуредување 15 не 12 20 4 2 12 9 8 20 25 127
Локален пат до Манастир Св Архангел
Михаил 9,000,000.00 10 да 12 12 4 2 3 3 8 4 5 63

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

Биогасни централи 5 не 12 16 20 2 15 15 10 20 25 140
Свињарска фарма 15 не 12 20 4 2 15 15 8 20 25 136

0

Општина Чашка

Област 1 - инфраструктура

Пат до с Војница - спомен куќа на Коле
Неделковски 9,000,000.00 25 да 3 12 4 2 9 3 8 4 5 75
фекална канализација 5 не 5 8 20 2 3 3 46

Географски центар со амфитеатар 25 не 3 8 4 2 9 3 10 20 10 94

Област 2 - економија, земјоделство и преработувачка

рехабилитација на локален пат кон Долно
Врановци 10 не 3 8 4 2 3 3 8 4 5 50

0
0



Препораки за проекти



1. Затворен пазар со деловен
простор Велес
2. Мерни станици за смарт
земјоделие – Кавадарци, Неготино,
Демир Капија и Росоман

Групи проекти

Групи проекти: Групи проекти

Асфалтирање на пат до туристички
дестинации:

1. Општина Градско – пат до
Манастир Св Архангел Михаил

2. Општина Чашка – пат до
куќата на Коле Неделковски

3. Општина Свети Николе и
општина Лозово – пат
Ѓуземелци – Кнежје –
археолошки локалитет

1. Затворен пазар со деловен
простор Велес
2. Мерни станици за смарт
земјоделие – Кавадарци, Неготино,
Демир Капија и Росоман

Асфалтирање на пат до туристички
дестинации:

1. Општина Градско – пат до
Манастир Св Архангел Михаил

2. Општина Чашка – пат до
куќата на Коле Неделковски

3. Општина Свети Николе и
општина Лозово – пат
Ѓуземелци – Кнежје –
археолошки локалитет


