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ВОВЕД
	 Регионалниот развој согласно Законот за рамномерен регионален развој е долгорочен процес 
на унапредување на одржливиот економски и социјален развој на државата, а се остварува преку 
идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на планските 
региони, урбаните подрачја, подрачјата со специфични развојни потреби и селата. Додека рамномерен 
регионален развој е процес на планирање на регионалниот развој насочен кон намалување на диспаритетите 
во степенот на развој во и меѓу планските региони со цел остварување на рамномерен и одржлив развој на 
регионите. Во планирањето на рамномерниот регионален развој и спроведувањето на планските документи 
за рамномерен регионален развој учествува Центарот за развој на Вардарски планските региони. Врз основа 
на член 30 и 32 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РСМ” бр. 24/21), Центарот 
за развој на Вардарски плански регион, како тело за вршење на стручни работи од значење за развојот на 
планскиот регион, до Советот за развој на Вардарски плански регион и советите на единиците на локалната 
самоуправа доставува Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион 
за изминатата година, а по усвојувањето го доставува до Министерство за локална самоуправа.
 Центарот за развој на Вардарски плански регион (ЦРВПР) со својство на правно лице е основан од 
страна на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на Вардарскиот плански регион 
(Велес, Кавадарци, Нeготино, Свети Николе, Лозово, Чашка, Градско, Росоман, Демир Капија).
 Центарот за развој на Вардарски плански регион официјално отпочна со работа на 01.07.2009 година.



 Во 2020 година администрацијата на Центарот за развој на Вардарски плански регион ја сочинуваа 
вкупно 12 (дванаесет) вработени. Дел од нив, односно 4 (четири) лица се вработени на неопределено време на 
следниве работни позиции: Раководител на одделение (2 лицa) и Советник (2 лица); 1 (едно) лице е вработено 
на определено време како проектен кординатор за одржлив развој во рамки на проектот финансиран од 
Министерството за локална самоуправа „Проширување на функциите на Центрите за развој на планските 
региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор“, 6 (шест) лица се 
ангажирани преку Агенција за привремени вработувања, и 1 (едно) лице е именувано за в.д. Раководител на 
Центарот.

СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

• В.Д Раководител на Центарот за развој на Вардарски плански регион
      Д-р Игор Андреев
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: igor.andreev@vardarregion.gov.mk

• Раководител во Одделение за имплементација на проекти, регионален развој и меѓуопштинска соработка
      Татјана Ѓурова
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: t.gjurova@vardarregion.gov.mk

В.Д РАКОВОДИТЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЈА

• Раководител во Одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
      Татјана Темелковска
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: tatjana.temelkovska@vardarregion.gov.mk

• Советник за меѓународна соработка
       Меги Василеска
       контакт тел: 043/615-353
       e-mail: megi.vasileska@vardarregion.gov.mk

• Координатор за одржлив развој во рамки на проектот финансиран од МЛС  „Проширување на функциите на 
Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности / услуги за поддршка на 
приватниот сектор“

       Душица Габерова
       контакт тел: 043/615-353
      e-mail: dusica.malinkova@vardarregion.gov.mk
• Административен координатор на проект
      Снежана Димитриевски
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: snezana.mitrova@vardarregion.gov.mk

• Советник за имплементација на проекти, регионален развој и меѓуопштинска соработка 
      Марко Колев
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: marko.kolev@vardarregion.gov.mk

• Административен координатор на проект
      Михајло Вчков
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: miki.vckov@vardarregion.gov.mk



• Хигиеничар 
      Зорица Јованова
      контакт тел: 043/615-353

• Проектен асистент 
      Јован Симсаров
      контакт тел: 043/615-353
      e-mail: jovan.simsarov@vardarregion.gov.mk

• Архитект 
       Мартин Мецановски
       контакт тел: 043/615-353
       e-mail: martin.mecanovski@gmail.com

•     Стручен соработник за следење на градежните активности во Вардарски плански регион 
      Коста Јанев
      контакт тел: 043/615-353
      email: jakostve1@yahoo.com



ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ВО ФАЗА 
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2020 

 Во	 рамки	 на	 Програмата	 за	 рамномерен	 регионален	 развој	 со	 доделени	 средства	 од	 страна	 на	
Министерството	 за	 локална	 самоуправа	 –	 Бирото	 за	 регионален	 развој	 и	 кофинанасирање	 од	 страна	
на	 општините	 од	Вардарски	 плански	 регион	 (како	 партнери	 и	 крајни	 корисници),	 Центарот	 за	 развој	 на	
Вардарски	плански	регион	во	2020	година	целосно	имплементираше	седум	проекти:
          1.  “Унапредување и промоција на винскиот туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно 
уредување на регионален вински центар - винска куќа во општина Кавадарци”, 
 2.  “Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за 
откуп на земјоделски производи во општина Градско”,
 3.  “Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мулти-функционален објект за поддршка 
на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово”, 
 4.  “Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и ВПР преку изградба на пешачка 
патека до археолошкиот локалитет Била Зора (II Фаза)”, 
 5.  “Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од с. Горно 
Врановци до регионален пат P2344 Чашка-Дреново, О.Чашка (втора фаза) и Улица 1 во с. Подлес, О.Градско”,  
 6.  “Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската 
ефикасност на Домот на Култура во општина Свети Николе” ,
 7.  “Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на 
систем за водоснабдување во село Отовица, општина Велес”.
   Истотака Центарот реализираше активности од уште три проекти кои се во фаза на имплементација, 
а се очекува целосно да се завршат во 2021 година:
 1.   “Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на 
јужна и северозападна обиколница во општина Неготино”, 
 2.   “Одржување на чиста и здрава животната средина преку набавка на специјализирани возила за ЈКП во 
општините Лозово, Демир Капија, Неготино и Росоман”,
 3.  “Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река 
Луда Мара, Општина Кавадарци”. 
 Од	споменетите	имплементирани	проекти	четири	проекти	се	отпочнати	со	имплементација	во	2019	
година:
 1. “Унапредување и промоција на винскиот туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно 
уредување на регионален вински центар - винска куќа во општина Кавадарци”, 
 2.  “Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за 
откуп на земјоделски производи во општина Градско”, 
 3.  “Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мулти-функционален објект за поддршка 
на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово”,
 4.  “Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и ВПР преку изградба на пешачка 
патека до археолошкиот локалитет Била Зора (II Фаза)”. 
 Што	се	однесува	за	останатите	три	проекти,	истите	се	започнати	и	целосно	завршени	во	2020	година.
 5. “Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од с. Горно 
Врановци до регионален пат P2344 Чашка-Дреново, О.Чашка (втора фаза) и Улица 1 во с. Подлес , О.Градско”,
 6. “Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската 
ефикасност на Домот на Култура во општина Свети Николе” и 
 7.“Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на 
систем за водоснабдување во село Отовица, општина Велес”.



Проект	бр.	1 “Унапредување и промоција на винскиот туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно 
уредување на регионален вински центар - винска куќа во општина Кавадарци”
• Општа цел на проектот: Подобрување на условите за промоција на винскиот туризам во Вардарскиот 
плански регион.
• Специфични цели на проектот: Промоција на вински производи и винопроизводители од регионот и 
отворање на регионален центар за едукација, обуки, работилници и организирање на настани за промоција на 
локални производи од Вардарскиот плански регион.
• Активности во рамки на проектот: Реконструиран, обновен и отворен заеднички вински центар во Општина 
Кавадарци за сите 9 општини од Вардарски плански регион, зголемена промоција на винската понуда на регионот 
и значително зголемен бројот на туристи и посетители, организирање на дегустации, вински тури со запознавање 
на регионалните гроздови производи.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 7.549.639,00 денари. (4.453.179,00 денари средства 
oд МЛС и 3.096.460,00 денари од о.Кавадарци).

Проект	бр.	2 “Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар 
за откуп на земјоделски производи во општина Градско”
• Општа цел на проектот: Унапредување на земјоделското производство во регионот и зајакнување на 
економската моќ на земјоделците.
• Специфични цели на проектот: Организиран откуп на земјоделски производи, зголемен пласман на 
земјоделски производи, регионално поврзување на земјоделските производители.
• Активности во рамки на проектот: Изграден регионален центар за откуп на земјоделски производи.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 5.836.387,00 денари (средства од МЛС).



Проект	бр.	3	“Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мулти-функционален објект за 
поддршка на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово”
• Општа цел на проектот: Подобрување на капацитетите во јавните објекти со цел културно-уметничко 
и спортско издигнување на населението од Вардарскиот плански регион.
• Специфични цели на проектот: Обезбедување на мултифункционален објект и стимулирање на 
младите луѓе за примена на здрави навики преку промоција на културата и спортот во општината и регионот.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Реконструиран дом на култура Кочо Рацин во општина 
Лозово.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 7.704.223,00 денари (5.877.708,00 денари 
средства од МЛС и 1.826.515,00 денари средства од о. Лозово).

Проект	бр.	4 “Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и ВПР преку изградба на 
пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора (II Фаза)”
• Општа цел на проектот: Промоција на културниот туризам во општина Свети Николе и Вардарскиот 
плански регион преку афирмација на културно-историското богатство.
• Специфични цели на проектот: Зголемување на понудата на места за рекреација и поттикнување на 
рекреативниот спорт и заштита и одржување на пошироката околина околу археолошкиот локалитет Била 
Зора.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Изградба на пешачка патека од Свети Николе до 
археолошкиот локалитет Била Зора (с.Кнежје) во должина од 1014,65 метри.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 8.789.858,00 денари ( 5.209.267,00 средства од 
МЛС и 3.580.591,00 средства од о. Свети Николе).



Проект	бр.	5	“Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на 
јужна и северозападна обиколница во општина Неготино” 
• Општа цел на проектот: Подобрување на локалната и регионалната економија преку вложувања во проекти 
за изградба на квалитетна и стандардизирана патна инфраструктура.
• Специфични цели на проектот: Создавање на предуслови за развивање на современа патна мрежа на ниво 
на Вардарски плански регион и создавање на предуслови за олеснување на мобилноста на жителите од една во 
друга општина во ВПР и зголемување на безбедноста на подрачјето на ВПР.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Изготвена техничката документација со сите потребни фази 
и дополнителни елаборати потребни за понатамошна изградба на јужна и северозападна обиколница во Неготино, 
како и извршена ревизија на проектот за инфраструктура и основниот проект за изградба на јужна и северозападна 
обиколница во Неготино.
• Статус: Во фаза на имплементација.
• Вкупна вредност на проектот (по договори за јавна набавка): 1.482.457,60 денари (средства од БРР).
- Изработка на техничка документација: 1.399.857,60 денари.
- Ревизија на техничката документација: 82.600,00 денари.

Проект	бр.	6 “Одржување на чиста и здрава животната средина преку набавка на специјализирани возила за ЈКП во 
општините Лозово, Демир Капија, Неготино и Росоман” 
• Општа цел на проектот: Унапредување на заштитата на животната средина и подобрување на услугите за 
граѓаните во Вардарскиот плански регион преку зајакнување на капацитетите на јавните комунални претпријатија.
• Специфични цели на проектот: 
- Зголемување на ефективноста и ефикасност во работењето на давателите на комуналните услуги  со помош на 
современи специјализирани возила.  
- Обезбедување на услови за здрав и квалитетен живот преку континуирано одржување на комуналната 
инфраструктура и јавната чистота.
- Намалување на негативните влијание врз животната средина како предуслов за  создавање на здрава нација.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Набавени 4 (четири) специјализирани возила за потребите на 
ЈКП, и тоа:
- Машина комбинирка (1),
- Цистерна за миење на улици со капацитет од 8.000 l (1) и
- Возило за собирање на смет со капацитет од 8 m³ (2).
• Статус: Дел од проектот е во фаза на имплементација, а делот наменет за општина Росоман е имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна и/или договори): 20.223.542,00 денари.
- Набавка на машина комбинирка за о. Росоман: 4.347.232,00 денари (средства од БРР).
- Набавка на цистерна за миење на улици со капацитет од 8.000 l за о. Лозово: 5.658.100,00 денари. (4.717.050,00 
средства од БРР и 941.050,00 средства од о. Лозово)
- Набавка на 2 возила за собирање на смет со капацитет од 8 m³ за о. Неготино и о. Демир Капија: 10.158.210,00 
денари (средства од БРР).
- Набавка на услуги од надворешни стручни лица: 60.000,00 денари (средства од БРР по апликација).



Проект	бр.	7	 “Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од 
с. Горно Врановци до регионален пат P2344 Чашка-Дреново, О.Чашка (втора фаза) и Улица 1 во с. Подлес , 
О.Градско” 
• Општа цел на проектот: Создавање на услови за развој на руралниот туризам во општина Чашка и 
општина Градско и економско зајакнување на општините и регионот.
• Специфични цели на проектот: 
- Создавање на предуслови за вложувања за изградба на сместувачки капацитеи и создавање на понуда 
за привлекување на домашни и странски посетители;
- Олеснет и безбеден пристап до населените места.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Реконструирани патни правци во општина Градско и 
општина Чашка.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршни ситуации): 6.625.239 денари (средства од БРР). 
- Реконструкција на патен правец од с. Горно Врановци до регионален пат P2344 Чашка-Дреново, 
О.Чашка (втора фаза): 4.390.407,00 денари.
- Реконструкција на Улица 1 во с. Подлес , О.Градско”: 2.234.831,50 денари.



Проект	бр.	 8	 “Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската 
ефикасност на Домот на Култура во општина Свети Николе” 
• Општа цел на проектот: Зголемување на енергетската ефикасност и подобрување на квалитетот за обезбедување 
на услуги од областа на културата на граѓаните во Вардарскиот плански регион преку инсталација на систем за греење и 
климатизација во ОУ Дом на Култура во општина Свети Николе.
• Специфични цели на проектот: 
- Подобрување на условите за работа на учесниците во програмските активности при ОУ Дом на Култура. 
- Зголемување на квалитетот на услуги во реализирање на програмските активности.
- Намалување на потрошувачката на електрична енергија.
- Зголемување на културни содржини од различни дејности.
- Зголемување на бројот на граѓани кои ги посетуваат културните настани.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Инсталиран систем за греење и климатизација во кино салата и 
помошните простории при ОУ Домот на Културата, општина Свети Николе.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 8.571.524,00 денари (6.123.778,00 средства од БРР и 
2.447.746,00 средства од о. Свети Николе).

Проект	бр.	9	“Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на систем 
за водоснабдување во село Отовица, општина Велес” 
• Општа цел на проектот: Заштита и одржување на езерото Младост, пошироката околина и природата и 
стимулирање на условите за привлекување на домашни и странски посетители. Поттикнување на развојот на руралниот и 
транзитниот туризам во село Отовица, Општина Велес преку изградба современа и модерна комунална инфраструктура.
• Специфични цели на проектот: 
- Исполнување на националните и меѓународните стандарди за подобрување на квалитетот на водите и заштита 
на животната средина во населено место Отовица“ – Општина Велес.
- Развивање на комунална инфраструктура, преку изградба на водоснабдителен систем од централниот системи 
за снабдување со вода во руралните средини.
- Развој на туризмот во руралните средини, во село Отовица, Општина Велес.
- Зголемување на економскиот раст на општина Велес, но и на целиот Вардарски регион.   
• Реализирани активности во рамки на проектот: Изграден систем за водоснабдување во населба Отовица, општина 
Велес.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по I времена и завршна ситуација): 6.606.866,00 денари (средства од БРР). 



Проект	бр.	10	“Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река 
Луда Мара, Општина Кавадарци” 
• Општа цел на проектот: Унапредување и заштита на животната средина на регионално и локално ниво, со цел 
подобрување на општите услови за живот на населението во Вардарскиот регион.
• Специфични цели на проектот: 
- Намалување на ризикот од излевање на водата од речното корито на река Луда Мара како резултат од зголемено 
ниво на водостојот.
- Намалување на бројот на поплавени подрачја во Општина Кавадарци кои се наоѓаат во близина на реката Луда 
Мара.
- Зачувување на животната средина и биодиверзитетот во Општина Кавадарци.
- Овозможување на поздрав и поквалитетен живот за жителите на Општина Кавадарци.
- Создавање на средена животна средина, високо атрактивна површина наменета за одмор и релаксација каде 
што населението од ВПР ќе може да го остварува правото на прав психофизички развој.
• Реализирани активности во рамки на проектот: Реконструирано речното корито на река Луда Мара, општина 
Кавадарци.
• Статус: Во фаза на имплементација.
• Вкупна вредност на проектот (по договор за јавна набавка): 21.504.969,00 денари (5.609.970,00 средства од БРР 
и 15.894.999,00 средства од о. Кавадарци).



ИНФОРМАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2021 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА НА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА -  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 Рамномерниот регионален развој е комплексен и долгорочен процес чија основна цел е намалување на 
спомнатите диспаритети во развојот помеѓу и во рамките на планските региони. Визијата за регионален развој упатува на 
крајната цел што треба да се постигне и одржува преку имплементирањето на политиката за регионален развој и гласи: 
„Рамномерен и одржлив развој на целата територија на Република Северна Македонија што се карактеризира со висока 
стапка на економски раст и конкурентни плански региони, помеѓу кои постојат мали диспаритети и каде оптимално се 
користат природните, човечките и енергетските ресурси, постои висока економска и социјална кохезија и населението 
ужива добар животен стандард.“ Политиката за рамномерен регионален развој подразбира континуирана финансиска 
поддршка од страна на државата и воедно, висок степен на координација помеѓу министерствата, донаторите и 
засегнатите страни на регионално и локално ниво.
 Согласно Законот за рамномерен регионален развој, за средствата од Програмата за рамномерен регионален 
развој за 2021 година, Центарот за развој на Вардарски плански регион на ден 15.12.2020 година до Министерството 
за локална самоуправа – Биро за регионален развој аплицираше со 3 (три) предлог – приоритетни проекти, рангирани 
на регинални форуми, како задолжителна алатка (кваликационен критериум) во процесот на аплицирање  со проекти, а 
утврдени од страна на Советот за развој на Вардарски плански регион.

Предлог-проект	бр.	1 ”Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во 
општините Лозово и Св Николе, манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на Коле Неделковски во 
општина Чашка”
• Општа цел на проектот: Економски развој преку стимулација на развој на туризмот. Оваа општа цел е широко 
дефинирана но, ако се погледнат ефектите од неа може да се зборува за низа други специфични цели и влијанија од 
истата.
• Специфични	цели	на	проектот: 
Економски цели:
- Зголемен број на туристи и посетилители на туристичките локалитети.
- Пораст на продажба и приходи во сродни области на турзимот: угостителство, креативни индустрии...
- Пораст на продажба на производи од традиционални занаети.
- Стимулација на извоз.
- Генерирање девизен приливи.
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Вкупна вредност на проектот: 24.190.018,82 денари.



Предлог-проект	бр.	2	-“Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство”
• Општа цел на проектот: Економски развој и подигнување на стандардите на земјоделско производство или 
максимизирање на земјоделското производство и подигнување на квалитетот на истото. Оваа цел ќе се постигне преку 
имплементација на најсовремена технологија која директно ќе влијае на поголеми, поквалитетни приноси при тоа не 
загадувајќи ја околината.
Специфични цели на проектот: 
Економски цели:
- Зголемен принос заради навремено наводнување и дохранување на земјата, достава на минерали и други 
суплементи за квалитетни приноси со висока нутритивна вредност, заштита од болести и правовремено реагирање при 
детектирана опасност од временски непогоди.
- Намалена употреба на пестициди заради прскање само во услови кога ќе се детектира болест со што директно 
се влијае и на квалитетот на производство но и на заштитата на животната средина. Исто така со намална употреба на 
пестициди се намалуваат и трошоците при производство што влијае на профитната маржа на земјоделското производство.
- Пораст на продажба и приходи преку зголемени приноси и повисоки цени заради повисок квалитет на производство.
- Намалување на штети и трошоци преку контрола, супервизија и правовремено реагирање за заштита на 
производството.
- Стимулација на извоз заради зголемување на конкурентските предности како и зголемување на атрактивноста на 
земјоделските производи од нашите региони во старнство каде Македониј и има имиџ на здраво производство.
- Генерирање девизен приливи заради зголемен извоз и креирана поголема побарувачка за македонските 
земјоделски производи.
Социјално економски цели: 
- Генерирање нови вработувања преку пораст на производството ќе се надградуваат и шират капацитетите на 
производство што директноо ќе влијае и на креирање на работни места но и мотивација за малдите луѓе да останат во 
родното место.
- Подобрување на квалитет на живот може да се разгледува од повеќе аспекти, и од аспект на производители и од 
аспект на корисници. Производителите преку овој проект не само што ќе ги намалат ризиците при производство туку и ќе 
се олесни целиот процес на производство а истовремено ќе се зголеми ефикасноста и приходите што директно влијае 
на куповната моќ и на квалитетот на живот заради подобра финансиска ситуација. Од аспект на корисник квалитетот на 
живот ќе се подобри заради можноста за оптимала цена да се купат квалиетни и здрави производи кои не содржат високо 
ниво на хемикалии односно пестициди.
- Олеснување на производствениот процес и надминување на ограничувањата кај групи граѓани со посебни 
потреби (инвалидитет и социјална вулнерабилност) заради можносите кои ги пружа технологијата.
- Заштита на животната средина преку намалување на употреба на пестициди (оптимизација согласно правовремена 
детекција на болести и опасности од ситите) но, и користење на енергија од извори на обновлива енергија.
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Вкупна вредност на проектот: 10.000.000,00 денари.



Предлог	–	проект	бр.	3	-“Изградба на затворен регионалeн пазар”
• Општа цел на проектот: Економски развој и подигнување на стандардите на земјоделско производство и продажба 
преку оптимизација на условите за размена на добрата и услугите.
• Специфични цели на проектот:  
Економски цели:
- Зголемена продажба заради оптимизација на условите за чување и складирање на производите.
- Зголемена продажба заради продолжување на работното време на пазарот.
- Пораст на продажба и приходи.
- Намалување на штета од апсект на одржување на трајноста на производите.
- Стимулација на посета на пазарот.
- Стимулација на органско производство.
- Стимулација на циркуларна економија.
Социјално економски цели: 
- Генерирање нови вработувања.
- Подобрување на квалитет на живот.
- Олеснување на производствениот процес и надминување на ограничувањата кај групи граѓани со посебни потреби 
(инвалидитет и социјална вулнерабилност).
- Стимулација на младите да останат во државата.
- Унапредување на процесот на производство преку едукација и иновации.
• Статус: Во фаза на евалуација
• Вкупна вредност на проектот:  52.705.880,00 денари.



ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТИ ВО ФАЗА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЈА 
ЗА ПРОЕКТИ ВО ФАЗА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ 
ОД АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
 
 Центарот за развој на Вардарски плански регион во 2018 година аплицираше со 2 (два) предлог проекти 
во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и продолжи со имплементација на 
проектот “Изработка на урбанистички планови за 8 села: с.Горобинци, с.Ерџелија, с.Мустафино, с. Трстеник, с. 
Преод, с. Амзибегово, с. Кадрифаково и с. Црнилиште, општина Свети Николе” аплициран во Програмата за 
финансиска поддршка на рурален развој за 2015 година.

Проект	бр.	1	“Изработка на урбанистички планови за 8 села: с.Горобинци, с.Ерџелија, с.Мустафино, с. Трстеник, с. 
Преод, с. Амзибегово, с. Кадрифаково и с. Црнилиште, општина Свети Николе”
• Мерка 322 – Обнова и развој на селата, врз основа на Програмата за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2015 година.
• Статус: Во фаза на имплементација. Проектот е отпочнат да се реализира во 2016 година, продолжи во 
2017, 2018, 2019 и 2020 година, а се очекува да заврши во 2021 година.
• Вкупна вредност на проектот: 6.372.000,00 денари. Дел од средствата во висина од (5.400.000,00 средства 
од АФПЗРР и 972.000,00 средства од општина Свети Николе). Исплатени средства – 1.274.400,00 денари за 
реализирани активности, останати средства за исплата - 5.097.600 денари. 



Проект бр. 2 “Подобрување на поврзаноста на руралните средини во Вардарскиот плански регион преку изградба на 
локалните патни правци с. Горни Дисан – с. Вешје, општина Неготино и с. Сливник – с. Бузалково, општина Велес”
• Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини, врз основа на Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2018 година.
• Статус: Имплеметиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 16.727.021,02 денари. 
- Локален патен правец с. Горни Дисан – с. Вешје, oпштина Неготино: 7.580.921,02 денари (6.312.061,00 средства од 
АФПЗРР и 1.268.860,00 средства од општина Неготино).
- Локален патен правец с. Сливник – с. Бузалково, општина Велес: 9.146.100,00 денари (7.750.932,00 средства од 
АФПЗРР и 1.395.168,00 средства од општина Велес)

Проект бр. 3 “Изградба на велосипедска патека од мост во с. Ваташа до Моклишка Воденица, општина Кавадарци”
• Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја, врз основа 
на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот (по завршна ситуација): 16.966.734,00 денари (средства од АФПЗРР и о. 
Кавадарци).  



ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ДОГОВОРИ И ДОГОВОРИ ВО ФАЗА 
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА НА ШВАЈЦАРСКАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И СОРАБОТКА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ “ОДРЖЛИВ И ИНКЛУЗИВЕН 

РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 2017-2020 ГОДИНА”

Проект	бр.1	- “Договор за финансиска поддршка за Центар за развој на Вардарски плански регион за 2019 година”, 
активности во рамки на проектот: 
• Поддршка на ЦРР/РС за примена на регионални форуми во процесот на идентификација на проектни идеи 
за грантовата шема.
Статус на активноста: во фаза на имплементација.
Вкупната вредност на активноста (по договор со вршител на услуга): 418.200,00 денари

•     Подготовка на Програми за развој на планските региони 2020-2024 според Правилник за методологија за изработка 
на плански документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 102/2009)
Статус на активноста: во фаза на имплементација.
Вкупната вредност на активноста (по договор со вршител на услуга): 413.000,00 денари.

Проект	бр.2	- “Договор за финансиска поддршка на Центар за развој на Вардарски плански регион за организирање на 
регионални форуми на заедницата за 2020 година”, активности во рамки на проектот: 
• За поддршка на Центарот за спроведување на регионални форуми во заедниците преку ангажирање на модератор.
• За поддршка на Центарот за подготовка на концепт решенија и предлог-проекти во идентификуваната облас 
преку ангажирање на надворешен експерт.
Статус на активностите: имплементирани.
Вкупната вредност на активностите (по договори со вршители на услугите): 134.600,00 денари



Проект	бр.3	- “Финансиска поддршка на регионалнен Бизнис Центар во рамки на Центарот за развој на Вардарски 
плански регион од страна на СДЦ/МЛС за 2019 година”, активности во рамки на проектот: 
• Организирање на обука во зависност од утврдените потреби.
Статус на активноста: имплементирана.
Вкупната вредност на активноста (по договор со вршител на услуга): 61.791,00 денари.
• Ангажирање на консултант за организирање на настан за идентификување на проектна идеја за иновативен 
проект 2020.
Статус на активноста: имплементирана.
Вкупната вредност на активноста (по договор со вршител на услуга): 40.000,00 денари.
• Оперативни трошоци за БЦ.
Статус на активноста: во фаза на имплементација.
Вкупната вредност на активноста: 400.000,00 денари.

Проект	бр.4	- “Финансиска поддршка на регионалнен Бизнис Центар во рамки на Центарот за развој на Вардарски 
плански регион од страна на СДЦ/МЛС за 2020 година”, активности во рамки на проектот:
• Оперативни трошоци за БЦ.
Статус на активноста: во фаза на имплементација.
Вкупната вредност на активноста: 400.000,00 денари.

Проект	бр.4	 - “Инвестициски проект 2019”: “Изградба на скејт парк со седум елементи и уредување на пешачки и 
велосипедски патеки во Вардарски плански регион”, активности во рамки на проектот:
• Градежни и градежно занаетчиски работи за поставување на рамно плато за скејт парк и електрика во о. 
Кавадарци.
• Уредување на велосипедски и пешачки патеки и комунално уредување на качувачки локалитет во Демиркаписка 
клисура, во близина на река Челевечка.
• Градежни работи за проширување и стабилизирање на планинарска патека до изворите на р. Бабуна во 
должина од 1.650м  (Чашка).
• Оперативни трошоци за проектен координатор 1 и 2 вработени во центарот (плата за 2 лица).
• Оперативни трошоци за набавка на потребните канцелариски  материјали.
Статус на проектот (активностите): имплементиран/и.
Вкупната вредност на проектот (по завршна ситуација и договори): 8.699.371,00 денари.



Проект	бр.5 “Инвестициски проект 2020”: “Инклузивен смарт туризам – рекреативни содржини и услуги за еднаков 
пристап до туристичката атракција Езеро Младост”, активности во рамки на проектот:
• Уредување на инклузивно игралиште за деца со две тактилни патеки за лица со попреченост.
• Активности од инженерска област – архитектура и конструкции.
• Активности од инженерска област -  водовод и канализација.
• Активности од инженерска област – електротехника.
• Реквизити за спортски активности во вода (за лица со попреченост).
• Велосипеди (за лица со попреченост).
• Обуки за спасители и фискултурни работници.
• Одржливост.
• Развој на /Регионална програма  за инклузивен туризам со состаноци и консултации од сите засегнати 
институции во регионот.
• Платформа за влез во езерото за лица со посебни потреби.
• Промоција на проектот и активности за видливост.
Статус на проектот: во фаза на имплементација.
Вкупната вредност на проектот (по апликација и склучен договор): 8.914.935,00 денари.

Проект	бр.6	- “Иновативен проект 2020”: “Формирање на прехрамбено-технолошки центар за развој на иновативни 
продукти”, активности во рамки на проектот: 
• Опремување на лабараторија за анализа на производи од прехранбен сектор – Апаратура за автоматизирана 
анализа на протеини од Kjeldahl.
• Опремување на лабараторија за анализа на производи од прехранбен сектор – Апаратура за автоматизирана 
анализа на масти по Soxlet.
• Опремување на лабараторија за анализа на производи од прехранбен сектор – Инструмент за определување 
на воден активитет (8w).
• Организација на промотивни работилници.
• Промотивна кампања (Изработка на промотивни материјали и простор во медиум).
Статус на проектот: во фаза на имплементација.
Вкупна вредност на проектот (по договор): 2.169.000,00 денари.



ИНФОРМАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАН ПРОЕКТ ВО ФОНДОТ ЗА ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ГРАДЕЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
КАПАЦИТЕТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ“ НА УНДП И ШВЕДСКАТА 

АГЕНЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ (СИДА)
Проект	бр.	1	- „Згрижување на бездомните животни, кучиња скитници во Вардарски плански регион преку изработка на 
проектна документација за изградба на регионален центар - прифатилиште“
• Општа цел на проектот: Подобрување на безбедноста на граѓаните, обезбедување заштита и згрижување на 
бездомните животни во ВПР преку изградба на прифатилишта за кучиња-скитници.
• Специфични цели:
- Соодветно третирање и згрижување на бездомни животни (70-100%) преку изградба на регионални 
прифатилишта (мин. 2) по сите стандарди.
- Избегнување на сегашни и идни закани што претставуваат ризик за телото или животот, односно ирационален 
стравот кај 153 487 граѓани и 25 136 домашни и странски туристи во ВПР.
- Намалување на смртноста и неконтролираната репродукција на кучињата-скитници (регистрирани и 
нерегистрирани).
- Остварување на економски заштеди во 9-те општини во ВПР.
• Статус: Во фаза на евалуација.
Вкупна проценета вредност на проектот (во американски долари): 60.000 $.



ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД 
СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО – ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА 
ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ
Проект	бр.	1	- „Подобрување на патната инфраструктура во подрачја со земјоделска дејност и обработливи површини 
во Вардарски плански регион“
• Главна цел на проектот: Oлеснет пристап до земјоделски обработливи површини.
• Статус: Имплементиран приоритет 3: „Реконструкција на пристапни патишта до земјоделско обработливо 
земјиште во општина Росоман, месност Оловец во должина од 200 метри, месност Коњаровец во должина од 200 метри 
и Горни Озар во должина од 200 метри“.
• Вкупна вредност на приоритет 3 (по завршна ситуација): 355.180,00 денари (средства од МЗШВ).



ИНФОРМАЦИИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ И ВО ФАЗА НА ЕВАЛУАЦИЈА 
АПЛИЦИРАНИ ДО ЈАПОНСКА АМБАСАДА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Проект	бр.	1  “Подобрување на здравствената состојба на пациентите преку набавка на амбулантско возило за итна 
медицинска помош”
• Очекувани резултати од имплементација на проектот: Набавка на амбулантско возило и медицинска опрема.
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Максимална проценета вредност на проектот: 3.969.579,00 денари Предвидено е и кофинансирање од апликантот 
и краен корисник- Здравствен дом “Примариус Др. Ѓорѓи Гаврилски”, Свети Николе, во случај на непредвидени околности, 
во висина од 60.000,00 денари.

Проект	бр.	2  “Набавка на трактор со приклучна механизација за поголема заштита на животната средина во општина 
Лозово”
• Очекувани резултати од имплементација на проектот: Набавка на повеќенаменски трактор со приклучни 
елементи (кабина за трактор, мулчер, ровокопач, приколка, соларка, даската за снег)
• Статус: Во фаза на евалуација
• Максимална проценета вредност на проектот: 2.737.547,00 денари Предвидено е и кофинансирање од апликантот 
– општина Лозово, во случај на непредвидени околности, во висина од 60.000,00 денари.

Проект	бр.	3  “Заштита на животната средина и подобрување на комуналните услуги во општина Росоман, преку набавка 
на специјализирано возило за собирање отпад”
• Очекувани резултати од имплементација на проектот: Набавка на специјализирано возило – возило за собирање 
отпад.
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Максимална проценета вредност на проектот: 4.669.879,50 денари (75.933 €). Предвидено е и кофинансирање 
од апликантот – општина Росоман, во случај на непредвидени околности, во висина од 60.000,00 денари.

Проект	бр.	4  “Подобрување на условите за работа за спроведување на квалитетен воспитно образовен процес во ООУ 
Блаже Конески - Велес”
• Очекувани резултати од имплементација на проектот: Реконструирана кровната површина во училишниот 
простор каде што се одвива образовниот процес за децата од 1-во до 9-то одделение (ламела 2, 3 и 4).
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Максимална проценета вредност на проектот: 5.914.393,50 денари (96.169 €). 

Проект	бр.	5 “Подобрување на комуналната инфраструктура во општина Градско преку набавка на трактор со приклучна 
механизација”
• Резултати од имплементација на проектот: Набавен трактор со приклучна механизација (кабина за трактор, 
приколка, мучлер, ровокопач, соларка и даска за снег).
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот: 2.470.947,00 денари (40.178 €).



Проект	бр.	6  “Набавка на повеќенаменски трактор со приклучна механизација за чиста Чашка”
• Очекувани резултати од имплементација на проектот: Набавка на трактор со приклучна механизација (кабина за 
трактор, приколка, мучлер, ровокопач, соларка и даска за снег)
• Статус: Активен проект аплициран во 2019 година – во фаза на евалуација.
• Максимална проценета вредност на проектот: 2.744.806,5 денари (44.631 €) Предвидено е и кофинансирање од 
апликантот- општина Чашка, во случај на непредвидени околности, во висина од 60.000,00 денари.

НОРДИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОГРЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Проект	бр.	1 “Подобрување на инфраструктурата и енергетската ефикасност во земјоделското средно училиште “Ѓорче 
Петров”, Кавадарци”
• Статус: Имплементиран.
• Вкупна вредност на проектот: 5.166.000,00 денари (84.000 евра од кои 80.000 евра се грант доделен од Норвешката 
амбасада, додека 4.000 евра се средства обезбедени од општина Кавадарци).

Проект	бр.	7  “Набавка на рентген апарат за потребите на болницата во Велес”
• Очекувани резултати од имплементација на проектот: Инсталиран нов дигитален рентген апарат кои ќе го подобри 
квалитетот на здравствените услуги и ќе овозможи побрза дијагностика за значително поголем број на пациенти.
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Максимална проценета вредност на проектот: 3.736.002,00 денари (60.748 €). 



СЕДНИЦИ НА СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА 
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

 Центарот за развој на Вардарски плански регион во период Јануари – Декември 2020 година подготви и 
организираше 5 (пет) седници на Советот за развој на Вардарски плански регион.
XI-та седница на Советот за развој на Вардарски плански регион
На XI-та седница на Советот за развој на ВПР одржана на 15.05.2020 и 19.05.2020 година, беа усвоени и донесени 
следните одлуки:
- Одлука за разрешување на Раководител на Центар за развој на Вардарски плански регион и за именување на 
в.д. Раководител на Центар за развој на Вардарски плански регион;
- Одлука за учество на Центарот за развој на Вардарски пласки  регион во предлог-проект „Креирање на иновациски 
екосистем за поддршка на можностите за вработување на млади таленти од областа на ИТ секторот во прекуграничниот 
регион” (INNO-ECOSYSTEM) кој ќе се аплицира во ИПА Програмата за прекугранична соработка „Грција-Република 
Северна Македонија”2014-2020 во партнерство со Здружение на компании за информатичка технологија од Северна 
Грција и Фондација ПРЕДА ПЛУС;
- Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 
2019 година;
- Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански 
регион за 2019 година;
- Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај за работењето на Центарот за развој на Вардарски 
плански регион за 2019 година.

XII-та	седница	на	Советот	за	развој	на	Вардарски	плански	регион
На XII-та седница на Советот за развој на ВПР одржана на 26.08.2020 година, беше усвоена и донесена следната одлука:
- Одлука за утврдување на приоритетен проект за пријава во Фондот за техничка документација во рамки на 
проектот „Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” на УНДП и Шведската агенција за 
меѓународен развој (СИДА).

XIII-та	седница	на	Советот	за	развој	на	Вардарски	плански	регион
На XIII-та седница на Советот за развој на ВПР одржана на 23.11.2020 година, беше усвоена и донесена следната одлука:
- Одлука за утврдување на концепт решенија со регионално значење и приоритет за Вардарски плански регион.

XIV-та	седница	на	Советот	за	развој	на	Вардарски	плански	регион
На XIV-та седница на Советот за развој на ВПР одржана на 03.12.2020 година, беа усвоени и донесени следните одлуки 
и заклучоци:
- Одлука за усвојување на Годишна листа на предлог-проекти за развој на Вардарски плански регион за 2021 
финансирани од страна на Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој.
- Заклучок за превземање на непредвидени околности.
- Заклучок за превземање на обврска за вршење на надзор и за номинирање на одговорно лице од општинската 
админстрација.
- Заклучок за достава на потребна техничка документација и проектна задача.

XV-та	седница	на	Советот	за	развој	на	Вардарски	плански	регион
На XV-та седница на Советот за развој на ВПР одржана на 28.12.2020 година, беа усвоени и донесени следните одлуки:
- Одлука за усвојување на Акционен план за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион 
за 2021 година;
- Одлука за усвојување на Финансиски план за 2021 година.



СПРОВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Во период Јануари-Декември 2020 година, Центарот за развој на Вардарски плански регион ги реализираше следните 
јавни набавки:
• Набавка од мала вредност на стоки и услуги со проценета вредност до 10.000 евра во денарска противредност 
и на работи до 20.000 евра во денарска противредност:

- Уредување на велосипедски и пешачки патеки и комунално уредување на качувачки локалитет во Демиркаписка 
клисура во близина на река Челевечка.
- Реконструкција на пристапни патишта до земјоделско обработливо земјиште во пштина Росоман, месност 
Оловец во должина од 200 метри, месност Коњаровец во должина од 200 метри и Горни Озар во должина од 200 метри.
- Набавка на горива за моторни возила.

• Поедноставена отворена постапка за набавка на стоки и услуги со проценета вредност до 70.000 евра во 
денарска противредност и на работи до 500.000 евра во денарска противредност:

- Изградба на систем за водоснабдување во село Отовица, општина Велес
- Реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара – од мостот Силекс до зграда Силекс, општина 
Кавадарци.
- Реконструкција на локален патен правец од село Горно Врановци до регионален пат Р2344, општина Чашка 
(втора фаза) и Улица 1 во село Подлес, општина Градско (деллива).
- Набавка на опрема за лабараторија за анализа на производи од прехрамбен сектор.
- Набавка на услуги од Агенција за привремени вработувања.
- Изградба на систем за греење и климатизација на кино сала со помошни простории во Дом на култура, општина 
Свети Николе.
- Набавка на возила за посебни намени за потребите на ЈКП Росоман – машина комбинирка.

• Отворена постапка – со проценета вредност на договорот над 70.000 евра во денарска противвредност за стоки 
и услуги над 500.000 евра во денарска противвредност за работи:

- Набавка на возила со посебни намени за потребите на ЈКП во општините Лозово, Демир Капија, Неготино и 
Росоман (деллива).

• Поништени постапки:

- Изградба на платформа за парглајдерство, развој на патека до платформа со мерки за безбедност и набавка и 
поставување на знаци на патеката до платформата
- Изградба на систем за греење и климатизација на кино сала со помошни простории во Дом на култура, општина 
Свети Николе 
- Набавка на возила со посебни намени за потребите на ЈКП во општините Лозово, Демир Капија, Неготино и 
Росоман (деллива)
- Набавка на возила за посебни намени за потребите на ЈКП Росоман – машина комбинирка 



ДРУГИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2020 ГОДИНА
Во 2020 година Центарот за развој на Вардарски плански регион реализираше дополнителни активности како партнер во 

проектите: 
Проект	бр.	1	“СМАРТ Езеро Младост – прва иновативна туристичка атракција во Македонија” финансиски поддржана од 
страна на Светска банка.
• Носител на проектот: Oпштина Велес
• Партнер на проектот: Центар за развој на Вардарски плански регион
• Очекувани резултати од имплементацијата на проектот: Креирање на првата СПАРТ туристичка десинација, 
преку активирање на туристичкиот потенцијал на езерото Младост – клучна транзитна локација на коридор 10.
• Статус: Во фаза на имплементација.
• Вкупен буџет: 66.324.937,00 денари.

Проект	бр.	2	“Креирање на иновациски екосистем за поддршка на можностите за вработување на младите таленти од 
ИТ секторот во прекуграничниот регион (INNO-ECOSYSTEM)” аплициран во ИПА Пограмата за прекугранична соработка 
Грција-Република Северна Македонија (2014-2020).
• Носители на проектот: Здружение на компании за информатичка технологија од Северна Грција и Фондација 
ПРЕДА ПЛУС.
• Партнер на проектот: Центар за развој на Вардарски плански регион
• Статус: Во фаза на евалуација.
• Вкупен буџет: 2.850.828,00 денари.

Исто така во 2020 година Центарот за развој на Вардарски плански регион по барање на Министерството за локална 
самоуправа, Швајцарската агенција за развој и соработка, Биро за регионален развој, Фонд за иновации и технолошки 
развој, единици на локалната самоуправа, граѓански организации, организираше и кординираше многубројни настани 
(работни средби, конференции, форуми, обуки) на кои присуствуваа претставници од јавниот, приватниот и невладиниот 
сектот. Настаните беа реализирани согласно Протоколите на Владата на РСМ за организирање на настани во време на 
пандемија со Ковид-19.





Центар за развој на Вардарски плански регион – Велес
Ул.Шефки Сали бр.4  1400 Велес

Тел:043/615-353
www.vardarregion.gov.mk
info@vardarregion.gov.mk


