ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ

ПРЕДЛОГ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ
Идентификувани се повеќе од 1000 проекти во сите 81 единици на локалната самоуправа (ЕЛС). Во продолжение се претставени по три приоритетни проекти од
секоја единица на локалната самоуправа.
ПРОЕКТ

ЕЛС

Изградба на канализација

Арачиново

Изградба на средно училиште

Арачиново

Реконструкција на амбуланта

Арачиново

Замена на азбестно-цементните цевки (ф 400 во должина од 2км.) на главниот
цевковод од прекидната комора до филтер станицата во Берово од каде Берово
и сите останати места со исклучок на Ратево и Двориште се снабдуваат со вода
за пиење
Изградба и отворање на центар за рехабилитација на пациенти со респириторни
заболувања
Поврзување на село Ратево со регионалниот водовод од Берово во должина од
7км. и обезбедување на населението со здрава и питка вода за пиење.

Берово

Берово
Берово

Изградба на нов Клинички центар

Битола

Изградба на автопат Велес - Прилеп - Битола , поврзан со заобиколница до
граничен премин Меџитлија

Битола

Прочистителни станици за градот Битола и битолските села

Битола

Изградба на спортска сала ООУ „Петар Мусев”

Богданци

Изградба на канализационен систем со пречестителна станица с. Селемлија

Богданци

Изградба на Дом на култура во с.Стојаково

Богданци

Изградба на канализациони мрежи во населените места во Општина Боговиње

Боговиње

Поврзување на населените места Урвич и Јеловјане преку асфалтирање и
поплочување на локален пат

Боговиње

Реконструкција и проширување на патот Камењане - Урвич

Боговиње

Изградба на водоводна мрежа за населените места Сарај, Гечерлија и
Петралинци.

Босилово

Изградба на канализационен систем во Босилово

Босилово

Изградба на детска градинка во Босилово

Босилово

Изградба на фекална и атмосферска канализација

Брвеница

Уредување на речните корита

Брвеница

Уредување на главната улица во с. Брвеница со тротоари и воведување
дополнителни мерки за подобрување на безбедноста во сообраќајот
Проект за изградба на систем за наводнување на Валандовско поле
(Валандовска котлина)
Проект за изградба на прочистителна станица и колекторски систем за фекални
води

Валандово

Проект за промена на водоводната мрежа во град Валандово

Валандово

Брвеница

Валандово

Регулација на речното корито на река Струмица

Василево

Прочистителна станица на веќе постоечката канализација во село Пиперево,
Сушево и Ангелци

Василево

Изградба на фекален канализационен систем во Градошорци и Василево

Василево
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ПРОЕКТ
Реконструкција и адаптација на старата зграда на основното училиште во објект
за мултикултурни дејности.

Вевчани

Изградба на мини индустриска зона во местото викано „Суво Поле”

Вевчани

Изградба на отворени спортски терени во кругот на новото училиште

Вевчани

Чистење на загаденото земјиште во Велес од тешки метали (олово, цинк,
кадмиум) и отстранување на депонијата со олово цинкова џгура во близина на
топилницата
Изградба на регионална депонија за третман на цврст комунален отпад од Велес
и околните општини
Изградба на мост на реката Вардар и заобиколница за намалување на
загаденоста на воздухот и растоварување на сообраќајот во централното
градско подрачје
Дислокација на депонијата за отпад кој се складира пред село Лески
Понатамошни археолошко ископувања, конзервација и туристичка валоризација
на локалитетот Виничко кале
Изградба на филтерско прочистителна станица кај село Трсино за обезбедување
на чиста и исправна вода за пиење за населените места Трсино, Дрогобраште,
Крушево, Пеклани и Трстија.
Реконструкција на водоводната мрежа и зголемување на капацитетот на базените
со пречистителна станица во интерес за добивање на квалитетна вода за пиење
во нашата општина
Доградба на канализациона мрежа за населените места Врапчиште и Галате
и изградба на канализациона мрежа во Зубовце со пречистителна станица за
отпадни води
Изградба на акумулациона брана над село Зубовце за наводнување на Зубовско
поле
Адаптација на постоечките и изградба на нови акумулации и системи за
наводнување

Велес
Велес
Велес
Виница
Виница
Виница

Врапчиште

Врапчиште
Врапчиште
Гевгелија

Подигање на современи пластеници и оранжериски капацитети

Гевгелија

Изградба на мини индустриска зона – Миравци

Гевгелија

Замена на азбестните водоводни цевки

Гостивар

Изградба на современа регионална депонија

Гостивар

Изградба на два нови моста и отворање на нови улици

Гостивар

Водоснабдувањето на ниво на целата општина

Градско

Реактивирање на постоечката амбуланта во село Виничани

Градско

Отварање на откупен центар и кванташки пазар во Градско

Градско

Реконстрикција на патната делница Бошков мост-Дебар и помрежување на
делови од истиот каде има одрони (8 км)
Изградба на пешачка патека (тротоар) на потегот помеѓу селата Џепиште
и Отишани (загрозена безбедност на движење на ученици кои патуваат до
основното училиште, 2-3км)
Изградба на потпорен ѕид од долната страна на училишниот двор во рамките
на објектот на подрачното основно училиште с.Горно Косоврасти (проблем со
активно лизгање на земјиштето)
Реконструкција на делница Ботун - Белчишта - Брежани од регионалниот пат
Р29273 Ботун ( врска со А2 ) - Белчишта - Брежани - Железнец -врска со Р 1305
Изградба на регионален систен за водоснабдување на населените места во
Општина Дебарца (населените места од подрачјето на поранешната општина
Мешеишта), со зафаќање на Изворишта од планината Караорман
Изградба на систем за наводнување Сатеска
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ЕЛС

Дебар
Дебар

Дебар
Дебарца
Дебарца
Дебарца
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ПРОЕКТ

ЕЛС

Промена на главна водоводна линија (дотраени азбестни цевки) во должина од
10 км

Делчево

Изградба на регионален пат с.Разловци -с. Митрашинци

Делчево

Изградба на нова филтер станица во с.Трабовиште

Делчево

Изградба на автобуска станица

Демир Капија

Изградба нов систем за наводнување на земјоделското земјиште

Демир Капија

Изградба на ново фудбалско игралиште

Демир Капија

Изградба на инфраструктура за индустриска зона

Демир Хисар

Обновување на системот за наводнување од постоечките езера

Демир Хисар

Изградба на регионален откупен центар за земјоделски производи и преработка
на истите.
Заобиколница - на потегот од влезот на Нов Дојран до Граничен премин Стар
Дојран
Чистење на делот од крајбрежјето во Нов Дојран на потегот од поранешното
претпријатие Дојранско Езеро (Рибарско) до излезот од Нов Дојран (Калдрма) и
оспособување на местото за градска плажа со придружна инфраструктура
Оспособување на хидро-системот за наводнување на земјоделско земјиште во
Дојранско поле

Демир Хисар
Дојран
Дојран
Дојран

Изградба на водовод: - Сарандиново - Десово- Црнилиште -должина 13 км

Долнени

Изградба на вештачки акумулации - Небрегово, Стровија

Долнени

Изградба на канализациони системи за населените места Десово, Долнени,
Заполжани и Ропотово
Асфалтирање на локален пат од населено место Желино до населено место
Луковица

Долнени
Желино

Доизградба на канализациони мрежи во населените места во општина Желино

Желино

Пречистителни станици на веќе постоечка канализација

Желино

Изградба на мини хидроцентрала на Кадина река
Целосна реконструкција на регионалниот пат село Драчево према Студеничани и
Зелениково, во должина од 15км
Шкарпирање на река Симоница во село Зелениково и регулирање на речното
корито со поставување на потпорен ѕид во кривина

Зелениково
Зелениково
Зелениково

Изградба на мост на реката Брегалница на регионалниот пат Кочани – Зрновци

Зрновци

Реконструкција на левиот канал за водоснабдување на атарот на општина
Зрновци, со кој стопанисува водостопанство Кочани

Зрновци

Изградба на индустриска зона со откупен центар

Зрновци

Поставување на фекална канализација

Илинден

Решавање со проблемот на паркирање на товарни возила

Илинден

Здравствен дом со дежурен лекар

Илинден

Санација на коритото на река Вардар

Јегуновце

Изградба на регионална фекална канализација за 11 населени места

Јегуновце

Изградба на спортска сала за ОУ Александар Здравковски во Јегуновце

Јегуновце

Изградба на детска градинка

Кавадарци

Мерна станица за следење на загаденоста на воздухот

Кавадарци

Доизградба на колекторски систем и прочистителна станица во с. Марена

Кавадарци
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Филтер Станица (фабрика за вода) за прифакање и прочистување на вода
од ХС Злетовица и нејзино поврзување со цевководи во должина од 20 км со
постоечките резервоари

Карбинци

Регионален водовод Плачковица

Карбинци

Регионален пат с.Аргулица с.Бурилчево во должина од 4,5 км.

Карбинци

Дислокација на дивата депонија во близина на Кичево

Кичево

На постоечкиот простор Извор - Пресека - Извор изградба на пругата и малиот
воз (Ќиро)

Кичево

Активирање на рудникот за манган Стогово

Кичево

Изградба на откупен пункт за земјоделски производи

Конче

Изградба на сточен пазар во Општина Конче

Конче

Изградба на канали за наводнување по долината на реката Лакавица

Конче

Искористување на геотермални води – Бањолошки и спа-центар, полузатворен
базен со термална вода

Кочани

Гасификација на општина Кочани и оспособување на слободна индустриска зона

Кочани

Центар за откуп на земјоделски производи

Кочани

Гасификација на Кратово

Кратово

Изградба на прочистителна станица на вода за пиење

Кратово

Изградба на пат до хидросистемот ,,Злетовица”

Кратово

Коридор Е8 – изградба на автопат и железничка пруга од Ранковце кон граничен
премин Деве Баир, Р. Бугарија
Поддршка за отворање на преработувачки капацитети за млеко и млечни
производи, компири шумски плодови и билки
Поврзување на Крива Паланка со соседните општини - Лисец кон хидросистем
Злетовица, патен правец со граничен премин кон Голеш и патен правец со
граничен премин кон Трговиште со реконструкција на локалната патна мрежа
Реконструкција и проширување на патот Кривогаштани-Воѓани ( Р2335) во
должина од 9.5 км
Изградба на секундарна водоводна мрежа за населените места Обршани,
Бела Црква, Воѓани, Пашино Рувци и Боротино и изградба на дополнителни
експлоатациони бунари
Изградба на канализациона мрежа за сите населени места во општината и
пречистување на отпадните води (освен Кривогаштани)

Крива Паланка
Крива Паланка
Крива Паланка
Кривогаштани
Кривогаштани
Кривогаштани

Изградба на парк на ветрови и фотоволтаична централа

Крушево

Изградба на инфраструктура во индустриска зона „Опаленик”

Крушево

Изградба на вештачка акумулација „Камберица”, реконструкција на постојни
вештачки акумулации
Водоснабдување на општината, со изградба на капитална инвестиција- цевковод
Куманово –Липково

170

ЕЛС

Крушево
Куманово

Довршување на мрежата за гасификација

Куманово

Справување со цврст отпад и дислокација на постоечка депонија

Куманово

Изградба на локална патна инфраструктура во општината

Липково

Изградба на водоснабдителни системи за населените места

Липково

Изградба на канализациони системи за населените места

Липково

ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ

ПРОЕКТ

ЕЛС

Реконструкција на детска градинка во Лозово

Лозово

Изградба на мини брана на отворен канал во Лозово

Лозово

Реконструкција на секундарна водоводна мрежа во Лозово

Лозово

Поставување на жичана мрежа по течението на река Радика, за заштита од
одрони. Изработка на проектна документација за одредени карактеристични и
критични делници по должината на регионалниот пат Р 1202 Маврови Анови –
Дебар, со реализација на предвидените заштитни мерки согласно истата
Асфалтирање на регионален пат од Маврови Анови до Жировничко анче
(Рехабилитација и реконструкција со проширување на одредени потези на
регионалниот пат Р 1202 Маврови анови – Дебар )
Дислокација на новоформирана дива депонија во Маврово
Реконструкција на патот М. Каменица – Кочани
Поддршка за отворање на индустриски капацитети
Реконструкција и пуштање во употреба на Топланата и постоечката
топлоспроводна мрежа
Реконструкција на мостот на реката Треска на влез од Кичево во Македонски
Брод со изградба и на дополнителен дел за движење на пешаци
Доизградба и реконструкција на регионалниот пат Македонски Брод – Скопје
Изградба на комунална инфраструктура во индустриска зона во Македонски
Брод
Реконструкција на Регионалниот пат R 2335 од с.Вашарејца-с.Бучин, поврзување
на Општина Могила со општините Крушево и Кривогаштани
Реконструкција на Регионалниот пат R 1101 од Битола (клучката) - Прилеп
(Тополчани) таканаречен “стариот пат”, кој поминува низ Општина Могила
Завршување на канализациониот систем (фекална и атмосферска канализација)
во село Могила и изградба на канализација во другите поголеми населени места
во Општина Могила

Маврово и
Ростуша
Маврово и
Ростуша
Маврово и
Ростуша
Македонска
Каменица
Македонска
Каменица
Македонска
Каменица
Македонски
Брод
Македонски
Брод
Македонски
Брод
Могила
Могила
Могила

Решавање на водоснабдувањето

Неготино

Развој на постоечките и формирање на нови економски зони

Неготино

Здравствен дом Неготино

Неготино

Санација на патните правци Кременица--Брод(околу 13км), Добромири Тополчани (околу 20км), и Рапеш - Старавина (околу 12км).
Систем за наводнување кој ќе ги опфати земјоделските површини од
с.Далбеговци до с.Гнеотино кои се наоѓаат од левата страна по течението на река
Црна

Новаци
Новаци

Отворање на амбулата во село Бач за потребите на граѓаните од 6 околни села

Новаци

Изградба на мали акумулации, реконструкција и изградба на каналски мрежи за
наводнување во подбеласичкиот регион и дел од подножјето на огражденскиот
регион

Ново Село

Изградба на регионални канализациони системи во населените места

Ново Село

Дислокација и изградба на индустриски зони со акцент на преработувачки
капацитети за земјоделски производи и лесна индустрија
Проект за гасификација на установите, институциите, индустриските објекти,
туристичките објекти и објектите за домување
Позиционирање на Охрид како регионален и европски здравствен туристички
центар
Проект „Еколошки чист Охрид и Охридско Езеро”

Ново Село
Охрид
Охрид
Охрид
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Дислокација на патарината од Петровец на излез од Катланово

Петровец

Регулација на речното корито на Пчиња на потегот Горно Коњари – Катланово

Петровец

Асфалтирање на дел од патот Р103 на потег од н.м Ржничино – н.м Катланово и
изградба на велосипедски и пешчки патеки во населените места

Петровец

Реновирање на водоснабдителниот систем Љутачка река

Пехчево

Дорегулација на коритото на Пехчовска река

Пехчево

Реновирање на регионалниот пат Берово - Пехчево-Делчево

Пехчево

Довршување на фекална канализација во с.Пласница

Пласница

Довршување на планинскиот пат до „Бушова Чешма“

Пласница

Обезбедување на потребите за чиста вода за пиење

Пласница

Интензивни и одржливи економски мерки со долгорочна стратегија и брзи
ефекти преку давање на регионален приоритет за влез на домашни и странски
инвестиции
Проширување на хидросистемска мрежа во Прилеп и прилепско и изградба
на хидроакумулации и чистење на речните корита и каналскиот систем со цел
спречување на понатамошни поплави
Проект за комплетна урбанизација на поголемите населени места, со цел
овозможување повисоки европски стандарди на живеење на жителите од
населените места.

Прилеп

Прилеп

Прилеп

Реконструкција на патниот правец Пробиштип-Крупиште

Пробиштип

Завршување на проектот „Злетовица” фаза 2 и фаза 3

Пробиштип

Гасификација

Пробиштип

Изградба на откупен центар за земјоделски производи

Радовиш

Изградба на нов пензионерски дом

Радовиш

Реконструкција на водоводната мрежа и изградба на нов водовод

Радовиш

Подобрување на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води во
Општина Ранковце
Проширување и изградба на енергетски ефикасно улично осветлување низ
целата општина
Отворање на аптека и здравствен дом со Брза помош во Општина Ранковце

172

ЕЛС

Ранковце
Ранковце
Ранковце

Изградба на ладилнички капацитети за складирање на јаболка за 40.000 тона

Ресен

Проект и изградба на интегриран систем за наводнување

Ресен

Изградба на преработувачки капацитети за овошје со капацитет од 10.000 тони

Ресен

Реконструкција и надградба на системот за фекална канализација во Росоман,
со изградба на две прочистителни станици пред влив во реципиент – Црна река

Росоман

Изработка на ГУП и ДУП-ови

Росоман

Изведба на локален пат за земјоделска механизација, долж регионалниот
пат Градско – Прилеп

Росоман

Реконструкција на водоводната мрежа

Свети Николе

Изградба на систем за наводнување на земјоделско земјиште

Свети Николе

Изградба на индустриска зона со инфраструктурно уредување на постоечката
Овче Поле

Свети Николе

ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ

ПРОЕКТ
Целосна изградба на систем за водоснабдување на населени места во Општина
Сопиште од Патишка река во должина од 21 км
Изградба на фекална канализација за Ракотинци, Добри дол, Горно Соње, Долно
Соње и Чифлик во должина од 30 км
Изградба на градинка на територијата на Сопиште
Изградба на индустриска зона (слободна економска) Змејковец
Изградба на вештачки акумулации во сливот на река Пчиња
Уредување на локалитетот Кокино

ЕЛС
Сопиште
Сопиште
Сопиште
Старо
Нагоричане
Старо
Нагоричане
Старо
Нагоричане

Реконструкција и доградба на Општата болница, Здравствениот дом и двете
детски градинки

Струга

Реконструкција на затворениот пливачки базен и изградба на спортска сала

Струга

Доизградба на водоводна мрежа и зголемување на капацитетите на постоечките,
доизградба на канализациона и колекторска мрежа и изградба на пречистителни
станици во поголемите населени места (Враништа, Драслајца, Мороишта,
Мислешево, Ложани, Радожда, Лабуништа, Октиси, Подгорци, Бороец и други)
Изградба на нови Детски градинки во Струмица и некои поголеми населени
места

Струга

Струмица

Ставање во функција на Агро-берза

Струмица

Изградба на водоводна и канализациона мрежа во нaселените места

Струмица

Изградба на основно училиште во Љубош

Студеничани

Изградба на систем за водоснабдување во Количани

Студеничани

Обезбедување на печка за медицински отпад во Депонија Дрисла

Студеничани

Изградба на фекална канализациона мрежа низ целата Општина Теарце

Теарце

Промена на секундарна мрежа за вода за пиење низ населено место Теарце

Теарце

Изградба на градинка

Теарце

Изградба на регионална депонија за Полошкиот регион

Тетово

Доградба на водовод на територијата на Општина Тетово

Тетово

Изградба на магистрален пат Тетово - Јажинце

Тетово

Реконструкција на Регионалниот пат од Мелнички Мост - с.Новак во дочжина од
20 км
Изградба на водоводна мрежа за пиење од с.Елевци во должина од 18 км
каде што водоводната мрежа ќе покрие околу 90% на населението и тоа
селата: Коџаџик, Брештани, Праленик, Житинини, Центаралното подрачје, Мал
Папрадник, Голем Папрадник, Баланци Оџовци, Горенци и Мелничани
Изградба на систем за наводнување на земјоделско земјиште
Изградба на регионалниот пат Богомила-Гостиражни
Повторно отварање на амбуланитите во регионот Азот кој е одалечен 50 км од
првата медицинска установа
Изградба на систем за наводнување на полето од потегот с. Лисиче до Чашка од
хидросистемот Лисиче
Изградба на канализациона мрежа во с. Спанчево, с. Соколарци, с. Жиганци,
с. Бања , с. Бурилчево , с. Уларци и с. Теранци, со најмалку 2 прочистителни
станици
Изградба на водоводна мрежа во с. Чешиново, с. Облешево, с. Чифлик и с.
Уларци
Реновирање и надградба на бањата во село Бања

Центар Жупа

Центар Жупа

Центар Жупа
Чашка
Чашка
Чашка
Чешиново Облешево
Чешиново Облешево
Чешиново Облешево
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ПРОЕКТ
Доизградба на фекална канализација во сите населени места во Чучер- Сандево
каде што не е довршена канализацијата и целосна изградба на фекална
канализација во населените места во Чучер-Сандево каде што не е почнато со
изградба
Асфалтирање на коцката од Бутел до рудник Бањани
Реновирање на партизанскиот дом за култура во Сандево

ЕЛС
Чучер Сандево
Чучер Сандево
Чучер Сандево

Изградба на мост Сењак

Штип

Изградба на Студентски дом

Штип

Изградба на катна гаража со поголем капацитет

Штип

Гасификација на градот со стимулација за изградба на секундарната
инфраструктурна мрежа
Обезбедување на ефикасен и комбиниран јавен превоз со трамвај, електробуси
и автобуси
Четири железнички краци за превоз на патници во Скопје и поврзување на
аеродром Петровец со обезбедени прифатни паркинг-простори

Град Скопје
Град Скопје
Град Скопје

Младински културен центар (кино, театар, библиотека)

Аеродром

Изградба на нова гимназија во Општина Аеродром

Аеродром

Изградба на нова амбуланта во населба Лисиче

Аеродром

Изградба и опремување на нов здравствен објект (тврда градба) на местото на
постојниот монтажен објект со ваква намена и зголемување на капацитетот до
ниво на поликлиника
Инфраструктурна изградба на индустриската зона Визбегово - Стенковец и
обиколница Бутел

Бутел
Бутел

Изградба на современ културно-образовен и спортски центар

Бутел

Комплетна гасификација на сите населени места во општината

Гази Баба

Изградба на фекална канализација во сите рурални места во општината

Гази Баба

Реконструкција на сите училишта и градба на нови објекти за ОУ Вера ЈоциќХиподром и ОУ Крсте Мисирков-Ченто и детска градинка во населеното место
Стајковци

Гази Баба

Поврзување на нас. Даме Груев со булевар Илинден

Ѓорче Петров

Изградба на две нови градинки во општина Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

Фекална канализација во деловите на урбаниот и руралниот дел каде што не се
решени
Изградба на нов водовод над населените места Трнодол, Жданец и Козле, поради
слаб притисок на вода особено во летниот период

Ѓорче Петров
Карпош

Изградба на детска градинка помеѓу населбите Злокуќани и Бардовци

Карпош

Дом за стари лица во Карпош и реновирање на домот во с. Бардовци

Карпош

Изградба на нова сообраќајница за поврзување на општина Кисела Вода со
општина Аеродром на потег н. 11-ти Октомври – ф-ка Раде Кончар
Решавање на проблемот со паркирање и изградба на нови монтажни катни
гаражи
Поликлиника Драчево - пуштање во функција на сите оддели кои се во
согласност со сите стандарди на функционална поликлиника

Кисела Вода
Кисела Вода
Кисела Вода

Изградба на полициска станица

Сарај

Директно поврзување на Матка со автопатот Скопје-Тетово

Сарај

Довршување на канализационата мрежа на територијата на општина Сарај

Сарај

ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ

ПРОЕКТ

ЕЛС

Изградба на нова кошаркарска спортска сала во градски парк, со помошни сали
за останати спортови

Центар

Изградба на ново основно училиште во населбата Капиштец

Центар

Изградба на ново школо и градинка на местото на ПУИГ

Центар

Изградба на старски дом

Чаир

Изградба на мини катна гаража на ул. Џон Кенеди

Чаир

Целосно реновирање на амбулантата

Чаир

Изградба на социјални станови

Шуто Оризари

Изградба на градинка

Шуто Оризари

Изградба на атмосферска канализација

Шуто Оризари

