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1
Изградба на автопат Демир Капија–Смоквица во должина од 28,2 

км
во реализација ЕБРД, ЕИБ и ЕУ - ИПА 221,000,000        заем и  донација

2
Изградба на автопат Миладиновци (Скопје)–Штип во должина од 

47 км
во реализација

Експорт-импорт банка 

на Кина
206,000,000        заем

3 Изградба на автопат Кичево-Охрид во должина од 57км во реализација
Експорт-импорт банка 

на Кина
374,000,000        заем

4 Изградба на автопат Требениште - Струга во должина од 8,5 км во подготовка ЕБРД 45,000,000          заем
5 Изградба на автопат Гостивар - Кичево во подготовка ЈПП
6 Изградба на автопат Скопје- Блаце во должина од 13 км во подготовка ЈПП
7 Изградба на автопат Струга - Ќафасан планиран 

8
Рехабилитација на автопатска делница Велес - Катланово во 

должина од 23,5 км
во реализација ЕУ - ИПА 8,000,000            донација

9
Рехабилитација на автопатска делница Смоквица - Гевгелија во 

должина од 10,15 км
планиран ЕУ - ИПА 7,000,000             донација

10
Рехабилитација на автопатска делница Неготино - Демир Капија во 

должина од 6,5 км
планиран ЕУ - ИПА 7,000,000             донација

11
Рехабилитација на автопатска делница Куманово - Миладиновци 

во должина од 23 км
планиран ЕУ - ИПА 16,000,000           донација
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1
Изградба на експресен пат Куманово–граница со Р. Бугарија, 

делница Ранковци-Крива Паланка во должина од 22 км
планиран СБ 66,000,000          заем

2
Проширување и реконструкција до ниво на експресен пат на 

делница Штип-Кочани во должина од 26 км
во реализација ЕБРД 23,000,000          заем

3
Изградба на нов експресен пат Охрид–Пештани во должина од 14,5 

км
во реализација ЕБРД 60,000,000          заем

4 Изградба на експресен пат Штип–Радовиш во должина од 38 км планиран ЕБРД 60,000,000          заем

5
Експресен пат Велес–Штип (до Кадрифаково) во должина од 24,3 

км
во реализација ЕБРД 14,900,000           заем

6
Изградба на експресен пат од Градско преку Росоман и Дреново до 

Прилеп во должина од 28,3 км
планиран

ЕБРД, Буџет на РМ и 

ЕУ - ИПА
68,000,000          

заем, Буџет на РМ 

и донација
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1
Рехабилитација на магистрален пат Битола-Ресен–Буково во 

должина од 27 км 
во реализација СБ 8,000,000            заем

2 Рехабилитација на магистрален пат Кочани-Делчево 26 км планиран СБ 10.000.000 заем
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1
Доизградба на регионален пат од Кичево до Дебар преку Извор во 

должина од 20 км
во реализација СБ 20,000,000          заем

2
Рехабилитација на регионален пат, спој со А4 (Ново 

Село)–Маврово–Жировница–Дебар во должина од 20 км
во реализација СБ 8,000,000            заем

3
Рехабилитација на регионален пат Мелнички мост " - Центар Жупа, 

општина Центар Жупа во должина од 8 км
планиран СБ 1,000,000             заем

4
Рехабилитација на регионален пат Делчево–Планина Голак во 

должина од 11,5 км
планиран 1,000,000             

5
Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег 

фабрика „Вевчанка“ - Здравствен дом Вевчани, општина Вевчани 

Должина од 0,642 км

планиран 300,000                

6
Рехабилитација на регионален пат Мокрино–Смолари во должина 

од 4 км
планиран 1,500,000             

7
Рехабилитација на регионален пат Нов Дојран-Николиќ во 

должина од 6 км
планиран 1,000,000             

8
Рехабилитација на регионален пат Лажани-Ропотово-Црнилиште 

во должина од 17 км
планиран 1,600,000             

9
Рехабилитација на регионален пат Кривогаштани-Обршани-Воѓани 

во должина од 9,5 км
планиран 1,000,000             

10
Изградба на регионален пат Пробиштип-ски-центар Пониква во 

должина од 14 км
планиран 5,000,000             

11
Изградба на регионален пат Тораница–Саса (Крива Паланка-

Каменица) во должина од 17,1 км
планиран 10,000,000          

12
Изградба на регионален пат Старо Коњарево-Ново Коњарево во 

должина од 4 км
планиран 1,300,000             

13
Рехабилитација на регионален пат Тетово-Брвеница-Чегране-

Гостивар во должина од 16 км
планиран СБ 2,000,000            заем

14
Изградба на регионален пат Опае–Бељаковце–Станчиќ–граница со 

Косово во должина од 16 км
во реализација ЈПДП 6,100,000             Буџет на ЈПДП

15
Доизградба на регионален пат од Скопје до Сончев Град во 

должина од 4,4 км
во реализација ЈПДП 6,700,000             Буџет на ЈПДП

16
Довршување на рехабилитација на регионален пат 

Липково–Арачиново во должина од 20 км
планиран ЈПДП 6,200,000             Буџет на ЈПДП

17
Надградба на Регионален пат Р 2246 до село Могорче во должина 

од 4,5 км
во реализација ЈПДП 500,000                Буџет на ЈПДП

18
Надградба на Регионален пат Р 1308 до с. Брајчино во должина од 

3,5 км
во реализација ЈПДП 330,000                Буџет на ЈПДП

Единствен список на проекти кој произлегува од секторски списоци на проекти, направени врз основа на Програмата на 

Владата на Република Македонија 2014 – 2018 година                       

Патна инфраструктураПатна инфраструктураПатна инфраструктураПатна инфраструктура

Магистрални патишта (изградба/реконструкција)Магистрални патишта (изградба/реконструкција)Магистрални патишта (изградба/реконструкција)Магистрални патишта (изградба/реконструкција)

Експресни патишта (изградба/реконструкција)Експресни патишта (изградба/реконструкција)Експресни патишта (изградба/реконструкција)Експресни патишта (изградба/реконструкција)

СОСТОЈБА  СОСТОЈБА  СОСТОЈБА  СОСТОЈБА  април 2015 годинааприл 2015 годинааприл 2015 годинааприл 2015 година

Регионални патишта (изградба/реконструкција)Регионални патишта (изградба/реконструкција)Регионални патишта (изградба/реконструкција)Регионални патишта (изградба/реконструкција)

Автопати (изградба / рехабилитација)Автопати (изградба / рехабилитација)Автопати (изградба / рехабилитација)Автопати (изградба / рехабилитација)

ТранспортТранспортТранспортТранспорт
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1
Рехабилитација на патна делница Кочани (Превалец)–Македонска 

Каменица–Делчево во должина од 34 км
планиран СБ 10,000,000          заем

2
Рехабилитација на патна делница Тетово-Пирок-Гостивар во 

должина од 10 км
во реализација ЈПДП 850,000                Буџет на ЈПДП

3
Рехабилитација на патна делница Попчево-Белотино-Рич во 

должина од 9 км
во реализација ЈПДП 500,000                Буџет на ЈПДП

4
Надградба на патна делница Карбинци-Зрновци-Виница во 

должина од 10,5 км
во реализација ЈПДП 800,000                Буџет на ЈПДП

5
Надградба на патна делница Кавадарци-Неготино во должина од 4 

км
во реализација ЈПДП 500,000                Буџет на ЈПДП

6
Изградба на патна делница Коњух-Бељаковце (Кратово-Куманово) 

во должина од 3 км
во реализација ЈПДП 500,000                Буџет на ЈПДП

7
Надградба на патна делница Пробиштип-Крупиште-Штип во 

должина од 15 км
во реализација ЈПДП 1,000,000             Буџет на ЈПДП

8
Надградба на патна делница Струмица-Ново Село-граница со 

Република Бугарија во должина од 10 км
во реализација ЈПДП 1,000,000             Буџет на ЈПДП

9 Рехабилитација на патна делница Арачиново-Умин дол-Куманово планиран 

10 Рехабилитација на патна делница Кондово-Радуша планиран 
11 Рехабилитација на патна делница Сарај-Групчин планиран 
12 Рехабилитација на патна делница Тетово–Попова Шапка планиран 
13 Рехабилитација на патна делница Гостивар-Стража планиран 
14 Рехабилитација на патна делница Гостивар-Србиново планиран 
15 Рехабилитација на патна делница Струга-Калишта планиран 
16 Рехабилитација на патна делница Тајмиште-Зајас планиран 
17 Рехабилитација на влезот во Кичево планиран 
18 Рехабилитација на транзит низ Кичево планиран 
19 Рехабилитација на излезот од Кичево планиран 
20 Рехабилитација на патна делница Осломеј-Туин планиран 
21 Пат Тетово–граница со Косово планиран 
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1
Трета фаза од проектот за рехабилитација и зајакнување на 13 

мостови во Република Македонија на Коридорот 10 во соработка со 

НАТО 

во реализација НАТО 8,600,000             донација

2
Рехабилитација на мостовите во Македонија (Мелнички мост, мост 

Гемиџии Велес, мост кај Злеово, мост кај Пишица, мост кај 

Сиричино) 

во реализација ЈПДП 2,400,000             Буџет на ЈПДП

3 Доизградба на клучката Брвеница во реализација ЈПДП 1,000,000             Буџет на ЈПДП
4 Изградба на клучка Смилковци на обиколницата на Скопје во реализација ЈПДП 600,000                Буџет на ЈПДП
5 Осветлување на клучки и крстосници во Република Македонија планиран Буџет на РМ

6
Изградба на пат до Граничен премин помеѓу Република 

Македонија и Србија (Голема Црцорија – Голеш) во должина од 3,5 

км

планиран 2,100,000             

7
Систематско испитување на свлечиштата на патиштата и нивна 

навремена санација (континуирано) 
во реализација Буџет на РМ

8
Изградба на пат село Костинци–село Зрзе–Манастир Св. 

Преображение Христово, општина Долнени во должина од 7,5 км
во реализација 1,600,000             Буџет на РМ

9
Изградба на пристапен пат до откупно дистрибутивен центар за 

јаболка „Макази“ во општина Ресен во должина од 0,55 км
во реализација 160,000                 Буџет на РМ

10 Надградба на патот за Чучер Сандево планиран 500,000                

Рехабилитација и надградба на патни делнициРехабилитација и надградба на патни делнициРехабилитација и надградба на патни делнициРехабилитација и надградба на патни делници

Друга патна инфраструктураДруга патна инфраструктураДруга патна инфраструктураДруга патна инфраструктура
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1 Изградба на пругата Куманово-Бељаковце во должина од 30,8 км во реализација ЕБОР и ВБИФ 46,400,000          заем и  донација

2
Изградба на делница Бељаковце-Крива Паланка во должина од 34 

км
во реализација ЕБОР и ВБИФ 145,000,000        заем и  донација

3
Изградба на делница Крива Паланка-Деве Баир во должина од 23,5 

км
во подготовка ЕБРД, ЕИБ и ЕУ - ИПА 340,500,000        заем и  донација

4

Железничко поврзување кон Албанија - Подготовка на oсновен 

проект и друга потребна документација за изградба и надзор на 

нова железничка делница Кичево–граница со Република Албанија 

со крак до Охрид

во реализација ЕУ - ИПА 8,000,000            донација

5
Изградба и надзор на нова железничка делница Кичево–граница со 

Република Албанија со крак до Охрид
во подготовка заем и  донација
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1
Ремонт на железничка пруга Ногаевци 

(Велешко)–Градско–Неготино во должина од 30 километри 
во реализација ЕБРД 9,400,000             заем

2
Изградба и реконструкција на делницата Битола–Кременица и 

изградба со крак кон Индустриска зона Жабени во должина од 16 

км

во подготовка ЕУ - ИПА 20,000,000          донација

3 Рехабилитација и надградба на железничката станица во Скопје во реализација ЕУ - ИПА 2,600,000             донација

4
Рехабилитација, надградба и реконструкција на железнички 

станици 
во реализација ЕУ - ИПА 2,500,000             донација

5
Набавка и инсталација на опрема за Глобален систем за мобилна 

комуникација во железница и опрема за Европски систем за 

контрола на возовите 

планиран ЕУ - ИПА 6,000,000            донација

6
Подготовка на проектна документација за реконструкција и 

рехабилитација на железничката делница Велес-Битола
планиран ЕУ - ИПА 1,500,000             донација

7
Подготовка на проектна документација за реконструкција и 

рехабилитација за градежни работи и надзор за железничката 

делница Скопје-Кичево во должина од 117 км

планиран ЕУ - ИПА 1,500,000             донација
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Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
Вредност во евраВредност во евраВредност во евраВредност во евра донацијадонацијадонацијадонација

1

Обнова на возен парк на МЖ Транспорт преку набавка на 6 нови 

патнички гарнитури (4 дизел-моторни и 2 електромоторни 

гарнитури), реконструкција на постојните електро-локомотиви и 

набавка на 150 товарни вагони од различен тип

во реализација ЕБОР 50,000,000          заем

Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
Вредност во евраВредност во евраВредност во евраВредност во евра

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1
Обележување на пристаништата, пристапните мостови и 

платформи и каналот Студенчишта со сигнални светла и 

пловидбени знаци  

планиран 20,000                   

2
Обележување на пловните патишта за обезбедување на минимална 

оддалеченост на пловилата од брегот на Охридското Езеро
планиран 30,000                   

3
Набавка на брод за чистење на езерското дно, одржување на 

пловни патишта и поставување сигнализација на пловни патишта 

за Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро 

планиран 400,000                

4
Мобилни пловила за инспекторската служба при Капетанија – 

Охрид 
планиран 40,000                  

5
Санација на пристаништа и пристапни платформи по Охридското 

Езеро 
планиран 240,000                

6 Поставување на понтонски пристаништа на Охридското Езеро планиран 150,000                 

7 Изградба на марина „Охрид“ планиран ЈПП

Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1
Набавка, инсталирање и тестирање на нов ATM (Air Traffic 

Management) систем, вклучувајќи и техничко оперативна сала за 

истиот 

во реализација ЕБОР 8,100,000             заем

2
Набавка, инсталирање и тестирање на опрема за комуникација и 

радарско набљудување 
во реализација ЕБОР 2,100,000             заем

3 Набавка на метео опрема за аеродромите во Скопје и Охрид во реализација ЕБОР 530,000                заем

Други проекти во железницатаДруги проекти во железницатаДруги проекти во железницатаДруги проекти во железницата

Воздушен транспортВоздушен транспортВоздушен транспортВоздушен транспорт

Друга железничка инфраструктураДруга железничка инфраструктураДруга железничка инфраструктураДруга железничка инфраструктура

Железничка инфраструктураЖелезничка инфраструктураЖелезничка инфраструктураЖелезничка инфраструктура
Меѓународни железнички коридориМеѓународни железнички коридориМеѓународни железнички коридориМеѓународни железнички коридори

Пристаништа и воден транспортПристаништа и воден транспортПристаништа и воден транспортПристаништа и воден транспорт



Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1 ПК Подинска јагленова серија – Суводол во подготовка 42,000,000          

2 Рудник за јаглен Живојно во подготовка 104,000,000        

3 Ревитализација и модернизација на Блок 1 во ТЕЦ Битола во реализација Дојче банка 30,000,000          заем

4 Ревитализација и модернизација на ТЕЦ Осломеј во подготовка 110,000,000         

5 Топлификација на Битола, Могила и Новаци во подготовка КфВ 67,000,000          заем

6 ХЕЦ Бошков Мост во реализација
ЕБОР и буџет на АД 

ЕЛЕМ
 107.000.000   

заем и буџет на 

АД ЕЛЕМ

7 Брана Луково Поле во подготовка
Светска банка и АД 

ЕЛЕМ
84,000,000          

заем и буџет на 

АД ЕЛЕМ
8 Ревитализација на шест хидроелектрични централи (II Фаза) во реализација КфВ 32,000,000          заем

9 Зголемување на моќноста на ХЕЦ Шпиље во подготовка КфВ 47,100,000           заем

10 Парк на Ветерните електрани Богданци во реализација КфВ 56,000,000          заем

11 Гасификација на Република Македонија во подготовка

12 ХС „Лисиче“ во подготовка ЕИБ 20,000,000          заем

13 ХС „Злетовица“ фаза 2 и 3 во подготовка ЕИБ
 фаза 2=45.147.196  и 

фаза 3=19.571.630  
заем

14 Комбинирана термоелектрана–топлана „Енергетика“ во подготовка             120,000,000      заем или ЈПП

15
Рудник за јаглен Мариово и нова термоелектрична централа во 

Мариово 
во подготовка             100,000,000      заем или ЈПП

16 Пумпно-акумулациона хидроелектрична централа „Чебрен“ во подготовка  400 - 450.000.000 ЈПП

17 Нови можности за развој на ТЕЦ Неготино во подготовка 300 - 500.000.000 заем или ЈПП
18 Парк на Ветерните електрани Богданци (II фаза) во подготовка 21,000,000           заем или ЈПП

19
Искористување на водниот потенцијал за изградба на мали 

хидроелектрични централи
во подготовка ЈПП

20

Отворање на нови рудници за експлоатација на металични 

минерални суровини Стогово, Тајмиште, Иловица, Плавица (Црн 

врв), Казандол, Луке–Тораница, Лојане–Липково, Саса–Македонска 

Каменица, Боров Дол–Конче

во подготовка 1,093,000,000     
ЈПП              

концесија

Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност ЈППЈППЈППЈПП

1
Изградба на двосистемски 110 kV далекувод ТС Битола 3 - ТС 

Битола 4 во должина од 10,5 км
во реализација Светска банка 2,400,000             заем

2
Реконструкција на 110 kV далекувод Скопје 1 – Тетово 1 со 110 kV 

поле во ТС Југохром во должина од 48,6 км
во реализација Светска банка 3,600,000             заем

3 Реконструкција на 110 kV далекувод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1 во реализација АД МЕПСО 1,000,000             
Буџет на АД 

МЕПСО

4
Изградба на 400 kV интерконективен далекувод Штип (Р. 

Македонија) – Ниш (Р. Србија) (со 400 kV поле во ТС Штип) во 

должина од 69,8 км

во реализација Светска банка 11,200,000           заем

5
Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Р. 

Македонија) – ТС Елбасан (Р. Албанија) 
во подготовка ЕБОР 43,500,000          заем

6
Набавка и инсталација на нов SCADA/EMS систем за потребите на 

Националниот диспечерски центар, резервен диспечерски центар и 

маркет менаџмент систем 

во реализација ЕБОР 4,200,000             заем

7
Набавка и инсталација на системи за автоматизација, управување, 

заштита и сопствено напојување во 9 трансформаторски станици 
во реализација 1,900,000             АД МЕПСО

8
Набавка и монтажа на нов 400/110 kV енергетски трансформатор 

со авторегулација (ТС Скопје 1/5) 
во реализација 2,700,000             АД МЕПСО

9
Изградба на втора 400 kV интерконективна врска со 

електроенергетскиот систем на Р. Косово во должина од 19 

километри 

планиран 6,000,000            

10
Реконструкција на осум 110 кV далекуводи постари од 40-50 години, 

при што е предвидено замена на старите бетонски столбови и 

опрема

во реализација ЕБОР 25,000,000          заем

11
Набавка и инсталација на примарна опрема за потребите на АД 

МЕПСО
планиран 7,500,000             

12
Далечинско следење, видео надзор и управување на 

трафостаниците 
планиран 5,000,000             

13
Поставување на оптички кабел во преносната мрежа и нејзино 

комплетно затварање во оптички прстен 
планиран 3,000,000             

14 Реконструкција и ревитализација на ТС Дуброво планиран 4,800,000             

15 Електрификација на села планиран 4,000,000            

Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус 0000 ВредностВредностВредностВредност 0000

1 Формирање Фонд за енергетска ефикасност во подготовка Светска банка 15,000,000           заем
2 Проект „Хибридни возила за јавната администрација“ планиран

Проекти од енергетска ефикасностПроекти од енергетска ефикасностПроекти од енергетска ефикасностПроекти од енергетска ефикасност

Преносен електро - енергетски системПреносен електро - енергетски системПреносен електро - енергетски системПреносен електро - енергетски систем

Производство на електрична енергијаПроизводство на електрична енергијаПроизводство на електрична енергијаПроизводство на електрична енергија

ЕнергијаЕнергијаЕнергијаЕнергија



Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1 Водоснабдување и одведување на отпадни води во реализација ЕИБ 50,000,000          заем

2 Водовод и канализација на општините во реализација КфВ 12,699,143            заем

3

Изградба на фекална канализација во населено место Сопиште и 

локалитетот Сончев град и одведување кон постојните 

канализациони мрежи во Општина Кисела Вода и Општина 

Аеродрoм 

во подготовка 5,000,000             

4
Изградба на колектор по десниот брег на река Вардар до идната 

пречистителна станица за Скопје 

планиран за 2017 

година
донација

5 Наводнување на јужната долина на реката Вардар 2 фаза во реализација КфВ 21,700,000           заем

6
Изградба на системот за водоснабдување за дел од населените 

места во општина Сопиште, Регионален водовод Патишка Река

планиран за 2017 

година
4,400,000            

7 Брана „Речани“ на Оризарска река планиран 37,000,000          

8 Брана „Конско“ планиран 25,000,000          

9 Систем за наводнување „Маркова река – Куклиш“ планиран 1,000,000             

10 Отпочнување на изградба на 10 нови микроакумулации планиран 25,000,000          

11 Проширување на ХС „Стрежево“ во општините Могила и Новаци планиран 3,700,000             

12
Проширување на ХС „Брегалница“ во атарот на населеното место 

Немањица во општина Свети Николе
во подготовка 3,200,000             

13 Изградба на главен довод во рамки на проектот Равен – Речица планиран 19,000,000           

14
Изработка на техничка и планска документација и изградба на 

брана на реката Слупчанска 
планиран 20,000,000          

15 Брана за мала акумулација на Тајмишка река во с. Зајас во подготовка

16
Зафат за наводнување од Тајмишка река за наводнување на 

површини во атарот на Драгомиште и Зајас џума 
во подготовка

17
Рехабилитација на пумпна станица, потисни цевководи и системот 

за наводнување во Дебар
во подготовка

18 Микроакумулација Црнилиште, Долнени во подготовка

19
Изградба на пречистителна станица за отпадни води во населено 

место Волково–општина Ѓорче Петров 
во реализација

Словенија и Буџет на 

РМ и Град Скопје
6,000,000            

донација и Буџет 

на РМ и Град 

Скопје

20 Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Гевгелија во реализација
Швајцарија, Грција и 

Буџет на Буџет на РМ
9,600,000             

донација и Буџет 

на РМ

21 Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани во подготовка
Швајцарија и Буџет на 

РМ
22,000,000          

донација и Буџет 

на РМ

22

Проект„Дојранско езеро“ –проектирање и изградба на систем за 

зафаќање и транспорт на вода од бунарското подрачје Долна Ада, 

Паљурци за полнење на Дојранското Езеро, а вишокот на вода ќе се 

користи за наводнување на земјоделските површини од населените 

места во општина Богданци 

во подготовка 3,600,000             

23

Санација и реконструкција на постојните станици за пречистување 

на отпадни води во Македонија (во општините Куманово, Берово, 

Преспа, Струга, Свети Николе, Дојран и Македонски Брод)

во подготовка 500,000                

24
Одржување и поправка на постојниот систем и набавка на 5 нови 

потопни пумпи за нормално функционирање на системот за 

полнење на Дојранското Езеро од бунарското подрачје Ѓавато

во подготовка 300,000                

25
Реконструкција и проширување на канализационата мрежа во 

Прилеп
во реализација ЕУ - ИПА 15,400,000           донација

26 Изградба на станица за пречистување на отпадни води во Прилеп  во реализација ЕУ - ИПА 9,667,773.79         донација

27 Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кичево планиран ЕУ - ИПА 8,500,000             донација

28 Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Струмица планиран ЕУ - ИПА 9,800,000             донација

29 Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Радовиш планиран ЕУ - ИПА 6,500,000             донација

30
Изградба, проширување и рехабилитација на канализациона 

мрежа во Куманово 
планиран ЕУ - ИПА 5,000,000             донација

31
Изградба, проширување и рехабилитација на канализациона 

мрежа во Берово 
планиран ЕУ - ИПА 5,000,000             донација

32
Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општина 

Сарај 

планиран за 2017 

година
4,000,000            

33 Доизградба на водоводни системи во Липково, Тетово и Зајас планиран 3,900,000             

34
Изградба на филтер-станица на системот за водоснабдување на 

Гостивар 
планиран 2,000,000            

Изработка на проектна документација за подобрување на 

инфраструктурата во собирањето и третманот на отпадните води 

во Струмица, Тетово и Битола

во реализација

Изработка на проектна документација за подобрување на 

инфраструктурата во собирањето и третманот на отпадните води 

во Гостивар, Кавадарци и Дебар

во подготовка

36
Изградба на инфраструктурни објекти од областа на управување со 

отпад  и управување со води 
планиран СБ 18,000,000           заем

37
Изработка на проектна документација за изградба на трансфер-

станици и депонии во согласност со ЕУ стандардите  во источен и 

североисточен регион 

планиран ЕУ - ИПА 1,400,000             донација

38
Изградба на депонии и интегриран систем за управување со отпад 

во Полошки регион и Југоисточен регион со концептот на јавно-

приватно партнерство 

планиран ЈПП

39
Изградба на регионални водоводи за општините во соработка со 

општините и центрите за регионален развој 
планиран 

40
Процес на селектирање, собирање и рециклирање на амбалажен 

отпад 
во подготовка Буџет на РМ 15,000                   Буџет на РМ

41 Регулација на речно корито на река Вардар во подготовка 6,520,325              

Животна срединаЖивотна срединаЖивотна срединаЖивотна средина
Комунална инфраструктура и Инфраструктура за наводнувањеКомунална инфраструктура и Инфраструктура за наводнувањеКомунална инфраструктура и Инфраструктура за наводнувањеКомунална инфраструктура и Инфраструктура за наводнување

35 6,750,000             ЕУ - ИПА донација



Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1

Развој на Националниот парк Маврово (изградба на трајлер парк за 

камп возила, туристички излетнички центри и кампови, камп за 

планинари, спелеолози и љубители на кањонингот, спортско-

рекреативен центар, излетнички – кајакинг камп, летен детски 

камп, излетнички места, планинарски домови, национален 

планинарски центар)

планиран ЕУ - ИПА 26,000,000          ЈПП и донација

2

Развој на Националниот парк Галичица, за изградба на: планински 

комплекс Корита, етно камп кај м.в. Царина-Преспа (старата 

управна зграда), камп во дивината на м.в. Асанѓура Шарбојца), 

угостителски етно објект кај инфоентарот во Охрид и кај 

видиковецот Коритски рид, паркинг за камп возила кај клучката 

Св. Наум и кај м.в. Оризари-Преспа

планиран ЕУ - ИПА 1,345,000              ЈПП и донација

3
Развој на Националниот парк Пелистер за развој на нови форми на 

сместување и промоција на туристичкиот потенцијал.
планиран ЕУ - ИПА 2,350,000             ЈПП и донација

4

Развој на Мариово во центар на руралниот туризам, преку давање 

локации за изградба на мали хотели и кампови, означување патеки 

за велосипедизам и пешачење, продавање: мед, чаеви,

етерични масла и органска храна од овој регион, обезбедување 

локации за снимање филмови, летање со балони и промоција на 

туристичките потенцијали)

планиран 250,000                

5
Формирање на Национален парк Шар Планина, при што ќе се 

овозможи целосна реализација и развој на Скијачкиот центар 

“Попова Шапка”

планиран 

6
Развој на постојните туристички развојни зони во пределот на 

Попова Шапка, Берово и Крушево и формирање на нови во 

планинските предели

планиран 1,500,000             

7 Отворањена сезонска авио-линија Охрид–Лондон планиран 570,000                WIZZAIR

8
Развој на бањски, здравствен и рекреативен туризам преку 

поволности за изградба на велнес и здравствени центри, домови за 

стари лица, центри за спортски подготовки и др.

во подготовка

9
Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам, креирани од 

студенти 
во подготовка 50,000                   

10

Продолжување на проектот за туристичка сигнализација на 

туристичките потенцијали, со цел поставување на дополнителни 

400 ознаки во период од четири години, со цел запознавање на 

потенцијалните туристи со туристичките вредности на државата, 

како за странските, така и за домашните посетители

во реализација 100,000                 Буџет на РМ

11
Продажба, издавање и подобрување на условите за туристичко 

сместување во ловните и детските домови 
планиран 50,000                   

12
Субвенционирање на кредити за изградба, адаптација и уредување 

на мали сместувачки капацитети преку Македонската банка за 

поддршка и развој 

планиран МБПР заем

13 Довршување на проектот „Македонско село“ планиран

14
Категоризација на индивидуални сместувачки капацитети и онлајн 

платформа за следење и промовирање на сместувачките 

капацитети во сите туристички места во државата 

планиран 50,000                   

15
Изградба на рибарски куќички за промоција на туризмот на 

Дојранско Езеро 
во подготовка 160,000                 

16 Изградба на Скијачки центар „Попова Шапка“ во подготовка 80,000,000          ЈПП
17 Изградба на Ски Центар – Водно во подготовка 10,500,000           

18 Изградба на жичница од црквата Свети Јован до Средно Водно планиран 12,000,000           

19
Развој на Ски Центарот – Копанки, Пелистер, преку изградба на 

систем за производство на технички снег за заснежување на 

скијачките патеки во вкупна должина од 1.250 м.

планиран АД ЕЛЕМ 1,000,000             АД ЕЛЕМ

20
Изведба на ски-патеки на планински локации во Македонија, 

(Беровско езеро, Голак и Плачковица)
планиран 3,700,000             

Буџет на РМ и 

општините 

Берово, Делчево и 

Радовиш

ТуризамТуризамТуризамТуризам



21
Изработка на Физибилити студија и Мастер план за развој на 

скијачки центар на планината Јабланица
планиран 150,000                 АД МЕПСО

22
Изработка на Физибилити студија и Мастер план за развој на ски 

центар во Националниот парк Галичица 
во подготовка 195,000                 АД МЕПСО

23
Проект „Обележување на препознатливи производи, локалитети, 

објекти, настани од значење за туризмот“ 
во реализација 40,000                  Буџет на РМ

24
Развој на манастирскиот и друг верски туризам преку 

идентификување на сместувачките капацитети и изработка на веб 

страна и промотивни материјали 

во реализација 25,000                   Буџет на РМ

25
Уредување и обележување на 184 планинарски патеки од цела 

Македонија 
во реализација 600,000                

Програма за рурален 

развој

26
Уредување и обележување на 80 велосипедски планински патеки 

од цела Македонија
планиран 300,000                

27 Развој на алпинизмот и негово ставање во функција на туризмот планиран 35,000                   

28
Развој на параглајдинг туризмот како алтернативна форма на 

туризам 
во реализација 16,000                   Буџет на РМ

29 Уредување и обележување на гранични премини во реализација 3,000                     Буџет на РМ

30
Изработка на детална урбанистичко-планска документација за 

изградба на спортски аеродром Калишта–Струга
во реализација 10,000                   ЈПП

31
Изработка на четири потстратегии за развој на конгресен, 

спортски,  културен и активен туризам 
планиран 60,000                   

32
Продолжување на проектот за субвенционирање на странскиот 

организиран туристички промет во Република Македонија
во реализација 10,000,000          Буџет на РМ

33 Подобрување на условите за сместување во планинарските домови во реализација 65,000                   Буџет на РМ

34
Подобрување на условите на старите автокампови и давање на 

локации за нови автокампови 
во реализација 160,000                 Буџет на РМ

35 Изградба на автокампот Ливадиште планиран

36
Вмрежување на туристичките места во руралните средини по 

региони преку изработка на заеднички промотивни материјали за 

развој на туристичката понуда 

планиран 9,000                     

37
Проект „Рибарско село“ преку зачувување на автентичната 

архитектура и оплеменување на крајбрежјето во селата Трпејца и 

Радожда 

планиран Буџет на РМ



Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1 Градиме и реконструираме училишта во реализација ЦЕБ 47,000,000          
заем, Буџет на РМ 

и донација

2 Градиме 145 училишни спортски сали во реализација ЦЕБ 15,300,000           
заем, Буџет на РМ 

и донација

3

Изградба на нови објекти за потребите на Факултетот за 

информатички науки и компјутерско инженерство и Факултетот 

за физичка култура при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во 

Скопје, а ќе се обезбеди и инфраструктурно решение за потребите 

на Државниот универзитет – Тетово во Скопје и Универзитетот за 

информатички науки и технологии во Охрид 

планиран 8,200,000             

4
Изградба на спортска сала во универзитетот Св. Кирил и Методиј 

во Скопје (2015–2016) и спортска сала во Државниот универзитет – 

Тетово 

планиран 3,100,000             Буџет на РМ

5
Изградба на пливачки базени во чиишто рамки ќе бидат изградени 

нови затворени пливачки базени
планиран 8,000,000            

Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност ЈППЈППЈППЈПП

1 40 нови градинки, објекти и групи во други просторни услови во реализација 2,200,000             

2
Отворање на дневни центри за стари лица преку изградба на 

најмалку два дневни центри на годишно ниво во градот Скопје и 

повеќе општини во Македонија 

во реализација 160,000                 Буџет на РМ

3

Отворање на дневни центри за деца со попреченост (аутизам – 

Штип, Охрид, Битола и Прилеп, пречки во развојот – Валандово, 

Липково, Кочани, Охрид и Демир Хисар, оштетен вид и Даунов 

синдром – Скопје и Велес) и деца на улица – Прилеп и Гостивар

во реализација 1,600,000             Буџет на РМ

4
Изградба и реконструкција на капацитетите за сместување на 

студентите - Реновирање на студентскиот дом Гоце Делчев во 

Скопје

во реализација 8,000,000            Буџет на РМ

5 Изградба на станови за лица во социјален и други ранливи групи во подготовка ЦЕБ 50,700,000          
заем и Буџет на 

РМ 

6
Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, 

лица со посебни потреби, самохрани родители, самци и други лица)
реализиран ЦЕБ 30,000,000          

заем и Буџет на 

РМ 

Назив на проектНазив на проектНазив на проектНазив на проект СтатусСтатусСтатусСтатус
Финансиска Финансиска Финансиска Финансиска 

институцијаинституцијаинституцијаинституција
ВредностВредностВредностВредност

Модели на Модели на Модели на Модели на 

финансирањефинансирањефинансирањефинансирање

1
Изградба на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје и 

изградба на нова Клиничка болница во Штип 
во подготовка ЦЕБ 176,600,000         

заем и Буџет на 

РМ
2 Изградба на Центар за лица заболени од Алцхајмер во Штип
3 Реконструкција на Клиничката болница во Тетово во реализација Буџет на РМ

4 Изградба на Општата болница во Кичево во подготовка 3,000,000             Буџет на РМ

5
Целосна реконструкција на Специјална болница Св. Еразмо во 

Охрид 
планиран 3,500,000             

6 Реконструкција на Градска општа болница „8 Септември“ планиран 2,500,000             Буџет на РМ

7 Реконструкција на Општата болница во Струмица во подготовка 2,200,000             Буџет на РМ

8 Реконструкција на кровот на Општата болница во Струга во подготовка

9
Реконструкција на Специјалната болница за хируршки болести  Св. 

Наум Охридски
во подготовка 1,200,000             Буџет на РМ

10 Реконструкција на психијатриската болница во Демир Хисар во подготовка 1,000,000             Буџет на РМ

11 Поликлиника Сарај планиран 

ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДАЛЕГЕНДАЛЕГЕНДА

планиран

во подготовка

во реализација
Проектот има затворена финансиска конструкција, односно обезбедени се 

потребните средства  и реализацијата на истиот е започната.

Социјална политикаСоцијална политикаСоцијална политикаСоцијална политика

Проектот е планиран во Програмата на Владата на Република Македонија 2014 - 

2018 година.

За проектот во тек е изработката на техничката документација за реализација на 

истиот.

во рамки на новата клиничка болница во Штип

Социјална инфраструктураСоцијална инфраструктураСоцијална инфраструктураСоцијална инфраструктура

ЗдравствоЗдравствоЗдравствоЗдравство

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование


