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Врз основа на член 26 – а став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на 

РМ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 4 став 1 алинеја 15 од Одлуката за основање 

на Центарот за развој на Источниот плански регион, Центарот за развој на Источен плански 

регион до Советот за развој на Источен плански регион поднесува:                          

  

Годишен извештај за работењето на  
Центарот за развој на Источен плански регион 

за 2018 година 

ОПШТ ДЕЛ 

 

I. ВОВЕД 

Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР), согласно член 24 став 3 од 

Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РМ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 

и 64/18) во својство на правно лице е основан од страна на единиците на локалната 

самоуправа што влегуваат во состав на Источниот плански регион (Берово, Виница, Делчево, 

Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-

Облешево и Штип).   

Центарот е регистриран на 26 мај 2008 година, а започна со работа од 1 октомври 2008 

година, по назначувањето на Раководител на Центарот. 

Надлежностите и делокругот на работа на Центарот за развој се утврдени во член 25 од 

Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РМ бр.63/07, 187/13, 43/14 и 215/15 

и 64/18).  

Седиштето на Центарот е во општина Штип, како единица на локална самоуправа со 

најголем број жители (Член 24 став 6 од Законот за рамномерен регионален) на ул. Ванчо 

Прке број 119 кат 2, 2000 Штип, Тел: 032/386-408, Фах: 032/306-409, www.eastregion.mk. 

  

http://www.eastregion.mk/
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II. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

2.1. Раководител 
Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион. 

2.2 Администрација 

А. Одделение за стратешки, развојни и стручно - технички прашања  

• Раководител на одделение 

• Координатор за регионален развој 

• Координатор за регионален развој и инвестициски проекти 

Б. Одделение за нормативно - правни и финансиски прашања и други стручно  
административни и општи работи  

• Раководител на одделение 

• Координатор за нормативна дејност, јавни набавки, финансиски и општи  работи  

• Советник за административно-технички работи 

Центарот во 2018 година има 7 (седум) вработени од кои: 1 (еден)  раководител кој се 

избира на четири години, 4 (четири) координатори за регионален развој на неопределено 

работно време, 1 (еден) координатор на определено време кој работи на проектот „Бизнис 

центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија” и 1 (еден) 

координатор на определено време кој работи на проектни активности поврзани со еко 

туризам на проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија - фаза 2“. 

Бројот  на вработените по работни места е: Раководител – еден извршител (1), 

Координатор за регионален развој - тројца извршители (3), Координатор за  нормативна 

дејност, јавни набавки, финансиски и општи работи - еден извршител (1), Координатор за 

поддршка на мали и средни претпријатија - еден извршител (1) и Координатор на проектни 

активности поврзани со еко туризам - еден извршител (1). 
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III. ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

3.1 Услуги за поддршка на Советот за развој на Источен плански регион 

• Поддршка на работата на Cоветот на регионот. 

3.2 Услуги за општо информирање 

• Интернет страна: www.eastregion.mk , www.investineastregion.mk;   

• Facebook: Centre for Development of the East Planning Region; 

• Поддршка на порталот: www.bregalnica-ncp.mk; 

• Поддршка на порталот www.osogovo.mk .  
 
3.3 Консултански услуги за подготовка и имплементација на проекти 

• Информирање за достапни фондови и отворени повици; 

• Подготовка на предлог - проекти; 

• Реализација на проекти; 

• Фасилитирање партнерства; 

• Советувања при имплементација на проекти. 

3.4 Обуки, работилници и услуги 

• Реализација на обуки и работилници; 

• Организација и менаџирање на обуки од трети лица; 

• Организација на средби помеѓу засегнати страни од регионот и надвор од него; 

• Настани за градење свесност за Регионалниот развој; 

• Изработка на извештаи и анализи од регионалниот развој. 

3.5 Услуги за промоција 

• Организирање на промотивни настани и учество на саеми и друг тип настани во име 
на регионот; 

• Организирање на информативни денови за промоција на потенцијалите на регионот; 

• Подготовка на промотивни материјали за регионот; 

• Поддршка при учество на саеми и други манифестации. 

3.6 Лобирање 

• Лобирање за различни програми за засегнати страни од регионот; 

• Лобирање за потребите на бизнис секторот. 

3.7  Поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија 

• Организирање на промотивни настани и советодавни информативни средби; 

• Формирање дата база на податоци за евиденција на развојните потенцијали на 
општините и на планскиот регион; 

• Интерактивен веб портал. 

3.8 Зајакнување на регионот како атрактивна дестинација за еко туризам 

• Организација на средби помеѓу засегнати страни од регионот и пошироко; 

• Градење на капацитети на општините за потенцијалите од развојот на еко туризмот; 

http://www.eastregion.mk/
http://www.investineastregion.mk/
http://www.bregalnica-ncp.mk/
http://www.osogovo.mk/
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• Подготовка на промотивни материјали за регионот. 

АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2018 ГОДИНА 

I. Аплицирани и одобрени проекти финансирани од страна на Министерството 
за локална самоуправа – Биро за регионален развој за 2018 година 

1. Согласно барањето доставено од страна на  Министерство за локална самоуправа - Биро 

за регионален развој за прибирање на предлог-проекти за развој на планските региони, за 

финансирање во 2018 година, Центарот за развој на Источен плански регион согласно 

надлежностите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој на 15.12.2017 година 

до Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој поднесе 4 (четири) 

предлог-проекти, за реализација во 2018 со продолжителност во 2019 година. 

Ред. 
број 

Назив на проектот 
Статус на 
проектот 

Буџет 
Извор на       

финансирање 

 
1. 

„Со младите во 
заедничка зелена 
иднина“ – изградба на 
детска градинка во 
населба Сењак, 
општина Штип 

Во фаза на 
реализација 

52.727.106,46 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Штип 

2. 

„Збогатување на 
туристичката понуда со 
изградба на пешачки 
мост на река 
Брегалница во Делчево“ 

Во фаза на 
реализација 

8.182.447,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Делчево 

3. 

Изработка на техничка 
документација за 
енергетски ефикасни 
објекти во Источен 
плански регион 

Позитивно 
оценет 

3.700.000,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој) 

4. 
„Изградба на дел од ул. 
„1“ во Индустриска зона 
„Чуката“ Пехчево“ 

Во фаза на 
реализација 

2.791.500,34 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Пехчево 

5. 

Изградба на спомен 
обележје на местото на 
загинување на Никола 
Карев „Свиланово“-
Кочани, Чешиново-
Облешево 

Аплициран во 
2017, завршен 

во 2018 
година 

5.686.493,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Кочани, општина 

Чешиново -  
Облешево 
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2. Врз основа на барање од Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален 

развој за прибирање на предлог-проекти за развој на планските региони за финансирање во 

2019 година, Центарот за развој на Источен плански регион на 15.12.2018 година до 

Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој поднесе 4 (четири) 

предлог-проекти, за реализација во 2019 година. 

Ред. 
број 

Назив на проектот 
Статус на 
проектот 

Потребни 
средства 

Извор на       
финансирање 

 
1. 

„Збогатување на 
туристичка понуда со 
изградба, уредување и 
осветлување на 
пешачко-велосипедска 
патека на река 
Брегалница“ 

Во фаза на 
евалуација 

8.608.493,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Берово 

2. 

„Изградба на 
регионален туристичко-
научен музеј за ретки 
минерали“ 

Во фаза на 
евалуација 

12.875.064,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Пробиштип 

3. 

„Заштита на животната 
средина преку 
изградба на систем за 
третман на отпадни 
води“ 

Во фаза на 
евалуација 

17.258.777,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Чешиново-
Облешево 

4. 
„Изградба на Етно парк 
- Зрновци – II фаза“ 

Во фаза на 
евалуација 

3.784.406,00 

Министерство за 
локална 

самоуправа (Биро 
за регионален 

развој), општина 
Пехчево 

Резултатите и потпишувањето на договорите за проектите кои ќе бидат одобрени за 
финансирање се очекува до крајот на месец април 2019 година.  
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II. Аплицирани и одобрени проекти за финансирање во рамки на ИНТЕРРЕГ 
(ИПА) Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и 
Република Бугарија 2014-2020 

Во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу 

Бугарија - Македонија 2014-2020 година, I (прв) повик, Центарот за развој на Источен плански 

регион, во јануари 2016 година поднесе 2 (два) предлог-проекти и истите беа одобрени за 

финансирање.  

Во проектот „Зелени згради за заедничка зелена иднина”, Центарот е водечки партнер, 

додека проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап 

во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство”, го управува односно се јавува 

како имплементатор на проектните активности.  

По потпишување на Договорите во октомври 2016 година, започнаа 

административните подготовки на истите, а реализацијата на проектните активности 

започнаа во јануари 2017 година и продолжија во 2018 година со завршни административни 

процедури во 2019 година.  

Проектите „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен 

пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство” и „Зелени згради за 

заедничка зелена иднина” целосно се реализираа во 2018 година. 

Ред. 
бр. 

Назив на проектот Буџет Статус 
Носител / 
Партнер 

Извор на 
финансирање 

1. 

Зелени згради за 
заедничка зелена 
иднина “GREEN” 

 

225.729,78 € 

(вкупно 
408.680,66 

€) 

Завршен 
во 2018 
година 

Центар за 
развој на 
Источен 

плански регион 
/ Обласна 

Администрација 
на регионот 
Благоевград 

ИНТЕРРЕГ ИПА 
Програма за 

прекугранична 
соработка 

помеѓу 
Р. Македонија 
и Р. Бугарија 

2. 

Интеграција на 
европските 
стандарди во 
здравството и 
иновативен пристап 
во насока за развој 
на прекуграничен 
кластер за здравство 

57.000 € 

(вкупно 
116.925 €) 

Завршен 
во 2018 
година 

Регионална 
колегија на 
Бугарски 
лекарски сојуз – 
Благоевград / 
ЈЗУ Клиничка 
Болница Штип 

ИНТЕРРЕГ ИПА 
Програма за 

прекугранична 
соработка 

помеѓу 
Р. Македонија 

и Р. Бугарија 
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Во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија 

- Р. Македонија 2014 - 2020 година, II (втор) повик, Центарот за развој на Источен плански 

регион, во мај 2018 година, поднесе 2 (два) предлог – проекти, за 1 (еден) предлог - проект 

обезбеди техничка помош за подготовка и поднесување, а истите се во фаза на евалуација. 

Ред. 
бр. 

Назив на проектот  Буџет Носител / Партнер 
Извор на 

финансирање 

1. 

„Нашето заедничко 
минато-патека за 
зедничка иднина“  
(Реконструкција на 
мултикултурен 
центар во Кочани) 

317.502,21 € 

(вкупно 
564.910,18 €) 

Центар за развој на 
Источен плански 
регион / општина 

Гоце Делчев, 
Р. Бугарија 

Интеррег ИПА 
Програма за 

прекугранична 
соработка помеѓу 

Р. Македонија 
и Р. Бугарија 

2. 

„Културен мост низ 
вековите“ – 
Конзерваторски 
работи на црква 
Св. Власие, 
пристап и 
осветлување 

202.875,89 € 

(вкупно 
438.588,94 €) 

Народно 
читалиште „Ѓорѓи 

Тодоров 1885“ 
општина Белица, Р. 
Бугарија / Центар 

за развој на 
Источен плански 

регион 

Интеррег ИПА 
Програма за 

прекугранична 
соработка помеѓу 

Р. Македонија 
и Р. Бугарија 

3. 

„Климатски 
пријателски 
здравствени 
институции“ – 
реконструкција на 
Инфективно 
одделение во ЈЗУ 
Клиничка болница 
Штип 

203.817,82 € 

(вкупно 
399.396,35 €) 

Општина Гоце 
Делчев, Р. Бугарија 

/ ЈЗУ Клиничка 
Болница Штип 

Интеррег -ИПА 
/Програма за 

прекугранична 
соработка помеѓу 

Република 
Македонија 
и Република 

Бугарија 
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III. Проекти финансирани од меѓународни извори на финансирање 

Ред. 
бр. 

Назив на проектот Буџет 
Временска 

рамка 
Носител / 
партнер 

Извор на 
финансирање 

1. 

Постапка за 
номинација на 
Геопарк Лесново во 
Глобалната мрежа 
на геопаркови на 
УНЕСКО  

11.070.000,0
0 МКД 

2017 - 2019 

ЦРИПР / 
Општина 

Пробиштип 
Општина 
Кратово 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка / 
општините 

Пробиштип и 
Кратово 

2. 

Воспоставување на 
етно-еко парк во 
општина Чешиново-
Облешево 

9.970.500,00 
МКД 

2018 - 2019 

ЦРИПР / 
Општина 

Чешиново - 
Облешево 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка, 
општина 

Чешиново - 
Облешево 

3. 

Набавка на 
санитетски возила за 
потребите на 
Клиничка Болница 
Штип 

2.583.000,00 
МКД 

2018 
Клиничка 
Болница / 
ЦРИПР 

Јапонска 
амбасада 

4. 

Реконструкција на 
детска градинка 
„Цветови“ – Астибо, 
Штип за здрави деца 

3.198.000,00 
МКД 

2018 - 2019 
Градинка / 

ЦРИПР 
Јапонска 
амбасада 

5. 

Рехабилитација на 
интернат во с. 
Блатец, општина 
Виница за 
поквалитетен 
престој на деца со 
посебни потреби 

2.029.500,00 
МКД 

2018 - 2019 
ЦРИПР / 
Општина 
Виница 

УНДП 

6. 
Јакнење на 
капацитетите на 
ЦРИПР и општините 

342.342,00 
МКД 

2018 
ЦРИПР / 

Општини во 
ИПР 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка 

7. 

Дворно уредување 
на Туристичко-
информативен 
центар „Пониква“ 

2.805.530,00 
МКД 

2017 - 2018 
ЦРИПР / 
Општина 
Кочани 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка 

8. 

Одржливо 
управување со 
природните ресурси 
во микро регионот 
Пијанец-Малеш - 
фаза 2 

2.695.000,00 
МКД 

2018 - 2019 
ЦРИПР / 
Општина 
Делчево 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка 
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9. 
Старите вековни 
дрвја во Малеш и 
Пијанец 

1.237.500,00 
МКД 

2018 - 2019 
ЦРИПР / 

БФОР 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка 

10. 

Промоција на 
природните 
вредност на 
Лесновски кратер 

252.860,00 
МКД 

2018 
ЦРИПР / 
Општина 

Пробиштип 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка 

11. 
Воспоставување на 
канцеларија за еко 
туризам 

518.000,00 
МКД 

2018 ЦРИПР 

Швајцарска 
Агенција за 

развој и 
соработка 

12. 

Одржлив и 
инклузивен 
рамномерен 
регионален развој  

6.274.036,00 
МКД 

2017 - 2020 ЦРИПР МЛС - СДЦ 

Програма за зачувување на природата – фаза 2 

Во 2018 година се продолжи со реализација на втората фаза од имплементација на 
„Програмата за зачувување на природата во Македонија“, со конкретни активности на 
Центарот за развој на Источен плански регион: 

➢ На 07.03.2018 година е потпишан договор со општина Чешиново-Облешево и 
Фармахем за реализација на проектот „Воспоставување на етно-еко парк во општина 
Чешиново-Облешево“; 

➢ На 27.03.2018 година во Мултимедијалниот центар „Киро Глигоров“ во Штип се одржа 
јавна дебата во емисијата Топ тема на ТВ Телма. Во емисијата учествуваа 
претставници од ЦРИПР, Фармахем, МЖСПП, Македонски шуми и МЕД; 

➢ На 05.04.2018 година претставници од ЦРИПР, МЕД и Фармахем учествуваа во 
утринската емисија на ТВ Сител започнувајќи ја јавната кампања за заштитени 
подрачја; 

➢ На Седница на Советот за развој на ИПР, одржана на 25.04.2018 година во општина 
Пробиштип од претставник на МЕД беа презентирани трите сценарија за Заштитени 
подрачја во ИПР, при што од страна на Советот се донесе одлука за прифаќање на 
првото сценарио - воспоставување на едно поголемо и едно помало заштитено 
подрачје во ИПР, и да се продолжи со понатамошните активности за прогласување за 
заштитените подрачја; 

➢ Во мај 2018 година се потпиша договор со Општина Делчево за реализација на 
програмската активност „одржливо управување со природните ресурси во микро 
регионот Пијанец-Малеш - фаза 2“, по претходно одобрена пријава за грант од страна 
на Донаторот; 

➢ Во мај 2018 година се потпиша договор со Балканската фондација за одржлив развој 
за реалиација на програмската активност „Старите вековни дрвја во Малеш и Пијанец“, 
по претходно одобрена пријава за грант од страна на Донаторот; 

➢ Во мај 2018 година беше воспоставена канцеларија за развој на еко туризам со 
набавка и инсталирање на опрема за нормално функционирање; 
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➢ На 18.05.2018 година заврши со реализација проектот „Промоција на природните 
вредности на Лесновски кратер“ со што беше поставена туристичка сигнализација во 
форма на информативни табли и патокази долж патеката до Лесновскиот кратер и 
пештерите; 

➢ Од 27-29.06.2018 година се одржа работилница за јакнење на капацитетите на 
вработените во општините за запознавање со целите на програмата и што следува со 
прогласување на заштитено подрачје, која е улогата на локалната самоуправа, кои се 
обврските, каква е законската рамка; 

➢ Во јуни и јули 2018 година претставници од ЦРИПР и општините беа во посета на 
Швајцарија и Словенија за размена на искуства во врска со одржливо управување со 
шумските ресурси кои ќе придонесат кон подготовката на првиот Регионален план за 
управување со шумите; 

➢ На 10.07.2018 година беше воспоставено Координативно тело за развој на туризам во 
ИПР во чиј состав влегуваат претставници од сите 11 општини во ИПР и претставник 
од локалната канцеларија на АППТ; 

➢ На 13.09.2018 година во туристичко-информативниот центар „Пониква“ се одржа 
работиница за „Креирање визија за Осогово - идно заштитено подрачје“; 

➢ На 26.09.2018 година на покана на ЕД Планетум од Струмица, претставници од 
ЦРИПР споделија искуство за отпочнувањето на постапката за прогласување на 
Осогово за ЗП, кое би послужило како насока во нивните намери за отпочнување на 
постапка за прогласување на Беласица за ЗП; 

➢ На 29.09.2018 година, по претходна реализација на проектот „Дворно уредување на 
ТИЦ Пониква“, беше официјално пуштен во употреба туристичко-информативниот 
центар „Пониква“; 

➢ Од 10-14.10.2018 година претставник од ЦРИПР и општина Пробиштип учествуваа на 
меѓународна конференција на тема „Геопарковите и модерното општество“ во 
Белоградчик, Бугарија; 

➢ На 6-7.11.2018 година во општина Пробиштип се одржа работилница за размена на 
искуства при постапката за номинација на геопарк Лесново во Глобалната мрежа на 
геопаркови на УНЕСКО на која присуствуваа експерти од Хрватска и Романија; 

➢ На 19.11.2018 година во општина Македонска Каменица се одржа работилница за 
јакнење на капацитетите на членовите на Координативното тело за развој на туризам 
во ИПР за предизвиците и можностите при управување со една туристичка 
дестинација; 

➢ На 30.11.2018 година се одржа настан за засадување на 120 тополови и врбови 
садници непосредно до крајречниот појас на реката Брегалница во атарот на општина 
Штип, во близина на селото Пенуш; 

➢ На 07.12.2018 година беше распишан јавен повик за изведба на работи за реалиација 
на проектот „Воспоставување на етно-еко парк во општина Чешиново-Облешево“ 
сголасно Ажурираната методологија за спроведување на постапки за доделување на 
договори одобрена од Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија; 

➢ На 18.12.2018 година беа доставени Покани за прибирање на понуди за набавка на 
консултантски услуги за „Истражувања и подготовка на досие за апликација на геопарк 
Лесново за членство во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО“ Ажурираната 
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методологија за спроведување на постапки за доделување на договори одобрена од 
Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија; 

Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН 

 Центарот за развој на Источен плански регион во текот на 2018 година продолжи со 
реализација на конкретни активности во рамки на проектот, и тоа: 

➢ На 15.03.2018 година, завршија градежните активности за реконструкција на 
административната зграда на општина Кочани. На зградата се постави 
термоизолациона фасада, се направи комплетна промена на надворешните прозори 
и врати и на кровот, се изгради и уреди зелен кров на новата зграда, се адаптира 
тоалет за лица со физички хендикеп и се вгради хидрауличен лифт. Со градежните 
зафати административната зграда на Општина Кочани ја промени својата енергетска 
ефикасност од класа D во класа B; 

➢ На 29.03.2018 година во општина Благоевград, Р. Бугарија се одржа прва еднодневна 
тематска работилница на тема „Климатски промени” наменета за ученици од средното 
образование. На тематската работилница од Источниот плански регион учество зедоа 
ученици од СОУ „Славчо Стојменски " - Штип и СОУ „Наум Наумовски-Борче" - 
Пробиштип; 

➢ На 11.04.2018 година во општина Благоевград, Р. Бугарија се одржа втора еднодневна 
тематска работилница на тема „Заедно за позелена, посветла и почиста иднина” 
наменета за ученици од средно образование. На тематската работилница од 
Источниот плански регион учество зедоа ученици од СОУ „Љупчо Сантов” - Кочани и 
СОУ „Ванчо Прке” - Виница. Вкупно 62 ученици присуствуваа на втората тематска 
работилница; 

➢ Од 29-30.05.2018 година во општина Благоевград, Р. Бугарија се спроведе дводневна 
обука на тема „Зелена инфраструктура” за претставници од општините и останатите 
јавни институции и установи во прекуграничниот регион; 

➢ На 29.06.2018 година се одржа завршна прес-конференција за промоција на 
постигнатите резултати на  проектот ГРЕЕН. На завршната прес-конференција учество 
зедоа претствници од општините, медиумите и останати заинтересирани страни од 
прекуграничниот регион; 

➢ На 27.09.2018 година се одржа промоција на Регионалната енергетска стратегијата за 
прекуграничниот регион, Област Благоевград и Источен плански регион за период 
2018-2023 година. На промотивниот настан консултантската фирма АРЕН од Софија, 
изработувач на РЕС даде излагање на комплетниот документ. Посетителите имаа 
можност да се запознаат со општата цел на документот, со стратешките цели и 
приоритети, со анализите на состојбите на 8 (осум) јавни објекти од прекуграничниот 
регион како и со очекуваните резултати и алатките предвидени за вршење на 
мониторинг и контрола на РЕС. 

➢ На 15.10.2018 година се одржа завршна прес конференција за проектот во општина 
Благоевград, Р. Бугарија, на која Регионалната админинстрација Благоевград и 
Центарот за развој на Источен плански регион ги промовираа постигнатите резултати 
пред претствници од општините, медиумите и останати заинтересирани страни од 
прекуграничниот регион; 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF/106032849436696?__tn__=K-R&eid=ARCBCdW2dSHCn2pbCRoFk8KfabaOrDO4fYo7G3-nGTZj6Io1xeSqDXQ1o33jaKru12RMRPofEGefZVSz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9ea8CrGLCj6ixPz4UCWbSgTFkBsswzab4OyB-UaBYHOVErTwe_hnNqswUG1VkidvxJsqg80YATxzaukHHd68wzXJcF8swptEZy2XzgZkU954UbYc6K8sp0ugALsY6wRdd25GvxaKCKYV_ReUrT03CLJCrQWnTshDxiYbaftxzjCnzCzL-M_vvlljXUvoQ-UuZiLJwYUFhqdQVYqJsEv3ML8_mSNe24PKfd9VlXPgbwAYmOjOlsLAtM6v7nc41rYADxwnew_Ka-KGvvGLjvKJpF_7pXnx1xRaxuuR7zSNB8fwRQ-km0q5Tn5WluS1N9-yyz0b6Ut13X8MkC4-asDKnqapL
https://www.facebook.com/sounnborceprobishtip/?__tn__=K-R&eid=ARBmYyzXF-eFvzQvRA81e-yofylKp-hCRjiQKz9TD4YjEs9S0a1HivcL2ZDgy_OhWKCBLA0_V4STx6uT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9ea8CrGLCj6ixPz4UCWbSgTFkBsswzab4OyB-UaBYHOVErTwe_hnNqswUG1VkidvxJsqg80YATxzaukHHd68wzXJcF8swptEZy2XzgZkU954UbYc6K8sp0ugALsY6wRdd25GvxaKCKYV_ReUrT03CLJCrQWnTshDxiYbaftxzjCnzCzL-M_vvlljXUvoQ-UuZiLJwYUFhqdQVYqJsEv3ML8_mSNe24PKfd9VlXPgbwAYmOjOlsLAtM6v7nc41rYADxwnew_Ka-KGvvGLjvKJpF_7pXnx1xRaxuuR7zSNB8fwRQ-km0q5Tn5WluS1N9-yyz0b6Ut13X8MkC4-asDKnqapL
https://www.facebook.com/sounnborceprobishtip/?__tn__=K-R&eid=ARBmYyzXF-eFvzQvRA81e-yofylKp-hCRjiQKz9TD4YjEs9S0a1HivcL2ZDgy_OhWKCBLA0_V4STx6uT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9ea8CrGLCj6ixPz4UCWbSgTFkBsswzab4OyB-UaBYHOVErTwe_hnNqswUG1VkidvxJsqg80YATxzaukHHd68wzXJcF8swptEZy2XzgZkU954UbYc6K8sp0ugALsY6wRdd25GvxaKCKYV_ReUrT03CLJCrQWnTshDxiYbaftxzjCnzCzL-M_vvlljXUvoQ-UuZiLJwYUFhqdQVYqJsEv3ML8_mSNe24PKfd9VlXPgbwAYmOjOlsLAtM6v7nc41rYADxwnew_Ka-KGvvGLjvKJpF_7pXnx1xRaxuuR7zSNB8fwRQ-km0q5Tn5WluS1N9-yyz0b6Ut13X8MkC4-asDKnqapL
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Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој 

Центарот за развој на Источен плански регион на 28.12.2018 година потпиша Договор 

за финансиска поддршка на Центрите за реализација на активности во 2019 година во рамки 

на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиран од страна 

на Швајцарската Конфедерација и со поддршка на Министерството за локална самоуправа.  

Вкупниот буџет на средства предвидени за подобрување на развојот во рамките на 

планските региони изнесува 6.274.036,00 денари, кои ќе бидат наменети за реализација на 

активности поврзани со организација на регионални форуми, поддршка на 1 регионален 

инфраструктурен проект, организација на меѓународна конференција и за подготовка на 

Програмата за развој на Источен плански регион 2019-2024 година. 
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IV. Аплицирани и одобрени проекти за реализација од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

Центарот за развој на Источен плански регион за прв пат доби можност да аплицира 

за реализација на проекти преку Програмата за капитални субвенции на планските региони 

во областа на земјоделството и руралниот развој на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство. 

Согласно условите на повикот, Центарот заклучно со крајниот рок за поднесување на 

барањата за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции 

на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој на 15.07.2018 година, 

поднесе проектна документација за подобрување на руралната патна инфраструктура преку 

изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива 

површина во регионот. Во текот на 2019 година ќе се реализира изградба на полски пристапни 

патишта во пет општини од регионот со вкупна должина од 8.340 метри, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Општина Полски пат 
Должина 

метри 
Буџет со вклучен 

ДДВ 

1. 
Чешиново - 
Облешево 

Долнополски пат КП 2424 КО 
Чифлик 0+640; 

Чифлички полски пат КП 1000 
КО Чифлик 0+910 

1.550 метри 914.998,55 

2. Виница 
Пристапен земјоделски пат – 
Штипски пат 

2.900 метри 1.913.134,00 

3. Карбинци 
Пристапен полски пат од с. 
Крупиште до Злетовска река 

1.490 метри 1.539.522,40 

4. Кочани 
Пристапен полски пат во м.в. 
Кривулица, с. Тркање 

1.200 метри 1.968.735,00 

5. Пехчево 
Пристапен полски пат од с. 
Робово (општина Пехчево) и с. 
Мачево (општина Берово) 

1.200 метри 804.734,04 

Вкупна должина: 8.340 метри  

Вкупен буџет со ДДВ: 7.141.124,00 МКД 
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V. Аплицирани проекти и проекти во фаза на реализација од Програма за финансиска 
поддршка на земјоделието и руралниот развој  

Во рамките на Програмата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот 

развој, Центарот за развој на Источниот плански регион прв пат аплицираше по оваа 

програма на 12 јуни 2015 година. Беа одобрени за реализација 3 проекти од предложените 

мерки од кои 2 се целосно реализирани, додека пак сѐ уште е се реализира проектот по 

мерката 322  – Обнова и развој на селата, „Изработка на урбанистички планови за села во 

Источен плански регион”. 

Центарот до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 

развој по однос на вториот повик поднесе предлог-проекти по следните мерки: 

▪ Мерка 321  – Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини; 

▪ Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во 
руралните подрачја; 

Ред. 
бр. 

Назив на проектот Буџет Статус Извор на финансирање 

1. 

Изработка на 
Урбанистички планови за 
села во Источниот 
плански регион за 
општините Кочани, 
Карбинци, Македонска 
Каменица, Зрновци, 
Чешиново-Облешево и 
Пехчево 

22.886.094
МКД 

Во финална 
фаза на 

реализација 
2017 - 2019 

Мерка 322 

• Агенција за 
финансиска поддршка 
во земјоделство и 
рурален развој; 

• Кофинансирање од 
страна на општини 
Кочани, Карбинци, 
Македонска Каменица, 
Зрновци, Чешиново-
Облешево и Пехчево; 

2. 

Подобрување на 
квалитетот на живот во 
рурални средини: Развој 
на јавна инфраструктура 
во рурални средини 

Изградба на пристапни 
патишта за планински 
населени Вртешка, 
Кепекчелија и Калаузлија 
и нивно поврзување со 
регионален пат Р2431 

23.340.900 
МКД 

 
Аплициран 

во 2018 
година 

Мерка 321 

• Агенцијата за 
финансиска поддршка 
во земјоделството и 
руралниот развој; 

• Кофинансирање од 
општина Карбинци; 

 
3. 

Зачувување и 
унапредување на 
традиционални вредности 
во рурални подрачја 

Изградба на пристапен 
пат од с. Оризари до 
манастирот Пресвета 
Богородица – туристичка 
населба Добра Вода  

25.952.444 
МКД 

Аплициран 
во 2018 
година  

Мерка 323 

• Агенција за 
финансиска поддршка 
во земјоделството и 
руралниот развој;  

• Кофинансирање од 
општина Кочани; 
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VI. Активности на Бизнис Центарот во рамки на Центарот за развој на Источен плански 
регион за 2018 година 

Врз основа на Законот за рамномерен регионален развој и Програмата на Владата на 

Република Македонија за рамномерен регионален развој, а со цел зголемување на 

конкурентноста на планските региони преку поддршка на малите и средни претпријатија и на 

претприемништвото, во текот на 2014 година формирани се Бизнис Центри за поддршка и 

консултативни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на постојните Центри за 

развој на планските региони. Ваков Бизнис Центар е формиран и во Источниот плански 

регион во состав на Центарот за развој на Источен плански регион - Штип, кој треба да ги 

надополни постојните услуги насочени кон бизнис секторот во квалитет - целисходност, 

применливост и додадена вредност и квантитет - зголемено мени на услуги и опфат на 

корисници. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за локална самоуправа и 

Програмата за поддршка на обединети нации УНДП. 

Во текот на 2018 година Бизнис Центарот при Центарот за развој на Источен плански 

регион, спроведе серија на активности сѐ со цел поддршка на бизнис секторот во регионот во 

насока на поттикнување на економскиот раст и развој во регионот. Како дел од активностите 

на Бизнис Центарот беа спроведени: 

➢ Инфо сесија за Јaвен повик за финансирање на предлог - проекти преку Инструментот 

за поддршка - Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ 

и „спин-оф“; 

➢ Подготовка и дистрибуција на е-билтен за месец јануари, февруари, март, април, мај, 

јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември.  

➢ Е-билтенот се изработува на месечно ниво и истиот се испраќа до сите 

заинтересирани страни - стеикхолдери од Источен плански регион. Месечни е-билтени 

можат да се видат на веб страната на Бизнис Центарот на Источен плански регион: 

http://investineastregion.mk/?mk=vesti&god=2018&str=1  

➢ Пополнување на листата на евиденција на развојните потенцијали на општините и на 

планските региони, согласно Правилникот за начинот за водење и формата и 

содржината на евиденцијата на развојните потенцијали на општините и планските 

региони и упатството за пополнување на листата на евиденција на развојните 

потенцијали на општините и на планските региони (Службен весник на Р.М. бр.146 од 

2016 година). 

➢ Изготвената евиденција, листа на потенцијали на планските региони за 2017 година е 

уредно потполнета и доставена до Министерство за локална самоуправа – Сектор за 

регионален развој. 

  

http://investineastregion.mk/?mk=vesti&god=2018&str=1
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VII. Спроведени јавни набавки од страна на Центарот за развој на Источен плански 
регион 

Во текот на 2018 година Центарот за развој на Источен плански регион ги реализираше 

следните јавни набавки согласно Законот за јавни набавки: 

1. Постапки со барање за прибирање на понуди: 

➢ Набавка на Mоторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95 - DO 5000; 

➢ Доделување на договор за јавна набавка на услуги: Вршење на сметководствени 
и книговодителски услуги; 

➢ Набавка на услуги од авторска агенција или посредничко друштво; 

2. Отворени постапки: 

➢ Изградба на детска градинка во населба Сењак, општина Штип;  

➢ Изградба на пешачки мост на река Брегалница во Делчево; 

Во текот на 2018 година Центарот за развој на Источен плански регион ги реализираше 

следните набавки согласно Ажурираната методологија за спроведување на постапки за 

доделување на договори одобрена од Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија:  

➢ Дворно уредување и оградување на ТИЦ „Пониква“; 

➢ Набавка на опрема за ТИЦ „Пониква“; 

➢ Опремување на канцеларија за еко туризам; 

➢ Промоција на природните вредности на Лесновски кратер; 

➢ Јакнење на капацитетите на ЦРИПР и општините - организација на дводелна 
работилница за одржливо управување со природните ресурси; 

➢ Организација на работилница во Пробиштип за размена на искуства за постапка 
за номинација на Геопарк Лесново во Глобалната мрежа на геопаркови на 
УНЕСКО; 

➢ Јакнење на капацитетите на Координативното тело за развој на туризам – 
организација на работилница за предизвици и можности при управување со една 
туристичка дестинација; 
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VIII. Седници на Советот за развој на Источен плански регион 

Центарот за развој на Источен плански регион во периодот јануари - декември 2018 

година подготви и организираше 5 (пет) седници на Советот за развој на Источен плански 

регион. 

На ден 05.03.2018 година (понеделник) во општина Делчево, Хотел „Парк Панорама“, се 

одржа четвртата Седница на Советот за развој на Источен плански регион 

На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени: 

1. Усвојување на записникот од Треттата Седница на Советот за развој на 
Источниот плански регион, одржана на ден 26.12.2017 година, во општина 
Виница; 

2. Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на 
Центарот за развој на Источен плански регион за 2017 година; 

3. Предлог - Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршните 
сметки на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2017 година; 

4. Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 за 2017 година; 

5. Предлог - Одлука за преотстапување на објект Пристапен/локален пат од 
регионален пат Р-601 до село Вртешка, Црква Св.Ѓорѓи (планинарски дом 
Вртешка) ФАЗА 1 (од ст.0+000.00 до 1+300.00); 

6. Неизмирени обврски на општините согласно Договор за соработка (за тековно 
работење) склучен помеѓу МЛС и ЕЛС и обврски по основ на Договорите за 
заедничка реализација на проекти;  

7. Разно 
- Информација и Барање  од Агенција за планирање на просторот во врска 

со Просторниот план на Источен плански регион; 
- Покана за промотивен настан „Форум на Градоначалници: соработка со 

волонтери од Мировен корпус”; 
- Барање од Здружение на новинарите на Македонија за финансиска 

поддршка на манифестација. 

На ден 25.04.2018 година (среда) во општина Пробиштип, Конференциска сала при Дом на 

култура „Златовски рудар“, се одржа петтата Седница на Советот за развој на Источен 

плански регион 

На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени: 

1. Усвојување на записникот од Четвртата Седница на Советот за развој на 
Источниот плански регион, одржана на ден 05.03.2018 година, во општина 
Делчево; 

2. Проблеми во постапките на УПС за Источен плански регион; 
3. Предлог - Одлука за давање согласност за отпочнување на процедура за 

прогласување на заштитени подрачја Осоговски Планини и Ченгино Кале во 
Источен плански регион; 

4. Предлог - Одлука за разработка и спроведување на проект „Културен мост низ 
вековите – Cultural bridge through the centuries“; 

5. Предлог - Одлука за разработка и спроведување на проект „Нашето заедничко 
минато - пат за заедничка иднина - Our common past - road to the joint future“; 
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6. Неизмирени обврски на општините вклучени во проектот „Изработка на 
урбанистички планови за села“ - мерка 3.2.2. финансирани од страна на 
АФПЗРР;  

7. Разно. 

На ден 20.07.2018 година (петок) во општина Берово, Сала за состаноци, се одржа шестата 

Седница на Советот за развој на Источен плански регион 

На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени: 

1. Усвојување на записникот од Петтата Седница на Советот за развој на Источен 
плански регион; 

2. Воспоставување на Меѓурегионален технолошки парк во Источен и Вардарски 
плански регион; 

3. Одобрени средства за финансирање на проекти за развој на планските региони 
во 2018 година – Програма за развој на планските региони; 

4. Грантова шема за поддршка на Центрите за развој на планските региони – 
Подобрување на општинското владеење; 

a. Предлог-Одлука за утврдување на приоритетен проект за финансирање 
преку Грантовата шема за поддршка на Центрите за развој на планските 
региони; 

5. Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на 
земјоделството и руралниот развој; 

6. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година: 
a. Предлог-Одлука за утврдување Листа на приоритетни проекти; 
b. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проектот; 
c. Предлог-Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата; 

7. Предлог-Одлука за преотстапување на „Спомен-обележје на местото на 
загинување на Никола Карев - Свиланово“; 

8. Разно. 

На ден 23.11.2018 година (петок) во општина Македонска Каменица – мотел Мерак - 

Луковица, се одржа седмата Седница на Советот за развој на Источен плански регион 

На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени: 

1. Усвојување на записникот од шестата Седница на Советот за развој на Источен 
плански регион; 

2. Годишна листа на предлог-проекти за развој на Источен плански регион за 2019 
година;  

3. Предлог-Одлука за преотстапување на опрема во Туристички информативен 
центар „Пониква“ на Осогово; 

4. Предлог-Одлука за преотстапување на објект: „Дворно уредување на 
Туристички информативен центар Пониква“; 

5. Предлог-Одлука за преотстапување на адаптиран објект со ЕЕ мерки, 
административна зграда на Општина Кочани во рамките на проектот: „Зелени 
згради за заедничка зелена иднина“; 

6. Презентација на проект „Образование за вработување во Македонија“- Курт 
Вутрих, НВО Хелветас, Швајцарска Конфедерација, тим лидер на проектот; 

7. Презентација на проектна задача за изработка на Студија за изводливост за 
воспоставување на Меѓурегионален технолошки парк во Источен и Вардарски 
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плански регион – Васко Златковски, советник за наука при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, координатор на проектот; 
a. Предлог-одлука за усвојување на проектна задача за Меѓурегионален 

технолошки парк во Источен и Вардарски плански регион; 
8. Расправа во врска со: 

a. Регионален третман на проблемот со комарците; 
b. Регионален третман на проблемот со кучињата-скитници; 

9. Разно. 

На ден 26.12.2018 година (среда) во општина Чешиново-Облешево – Сала за состаноци, се 

одржа осмата Седница на Советот за развој на Источен плански регион 

На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени: 

1. Усвојување на записникот од седмата Седница на Советот за развој на Источен 
плански регион; 

2. Усвојување на Финансискиот план на Центарот за развој на Источен плански 
регион за 2019 година; 

3. Донесување на годишниот Акционен план за 2019 година за спроведување на 
Програмата за развој на Источниот плански регион; 

4. Разно.  

Изработиле: 

Зујица Ангелова 

Координатор за регионален развој 

Андреа Златковска 

Координатор за еко туризам 

                      Центар за развој на Источен плански регион 
        Раководител 
             Драгица Здравева 
 

Март, 2019 година 

  



 

 

 

Март 2019 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2018 ГОДИНА 
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ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Основна сметка: 880006116678918 

EДБ: 4029008502164 
МБ:  6362800 

(во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2017 2018 

1. 
Пренесен вишок на приходи од претходни 
години 

17.336.152,00 5.331.489,00 

2. 
Трансфер на средства од општините за 
тековно работење на Центарот 

1.542.452,00 2.039.674,00 

3. 
Трансфер на средства од МЛС согласно 
Договорот за соработка 

1.200.000,00 1.200.000,00 

4. 
Трансфер на средства од МЛС согласно 
договорот за  Бизнис Центарот 

400.000,00 400.000,00 

5. 
Трансфер на средства од БРР за 
реализација на проекти 

8.848.623,00 11.064.816,00 

6. 
Трансфер на средства од МЛС за 
реализација на проекти 

- 17.061.905,00 

7. 
Трансфер на средства од МЗШВ  за 
реализација на проекти 

- 3.603.012,00 

8. 
Трансфер на средства од АФПЗРР  за 
реализација на проекти 

11.501.642,00 9.697.110,00 

9. 
Трансфер на средства за кофинансирање на 
проекти од општините 

4.385.305,00 8.893.072,00 

10. 
Приходи од менаџирање на проекти од 
ПЗПМ – фаза 2 

1.200.000,00 1.200.000,00 

11. Приходи од ПЗПМ – 2 (за едно лице)       234.000,00 292.500,00 

12. 
Повраќај на трансферирани средства за 
реализација на проектот (GREEN) 

-    1.006.715,00 

13. Други приходи 19.508,00 - 

 ВКУПНО: 46.667.682,00 61.790.293,00 
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(во денари) 

Ред. 
бр. 

РАСХОДИ 2017 2018 

1. Бруто плати и надоместоци 3.666.764,00 4.064.857,00 

2. 
Патни и дневни расходи во земјата и 
странство 

51.080,00 159.004,00 

3. 
Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт 

168.849,00 178.959,00 

4. Горива и масла 16.951,00 138.558,00 

5. 
Прехрамбени продукти, хигиенски 
средства 

27.246,00 24.471,00 

6. Организација на работилници 41.330,00 - 

7. 
Регистрација и осигурување на возило, 
опрема и патничко осигурување 

33.013,00 25.854,00 

8. Поправка и одржување на возило 28.360,00 33.525,00 

9. Сметководствени услуги 84.960,00 113.870,00 

10. Договорни услуги 61.790,00 85.475,00 

11. Други оперативни расходи 139.643,00 257.440,00 

12. 
Финансирање на нови програми и 
потпрограми (проекти) 

37.016.207,00 17.614.681,00 

 ВКУПНО: 41.336.193,00 22.696.694,00 

 
Пренесен вишок на приходи во наредна 
година 

5.331.489,00 39.093.599,00 
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ПРОГРАМА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА – ФАЗА 2  

 СМЕТКА НА ПРОЕКТОТ: 8800061166785D2  
ЕДБ: 4044017100140  
MБ: 6362800 
 

(во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2017 2018 

 
1. 

Пренесени средства од претходна година - 8.506,00 

2. 
Трансфери на средства од Фармахем за 
реализација на проектни активности 

208.960,00 7.698.160,00 

 ВКУПНО: 208.960,00 7.706.666,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 200.454,00 5.905.947,00 

 ВКУПНО: 200.454,00 5.905.947,00 

 За пренос во наредна година     8.506,00 1.800.719,00 
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ЗЕЛЕНИ ЗГРАДИ ЗА ЗАЕДНИЧКА ЗЕЛЕНА ИДНИНА 

СМЕТКА НА ПРОЕКТОТ: 8800061166785Ц8  
 ЕДБ: 4080016115043  
 MБ: 6362800 
 

(во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2017 2018 

1. 
Пренесено салдо од претходна 
година 

- 2.102.786,00 

2. IPA CBC BG_MK 7.325.545,00 5.821.916,00 

3. 
Средства од национално 
кофинансирање  

- 1.491.106,00 

4. 
Трансфер на средства за 
кофинансирање на проектот 
(општина Кочани, ЦРИПР) 

4.500.000,00 - 

 ВКУПНО: 11.825.545,00 9.415.808,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 7.472.870,00 6.364.327,00 

2. 
Трансфер на средства кон ПП2-
партнер 

2.249.889,00 2.113.787,00 

 ВКУПНО: 9.722.759,00 8.478.114,00 

 За пренос во наредна година 2.102.786,00 937.694,00 
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РЕХАБИЛИТАЦИОНИ РАБОТИ ЗА ШТЕТИ НАСТАНАТИ ОД ПОПЛАВИ ВО 
БАСЕНОТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА 

СМЕТКА НА ПРОЕКТОТ: 8800061166785А9  
ЕДБ: 4080015111427  
MБ: 6362800  
 

(во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2017 2018 

1. Пренесено салдо од претходна година 1.381.938,00 20.088,00 

2. 
Донација од Амбасада на Република 
Швајцарија во Македонија – 
компензационен фонд МФ 

- - 

3. Кофинансирање од општината 307.202,00 1.157.416,00 

 ВКУПНО: 1.689.140,00 1.177.504,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 1.669.052,00 1.177.504,00 

 ВКУПНО: 1.669.052,00 1.177.504,00 

 За пренос во наредна година 20.088,00 - 
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