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Подготвил: Центар за развој на Источен 
плански регион 
 
Усвојува: Совет за развој на Источен 
плански регион 

   
                                                        
Врз основа на член 25 став 1 алинеа 6 и член 45 став 2 од Законот за рамномерен 
регионален развој на Република Македонија (Сл. Весник на Р.М. бр. 63/07, 
бр.187/13, бр.43/14 и бр.215/15 година), а во согласност со член 4 став 1 точка 8 
од Одлуката за основање на Центарот за развој на Источен плански регион, 
Центарот за развој на Источен плански регион подготви: 
 
 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА 

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 за 2017 година 
 
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен 
плански регион 2015-2019 година го опфаќа периодот јануари - декември 2017 
година.  

 

Во координација со 11 (единаесет) единици на локалната самоуправа во состав 
на регионот, Центарот за развој на Источниот плански регион реализираше 
активности согласно утврдените среднорочни цели и приоритети во Програмата и 
Годишниот Акционен план.  
Во овој извештај се опфатени  проектите финансирани од националниот буџет 
преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за 
локална самоуправа и Бирото за регионален развој, проекти финансирани од 
националниот буџет преку Програмите на линиските министерства, АФПЗРР, 
проекти финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА - Програма за прекугранична соработка 
со Р.Бугарија (2014-2020), Швајцарската Агенција за развој и соработка – (SDC), 
Швајцарската конфедерација,  ГИЗ-РЕД Програмата за регионален економски 
развој во Р.Македонија, УНДП и останати донатори. 
Во извештајот, се опфатени и проекти реализирани од други чинители во 
регионот, во кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и проекти 
за кои Центарот има обезбедено директно податоци или податоци преку 
општините. 
 
Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион упатува на 
крајната цел што треба да се постигне: 

 

“Источниот плански регион да е модерен регион со динамичен економски развој 
базиран на развојот на човечките ресурси и современата технологија, 
препознатлив по зачуваната животна средина, одржливо земјоделство и 
подобрениот квалитет на живеење”. 
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Среднорочни цели, главни приоритети и мерки за реализирање на 
поставената визија: 
 
СЦ1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за 
инвестирање; 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
 

 ГП 1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски 
предности за привлекување на инвеститори во регионот 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки:  

1.1.1. Мапирање на конкурентските предности на регионот 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Изграден  тротоар на улицата „Јулија Веселинска во општина Пехчево“; 
 Зајакнување на подршката на детската градинка „7 Септември“ во општина 

Пехчево; 
 Изграден пензионерски клуб во Пехчево; 
 Маркет анализа за рурален туризам, недрвни шумски производи и мед и 

други пчелни производи. 
 

1.1.2. Прилагодување на понудата на пазарот на трудот кон потребите на 
инвеститорите 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани:  

  Анализа од потребите на пазарот на трудот; 
  Стратегија за образование на возрасни за општина Штип за период 2017 - 

2022; 
 Реконструкција и рехабилитација на осум улици во Пехчево; 
 Реконструкција на старата училишна зграда во Пехчево. 
 
 

1.1.3. Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Рекострукција на домот во село Панчарево – oпштина Пехчево; 
 Платформа за меѓуграничен фестивалски туризам на полето на културата и 

традициите; 
 Инфо сесија за Четвртиот јавен повик за поднесување предлог проекти за 

финансирање од под инструментот Кофинансирани грантови за стартап и 
спин-оф апликанти; 

 Инфо сесија на тема: „Јакнење на капацититети за ЕУ” со цел 
презентирање на програмите за финансирање од ЕУ наменети за 
институциите, граѓанскиот и приватниот сектор; 

 Инфо сесија на тема: „Јакнење на капацитетите и значењето на 
регионалниот развој– воспоставување на кординација помеѓу ЛЕР 
одделенијата во општините од Источниот плански регион и ЦРИПР“; 

 Прва работилница за изготвување на Регистар на потенцијалите за развој 
на руралниот туризам во ИПР; 

 Втора работилница за изготвување на драфт Регистар на потенцијалите за 
развој на руралниот туризам во ИПР; 

 Инфо сесија за Јавниот повик за финансирање на проекти за намалување 
на загадувањето на воздухот во урбаните средини во Република 
Македонија - О2 ПРЕДИЗВИК; 
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1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности 
Од оваа мерка во 2017 година е реализиран: 

 Каталог на реализирани проекти на Центарот за развој на Источен плански 
регион (2009-2016). 
 

  ГП 1.2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во 
регионот,  
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 
 

1.2.1. Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис 
Од оваа мерка во 2017 година е реализирана: 

 Листата на евиденција на развојните потенцијали на општините и на 
планските региони. 

 
1.2.2. Поддршка на бизниси од висока технологија и креативни индустрии 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Регионална стратегија за иновации за ИПР; 
 Концептуална студија за Мегурегионален технолошки парк;  
 Предфизибилити студија за Мегурегионален технолошки парк. 

 
1.2.3.Подигање на капацитетите на бизнисите за пристап до развојни 
фондови 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Информативен настан на тема: „Проект за локална и регионална 
конкурентност  во врска со првиот Повик за изразување на интерес за 
финансирање на под-проекти од областа на туризмот“; 

 Инфо ден за воспоставување на Заштитени подрачја во сливот на река 
Брегалница.; 

 Работилница со цел развој на три различни сценарија за заштитени 
подрачја во сливот на река Брегалница.  

 
 ГП 1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирањe 

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 
 

1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Асфалтирање на дел од улица во нас.Горна Железничка, општина Штип; 
 Изградба на врска меѓу ул.Гоце Делчев и Партизанска (обиколница), 

општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица Митко Недев, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица Солидарност, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица 9-ти Мај, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица Лисец, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица Личка, општина Штип; 
 Асфалтирање на дел од улица во Пелтеково имање, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица Кирил Пејчиновиќ, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улуца Кукуш, општина Штип; 
 Обнова на асфалт на дел од улица Никола Карев, општина Штип; 



/ 

 

 Асфалтирање на дел од улица во Пелтеково имање втора фаза, општина 
Штип; 

 Асфалтирање на дел од улици Нобелова,Товарник, општина Штип; 
 Изградба на пат 1км Шашаварлија, Кошево, Пошивало, општина Штип; 
 Изгрдаба на пат во должина од 1200 м до село Долани (делница гробишта-

Новакова чешма), општина Штип; 
 Асфалтирање на дел од улица Широк дол,Сутјеска, Пиринска, општина 

Штип;               
 Реконструкција на Ул.„Питу Гули“, „Светозар Марковиќ“ и „Маршал Тито“, 

општина Делчево; 
 Локален пат Очипала-Драмче, општина Делчево;  
 Асфалтирање на една улица во Кочани и една во с.Оризари, општина 

Кочани;  
 Изградба на патниот правец Кучичино-Теранци;  
  Изградба на патна мрежа во с. Градец, реконструкција на пат во с. 

Пекљани, општина Виница;                                                                                                                                          
 Изградба на крак од ул. Скопска и Генерал Апостолски, општина Зрновци;  
 Изградба на дел од ул Филе Ристов спој со пат Виница, општина Зрновци; 
 Изградба на мост преку Смојмирска Река на улица од влез во с.Смојмирово 

од Регионален пат Берово – Делчево, Р1302, до црква Св. Богородица”, 
општина Берово; 

 Реконструкција на пристапна улица – крак на ул. “Маршал тито” – крак (КП 
3099 КО Берово), крак 1 (КП 3078 КО Берово) и крак 2 (КП 3078 КО Берово). 
општина Берово”; 

 Доградба на дел од ул.„ Берово – Милина црква - Смојмирово“, општина 
Берово; 

 Реконструкција на пристап на ул. “Паруца” од ул. “Маршал Тито” до паркинг 
за колективна станбена зграда  – дел улица и дел паркинг, општина Берово; 

 Изградба на локален пат село Долни Балван-село Долно Трогерци, 
општина Карбинци;  

 Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА, 
црква Свети Ѓорги, (Планинарски дом Вртешка), општина Карбинци;  

 Рехабилитациони работи на штетите настанати со поплавите во басенот на 
река Брегалница, општина Виница;  

 Изградба на локален пат село Радање - врска со Региналниот пат РР2431, 
општина Карбинци;  

 Изработка на Техничка документација запристапни патишта за 6 населни 
места од планината Плачковица: 1. Врска со регионалниот пат Р2334 – 
село  Црвулево – село Руљак – село Припечани, во должина од 10,0 км     
2. Врска со регионалниот пат Р2431 – село Калаузлија, во должина од 0,6 
км. 3. Врска со регионалниот пат Р2431 – село Кепекчелија, во должина од 
0,7 км. 4. Врска со регионалниот пат Р2431 – село Јунузлија, во должина од 
0,6 км. 5. Врска со регионалниот пат Р2431 – село Ебеплија, во должина од 
1,8 км. 6. Врска со регионалниот пат Р2431 – Викенд населба Вртешка, во 
должина од 0,8 км, општина Карбинци;    

 Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев, општина Пробиштип; 
 Реконструкција на улица 11-ти Октомври, општина Пробиштип;  
 Асфалтирање на неколку помали улички во нм Злетово, општина 

Пробиштип;  
 Изградба на паркинг  простор на улица Гоце Делчев, општина Пробиштип;  
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 Асфалтирање на 10 улички (без називи) во населба Пробиштип, општина 
Пробиштип; 

 Асфалтирање на 5 улички (без називи) во населба Калниште, општина 
Пробиштип;   

 Поплочување со бехатон коцки на 4 улички во Барбаревско маало во  
Пробиштип со вкупна должина од 280м, општина Пробиштип; 

 Реконструкција  на тротоари на дел од улица Миро Барага, општина 
Пробиштип; 

 Асфалтирање на 4 улици во нм Ратавица со должина од 990м, општина 
Пробиштип; 

 Реконструкција на улица Славко Баев со должина од 150м, општина 
Пробиштип. 

 
1.3.3. Интеграција на информатичко-комуникациската технологија (ИКТ) 
Од оваа мерка во 2017 година е реализирана: 

 Обука за иновативниот проект „Бизнис Центар - „Клик“ поблиску до вашиот 
бизнис“. 

 
 1.3.4. Градење на функционално-просторни структури 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Нацрт -  просторен план на Источен плански регион 2013-2030; 
 Урбанистички планови за села во Општина Кочани, Општина Чешиново-

Облешево, Општина Карбинци, Општина Пехчево, Општина Зрновци и 
Општина Македонска Каменица во ИПР; 

 Изградена  градска капела, општина Пробиштип. 
 

 ГП 1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични 
развојни потреби 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 
 

1.4.1. Подобрување на сообраќајната и комуналната инфраструктура во 
местата кои се со специфични развојни потреби и нивно поврзување со 
најблиските урбани центри; 

 
 

Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 
 Изградба на атмосферска канализација на Ул: „Питу Гули“, oпштина 

Делчево; 
 Изградба на Локален пат - ул. Гоце Делчев за поврзување на с.Оризари со 

регионален пат и град Кочани - прв дел, oпштина Кочани; 
 Изградба на Локален пат: с.Јастребник, Делница Мала Река-Вашка Орница, 

oпштина Кочани;  
 Изработка и монтажа на настрешници за автобуските постројки во општина 

Чешиново - Облешево; 
 Изградба на локални патишта во с. Саса (Сарафсјка маала) и с. Моштица 

(Перчаци), општина Македонска Каменица;  
 Изградба на доводен цевковод за вода за нм Неокази, општина Пробиштип;   
 Изградба на канализациона мрежа во нм Неокази, општина Пробиштип;    
 Изградба на мост на Кучичка река во село Кучица, општина Карбинци;   
 Изработена техничка документација за изградба на пешачка патека 

(тротоари) од магистралниот пат А3 до влезот на с.Чешиново, општина 
Чешиново – Облешево. 
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1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични 
развојни потреби; 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Поставување на лед светилки во 7 села од општина Делчево и градот 
Делчево; 

 Изработена техничка документација за  локален пат м.в Крушка - с.Полаки, 
општина Кочани; 

 Изградба на фекална канализација во с.Чифлик, општина Чешиново-
Облешево; 

 Изградба на водоводна мрежа во с.Облешево; 
 Изградба на улиците Кемал Билалов и Богатин Вучков во с.Теранци 

општина Чешиново-Облешево; 
 Изградба на пристапни маалски патишта во с. Моштица, Лукловица и 

Македонска Каменица; 
 Изградба на локални патишта во с. Моштица, Дулица и Луковица и  

изградба на улици и паркинзи во Македонска Каменица; 
 Реконструкција на главната улица во с. Карбинци. 

 
СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални 
дејности; 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

 ГП 2.1 Подобрување на просторните услови и опременоста на 
училиштата во регионот, остварувањето на овој приоритет се 
реализираше преку следниве мерки: 

 

2.1.1. Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и 
студентски домови    
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Изградба на спортска сала;  
 Реконструкција на машката и женската соблекувална во ООУ Дедо Иљо 

Малешевски; 
 Изработка на надворешна столарија на прозорци во во делот на спортската 

сала соблекувални и канцеларија  ООУ Гоце Делчев – Штип. 

 ГП 2.2 Подобрување на условите во здравствените установи 
во регионот, остварувањето на овој приоритет се реализираше 
преку следниве мерки: 

 

2.2.2. Економско искористување на опремата и знаењето во здравството за 
привлекување на пациенти од странство 
Од оваа мерка во 2017 година е реализирана: 

 Интеграција на здравствените стандарди и иновативен пристап во насока 
за развој на прекуграничен кластер за здравство – CBHealth, општина Штип. 

 ГП 2.3 Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории 
население, остварувањето на овој приоритет се реализираше преку 
следниве мерки: 
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2.3.1 Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа 
детска заштита и училишна инклузија  
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Roma scholarsheep project, општина  Кочани; 
 Растеме со еко ресурси, општина  Кочани; 
 Изградба на детска градинка, општина Зрновци: 
 Набавка на 4 детски реквизити и гумени подлоги за детско игралиште во 

градски парк, општина Пробиштип. 
 
2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Општинско корисна работа 2017, општина Штип; 
 

 Општо корисна работа, општина Кочани; 
 Трета доба - проект за грижа и нега на стари лица општина Зрновци. 

 
СЦ3. Сочувана и унапредена животна средина; 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
 

 ГП  3.1 Регионално управување со комуналниот цврст отпад 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.1.1.   Воспоставување на регионално управување со отпадот и подобрување 
на постојното управување со отпадот.  
 

Од оваа мерка во 2017 година се реализирани:   
 Подготовка на проектни студии (Студија за изводливост, Оцена на влијание 

врз животната средина, Анализа на трошоци и добивки), проектна и 
тендерска документација за воспоставу-вање на интегриран и финансиски 
самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен 
регион; 

 Вклучи се за здрава животна средина, општина Македонска Каменица; 
 Имплементација на ЕУ проект БИООТПАД, општина Пробиштип; 
 Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општина 

Берово. 
 

 ГП 3.2. Заштита на водните ресурси,  
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.2.1.  Подобрување на водоснабдувањето 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Изградба на пречистителна станица, општина Кочани; 
 Водоснабдување на с.Ратево - Приклучен цевковод од регионален 

водоснабдителен систем во општина Берово. 
 
3.2.2. Заштита на површинските и подземните води 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Продолжување на изведба на фекална канализација Ф 200 во должина од 
60 м во нас.Караорман, општина Штип; 

 Реконструкција на канализациона линија кај м.в.Црвен дол во вкупна 
должина од 40м, Ф315, општина Штип; 
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 Регулација на Виничка река, општина Bиница; 
 Изградба на фекална канализација во општина Виница; 
 Регулација на река Зрновка во централното јадро на Зрновци II фаза, 

општина Зрновци; 
 Изграда на ПСОВ за село  Карбинци; 
 Water Related Disaster Management (Preparedness, Mitigation and 

Reconstruction); 
 Регулација на речно корито на Виничка река –Фаза I, општина Виница. 

 
 ГП 3.3. Одржливо користење на енергијата  

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 

3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Реконструкција на фасада на Дом на култура, општина Пробиштип; 
 Осветлување на дел од улица Тодор Александров, општина Пробиштип; 
 Осветлување на  улица 11-ти Октомври, општина Пробиштип; 
 Осветлување на дел од улица Миро Барага со должина од 2500м со 70 

столбни места и вкупно 98 натриумови светилки, општина Пробиштип. 
  

 ГП 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот 
Oстварувањето на овој приоритет се реализираше преку 
следнивме мерки: 
 

3.4.1. Зачувување на биолошката разновидност 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за 
придобивки од прогласување на заштитени подрачја; 

 Програма за зачувување на природата и нејзино одржливо управување.                                               
Учество на годишна Конференција на Европски паркови 2017 - во 
Португалија. 
 

3.4.2. Климатски промени 
Од оваа мерка во 2017 година се реализира проектот: 

 Зелени згради за заедничка зелена иднина – GREEN. 
 

СЦ 4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на 
капацитетите за земјоделски и рурален развој; 
Главни приоритети за остварување на oвaa среднорочна цел се: 

 ГП 4.1 Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за 
земјоделски и рурален развој на регионот 

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 

4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во земјоделството  
Од оваа мерка во 2017 година е реализирано: 

 Информативен настан за бизнис заедницата од ИПР на тема: Можности кои 
ги нуди новата ИПАРД, Програмата 2014-2020. 
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СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по 
разновидната понуда на селективните видови на туризам; 
Главни приоритети за остварување на петтата среднорочна цел се: 
 

 ГП 5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, 
културен и спа туризам) 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 

5.1.1. Мапирање и валоризација на природното и културно  наследство 
Од оваа мерка во 2017 година е реализирано: 

 Oдржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-
Малеш, општина Делчево; 

 Канцеларија за развој на еко туризам во регионот. 
 

5.1.2. Изготвување на стратешки документи во туризмот 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Урбанизација на Пониква, општина Пробиштип; 
 Урбанизација на Лесново, општина Пробиштип; 
 Изработка на туристички водич, општина Пробиштип. 

 
5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Изградба на спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев-
Свиланово, општина  Кочани; 

 Надворешно уредување на ТИЦ на Пониква, општина  Кочани; 
 Локален пат с.Полаки излетничко место Пониква - прв дел, општина  

Кочани;  
 Реконструкција на градски пaрк, општина Пробиштип; 
 Доуредување на Лесново како туристички локалитет, општина Пробиштип; 
 Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот Изградба на 

филтер станица за вода, општина Берово; 
 Изградба на пристапен пат до туристички локалитет Вртешка – Плачковица, 

општина Карбинци; 
 Изградба на Регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза 1, општина 

Зрновци; 
 Изградба на содржини за развој на туризмот во нм Лесново општина 

Пробиштип;  
 Уредување на парк во населба Калниште, општина Пробиштип; 
 Изградба на секундарен плоштад во општина Пробиштип; 
 Изградба на пешачка и велосипедска патека на дел од улица Миро Барага, 

општина Пробиштип; 
 Паркот на Макфест, општина Штип. 

 
5.1.5. Дизајнирање на препознатлива регионална туристичка понуда    
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Одржлив развој на туризмот-средство за прекугранична кохезија и 
напредок, општина Берово; 

 Фестивал на дувачки оркестри, oпштина Пехчево; 
 Геопарк Лесново, општина Пробиштип; 
 Чествување на ликот и делото на Никола Карев, општина Кочани. 
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 ГП 5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитети 

за развој во туристичкиот сектор 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 
 
 

5.2.3. Воведување на комплексен систем за евиденција на туристи 
Од оваа мерка во 2017 година се реализирани: 

 Котизација за спортски клубови и поддршка на спортски манифестации и 
поддршка на спортисти, општина Штип; 

 Поддршка на здруженија на граѓани, општина Штип. 
 

 
 
 

Составен дел на наративниот Годишен  извештај за спроведување на Програмата 
за развој на Источен плански регион 2015-2019 година е табеларниот приказ на 
реализираните проекти во 2017 година. 
 
 



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси и 

конкурентски предности за 

привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.1.Мапирање на 

конкурентски предности 

во регионот

Изграден тротоар на улицата 

„Јулија Веселинска“

Светска банка 

согласно дог за 

грант  бр.МСИП 19 

и МСИП 20 и 

Општина Пехчево

2.685.772,63 Изграден тротоар Изведувач СД Транс 

ДООЕЛ с.Звегор

Зајакнување на подршката на 

детската градинка „7 Септември“

УНДП и општина 

Пехчево

3 вработени

Изграден пензионерски клуб во 

Пехчево

Општина Пехчево Изградени 100m2

Маркет анализа за рурален 

туризам, недрвни шумски 

производи и мед и други пчелни 

производи

ЦРИПР, ПТК, СДЦ 1.588.516,00 Изработена маркет анализа

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси и 

конкурентски предности за 

привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.2. Прилагодување на 

понудата на пазарот на 

трудот кон потребите на 

инвеститорите

Анализа од потребите на пазарот 

на трудот 

Агенција за 

вработување  на 

Република 

Македонија-Центар 

за вработување 

Штип

Изготвена анкета на пазарот 

на трудот  за општина Штип 

континуирано

Изготвување на Стратегија за 

образование на возрасни за 

општина Штип за период 2017-

2022

Општина Штип Изработена нацрт верзија Во тек

Реконструкција и рехабилитација 

на осум улици во Пехчево

Европска комисија 

во рамките на ИПА 

фондот за рурални 

инвестиции 

17.401.328,00 Изградени и рехабилитирани 

3,5 км улици

Изведувач Жикола ДООЕЛ 

Струмица

Реконструкција на старата 

училишна зграда во Пехчево

ПЗПМ, ЦРИПР, 

Општина Пехчево

6.830.000,00 Реконструирана зграда Вердар Градба ДОО 

с.Трубарево Скопје

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион

 СЦ 1.Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање 



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси 

и конкурентски предности 

за привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.3. Изнаоѓање на 

дополнителни 

погодности за 

инвеститорите

Рекострукција на домот во село 

Панчарево

Биро за регионален 

развој и Општина 

Пехчево                               

2.141.622,00 Реконструиран дом Изведувач - Баџак 

Инженеринг ДООЕЛ 

Скопје

Платформа за меѓуграничен 

фестивалски туризам на полето 

на културата и традициите

Проектот е 

финансиран преку 

ИПА програмата за 

прекугранична 

соработка

28.290.000,00 Изработена платформа

Инфо сесија за Четвртиот јавен 

повик за поднесување предлог 

проекти за финансирање од под 

инструментот Кофинансирани 

грантови за стартап и спин-оф 

апликанти

ЦРИПР, МЛС 20.000,00 Информирани 40 учесници

Инфо сесија на тема: „Јакнење

на капацититети за ЕУ” со цел

презентирање на програмите за

финансирање од ЕУ наменети за

институциите, граѓанскиот и

приватниот сектор

ЦРИПР, СЕП 18.000,00 Информирани 35 учесници

Инфо сесија на тема: „Јакнење 

на капацитетите и значењето на 

регионалниот развој– 

воспоставување на кординација 

помеѓу ЛЕР одделенијата во 

општините од Источниот плански 

регион и ЦРИПР“. 

ЦРИПР, МЛС, 

ОПШТИНИ ОД ИПР

25.000,00 Информирани 50 учесници



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси 

и конкурентски предности 

за привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.3. Изнаоѓање на 

дополнителни 

погодности за 

инвеститорите

Прва работилница за 

изготвување на Регистар на 

потенцијалите за развој на 

руралниот туризам во ИПР.

ЦРИПР, МЛС, 

УНДП

20.000,00 Информирани 35 учесници

Втора работилница за

изготвување на драфт Регистар

на потенцијалите за развој на

руралниот туризам во ИПР.

ЦРИПР, МЛС, 

УНДП

20.000,00 Информирани 35 учесници

Инфо сесија за Јавниот повик за 

финансирање на проекти за 

намалување на загадувањето на 

воздухот во урбаните средини во 

Република Македонија - О2 

ПРЕДИЗВИК 

ЦРИПР, 

Р.С.Комора

12.000,00 Информирани 35 учесници

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси 

и конкурентски предности 

за привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.4. Промоција на 

регионот и на неговите 

конкурентски 

предности

Каталог на реализирани проекти 

на ЦРИПР (2009-2016)

ЦРИПР, МЛС, БРР 94.000,00 Изработен каталог



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во 

регионот

1.2.1.  Поттикнување на 

приватната иницијатива 

и малиот бизнис

Листа на евиденција на 

развојните потенцијали на 

општините и на планските 

региони

ЦРИПР, МЛС 600.000,00 Изработена листа на 

евиденција

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во 

регионот

1.2.2.Поддршка на 

бизниси од висока 

технологија и 

креативни индустрии

Регионална стратегија за 

иновации за ИПР

ЦРИПР, МЛС, ГИЗ 100.000,00 Изработена стратегија

 Концептуална студија за 

Мегурегионален технолошки 

парк

Предфизибилити студија за 

Мегурегионален технолошки 

парк

ЦРИПР, ЦРВПР, 

УНДП

530.000,00 одржани работни средби, 

изработена концептуална 

студија 

Изработена предфизибилити 

студија

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во 

регионот

1.2.3.Подигање на 

капацитетот на 

бизнисите за пристап 

до развојните фондови 

Информативен настан на тема: 

„Проект за локална и регионална 

конкурентност  во врска со 

првиот Повик за изразување на 

интерес за финансирање на под-

проекти од областа на туризмот“.

ЦРИПР, МЛС 18.000,00 Информирани 40 

претставници од  МСП

Инфо ден за воспоставување на

Заштитени подрачја во сливот на

река Брегалница.

ЦРИПР, 

ФАРМАХЕМ, SDC

25.000,00     Информирани 60 

претставници од  МСП

Работилница со цел развој на

три различни сценарија за

заштитени подрачја во сливот на

река Брегалница.

ЦРИПР, 

ФАРМАХЕМ, SDC

16.000,00     Информирани 30 

претставници од  МСП

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната 

мрежа

Асфалтирање на дел од улица 

во нас.Горна Железничка

Општина Штип 2.196.216,00 Поставен  2.300 м2 асфалт 

на дел од улица во нас.Горна 

Железничка

Изградба на врска меѓу ул.Гоце 

Делчев и Партизанска ( 

обиколница)

Општина Штип 24.105.293,00 Поставен  7000 м2 асфалт на 

врска помеѓу ул. Гоце Делчев 

и Партизанска (обиколница)Обнова на асфалт на дел од 

улица Митко Недев

Општина Штип 2.064.882,00 Поставен 4400м2 асфалт на 

дел од улица Митко Недев

Обнова на асфалт на дел од 

улица Солидарност

Општина Штип 3.418.153,00 Поставен 6.400 м2 асфалт на 

дел од улица Солидарност



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.1.Реконструкција и 

градба на патната 

мрежа

Обнова на асфалт на дел од 

улица 9-ти Мај

Општина Штип 536.829,00 Поставен 1200 м2 асфалт на 

дел од улица 9-ти Мај 

Обнова на асфалт на дел од 

улица Лисец

Општина Штип 782.340,00 Поставен 2000 м2 асфалтна 

дел од улица Лисец

Обнова на асфалт на дел од 

улица Личка

Општина Штип 616.332,00 Поставен 1500 м2 асфалт на 

дел од улица Личка

Асфалтирање на дел од улица 

во Пелтеково имање

Општина Штип 6.418.610,00 Поставен 7500 м2 асфалт на 

дел од улици во населба 

Пелтеково имање

Обнова на асфалт на дел од 

улица Кирил Пејчиновиќ

Општина Штип 833.108,00 Поставен 3900 м2 асфалт на 

дел од улица Кирил 

Пејчиновиќ

Обнова на асфалт на дел од 

улуца Кукуш

Општина Штип 818.870,00 Поставен 2100 м2 асфалт не 

дел од улица Кукуш

Обнова на асфалт на дел од 

улица Никола Карев

Општина Штип 724.048,00 Поставен 2000 м2 асфалт на 

делод улица Никола Карев

Асфалтирање на дел од улица 

во Пелтеково имање втора фаза

Општина Штип 2.003.168,00 Поставен 3000 м2 асфалт 

втора фаза  на дел од улици 

во Пелтеково имање

Асфалтирање на дел од улици 

Нобелова,Товарник

Општина Штип 2.103.079,00 поставен 5300 м2 асфалт на 

дел од улици Нобелова , 

Товарник

Изградба на пат 1км 

Шашаварлија,Кошево, Пошивало

Општина Штип 11.795.280,00 Изграден долен стој во тек

Изгрдаба на пат во должина од 

1200 м до село Долани(делница 

гробишта-Новакова чешма) 

Општина Штип, 

Светска банка

5.700.000,00 Изграден пат во должина 

од1200 м

Асфалтирање на дел од улица 

Широк дол,Сутјеска, Пиринска

Општина Штип 1.261.868,00 Поставен 2600 м2 асфалт на 

дел од улици Широк дол, 

Сутјеска Партизанска



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната 

мрежа

Реконструкција на Ул.„Питу 

Гули“, „Светозар Марковиќ“ и 

„Маршал Тито“ во Делчево

Општина Делчево/ 

ИПА

16.000.000,00 Рехабилотирани улици и 

поставен нов асфалт

Во фаза на доработка е 

Ул.„Маршал Тито“, 

Ул.„Питу Гули“, „Светозар 

Марковиќ“ се завршени

Локален пат Очипала-Драмче Општина 

Делчево/Агенција 

за финансиска 

поддршка во 

земјоделието

15.000.000,00 Рехабилитиран пат и 

поставен нов асфалт до 

с.Драмче, Делчево

Асфалтирање на една улица во 

Кочани и една во с.Оризари

Општина Кочани 7.021.966,00 Асфалтирани улици во 

вкупна должина од 496 м.

Доискористување на 

грантот од Светска банка 

(во тек)

Изградба на патниот правец 

Кучичино-Теранци

ЈПДП Асфалтирана делница од 2км

 Изградба на патна мрежа во с. 

Градец, реконструкција на пат во 

с. Пекљани                                                                                                                                       

општина Виница 4.651.953,00 Изградена патна мрежа во 

должина од 778m, 

реконструиран пат од 540m. 

Изградба на крак од ул. Скопска 

и Генерал Апостолски

општина Зрновци 2.258.860,00 изградени 353 м улица

Изградба на дел од ул Филе 

Ристов спој со пат Виница - 

Зрновци

општина Зрновци 1.000.000,00 Изградени 330 м

1. “Изградба на мост преку 

Смојмирска Река на улица од 

влез во с.Смојмирово од 

Регионален пат Берово – 

Делчево, Р1302, до црква Св. 

Богородица”

Општина Берово 3.820.399,00 12.40 м‘

“РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ПРИСТАПНА УЛИЦА – КРАК НА 

УЛ. “МАРШАЛ ТИТО” – КРАК (КП 

3099 КО Берово), КРАК 1 (КП 

3078 КО Берово) И КРАК 2 (КП 

3078 КО Берово) - ОПШТИНА 

БЕРОВО”

Општина Берово 1.582.020,00 200 метри 



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната 

мрежа

Доградба на дел од ул.„ Берово – 

Милина црква - Смојмирово“ - 

Општина Берово

Општина Берово 693.630,00

Реконструкција на пристап на ул. 

“Паруца” од ул. “Маршал Тито” 

до паркинг за колективна 

станбена зграда  – дел улица и 

дел паркинг - Општина Берово

Општина Берово 3.560.300,00 250 м

Изградба на локален пат село 

Долни Балван-село Долно 

Трогерци

Општина Карбинци 17.578.598,00 Изграден локлен пат во 

должина од 3,6 км

Изградба на пристапен пат од 

Регионален пат Р-601 до село 

ВРТЕШКА, црква Свети Ѓорги 

(Планинарски дом Вртешка)

ЦРИПР, Општина 

Карбинци, МЛС, 

БРР

11.648.729,00 Изграден 1,3 км пат

Рехабилитациони работи на 

штетите настанати со поплавите 

во басенот на река Брегалница

ЦРИПР, СЕЦО, 

Општина Виница

2.782.658,00 Изградени 45 м потпорни 

зидиви на улица Иво Лола 

Рибар

Изградба на локален пат село 

Радање - врска со Региналниот 

пат РР2431

Општина Карбинци 110.274.960,00 Изграден локлен пат во 

должина од 316 км

Изработка на Техничка 

документација запристапни 

патишта за 6 населни места од 

планината Плачковица: 1. Врска 

со регионалниот пат Р2334 – 

село  Црвулево – село Руљак – 

село Припечани, во должина од 

10,0 км     2. Врска со 

регионалниот пат Р2431 – село 

Калаузлија, во должина од 0,6 км                                                                        

3. Врска со регионалниот пат 

Р2431 – село Кепекчелија, во 

должина од 0,7 км                                                                            

4. Врска со регионалниот пат 

Општина Карбинци 706.230,00 Изработена Инвестиционо 

техничка документација за 6 

пристапни патишта за 

наџселените места од 

планината Плачковица во 

вкупна должина од 14,5 км

Реконструкција на дел од улица 

Гоце Делчев 

Општина 

пробиштип, МСИП

2.381.416,00 Реконструирани 133 м од 

улица



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната 

мрежа

Реконструкција на улица 11-ти 

Октомври 

Општина 

пробиштип, светска 

банка, 

министерство за 

финансии

2.450.847,00 Реконструирани 260 м од 

улица

Асфалтирање на неколку помали

улички во нм Злетово 

Општина 

Пробиштип

4.334.047,00 Асфалтирани улички во 

должина од 820м

Изградба на паркинг простор на

улица Гоце Делчев 

Општина 

Пробиштип

669.759,00 Изграден паркин од 387 м2

Асфалтирање на 10 улички ( без 

називи ) во населба Пробиштип

Општина 

Пробиштип

4.135.458,00 Асфалтирани 10 улици со 

должина од 1057 м

Асфалтирање на 5 улички ( без 

називи ) во населба Калниште 

Општина 

Пробиштип

2.320.203,00 Асфалтирани 5 улици со 

должина од 659 м

Поплочување со бехатон коцки на 

4 улички во Барбаревско маало во  

Пробиштип со вкупна должина од 

280м

Општина 

Пробиштип

949.508,00 изградени 4 улички,

изградени 280 м улички

Реконструкција на тротоари на

дел од улица Миро Барага

Општина 

Пробиштип

3.333.780,00 Реконструирани тротоари со 

должина од 1250 м

Асфалтирање на 4 улици во нм 

Ратавица со должина од 990м

Општина 

Пробиштип

3.531.478,00 Асфалтирани 990 м 

Реконструкција на улица Славко 

Баев со должина од 150м 

Општина 

Пробиштип

1.609.863,00 Реконструирани 150 м 

1.3. Транспорт, комуникации 

и просторно планирање

1.3.3. Интеграција на 

информатичко-

комуникациската 

технологија (ИКТ)

Обука за иновативниот проект 

„Бизнис Центар - „Клик“ поблиску 

до вашиот бизнис“

ЦРИПР, ГИЗ, МЛС 551.700,00 Изготвена веб апликација  

Обучени претставници од 11-

те општини во ЦРИПР

1.3. Транспорт, комуникации 

и просторно планирање 1.3.4. Градење на

функционално-просторни 

структури

Нацрт-просторен план на Источен 

плански регион 2013-2030

ПЗП и ИПР и опш.Штип 71.887.864,00 Усвоен нацрт ПП за ИПР во 

Собрание на РМ



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.3. Транспорт, комуникации 

и просторно планирање

1.3.4. Градење на

функционално-просторни 

структури

 Урбанистички планови за села во 

Општина Кочани, Општина 

Чешиново-Облешево, Општина 

Карбинци, Општина Пехчево, 

Општина Зрновци и Општина 

Македонска Каменица во ИПР

Носител: ЦРИПР                

Партнери:Општинит

е Кочани, Чешиново-

Облешево, 

Карбинци, Пехчево, 

Зрновци и 

Македонска 

Каменица

11.443.047,00 Изработени и усвоени 22 

Урбанистички планови за села 

во 6 општини во ИПР

Заклучно со 31.12.2017 год. 

од страна на Комисиите при 

сите 6 општини се усвоени 

предлог урбанистичките 

планови за села.               

Проектот е финансиран од 

АФПЗРР

Изградена градска капела во

Пробиштип

општина 

Пробиштип

9.000.000,00 изградена капела

1.4. Поттикнување на 

развојот на подрачјата со 

специфични развојни 

потреби

1.4.1 

Подобрување на 

сообраќајната и 

комуналната 

инфраструктура во местата 

кои се со специфични 

развојни потреби и нивно 

поврзување со најблиските 

урбани центри;

Изградба на атмосферска 

канализација на Ул„Питу Гули“

Општина 

Делчево/УСАИД

5.100.000,00 Поставен систем за 

одведување на атмосферски 

води од населба Милково 

Брдо до река Габровчица

Изградба на Локален пат - ул. Гоце 

Делчев за поврзување на 

с.Оризари со регионален пат и 

град Кочани - прв дел

Општина Кочани 19.421.969,00
Изграден локален пат во 

должина од 743 м

ЕУ ИПА грант за рурална 

инфраструктура 

Изградба на Локален пат: 

с.Јастребник, Делница Мала Река-

Вашка Орница

Општина Кочани 3.992.328,00
Изграден локален пат во 

должина од 914 м
БРР

Изработка и монтажа на 

настрешници за автобуските 

постројки во општината

ЕЛС-Чешиново-

Облешево

228.377,00 поставени 8 автобуски 

постројки

Изградба на локални патишта во с. 

Саса (Сарафсјка маала) и с. 

Моштица (Перчаци)

Светска 

Банка/општина 

Македонска 

Каменица

22.600.000,00 Изградени 4.559,0 м локални 

патишта



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.4. Поттикнување на 

развојот на подрачјата со 

специфични развојни 

потреби

1.4.1 Подобрување на 

сообраќајната и 

комуналната 

инфраструктура во местата 

кои се со специфични 

развојни потреби и нивно 

поврзување со најблиските 

урбани центри;

Изградба  на доводен цевковод за 

вода за нм Неокази 

МТВ, општина 

Пробиштип

5.310.000,00 Изграден цевковод од 1170 м

Изградба на канализациона 

мрежа во нм Неокази 

МТВ, општина 

Пробиштип

7.080.000,00 Изградена канализациона 

мрежа од 2400 м

Изградба на мост на Кучичка река 

во село Кучица

Општина Карбинци 3.690.544,00 Изграден 1 мост со должина 

од 15,5 м

Изработена  техничка 

документација за изградба на 

пешачка патека (тротоари) од 

магистралниот пат А3 до влезот на 

с.Чешиново

ЕЛС Чешиново-

Облешево/БРР

73.160,00 Изработена Техничка 

документација

1.4. Поттикнување на 

развојот на подрачјата со 

специфични развојни 

потреби

1.4.2 Подобрување на 

условите за живот и работа 

во местата со специфични 

развојни потреби.

Поставување на лед  светилки во 7 

села од општина Делчево и градот 

Делчево

Општина 

Делчево/ИПА CBC

196 000 EUR Поставени 750 ЛЕД диодни 

светилки во 7 села и дел од 

градот Делчево

Изработена техничка 

документација за  локален пат м.в 

Крушка - с.Полаки

Општина Кочани 133.875,00

Изработена техничка 

документација за  локален пат 

во должина од  3,5 км

БРР

Изградба на фекална 

канализација во с.Чифлик

ЕЛС-Чешиново-

Облешево/АФПЗРР

Изградена канализациона 

мрежа во должина од 4682м.



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.4. Поттикнување на 

развојот на подрачјата со 

специфични развојни 

потреби

1.4.2 Подобрување на 

условите за живот и работа 

во местата со специфични 

развојни потреби.

Изградба на водоводна мрежа во 

с.Облешево

МСИП Проект на 

Светска банка - 

кредит од Светска 

банка

15.335.783,00 Изградена мрежа во должина 

од 3.248м

Изградба на улиците Кемал 

Билалов и Богатин Вучков во 

с.Теранци

ЕЛС Чешиново-

Облешево/АФПЗРР

4.750.000,00 Изгрден долен строј Во тек се градежните 

активности

Изградба на пристапни маалски 

патишта во с. Моштица, 

Лукловица и Македонска 

Каменица

општина 

Македонска 

Каменица

8.934.512,00 Изградени 2.005,0 м. локални 

патишта

реализацијата е во тек

Изградба на локални патишта во с. 

Моштица,Дулица и Луковица и  

изградба на улици и паркинзи во 

Македонска Каменица

општина 

Македонска 

Каменица

26.344.578,00 Предвидена е изградба на 

2585 м локални патишта, 400 

м улици и 1500 м2 паркинзи

  реализацијата е во тек

Реконструкција на главната уица 

во село Карбинци

Општина Карбинци 13.224.334,00 Реконструиран 1 км улица 

комплет со тротоари од двете 

страни на улицита и 

Атмосферска канализација во 

олжина од 1,4 км



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

2.1. Подобрување на 

просторните услови и 

опременоста на училиштата 

во регионот 

2.1.1. Реконструкција и

изградба на згради за

училишта, училишни и

студентски домови   

Изградба на спортска сала Влада на РМ Изградена и пуштена во 

употреба нова спортска зграда 

со површина од 650 м2

Реконструкција на машката и 

женската соблекувална во ООУ 

Дедо Иљо Малешевски

ООУ Дедо Иљо 

Малешевски, МОН

Промена на старата и 

дотраена канализациона и 

водоводна мрежа , нова парно 

изолација, сменета столарија 

и санитарни чворови

блок дотации од 

Министерството за 

образование и наука

Изработка на надворешна 

столарија на прозорци во во делот 

на спортската сала соблекувални и 

канцеларија  ООУ Гоце Делчев - 

Штип

ООУ„ Гоце Делчев’“ 

Штип

103.867,14 заменети 9 дрвени прозорци  

со алуминиумски прозори

 СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности 



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

2.2.Подобрување на условите 

во здравствените установи во 

регионот

2.2.2. Економско 

искористување на 

опремата и знаењето во 

здравството за 

привлекување на пациенти 

од странство

"Интеграција на здравствените 

стандарди и иновативен пристап 

во насока за развој на 

прекуграничен кластер за 

здравство - CBHealth"

РК на Бугарски 

лекарски сојуз; ЈЗУ 

Клиничка Болница 

Штип и ЦРИПР

3.493.026 1. Набавена опрема за РЕ Уво, 

нос и грло при ЈЗУ Клиничка 

Болница - Штип; 2. Одржана 

прес конференција; 3. 

Спроведена дводневна обука 

за млади лекари и 

специјалисти; 4. Спроведен 

дводневен настан Отворени 

Денови на Здравството; 5. 

Спроведена промотивна 

медиумска кампања за 

проектот; 6. Изработен веб 

портал  www.cbhealth.eu; 7. 

Учество на прес конференција 

во Р. Бугарија; 8. Учество на 15 

млади лекари на дводневна 

обука во Бугарија; 9. Учество 

на 20 учесници на дводневен 

настани во Бугарија; 10. 

Изработена Стратегија за 

формирање на прекуграничен 

кластер за здравство и 

регистриран кластер.

Проект финансиран од 

INTERREG IPA Програмата за 

прекугранична соработка 

МК-БГ 2014-2020



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

2.3. Подобра социјална

инклузија на сите ранливи

категории население

2.3.1. Задоволување на 

потребите на регионот во 

доменот на современа 

детска заштита и училишна 

инклузија 

Roma scholarsheep project Општина Кочани 184.500,00 Волонтирање на  5 високо  

образовани роми  во јавни 

институции

Унгарска Амбасада

Растеме со еко ресурси Општина Кочани 5.936.595,00 Изработен стратешки 

документ за развој на 

образованието

Еразмус + Програма

Изградба на детска градинка во 

с.Зрновци

Општина Зрновци 12.107.888,00 изградена градинка со 352м2 

корисна површина

Набавка на 4 детски реквизити и 

гумени подлоги за детско 

игралиште во градски парк во 

Пробиштип

општина пробиштип 2.678.000,00 Доопремено детско игралиште

2.3.2.Побрување на 

грижата за стари лица во 

регионот

Општинско корисна работа 2017 МТСП, 

УНДП,АВРМ,ЦСР

651.000 денари Работно ангажирани 15 лица 

од социјално ранливи 

категории

веќе петта година се 

имплементира од страна на 

Општина Штип

Општо корисна работа Општина Кочани 558.000,00 Ангажирани 15 невработени 

лица, вкупно опфанати со 

проектот се 292 лица со 

телесна попреченост, болни и 

изнемоштени и деца во 

предучилишна возраст 

УНДП

Третa доба - проект за грижа и 

нега на стари лица

Општина Зрновци 186,000 мкд Опслузувани 50 лица од 

општина Зрновци

проектот продолжува и во 

2018 год.



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.1. Регионално управување 

со комуналниот цврст отпад

3.1.1. Воспоставување на 

регионално  управување со 

отпадот и подобрување на 

постојното управување со 

отпадот

1. Подготовка на проектни студии 

(Студија за изводливост, Оцена на 

влијание врз животната средина, 

Анализа на трошоци и добивки), 

проектна и тендерска 

документација за воспоставу-

вање на интегриран и финан-

сиски самоодржлив систем за 

управување со отпад во Источен и 

Североисточен регион“

МЖСПП/општините 

од ИПР и Св.Николе, 

ЦРИПР, СИПР, ЕУ

58.425.000,00 Изготвени документи   

EuropeAid/136070/IH/SER/M

K, 2016-2017

Вклучи се за здрава животна 

средина

ЕД Здравец 

М.Каменица

60.000,00 едуцирани 180 деца од 1-4 

одделени од ООУ Кирил и 

Методиј М.Каменица и 

поставени се 7 корпи за 

селективен отпад во 

Македонска Каменица

Имплементација на ЕУ проект 

БИООТПАД

Општина 

Пробиштип УГД 

Штип

Рехабилитација и проширување 

на канализационата мрежа во 

Берово

Министерството за 

финансии – 

Централна единица 

за финансирање и 

договори (CFCD) и 

МЖСПП

2.152.500.000,00 Изградена мрежа за отпадни 

води атмсоверкс и 

канализациона во должина од 

29 км

ИПА Регионална 

компонента Води преку 

МЖСПП

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.2. Заштита на водните 

ресурси

3.2.1. Подобрување на

водоснабдувањето 

Изградба на пречистителна 

станица
Општина Кочани 1.070.100.000,00 Во тек е изградба на објектот

Одобрените средства  се 

реализираат преку SECO

Водоснабдување на с.Ратево-

Приклучен цевковод од 

регионален водоснабдителен 

систем во Општина Берово“

Општина Берово 12.820.402,00 Должина на цевковод од 294 

км, изградба на резервоар од 

250м3 со што ќе се снабдат 

околу 900 жители со вода за 

пиење.

МТВ преку заем од ЕИБ  -

Водоснабдување и 

одведување на отпадни 

води

3.2. Заштита на водните 

ресурси

3.2.2. Заштита на 

површинските и 

подземните води 

Продолжување на изведба на 

фекална канализација Ф 200 во 

должина од 60 м во 

нас.Караорман

Општина Штип и ЈП 

исар

Изградени 60 м 

Реконструкција на канализациона 

линија кај м.в.Црвен дол во 

вкупна должина од 40м, Ф315

Општина Штип и ЈП 

исар

Реконструирани 40 м

Регулација на Виничка река ИПР / општина 

Виница

4.345.863,00 Регулирано речно корито во 

должина од 224м

Изградба на фекална 

канализација во општина Виница

Општина Виница/ 

ЈКП Солидарност

3.462.141,67 изградена фекална 

канализација во должина од 

1635,7m

Регулација на река Зрновка во 

централното јадро на Зрновци II 

фаза

општина Зрновци 9.128.918,00 регулирани 463м од речното 

корито

Изграда на ПСОВ за село  

Карбинци

Општиа Карбинци 38.598.433,00 Изградена 1 (една) 

Пречистителни станици за 

отпадни комунални води

Water Related Disaster 

Management (Preparedness, 

Mitigation and Reconstruction)

JICA, СЕП, ЦРИПР 600.000,00 Обучено 1 лице

Регулација на речно корито на 

Виничка река –Фаза I 

ЦРИПР, општина 

Виница, БРР, МЛС

4.637.986,00 регулирани 220 м од речното 

корито



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.3. Одржливо користење на 

енергијата
3.3.2 Намалување на 

потрошувачката на 

енергија

Реконструкција на фасада на Дом 

на култура

ИПА/општина 

Пробиштип

9.732.800,00 ЕЕ фасада, промена на кров, 

поставување на соларни 

панели

Проектот е во фаза на избор 

на Изведувач

Осветлување на дел од улица

Тодор Александров

општина 

Пробиштип

1.074.000,00 Осветлени 272м од улица,

Поставени 10 столба

поставени 13 лед светилки

Осветлување на улица 11-ти

Октомври  со 

општина 

Пробиштип

1.353.789,00 Осветлени 372м од улица,

Поставени 14 столба

поставени 14 лед светилки

Осветлување на дел од улица

Миро Барага со должина од

2500м со 70 столбни места и

вкупно 98 натриумови светилки 

општина 

Пробиштип

5.557.580,00 Осветлени 2500м од улица,

Поставени 70 столба

поставени 98 натриумови 

светилки

3.4. Климатски промени и 

заштита на биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката разновидност

Спроведување на специфична 

кампања во Источен плански 

регион за придобивки од 

прогласување на заштитени 

подрачја

ЦРИПР, ПТК, СДЦ, 

11 општини од ИПР

1.000.000,00 Изготвени 10 тв прилози. 

Едуцирани 100 ученика

Изработени 10 новинарски 

прилози



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.4. Климатски промени и 

заштита на биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката разновидност

Програма за зачувување на 

природата и нејзино одржливо 

управување.                                               

Учество на годишна Конференција 

на Европски паркови 2017 - во 

Португалија.

ЦРИПР                            

Програма за 

заштита на 

природата на Р.М.

160.610,00 1. Учество на Генаралното 

Собрание на Федерацијата 

EUROPARC; 2. Учество за 

работилница ,,Добро за 

бизнисот, добро за 

биодиверзитетот и добро за 

планетата” 3. Учество на 

работилница на тема 

,,Отворен дијалог: каде се 

границите на социо-

економскиот развој во ЗП”; 4. 

Студиско патување 

,,Скриените богатства под 

почвата на долините Дуро и 

Паива”; 5. Посета на 

општината Кастело де Паива; 

6. Посета и учество на 

Marketplace -  Запознавање со 

организации и институции од 

ЕУ кои работат на полето на 

заштита и зачувување на 

природата, споделување на 

искуства, проекти и 

претставување на ИПР.

2 претставици од ЦРИПР 

зедоа учество на годишна 

конференција на ЕУ 

паркови 2017.



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.4.2. Климатски промени Зелени згради за заедничка 

зелена иднина - GREEN

ЦРИПР 10.189.451,00 1. Спроведена прес 

коференција 

2. Спроведена дводневна 

обука за климатски промени    

3. Привршени градежните 

активности на 

административна зграда во 

општина Кочани          

4. Спроведени промотивни 

тури за едукација на 

учениците од 3 основни 

училишта во општините Штип, 

Кочани и Берово.                    

5. Изработена веб страна на 

проектот ГРЕЕН

Проект финансиран од 

INTERREG IPA Програмата за 

прекугранична соработка 

МК-БГ 2014-2020



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

4.1. Создавање на 

инфраструктурни и други 

поврзани услови за 

земјоделски и рурален развој 

на регионот

4.1.2. Креирање на услови 

за зголемување на 

инвестициите во 

земјоделството 

Информативен настан за бизнис 

заедницата од ИПР на тема: 

Можности кои ги нуди новата 

ИПАРД, Програмата 2014-2020

ЦРПР, МЛС 30.000,00 Информирана 40 

претставници на бизнис 

заедница

СЦ.4 Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

5.1. Развој на селективни 

видови на туризам 

(планински, рурален, 

културен и спа туризам)

5.1.1. Мапирање и 

валоризација на 

природното и културно  

наследство

„Oдржливо управување со 

природните ресурси во микро 

регионот Пијанец-Малеш“

Општина 

Делчево/ИПР

2.600.000,00 Мапирани 21 локацијаво 

микро регионот Пијанец-

Малеш, изработена веб 

страна, ГПС обележани 

локации,Поставени 3 

билборди, поставени 50 

патокази, поставени 21 

информативна табла

Канцеларија за развој на еко 

туризам во регионот

ЦРИПР, ПТК 59.967,00 Боспоставена канцеларија за 

еко туризам

Вработено 1 (едно) лице

5.1.Развој на селективни 

видови на туризам 

(планински, рурален, 

културен и спа туризам)

5.1.2. Изготвување на 

стратешки документи во 

туризмот

Урбанизација на Пониква Општина 

Пробиштип

Урбанизација на 

дополнителни 40 ха површина 

на Пониква со кои ќе има 

парцели за хотел, 

одмаралишта, угостителски 

објекти, викенд куќи

во завршна фаза

Урбанизација на Лесново Општина 

Пробиштип

урбанизација на 50 ха 

површина опфаќајќи го и 

селото Лесново со што ќе има 

парцели за хотел, 

одмаралишта, угостителски 

објекти, викенд куќи

во тек

Изработка на туристички водич Општина 

Пробиштип

изработен туристички водич

5.1.Развој на селективни 

видови на туризам 

(планински, рурален, 

културен и спа туризам)

5.1.3. Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура 

Изградба на спомен обележје на 

местото на загинување на Никола 

Карев-Свиланово

ЦРИПР/О. Кочани/ 

О.Чешиново-

Облешево

2.911.383,00
Изградено и уредено 50% од 

спомен  обележјето
Во тек

Надворешно уредување на ТИЦ на 

Пониква
ЦРИПР/Општина 

Кочани
2.900.000,00 Уреден двор на ТИЦ Пониква

Програма за зачувување на 

природата - во тек

Локален пат с.Полаки излетничко 

место Пониква - прв дел
Општина Кочани 10.560.435,00

Изграден локален пат во 

должина од 1.075 м
АФПЗРР

СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

5.1. Развој на селективни 

видови на туризам 

(планински, рурален, 

културен и спа туризам)

5.1.3. Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура 

Реконструкција на градски пaрк АФПЗРР и Општина 

Пробиштип

22.000.000,00 Реконструкција и 

доуредување на градски парк, 

површина од над 6.000 м2

Доуредување на Лесново како 

туристички локалитет

АФПЗРР и Општина 

Пробиштип

3.500.000,00 Изградба на санитарни јазли, 

поставување на нова урбана 

опрема, осветлување на 

патека околу летниковци

проектот е во завршна фаза

 „Градење на инфраструктура за 

одржлив развој на туризмот“ 

Изградба на филтер станица за 

вода

Општина 

Берово/Општина 

Сандански

15.006.000,00 Изфрадена пречистителна 

станица со резервоарод 150м3 

за 1500 е.ж и  довод од езеро 

до пречистителна станица во 

должина од 550 м

Грант CB006.1.21.207-01 од 

Interreg – IPA програмата за 

прекугранична соработка 

Бугарија – Македонија 2014-

2020 година.

Изградба на пристапен пат до 

туристички локалитет Вртешка - 

Плачковица

ЦРИПР  Општина  

Карбинци

10.074.412,00 Изграден пристапен пат во 

должина од 1,3 км

Изградба на Регионален Етно парк 

во с.Зрновци - Фаза 1

ЦРИПР / 

општина Зрновци, 

МЛС / БРР

2.605.903.00 Завршени градежни 

активности, Изграден 

Регионален Етно парк во 

с.Зрновци - Фаза 1 - површина 

од 1.400м2

Средено хорти-културно 

уредување 

Изградба на содржини за развој 

на туризмот во нм Лесново 

БРР, општина 

Пробиштип

3.115.329,00 Изградени 2 летниковци , 

ѕидана скара и електрика до 

пештери 

Уредување на парк во населба

Калниште

општина 

Пробиштип

1.581.205,00 уреден парк



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

5.1. Развој на селективни 

видови на туризам 

(планински, рурален, 

културен и спа туризам)

5.1.3 Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура 

Изградба на секундарен плоштад 

во Пробиштип

светска банка 

Министерство за 

финансии, општина 

Пробиштип

10.322.947,00 Изграден плоштад

Изградба на пешачка и

велосипедска патека на дел од

улица Миро Барага

општина 

Пробиштип

4.225.979,00 Изградена пешачко 

велосипедска патека со 

должина од 1300 м

Паркот на Макфест Носител: ЦРИПР                    

Партнер: Општина 

Штип

7.358.353,00 Изградена фонтана со плато, 

мини амфитеатар и хорти 

културно уредување на паркот 

околу фонтаната.

Проект финансиран од 

Програмите за регионален 

развој МЛС/БРР

5.1.5 Дизајнирање на 

препознатлива регионална 

туристичка понуда   

Одржлив развој на туризмот-

средство за прекугранична 

кохезија и напредок

Здружението ,,НА 

ФОКУС”- Р. Бугарија, 

во партнерство со 

Здружението 

,,ЛЕШКИ”- Берово и 

општина Берово

7.379.062,00 GPS мапирање, кое ќе биде 

поставено на Google Map со 

маркери и опции за 

визуелизација на текстуални, 

фото и видео информации. on-

line платформа за туристички 

маршути во регионот

ИПА прекугранична 

програма Бугарија – 

Македонија

Фестивал на дувачки оркестри - 

Пехчево

Општина Пехчево Организиран фестивал

Геопарк Лесново ЦРИПР, ПТК, СДЦ, 

општина 

Пробиштип

92.250,00 Отпочната иницијатива,

Посетени локалитети со 

експерти, Позитивен извештај 

од експерти

Чествување на ликот и делото на 

Никола Карев

Општина Кочани 100.000,00 Одбележан денот на 

загинување на Никола Карев

Присуство на 200 граѓани

Рецитирани 10 песни од 

учениците посветени на 

Никола карев



5.2..Зајакнување на 

институционалните и човечки 

капацитети за развој во 

туристичкиот сектор

5.2.3 Воведување на 

комплексен систем за 

евиденција на туристи

Котизација за спортски клубови и 

поддршка на спортски 

манифестации и поддршка на 

спортисти 

Општина Штип 15.348.300,00 Уплатени котизации

Поддршка на здруженија на 

граѓани 

Општина Штип 89.500,00 поддржано здружение

Центар за развој на Источен плански регион

Раководител:

Драгица Здравева

Седници на Совет на Источен плански регион

Центарот за развој на Источен плански регион во текот на 2017 година, подготви материјали и организираше 8 (осум) редовни седници на Советот за развој на Источниот плански 

регион
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