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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 2015 година 
 
 
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2015-2019 година го опфаќа периодот јануари - декември 2015 
година.  
 
Центарот за развој на Источниот плански регион во координација со 11 
(единаесет) единици на локалната самоуправа во состав на регионот, 
реализираше активности согласно утврдените приоритети во едногодишниот 
акциониот план за 2015 година. 
 
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источeн 
плански регион 2015-2019 за 2015 година, опфаќа активности поврзани со 
реализација на проекти 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, проекти финансирани од Програмата за 
прекугранична соработка со Р. Бугарија,  Програмата за билатерална техничка 
соработка на Влада на Република Македонија и Република Словенија, 
Швајцарската конфедерација,  ГИЗ-РЕД Програмата за регионален економски 
развој во Р. Македонија, различни фондови на Европската Унија и останати 
донатори. 
Годишниот извештај, опфаќа и проекти од областа на Регионалниот развој кои се 
финансирани од различни извори и реализирани од други заинтересирани страни, 
во кои Центарот се јавува како партнер или за истите има добиено информација 
за нивно спроведување. 
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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”. 
 
Среднорочни цели, главни приоритети и мерки преку кои ќе се придонесе за 
реализирање на поставената визија се: 
 
СЦ1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за 
инвестирање; 
Главни приоритети за остварување на првата 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 2015 година се реализирани: 
 Формиран Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за МСП во 

Источен плански регион;  
 Изработен Водич за инвестиции во Источен плански регион; 
 Изработен Интерактивен Веб портал за инвестирање во Источен плански 

регион. 
 

1.1.2. Прилагодување на понудата на пазарот на трудот кон потребите на 
инвеститорите 
Од оваа мерка во 2015 година е реализирано: 
 Формиран Кластер за креативни индустрии - КРЕАТИВА, спроведени две 

работилници за јакнување на капацитетите на членовите на кластерот. 
 

1.1.3. Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изградена фекална канализација со пречистителна станица за отпадни 

води на површина од 8 хектари во индустриската зона М.В Чуката – 
општина Пехчево; 

 Продадени пет плацеви во индустриската зона М.В Чуката - општина 
Пехчево; 

 Формирана нова индустриска зона за тешка индустрија во општина 
Пробиштип. 

 
1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности 
Од оваа мерка во 2015 година е реализирано: 
 Фестивал на дувачки оркестри - Пехчево и Етно - саем на традиционални 

производи и ракотворби, негување и промоција на традиционалните 
ракотворби од Источниот плански регион, традиционалната храна, како и 
промоција на музиката на дувачките инструменти. 
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  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 2015 година се реализирани: 
 Спроведена трибина „Активни мерки на АВРМ за намалување на 

невработеноста, финансирани две апликации на невработени лица за 
самовработување, во општина Чешиново-Облешево; 

 Отворена Канцеларија во општина Пробиштип и одржани работилници за 
поддршка на женско претприемништво; 

 Формиран Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за МСП во 
Источниот плански регион, организирани  3 (три) информативни  и 2 (два) 
советодавни настани за  поддршка на МСП и млади претприемачи од ИПР; 

 Во рамки на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за МСП во 
ИПР, изработена е Регионална Програма (2015-2020) со предлог - 
Акционен План (2015-2016) и Комуникациска Стратегија за развој и 
поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во ИПР. 
 

1.2.2. Поддршка на бизниси од висока технологија и креативни индустрии 
Од оваа мерка во 2015 година е реализирано: 
 Изградена Индустриска зона во општина Виница, отворени четири нови 

претпријатија и вработени 200 лица. 
 

1.2.3. Подигање на капацитетот на бизнисите за пристап до развојните 
фондови 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Спроведени 2 (два) информативни настани за претставниците на МСП и на 

Институциите кои нудат поддршка на бизнис секторот, од Источниот 
плански регион. Истите се посетени од 230 учесници. Настаните се 
реализираа во организација на Бизнис Центарот за поддршка и 
консултативни услуги за МСП во ИПР. 

 
 ГП 1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирањ 

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 
 

1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Реконструрана и изградена патна мрежа во должина од 4 км во општина 

Виница; 
 Започната изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково - с. Судиќ 

до с. Долно Трогерци во должина од 4км; 
 Започната реконструкција на мост с. Ратавица - с. Бунеш, општина 

Пробиштип; 
 Започната е реконструкција и изградба на локална патна инфраструктура 

за општините Виница (450 м), Берово (1253 м) и Делчево (297 м); 
 Изградени два АБ пропусти на Видовишка река, општина Зрновци; 
 Изградени улици во должина од 1,25 км и паркиралишта на површина од 

1750 м2 во општина Македонска Каменица; 
 Изградени пристапни локални патишта во вкупна должина од 1,5 км, во 

општина Македонска Каменица; 
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 Изграден локален пат Берово-Милина Црква во населбата Брдославица во 
општина Берово; 

 Изградена локална улица “Страшо Пинџур” во општина Берово; 
 Изградена локална улица во Мишовска маала во с.Ратево и Изградба на 

две улици во с. Будинарци, Општина Берово; 
 Реконструирана пристапна улица “Неретва” во должина од 420м во 

општина Берово; 
 Пробиена улица “20“  во населба Ширината во должина од 580 м во 

општина Берово; 
 Изграден регионален патен правец с.Теранци, општина Чешиново-

Облешево до с.Видовиште, општина Зрновци во должина од 1,5 км; 
 Изграден регионален патен правец с.Жиганци, општина Чешиново-

Облешево до с.Пишица, општина Пробиштип со вклучен мост на река 
Злетовица во должина од 1,5 км; 

 Изградена локална улица “Партизанска” во општина Пехчево со вкупна 
должина од 400 м; 

 Изградена улица “Питу Гули” во општина Пехчево, со вкупна должина од 
300 м; 

 Започната изградба на улица во с. Црник, општина Пехчево со вкупна 
должина од 1км; 

 Асфалтирани локални улици „Скопска“, „Филе Ристов“ и„Аспарух Манев“ во 
општина Зрновци со вкупна должина од 1км; 

 Изградена и реконструирана локална патна мрежа со вкупна должина од 
1262 м во Пробиштип и Злетово;  

 Реконструирана главна улица и раскрсница “Јаким Стојковски” во општина 
Пробиштип со должина од 1250 м. 

 
1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Санирани ударни дупки во општина Пробиштип и с. Злетово. 

 
1.3.3. Интеграција на информатичко-комуникациската технологија (ИКТ) 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Преку реализацијата на проектот “Преземање технологии, знаења и 

искуства во собирање, чување, одржување и анализирање на општински и 
останати јавни податоци-воспоставување на регионално планирање и 
реализација на ГИС, како предуслов за воспоставување на заеднички 
одржлив развој на општините, дел од ИПР”, изработен е ГИС систам за 
општините во ИПР, внесени се комплетни податоци за ГУП, ДУП, водовод, 
канализација, даночен модел и куќен број; 

 Изработена Студија за можности за користење на облак технологија, 
финансирана преку проектот КРЕАТИВА,  од Центарот за развој на Источен 
плански регион. 

 
 1.3.4. Градење на функционално-просторни структури 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Проширен градскиот паркинг во општина Пехчево со дополнителна 

површина од 500м2; 
 Изработен и усвоен ДУП за КО Неокази, општина Пробиштип, за површина 

од 6,2 ха; 
 Изработен и усвоен ДУП за блок 7.5, општина Пробиштип, за површина од 

6,45 ха; 
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 Изработен и усвоен ДУП за туристичка населба Равна река, општина 
Пехчево; 

 Поставени нови 38 сообраќајни знаци во општина Пехчево. 
 
 ГП 1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични 

развојни потреби 
стварувањето а 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 2015 година се реализирани: 
 Изграден локален пат улица “Гоце Делчев” за поврзување на с.Оризари со 

регионален пат и град Кочани,  со вкупна должина од 400 м; 
 Реконструирана фекална мрежа во село Умлена, општина Пехчево во 

должина од 1035 м; 
 Изграден колектор во с. Чифлик, општина Пехчево со должина од 916,68 м, 

завршена последната фаза од проектот; 
 Изградена канализациона мрежа во с. Робово, општина Пехчево, во 

должина од 1150 метри; 
 Изградена пречистителна станица за третман на отпадни води во с. Црник, 

општина Пехчево. 
 
1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични 
развојни потреби; 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изграден локален пат-регионален пат Р519 во с.Лешки, општина Кочани, во 

должина од 673м; 
 Изграден локален пат-регионален пат Р519 во с.Јастребник, општина 

Кочани, во должина од 1200 м; 
 Изградена улица 2, с.Нивичани, општина Кочани, во должина од 481 м; 
 Изградена локален пат с.Полаки излетничко место Пониква, општина 

Кочани, во должина од 1075 м; 
 Завршена изградбата на канализационен систем во с.Облешево, општина 

Чешиново-Облешево, во должина од 1500м; 
 Изграден канализационен систем во с.Чифлик, општина Чешиново-

Облешево; 
 Хортикултурно уредување во општина Чешиново-Облешево, изградени и 

уредени 11 мини паркови во 11 населени меса во општината; 
 Изработена техничка документација за изградба на фекална канализација 

со пречистителна станица во с.Теранци, општина Чешиново-Облешево; 
 Изработена техничка документација за реконструкција на улица “Христијан 

Тодоровски Карпош” во с.Чешиново, општина Чешиново-Облешево; 
 Изработена техничка документација за пречистителна станица на фекална 

канализација во с.Соколарци, општина Чешиново-Облешево; 
 Изработена техничка документација за пречистителна станица на фекална 

канализација во с.Уларци, општина Чешиново-Облешево. 
 

СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални 
дејности; 
Главни приоритети за остварување на втората среднорочна цел се: 
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 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 2015 година се реализирани: 
 Реконструирана детска градинка „Павлина Велјанова“ клон 4, општина 

Кочани, замена на прозори и надворешни врати за подобрување на 
енергетска ефикасност; 

 Изградено ново детско игралиште во општина Пехчево; 
 Изградено повеќенаменско игралиште во с.Облешево, општина Чешиново-

Облешево; 
 Поставени столбови и осветлено спортското игралиште во село Умлена, 

општина Пехчево. 

 ГП 2.3 Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории 
население,	остварувањето на овој приоритет се реализираше преку 
следниве мерки: 

2.3.1 Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа 
детска заштита и училишна инклузија  
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Реконструирана детска градинка во општина Берово и колн во с. Русиново; 
 Доизграден објект за детска градинка „Кокиче“ во општина Чешиново-

Облешево; 
 Обезбедена едукација и социјализација на 16 дечиња од предшколска 

возраст во текот на 2015 година, во општина Чешиново-Облешево, Центар 
за ран детски развој. 

 
2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Реконструиран и адаптирана зграда за дневен центар за возрасни во с. 

Саса, општина Македонска Каменица на површина од 343 м2; 
 Спроведен проект за општинско корисна работа, давање помош во 

домашни услуги, посета на стари и изнемоштени лица и лица со телесна 
попреченост од страна на невработен соодветен кадар во општина Кочани; 

 Спроведен проект за општинско корисна работа во општина Чешиново-
Облешево, давање помош во домашни услови, грижа за стари и 
изнемоштени лица; 

 Спроведен проект „Подеднакво важни, Зрновци 2015“, работно ангажирани 
5 лица за помош на 50 стари лица во сите три населени места во општина 
Зрновци. 

 
2.3.3. Изградба на центри за згрижување и повремен престој на лица,  дом за 
сместување на лица бездомници, народна кујна за социјални случаи 
Од оваа мерка во 2015 година е реализирано: 
 Спроведена трибина „Згрижувачки семејства“, споделени информации за 

можности на “згрижувачки семејства” во општина Кочани. 
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СЦ3. Сочувана и унапредена животна средина; 
Главни приоритети за остварување на третата среднорочна цел се: 

 ГП 3.1 Регионално управување со комуналниот цврст отпад 

Отварувањето на овој приоритет се реализираше преку следнава 
мерка: 

 
3.1.1 Воспоставување на регионално  управување со отпадот и подобрување 
на постојното управување со отпадот 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изработка на технички спецификации за набавка на опрема за собирање и 

транспортирање на отпад во Источниот и Североисточниот регион; 
 Подготовка на техничка и тендерска документација за затворање на 

несоодветни депонии и диви депонии во Источниот и Североисточниот 
регион. 

 
 
 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 2015 година е реализирано: 
 Реконструирана водоводна мрежа во должина од 48308 м, во општина 

Виница; 
 
3.2.2. Заштита на површинските и подземните води 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изградена атмосферска и фекална канализација, во должина од 1300 м, 

општина Виница; 
 Изработена и ревидирана комплетна техничка документација за 

воспоставување на систем за одведување и третман на отпадни води на 
СРТЦ Пониква на Осогово со вкупна должина од 15 000 м, Општина Кочани 
и Пробиштип; 

 Изработена комплетна техничка документација за атмосферски води во 
Општина Чешиново-Облешево; 

 Изработена комплетна техничка документација за регулација  на дел од 
Кочанска река, Општина Кочани; 

  Завршена санација и дислокација на десен колектор во с. Оризари, 
општина Кочани, изградени 170 м колектор и 165 м потпорен ѕид; 

 Изградена фекална канализација за продолжување на главниот колектор во 
туристичка населба „Беровско езеро”, со должина од 782 м, општина 
Берово; 

 Изградена фекална канализација во с. Мородвис, општина Зрновци, во 
должина од 3553 м; 

 Изграден колектор за фекални отпадни води за дел од с. Моштица, 
општина Македонска Каменица, во должина од 1,5 км. 
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 ГП 3.3. Одржливо користење на енергијата, остварувањето на овој 
приоритет се реализираше преку следниве мерки: 

 
3.3.1. Искористување на потенцијалите за производство на енергија од 
обновливи извори 
Од оваа мерка во 2015 година е реализиранo: 
 Поставување на два котли на пелети во детска градинка во општина 

Пехчево. 
 

3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Реконструирана административна зграда во општина Зрновци со 

имплементација на мерки за енергетска ефикасност, 620 м реконструирана 
фасада; 

 Поставени 88 ЛЕД светилки во Облешево, Чешиново, Уларци и Спанчево, 
општина Чешиново-Облешево. 
 

 
 ГП 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот, 

остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следнивме 
мерки: 
 

3.4.1. Зачувување на биолошката разновидност 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Реконструирана старата училишна зграда во с. Негрево во Едукативен 

центар за зачувување на природата, општина Пехчево; 
 Поставени информативни табли, обележување на патот до инсектојадното 

растение, изработка на мапа со најкарактеристични подрачја и локалитети 
од општина Пехчево до м.в. Јудови ливади; 

 Уреден барски еко - систем „Езерце“ , II Фаза, општина Пехчево; 
 Формиран тренинг ресурсен центар, изработена Студија за квалитетот на 

водите на река Зрновка, општина Зрновци; 
 Изработена Анализа на недостатоци со еколошки податоци и изработена 

карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река 
Брегалница за Источниот плански регион; 

 Спроведена обука за 2 претставници од ЦРИПР, за јакнење на капацтетот 
на знаење за заштитени подрачја; 

 Учество на 1 претставник од ЦРИПР во обука за преговарачки вештини; 
 Учество на 2 претставници од ЦРИПР во обука за јакнење на капацитетот 

на знаење и работа со управување на проектен циклус; 
 Изработка на Студија за Екологија и стопанисување со шумите во ИПР по 

горниот тек на р. Брегалница; 
 
3.4.2. Климатски промени 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изработена и усвоена Стратегија за климатски промени на општина 

Виница; 
 Регулирани 140 м од речното корито на р. Киселица, општина Пробиштип; 
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СЦ 4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на 
капацитетите за земјоделски и рурален развој; 
Главни приоритети за остварување на четвртата 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: 

 
 4.1.1. Ревитализација и проширување на мрежата за наводнување  
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Исчистени речни корита во должина од 100 м во општина Виница; 
 Исчистени речните корита во општина Чешиново-Облешево во должина од 

1 км; 
 Исчистени 670 м од речно корито на Р. Каменичка за заштита од поплави, 

Општина Македонска Каменица. 
 
4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во земјоделството  
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Спроведена Трибина за „Органско земјоделско производство“, општина 

Чешиново-Облешево; 
 Спроведена Трибина за „Промоција на мали бизниси-систем капка по 

капка“, општина Чешиново-Облешево; 
 Спроведена Трибина за „Јавен повик бр.1/2015 ИПАРД“, општина 

Чешиново-Облешево; 
 Спроведена посета на саем за земјоделска механизација во Нови Сад, 

Република Србија за 80 земјоделци од општина Чешиново-Облешево. 
 

 
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 2015 година е реализирано: 
 Спроведен проектот, Рурален туризам како можност за развој на зедницата 

и соработка во општина Пехчево, спроведено серија од обуки и 
работилници за претставници од туристичкиот сектор. 
 

5.1.2. Изготвување на стратешки документи во туризмот 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изработена Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион 

со акционен план (2015-2024); 
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 Изготвен и усвоен Извештај за стратегиска оценка на влијанието на 
Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен 
план (2015-2024) врз животната средина; 

 Изработена Студија за развој на туристичкиот локалитет Суви Лаки, 
општина Берово. 
 

 
5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура 
Од оваа мерка во 2015 година се реализирани: 
 Изработена комплетна техничка документација за Мини авантурситички 

парк во состав на туристичкиот локалитет “Суви Лаки”, општина Берово; 
 Изработена комплетна техничка документација за патишта и паркинг 

простори на СРТЦ Пониква, за општините Кочани и Пробиштип; 
 Изработена комплетна техничка документација за жичари и ски лифтови на 

СРТЦ Пониква и Калин Камен на Осогово; 
 Изработени комплетни ревидирани технички документации за 12 пристапни 

патишта до туристички, историски и археолошки локалитети и 
знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда 
во ИПР со вкупна должина 46 км; 

 Спроведена е постапкка за доделување на Договор за изработка на 
комплетни ревидирани технички документации за 3-те вештачки езера во 
ИПР, езеро Калиманци, Беровско езеро и Градче; 

 Завршена е еликтрификацијата на туристичката населба Равна Река, 
општина Пехчево; 

 Поставени информативни табли за природни и културни знаменитости во 
општина Чешиново-Облешево. 

 
 
Во прилог на наративниот дел на Годишниот извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 година е табеларниот 
приказ на реализираните проекти во 2015 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

Формирање на Бизнис Центар 

за поддршка и консултативни 

услуги за МСП во Источниот 

плански регион                                     

Изработка на Водич за 

инвестиции во ИПР

ЦРИПР 159,200.00 Изработен и дистрибуиран  

Водич за инвестиции во 

ИПР

Проектот е финансиски 

поддржан од УНДП, МЛС

Формирање на Бизнис Центар 

за поддршка и консултативни 

услуги за МСП во Источниот 

плански регион                                                             

Изработка на Интерактивен 

Веб портал за инвестирање во 

ИПР

ЦРИПР 15,401.00 Изработен Веб портал 

www.investineastregion.mk   

Проектот е финансиски 

поддржан од УНДП, МЛС

1.1.2. Прилагодување на 

понудата на пазарот на 

трудот кон потребите на 

инвеститорите

Вмрежување на 

мултимедијални центри во 

прекуграничниот регион 

Креатива

ЦРИПР, ПРС - 

Брезница, Р. 

Бугарија

18,000,000.00 Изграден мултимедијален 

центар, 

Формиран Кластер за 

креативна индустрија, 

Одржани 2 работилници за 

Зајакнување на 

капацитетите на Членовите 

на кластерот за креативна 

индустрија,

изработено лого на Кластер

1.1.3 изнаоѓање на 

дополнителни 

погодности за 

инвеститорите

Изградба на фекална 

канализација со пречистителна 

станица за отпадни води во 

индустриската зона М.В Чуката - 

Пехчево

Министерство за 

транспорт и врски

3.092.359,00 денари Изградена фекална 

канализација со 

пречистителна станица за 

отпадни води на 8 ха 

површина на индустриската 

зона М.В. Чуката - Пехчево

Формирање на нова 

индустриска зона

МТВ и општина 

Пробиштип

Формирана индустриска 

зона за тешка индустрија на 

површина од 6.2 ха,

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

Продажба на плацеви на 

индустриската зона М.В Чуката - 

Пехчево

Оптина Пехчево Продадени вкупно 5 

плацеви во индустриската 

зона М.В. Чуката - Пехчево 

на површина од 2 хектари

1.1.4. Промоција на 

регионот и на неговите 

конкурентски предности

Фестивалот на дувачки 

оркестри - Пехчево и Етно - 

саемот на традиционални 

производи и ракотворби 

Општина Пехчево 1.800.000,00 Промоција на градот 

Пехчево и Пехчевските 

убавини, како и негување на 

традиционалните 

ракотворби од различни 

краеви на Македонија, 

традиционалната храна, 

како и промоција на 

музиката на дувачките 

инструменти

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во регионот

1.2.1. Поттикнување на

приватната иницијатива и

малиот бизнис

Трибина „Активни мерки на 

АВРМ за намалување на 

невработеноста„

АВРМ 50,000.00 Одобрени 2 апликации на 

невработени лица за 

самовработување

Женско претприемништво за 

одржлив економски развој 

Фондација за 

подршка на 

претприемништво

то/ Општина 

Пробиштип

5,120,440.00 Отворена Канцеларија во 

општинска зграда и 

одржани работилници за 

подршка на женско 

претприемништво на 

територијата на општина 

Пробиштип

Формирање на Бизнис Центар за 

поддршка и консултативни услуги 

за МСП во Источниот плански 

регион, Изработена Регионална 

Програма со предлог-Акционен 

План и Комуникациска Стратегија 

за развој и поддршка на 

приватен сектор во координација 

со другите ентитети во ИПР

ЦРИПР 84,737.00 Изработена Регионална 

Програма со Предлог-

Акционен План и 

Комуникациска Стратегија 

за развој и поддршка на 

приватен сектор во 

координација со другите 

ентитети во ИПР

Проектот е финансиски 

поддржан од УНДП, МЛС



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

Формирање на Бизнис Центар 

за поддршка и консултативни 

услуги за МСП во Источниот 

плански регион                                     

Организација на информативни 

средби за поддршка на МСП и 

Млади претприемачи, Школа за 

млади претприемачи

ЦРИПР 854,865.00 Во текот на 2015 година е 

завршена постапката за 

доделување на Договор за 

реализација на проектот, 

изработен е динамичен 

план и спроведена е 

селекција на кандидатите 

во школата за млади 

претприемачи. Во текот на 

2016 година се очекува 50 

млади претприемачи да 

бидат обучени и над 100 

претставници од бизнис 

секторот за бидат 

информирани за тековни и 

активни теми.

Проектот е финансиски 

поддржан од УНДП, МЛС

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во регионот

1.2.2.Поддршка на

бизниси од висока

технологија и креативни

индустрии

Изградба на Индустриска зона 

во општина Виница

општина Виница 28,352,125.00 Изградена Индустриска 

зона, отворени 4 нови 

претпријатија и вработени 

нови 200 лица.

1.2.3.Подигање на

капацитетот на

бизнисите за пристап до

развојните фондови 

Формирање на Бизнис Центар 

за поддршка и консултативни 

услуги за МСП во Источниот 

плански регион                                     

Организација на настани и 

советодавни информативни 

средби за зајакнување на 

капацитетот на МСП во ИПР

ЦРИПР 145,540.00 Спроведени 5 советодавни 

и 3 информативни настани, 

посетени од 230 учесници

Проектот е финансиски 

поддржан од УНДП, МЛС

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа

Реконструкција и изградба  на 

патна мрежа во општина 

Виница

општина Виница 24.750.000 Изградени 4.000м патна 

мрежа

Изградба ан локален пат од 

локален пат с. Врсаково - с. 

Судиќ до с. Долно Трогерци

ЦРИПР, Општина 

Штип

26,851,845.00 Потпишан е Договор и 

започната е изградба на 

локален пат  во должина од 

4 км

Проектот е финансиски 

поддржан од АФПЗРР и 

Општина Штип



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

Реконструкцја на мост с. 

Ратавица - с. Бунеш

ЦРИПР, Општина 

Пробиштип

3,909,095.00 Реконструиран мост Проектот е финансиски 

поддржан од АФПЗР и 

Општина Пробиштип

Инвестиции во локална патна 

инфраструктура во ИПР за 

општините Виница (450 м), 

Берово (1253 м) и Делчево (297 

м)

ЦРИПР, 

Општините 

Виница, Берово и 

Делчево

1,059,640.00 Изградени локални патишта 

со вкупна должина од 2000 

м

Проектот е финансиски 

поддржан од АФПЗР и 

Општините Виница, 

Берово и Делчево

Изградба на АБ пропусти на 

Видовишка река
ЦРИПР, 

Фармахем, 

Хелветас, СДЦ и 

општина Зрновци 

727,224.00 Изградени 2 АБ Пропуста

Изградба  на улици и паркинзи 

во М.Каменица

општина 

М.Каменица/Колет

ранс инженеринг 

Доо Штип

25,631,000.00 Изградени 1,25 км улици и 

1750 м2 паркинзи

Изградба на пристапни 

маалски и локални патишта

општина 

М.Каменица/Стои

менов Дооел 

КОчани

8,142,000.00 Изградени 1,5 км пристапни 

патишта

Локален пат Берово  - Милина 

црква во населбата 

Брдославица во Берово,

Општина Берово Асфалтирани 300 м

Реконструкција на пристапна 

ул. “Неретва” во Берово Општина Берово 4.337.449,00
должина на улицата од 420 

м

Изградба на улица 

Партизанска во Пехчево

Општина Пехчево 500.000,00 Изградена е улицата во 

должина од - 400 метри

Изградба на улица во 

Мишовска маала с.Ратево и 

Изградба на две улици во с. 

Будинарци 
Општина Берово 2.137.486,90 

Асфалтирани 340 метри со 

вградување на асфалтен 

слој БНХС16 со дебелина 

од 7 сантиметри

Изградба на улица Питу Гули 

во Пехчево

Општина Пехчево 1.000.000,00 Изградена е улица во 

должина од - 300 метри

Изградба на улица во село 

Црник              ( проектот е во 

тек)

Агенција за 

подршка во 

земјоделството и 

руралниот развој

4.171.219,00 Изградена  улица во 

должина од - 1 км



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

Улица Страшо Пинџур во 

Берово
Општина Берово 5.715.761,00

широчина од 6 метри со 

вградување на асфалт 

бетонски слој АБ 11 со 

дебелина од 5 сантиметри, 

а претходно е извршено 

гребење на постоечкиот 

асфалт и пополнување на 

ударните дупки.попречни 

канали кои ја одведуваат 

водата во постоечкиот АБ 

канал од едната страна на 

улицата кој е исчистен и на 

кој се заменети бетонските 

плочи кои и се користи како 

тротоар, додека од другата 

страна на улицата исто така 

изградена е тротоарска 

површина со  бехатон 

плочки со дебелина од 6 

сантиметри.

Пробивање на улица ул.“20“  во 

населба Ширината  - Берово Општина Берово 10.076.660,00 
должина на улицата од 580 

м

Изградба на регионален патен 

правец с.Теранци (ЕЛС 

Чешиново-Облешево)-

с.Видовиште (ЕЛС Зрновци)

ЈП Македонија пат 24.000.000,00 Изградени 1,5 км 

регионален пат

Изградба на регионален пат 

с.Жиганци (ЕЛС Чешиново-

Облешево) - с.Пишица 

(општина Пробиштип) со мост 

на река Злетовица

ЈПДП Изградени 1,5 км 

регионален пат вклучувајки 

и мост на река Злетовица

Изградба и реконструкција на 

улици во Пробиштип и Злетово

Општина 

Пробиштип

7.819.000,00 Изградени и 

реконструирани 1262 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

Реконструкција на дел од ул. 

„Скопска“ „Филе Ристов“ 

и„Аспарух Манев“ во с. Зрновци

Општина Зрновци 1,300,000.00 1 км асфалтирани улици

Реконструкција на ул. Јаким 

Стојковски Пробиштип

Општина 

Пробиштип

29,000,000.00 Реконструирана главна 

улица Јаким Стојковски во 

должина од 1250 м

Реконструкција на раскрсница 

на ул.Јаким Стојковски

Општина 

Пробиштип

3.255.000,00 реконструирана раскрсница

1.3.2. Подобрување на 

транспортните услуги и 

мобилноста

Санација на ударни дупки во 

Пробиштип и Злетово

Општина 

Пробиштип

2.000.000,00 Санирани 2.км од патишта

1.3.3. Интеграција на 

информатичко-

комуникациската 

технологија (ИКТ)

Студија за можности за 

користење на облак 

технологија

ЦРИПР, ПРС-

Брезница, Р. 

Бугарија

60,000.00 Изготвена Студија

1.3. Транспорт, 

комуникации и просторно 

планирање

1.3.3. Интеграција на 

информатичко-

комуникациската 

технологија (ИКТ)

“Преземање технологии, 

знаења и искуства во 

собирање, чување, одржување 

и анализирање на општински и 

останати јавни податоци – 

воспоставување на регионално 

планирање и реализација на 

ГИС, како предуслов за 

воспоставување на заеднички 

одржлив развој на општините, 

дел од ИПР” 

ЦРИПР, 11 

општини од ИПР

12,300,000.00 Изработен ГИС систам за 

општините во ИПР 

(внесени, ГУП, ДУП, 

Водовод, Канализација, 

даночен модел, кучен број)

1.3.4. Градење на 

функционално-просторни 

структури

Проширување на градскиот 

паркинг во градот Пехчево

Општина Пехчево 600.000,00 Површирен е  градскиот 

паркинг во Пехчево од 500 

квадратни метри



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

Донесен ДУПД за КО Неокази МТВ и Општина 

Пробиштип

површина од 6,2 ха

Донесен ДУП за блок 7.5 Општина 

Пробиштип

површина од 6,45 ха

Изработка на ДУП за 

туристичката населба Равна 

Река - Пехчево со 300 плацеви 

за викенд куќи и 4 плацеви за 

хотели

Општина Пехчево Изработен е ДУП за 

туристичката населба 

Равна Река - Пехчево и 

продадени се 14 плацеви за 

викенд куќи и 1 плац за 

хотел

Поставување на нови 

сообраќајни знаци во градот 

Пехчево

Општина Пехчево 64,184.00 Поставени се 38 знаци во 

градот Пехчево

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;

Локален пат - ул.Гоце Делчев 

за поврзување на с.Оризари со 

регионален пат и град Кочани

Општина Кочани 4,039,546.00 изградени 400м

Реконструкција на фекална 

канализација во село Умлена 

Агенција за 

подршка во 

земјоделството и 

руралниот развој

1.234.514,00 Реконстуирана 

канализација во должина од 

1.034,89 метри

Изградба на канализациона 

мрежа во село Чифлик ( втора 

фаза ) - завршена и ( трета 

фаза ) е во тек 

Биро за 

рамномерен 

регионален 

развој, Источен 

плански регион и 

Општина Пехчево

3,256,043.00 Изградена канализациона 

мрежа во должина од 

357,20 метри и во тек е 

изградбта на уште 559,48 

метри



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 канализација во 

село Робово

Општина Пехчево 

и Швајцарската 

агенција за развој 

и соработка

3.024.180, 00 Изградена канализација во 

село Робово во должина од 

1150 метри

Изградба на пречистителна 

станица за комунални отпадни 

води во село Црник - Пехчево   

( проектот е во тек)

Министерство за 

животна средина 

и просторно 

планирање и 

Општина Пехчево

1.764.307,00 Изградени 50% од 

Пречистителната станица

1.4.2

Подобрување на 

условите за живот и 

работа во местата со 

специфични развојни 

потреби.

Локален пат-регионален пат 

Р519 - с.Лешки

Општина Кочани 4,800,879.00 изградени 673м 

Локален пат-регионален пат 

Р519 - с.Јастребник

Општина Кочани 8,712,686.00 изградени1200м 

Ул.2 с.Нивичани Општина Кочани 3,258,806.00 изградени 481 м

Локален пат с.Полаки 

излетничко место Пониква 

Општина Кочани 7,809,422.00 изградени 1075 м

Хортикултурно уредување во 

општина Чешиново-Облешево

АФПЗРР/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

1.888.000,00 Изградени 11 мини паркови 

во 11 населени меса во 

општината

Реализацијата на 

проектот започна во 2015 

година и ќе продолжи и 

во 2016 година



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.

Техничка документација за 

пречистителна станица на 

фекална канализација во 

с.Уларци

МЖСПП/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

80.240,00 Изработена техничка 

документација за 

пречистителна станица на 

фекална канализација во 

с.Уларци

Доизградба на канализационен 

систем во с.Облешево“

SECO/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

3.354.554,00 Изградени 1.500м 

канализациона мрежа во 

Облешево

Проектот беше започнат 

во 2014  година но 

неговата реализација 

беше во 2015 година

Изградба на канализационен 

систем во с.Чифлик

АФПЗРР/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

16.423.836,00 Проектот започна во 2015 

година но неговата 

реализација продолжи во 

2016 година. Предвидено 

е изградба на 4.690м 

канализациона мрежа во 

селото

Техничка документација за 

изградба на фекална 

канализација со пречистителна 

станица во с.Теранци

БРР/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

320.960,00 Изработена Техничка 

документација за фекална 

канализација со 

пречистителна станица во 

с.Теранци

Техничка документација за 

реконструкција на ул.Христијан 

Тодоровски Карпош во 

с.Чешиново

БРР/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

162.000,00 Изработена Техничка 

документација за 

реконструкција на улица 

Христијан одоровски 

карпош во с.Чешиново

Договорот за 

финансирање со БРР е 

потпишан во 2015 година, 

реализацијата на 

проектот ќе биде во 2016 

година



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.

Техничка документација за 

пречистителна станица на 

фекална канализација во 

с.Соколарци

МЖСПП/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

70.800,00 Изработена техничка 

документација за 

пречистителна станица на 

фекална канализација во 

с.Соколарци



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   

Реконструкција на 

ЈОУДГ„Павлина Велјанова“ 

клон 4 

Општина Кочани 700,000.00 (замена на прозорци и 

надворешни врати за 

подобра енергетска 

ефикасност) 

Изградба на ново детско 

игралиште за деца во центарот 

на градот Пехчево

Општина Пехчево Поставени лизгалки, 

љуљшки, нишалки во 

центарот на градот 

Пехчево, што представува 

вистинско задоволство за 

Поставување на столбови и 

осветлување на спортското 

игралиште во село Умлена

Општина Пехчево Осветлено спортското 

игралиште во село Умлена

Изградба на повеќенаменско 

игралиште во с.Облешево

АМС Изградено игралиште со 

димензии 42.10x25.10 м

Реализацијата на 

проектот започна во 2015 

година и ќе продолжи и 

во 2016 година

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 

Зелена иднина за нашите деца 

(реконструкција на ОЈУДГ 2 

Август Берово и колн во с. 

Русиново)

Општина Берово и 

Општина Гоце 

Делчев-Р. 

Бугарија

30.534.771,52  Реконструирана детска 

градинка во Берово клон во 

с. Русиново

ИПА прекугранична 

соработка

Доизградба на објект за детска 

градинка „Кокиче“ во Облешево

МТСП Обезбедена едукација и 

социјализација на 50 

дечиња од предшколска 

возраст од с.Облешево и 

пошироко

Општинско корисна работа во 

Чешиново-Облешево во 2015 

година - Центар за ран детски 

развој

УНДП 111.222,00 Обезбедена едукација и 

социјализација на 16 

дечиња од предшколска 

возраст во текот на 

годината

на 16 дечиња од социјално 

загрозени семејства им беше 

обезбедено да го посетуваат 

ЦРДР 6 месеци. Со 

дечињата работеше и 

дефектолог

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



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

2.3.

Подобра социјална

инклузија на сите ранливи

категории население

2.3.2.Побрување на 

грижата за стари лица во 

регионот

Реконструкција со адаптација 

на зграда за дневен центар за 

возрасни во с. Саса

АФПЗРР/општина 

М.Каменица

2,931,049.71 Уредени нови простории за 

возрасни лица во површина 

од 343 м2

2.3.

Подобра социјална

инклузија на сите ранливи

категории население

2.3.2.Побрување на 

грижата за стари лица во 

регионот

Општинско корисна работа 

давање помош во домашни 

услуги

Општина Кочани 409,000.00 Посета на стари и 

изнемоштени лица и лица 

до телесна попреченост од 

страна на невработен 

соодветен кадар кој е под 

завод за вработување

Општинско корисна работа во 

Чешиново-Облешево во 2015 

година  - грижа за стари лица 

УНДП 185.378,00 Обезбедена грижа за 97 

стари лица жители на 

општината

„Подеднакво важни, Зрновци 

2015“

Општина Зрновци 186,000.00 работно ангажирани 5 лица, 

опслужени 50 корисници во 

сите три населени места

2.3.3. Изградба на центри

за згрижување и

повремен престој на

лица, дом за

сместување на лица

бездомници, народна

кујна за социјални случаи

Трибина „Згрижувачки 

семејства“

МТСП-ЦСР 

Кочани

Добиени информации за 

можностите на 

згрижувачките семејства

3 Обучувачи од ЦСР 

Кочани, 13 

заинтересирани лица за 

згрижувачко семејство



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

Подготовка на технички 

спецификации за набавка на 

опрема за собирање и 

транспортирање на отпад во 

Источниот и Североисточниот 

регион

МЖСПП, општини 

од Источен и 

североисточен 

регион

9,225,000.00
Изработена техничка 

спецификација

Подготовка на техничка и 

тендерска документација за 

затворање на несоодветни 

депонии и диви депонии во 

Источниот и Североисточниот 

регион

МЖСПП, општини 

од Источен и 

североисточен 

регион

9,225,000.00
Изработена техничка 

спецификација

3.2. Заштита на водните 

ресурси

3.2.1. Подобрување на

водоснабдувањето 

Реконструкција на водоводна 

мрежа во општина Виница

општина Виница 12,600,000.00 Реконструирана водоводна 

мрежа во должина од 48308 

м

3.2.2. Заштита на 

површинските и 

подземните води 

Изградба на атмосферска и 

фекална канализација

општина Виница 3,850,000.00 Изградена атмосферска и 

фекална канализација - 

1300 м

Заштита на животната средина 

за оддржлив развој на туризмот 

во СРТЦ Пониква на Осогово

ЦРИПР, Општина 

Кочани, Општина 

Пробиштип

1,163,031.00 Изработена и ревидирана 

комплетна техничка 

документација за 

воспоставување на систем 

за одведување и третман 

на отпадни води на СРТЦ 

Пониква на Осогово со 

вкупна должина од 15 000 м

Проектот е финансиски 

поддршан од Програмата 

за регионален развој за 

2015 МЛС/БРР, Општина 

Кочани и Општина 

Пробиштип

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина



Приоритет Програми Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.2. Заштита на водните 

ресурси

3.2.2. Заштита на 

површинските и 

подземните води 

Заштита на животната средина 

преку изработка на 

инвестиционо техничка 

документација за атмосферски 

води

ЦРИПР, Општина 

Чешиново - 

Облешево

429,000.00 Изработен основен проект 

со сите фази и Елаборат за 

заштита на животната 

средина; 

  

Проектот е финансиски 

поддршан од Програмата 

за регионален развој за 

2015 МЛС/БРР, Општина 

Чешиново - Облешево

Изработка на основен проект 

за регулација  на дел од 

Кочанска река

ЦРИПР, Општина 

Кочани

1,030,140.00 Изработен основен проект 

со сите фази и Елаборат за 

заштита на животната 

средина; 

Проектот е финансиски 

поддршан од Програмата 

за регионален развој за 

2015 МЛС/БРР, Општина 

Чешиново - Облешево

Санација и дислокација на 

десен колектор за одведување 

на отпадни води во с.Оризари 

ЦРИПР, Општина 

Кочани, СДЦ, 

Фармахем, 

Хелветас

2,551,379.00 изградени 170 м колектор, 

изграден 165 м потпорен 

зид

Изградба на колектор за 

фекални отпадни води за дел 

од с. Моштица

SECO/општина 

М.Каменица

3,553,058.00 Изградени 1,5 км колектор

Фекална канализација во с. 

Мородвис

општина Зрновци 6987000мкд 3.553км  канализација

фекална канализација за 

продолжување на главниот 

колектор во туристичка 

населба „Беровско езеро

Општина Берово и 

МТВ
4.574.176,43

Долшина на колекторот 782 

м



Приоритет Програми Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.3. Одржливо користење 

на енергијата

3.3.1. Искористување на 

потенцијалите за 

производство на енергија 

од обновливи извори

Намалување на CO2 и заштеда 

на финансии преку замена на 

фосилно гориво со обновлив 

извор на енергија во детската 

градинка во Пехчево

Општина Пехчево, 

Дерската градинка 

7 Септември и 

ГЕФ

912,560.00 Поставени се два котли на 

пелети

Имплементиран од 

страна на Општина 

Пехчево во соработка со 

Центарот за лековити 

билки и шумски плодови 

Амброзија - Пехчево

3.3.2 Намалување на 

потрошувачката на 

енергија

„Реконструкција на општинска 

зграда во Зрновци со 

имплементација на мерки за 

енергетска ефикасност“

Општина Зрновци 1,100,000.00 620м реконструирана 

фасада

ЛЕД Осветлување во 

Чешиново-Облешево

SDC-Програма за 

заштита на 

природата/ ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

867,470.00 поставени 88 ЛЕД светилки 

во Облешево, Чешиново, 

Уларци и Спанчево

3.4. Климатски промени и 

заштита на 

биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката 

разновидност

Воспоставување на едукативен 

центар за зачувување на 

природата во Брегалничкиот 

регион во село Негрево - 

Пехчево ( проектот е во тек)

Швајцарската 

агенција за развој 

и соработка

11,200,000.00 Реконструирана старата 

училишна зграда во село 

Негрево во Едукативен 

центар за зачувување на 

природата во село Негрево - 

Пехчево

Уредување на барски еко - 

систем „Езерце“ II Фаза ( во тек 

)

Швајцарската 

агенција за развој 

и соработка и О. 

Пехчево

1,150,240.00 Уредн барски еко систем

3.4. Климатски промени и 

заштита на 

биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката 

разновидност

Промовирање на интегриран 

пристап за одржливо 

управување со 

карактеристични природни 

ресурси во Пехчево 

Швајцарска 

агенција за развој 

и соработка

496.700,00 денари Поставени информативни 

табли и обележување на 

патот до инсектојадното 

растение, како и изработка 

на мапа со 

најкарактеристични 

подрачја и локалитети од 

Проектот е 

имплементиран од 

страна на Милиеуконтакт 

Македонија во соработка 

со општина Пехчево



Приоритет Програми Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.4. Климатски промени и 

заштита на 

биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката 

разновидност

„Еко слика Зрновци 2015“ ЗРР Јавор - 

Зрновци

500000мкд Формиран тренинг ресурсен 

центар, изготвена студија за 

квалитетот на водите на 

река Зрновка

Анализа на недостатоци во 

еколошки податоци и 

изработка на карта на 

еколошка сензитивност за 

подрачјето на сливот на река 

Брегалница

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем,Хелвет

ас, 11 општини од 

ИПР

7,200,000.00 Изработена Гап анализа на 

сливот на р. Брегалница

Little Sydney: Protecting Nature 

in Europe

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем,Хелвет

ас, 

101,336.00 посетена  обука од 2 

претставника од ЦРИПР, 

зголемен капацтет на 

знаење за заштитени 
Обука за Преговарачки 

вештини

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем,Хелвет

ас, 

48,478.00 посетена обука од 1 

претставник од ЦРИПР, 

зголемено знаење за 10 % 

во преговарачки вештиниОбука за менаџмент на 

Пректен циклус

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем,Хелвет

ас, 

296,585.00 посетена  обука од 2 

претставника од ЦРИПР, 

зголемен капацтет на 

знаење за менаџмент на 

проектен циклус за 30%

ЕКОЛОГИЈА И 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО

ШУМИТЕ ВО РЕГИОНОТ ПО 

ГОРНИОТ ТЕК

НА БРЕГАЛНИЦА (МАЛЕШ)

Шумарски 

факултет, СДЦ, 

Фармахем,Хелвет

ас, 

2,000,000.00 Изработена студија

3.4.2. Климатски 

промени

Стратегија за климатски 

промени на општина Виница

општина 

Виница/ЗГ 

Агровинка Виница

400.000 денари одлука донесена од Совет 

на општина Виница за 

Стратегија за климатски 

промени  Изготвена 

Стратегија за климатски 
Регулација на р. Киселица ЦРИПР, СДЦ, 

општина 

Пробиштип

1,854,095.00 регулирани 140 м од р. 

Корито



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

4.1.1. 

Ревитализација и 

проширување на 

мрежата за наводнување 

Чистење на речни корита во 

општина Виница

општина Виница 400,000.00 Исчистени речни корита во 

должина од 100 м

Чистење на речните корита МЖСПП 590.000,00 исчистени 1км од речните 

корита

Чистење на речните корота за 

заштита од поплави

МЖС/општина 

М.Каменица

349,970.00 Исчистени 670 м речно 

корито на Р.Каменичка

4.1.2. 

Креирање на услови за 

зголемување на 

инвестициите во 

земјоделството 

Трибина „Органско 

производство“

МЗШВ Обучени 14 земјоделци за 

органско производство

Трибината беше одржана 

од страна на 3 обучувачи 

од МЗШВ а на истата 

присуствуваа 14 

земјоделци

Трибина „Промоција на мали 

бизниси - систем капка по 

капка“

АПРЗ, МЗШВ, 

УСАИД

Обучени 11 земјоделци Трибината беше 

организирана по 

иницијатива на УСАИД а 

обучувачи имаше 3 - 2 од 

АПРЗ и 1 од МЗШВ

Трибина „Јавен повик бр.1/2015 

ИПАРД“

АПРЗ Поднесени 5 Барања за 

користење на средства од 

ИПАРД Програмата

Обучувачи 2, Обучувани 

15 земјоделци 

потенцијални корисници 

на средства од ИПАРД 

Програмата

Посета на саем за земјоделска 

механизација во Нови Сад

ЕЛС Чешиново-

Облешево

257.594,00 Околу 80 Земјоделци од 

општина Чешиново-

Облешево се запознаени со 

новите методи и технологии 

на земјоделското 

производство

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

Руралниот туризам како 

можност за развој на зедницата 

и соработка

донатор 139,200.00 Одржана обука,

обучени 10 учесници

Проектот е 

имплементиран од 

страна на Центарот за 

лековити билки и шумски 

плодови Амброзија во 

партнерство со 

Еколошкото друштво 

Солза

5.1.2 

Изготвување на 

стратешки документи во 

туризмот

Студија за развој на 

туристичкиот локалитет Суви 

Лаки

ЦРЈИПР, ЦРИПР 

и Општина Берово

245,000.00 Изработена Студија

Стратегија за развој на 

туризмот во Источниот плански 

регион со акционен план (2015-

2024)

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем, 

хелветас, 11 

општини од ИПР

662,500.00 Изработена Студија за 

туризам на ИПР и 

Стратегија за развој на 

туризмот во ИПР

Извештај за стратегиска оценка 

на влијанието на Стратегија за 

развој на туризмот во Источен 

плански регион со акционен 

план (2015-2024) врз животната 

средина

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем, 

хелветас, 11 

општини од ИПР

55,000.00

Изготвен и усвоен Извештај 

за стратегиска оценка на 

влијанието на Стратегија за 

развој на туризмот во 

Источен плански регион со 

акционен план (2015-2024) 

врз животната средина

5.1.3

Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура 

Проектна документација за 

Основен проект  за Мини 

авантурситички парк 

туристичкиот локалитет Суви 

Лаки

ЦРЈИПР, ЦРИПР 

и Општина Берово

1,599,000.00 Изработена проектна 

документација на ниво на 

основен проект

Изградба на патишта и 

паркиралишта (паркинг 

простори) во СРТЦ Пониква, 

Финансиска шема за поддршка 

на трети лица SFS

ЦРИПР, Општина 

Кочани, Општина 

Пробиштип

1,710,946.00 Изработена комплетна 

техничка документација за 

патишта и паркинг простори 

на СРТЦ Пониква

Проектот е финансиски 

поддржан од ЕУ

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 

"Осогово" - препознатлива 

туристичка дестинација и 

регионален планински центар - 

до мобилност и комуникација 

со изградба на жичари и ски 

лифтови за вертикален 

транспорт, Финансиска шема 

за поддршка на трети лица SFS

ЦРИПР, Општина 

Кочани, Општина 

Пробиштип, 

ЦРЦИПР, 

Општина Крива 

Паланка

1,664,250.00 Изработена комплетна 

техничка документација за 

жичари и ски лифтови на 

СРТЦ Пониква и Калин 

Камен на Осогово

Проектот е финансиски 

поддржан од ЕУ

Планините зборуваат и не 

поврзуваат, Финансиска шема 

за поддршка на трети лица SFS

ЦРИПР, Општина 

Берово, ЦРЈИПР, 

Општина 

Струмица

1,800,000.00 Изработена комплетна 

техничка документација за 

Авантуристички Парк на 

Суво Лаки.

Проектот е финансиски 

поддржан од ЕУ

Пристапност до туристички, 

историски и археолошки 

локалитети и знаменитости во 

ИПР со цел создавање на 

интегрирана туристичка понуда 

ЦРИПР, ИПР 1,915,968.00 Изработени комплетни 

ревидирани технички 

документации за 12 

пристапни патишта во ИПР 

со вкупна должина 46 км.

Проектот е финансиски 

поддршан од Програмата 

за регионален развој за 

2015 МЛС/БРР и 11 

општини во ИПР

Подобрување на можноста за 

развој на спортско-

рекреативениот и езерскиот 

туризам во Источниот плански 

регион на Р. Македонија 

(Беровско езеро, Езеро Градче 

ЦРИПР, Општина 

Кочани, Општина 

Берово и Општина 

Македонска 

Каменица

1,059,640.00 Спроведена е постапкка за 

доделување на Договор за 

изработка на комплетни 

ревидирани технички 

документации за 3-те 

вештачки езера во ИПР. 

Проектот е финансиски 

поддршан од Програмата 

за регионален развој за 

2015 МЛС/БРР

Уредување на рекреативниот 

центар „Езерце“ - I фаза

Агенција за 

финансиска 

подршка во 

земјоделството и 

руралниот развој 

и Општина 

Пехчево

3.423.905,00 Уреден просторот на 

Рекреативниот центар 

Езерце со поставени три 

летниковци, поставен е 

мост на езерцето, 

поставувени се детски 

содржини на просторот 

околу езерцето



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 

Електрификација на 

туристичката населба Равна 

Река - Пехчево

ЕВН 36.900.000,00 Еликтрифицирана 

туристичката населба 

Равна Река - Пехчево со 

среднонапонски вод од 13,5 

км

Поставување на информативни 

табли за природни и културни 

знаменитости

АФПЗРР/ЕЛС 

Чешиново-

Облешево

846.070,00 Подобра информираност на 

граѓаните за природните и 

културните знаменитости во 

ЕЛС Чешиново-Облешево

Изработиле:

Емил Василев - табеларен дел          Зујица Ангелова - наративен дел

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 2015 година, подготви материјали и организираше 9 (девет) редовни седници на Советот за развој на Источниот плански 

регион
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