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Ванчо Прке 119, 2 кат 
2000 - Штип, Македонија 
T: +389 32 386 408 
Ф: +389 32 386 409 
E:eastregion@eastregion.mk 
I:  www.eastregion.mk  

 

 

 

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 од Законот за рамномерен регионален 
развој на Република Македонија ( „Службен весник на РМ “ бр. 63/07, 187/13, 
.43/14,.215/15 и 64/18), а во врска со член 45 став 2 од истиот Закон, и 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 
изготви: 
                                                       
 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА 

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 за 2018 година 
 
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен 
плански регион 2015-2019 година го опфаќа периодот јануари - декември 2018 
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, 
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препознатлив по зачуваната животна средина, одржливо земјоделство и 
подобрениот квалитет на живеење”. 
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:  
 

1.1.2. Прилагодување на понудата на пазарот на трудот кон потребите на 
инвеститорите 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани:  
 

➢ Изготвена  Анализа од потребите на пазарот на трудот; 
➢ Изготвена  Стратегија за локален економски развој на општина Штип за 

2019-2023; 
➢ Изготвена Стратегија за унапредување на родовата  еднаквост на Општина 

Штип 2019-2023; 
➢ Изготвена  Програма за енергетска ефикасност на општина Штип  2018-

2020; 
 

1.1.3. Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Инфо сесија за Јавен повик за финансирање на предлог проекти преку 
Инструментот за поддршка -  Кофинансирани грантови за новоосновани 
трговски друштва стартап и спин-оф; 

➢ Формиран  Бизнис центар за поддршка на МСП; 
 
 

✓  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 2018 година е реализирана: 
 

➢ Санирање на ударни дупки на улици во Берово; 
➢ Реконструкција на улица во с. Смојмирово (дел од влез во с. Смојмирово на 

регионален пат Берово-Делчево Р1302 до црква св. Богородица) – општина 
Берово; 

➢ Реконструкција на дел од улица Димитрие Туцовиќ во Берово, 
➢ Реконструкција на ул. Борис Кидриќ во берово, стационажа : км 0+000 до км 

0+312,05 (прва фаза); 
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➢ Изградба на пешачка патека – спој на ул. Димитар Влахов и ул Борис 
Кидрич во Берово; 

➢ Изградба на пристапна колско пешачка улица како спој на ул. Балканска и 
ул. Братство Единство во Берово; 

➢ Бизнис форум Делчево 2018; 
➢ 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 2018 година се реализирани: 
 

➢ Организиран  регионален настан семинар за претприемништво и роботика; 
 

 
✓ 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 2018 година се реализирани: 

➢ Реконструкција на горен строј на  коловозна конструкција на ул. бр 1 во 
село Црник; 

➢ Реконструкција на патен правец Пробиштип-Крупиште во должина од 18 км 
(крај на 2018 и цела 2019 г.) 

➢ Рехабилитација на патен правец Киселица-Злетово-Древено-Добрево-
Пробиштип во должина од 17,3 км (рок за изведување на работите е 
19.01.2020 г.); 

➢ Рехабилитација на патен правец Пишица-Тркање во должина од 9,85 км (во 
тек, асфалтирани се 4 км, рокот е до 17.03.2019 г.); 

➢ Асфалтиран дел од улица Миро Барага во должина од 1250 м и ширина 7 
м; 

➢ Асфалтирање на локален пат кој ги поврзува селата Трстија и Грлани; и 
➢ Асфалтирање на регионалниот пат преку село Бигла. 
➢ Реконструкција на регионалниот пат од село Истибања до Македонска 

Каменица 
➢ Асфалтирање и реновирање на улици во Виница; 
➢ Изградба на патшта во населени места во општина Виница; 
➢ Реконтсрукција на улици во општина Зрновци; 
➢ Асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места во општина 

Кочани; 
➢ Изградба на улици во населено место Кучичино; 
➢ Изградба на улици во с.Соколарци, Жиганци, Уларци, Спанчево и Бања; 
➢ Изградба на улица Стојан Јакимов и крак на улица Стојан Јакимов во 

с.Теранци; 
➢ Изградба на улици Кемал Билалов и Богатин Вучков во с.Теранци; 
➢ Реконструкција на ул „Маршал Тито' во Делчево, реконструкција на 

ул„Светозар Маркович“ и ул.“Питу Гули“ во општина Делчево; 
➢ Изградба на дел од локален пат Турија-Трстија во општина Делчево; 
➢ Реконструкција на водоснабдителен систем во с. Љуботен, Општина Штип; 
➢ Изградба на а.б. Платформа за паркирање (пред трговски центар) на 

р.Отиња Л=38 м во Штип; 
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➢ Реконструкција  на дел од кровот (БлокА-рамен кров) со нова коса кровна 
конструкција и реконструкција на постојана коса кровна конструкција (Блок 
Б) на згрдата  на Општина Штип; 

➢ Изградба на фонтана на мал плоштад  во Општина Штип; 
➢ Надградба на асфалт на дел од ул.Крушевска Република и асфалтирање  

на крак на ул.Крушевска Република (бр.22-24) Населба Баби 5 во Општина 
Штип; 

➢ Надградба на асфалт на дел од ул.Иво Лола Рибар (од бр.84 до спој со 
ул.Борис Кидрич) во Општина Штип; 

➢ Надградба и обнова на асфалт на ул.5-та Партиска Бригада во Општина 
Штип; 

➢ Надградба на асфалт на дел од ул.Ѓорѓи Петров во Општина Штип; 
➢ Електрична инсталација за осветлување на улица 6 и 7 во населба “Баби“ 

во општина Штип; 
➢ Асфалтирање на пристапни  улици во нас.Горна Железничка Л=300 м во 

општина Штип; и 
➢ Изградба на пристапен пат за викенд нас.Суитлак од км (0+000.00 до км 

1+119.79) во општина Штип; 
 

1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста 
 

➢ Изградба на пешачка патека - тротоар на улица АСНОМ од левата страна 
на влезот во с.Чешиново 

 
 1.3.4. Градење на функционално-просторни структури 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Изработен Детален урбанистички план за место викано Ила, општина 
Виница. 

 
✓ 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 2018 година се реализирани: 
➢ Изградба на канализационен систем со пречистителна станица за отпадни 

води во туристичката населба Равна Река Пехчево; 
➢ Изградба на мост на река зрновка во с.Зрновци; 
➢ Изградба на Локален пат  од м.в Крушка до с.Полаки - прв дел во општина 

Кочани; 
➢ Рачно асфалтирање на прекопи и  ударни дупки на локалните патишта во 

општина Чешиново-Облешево; и 
➢ Изведба на бунар за подобрување на водоснабдувањето на село 

Споанчево со изведба на цевковод за поврзување на бунарот со 
резервоарот. 
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1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични 
развојни потреби; 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 

➢ Асфалтрање на улица во с. Блатец општина Виница; 
➢ Проширување на два моста на патот Чешиново-Соколарци и изработка на 

пропусти над каналетки на пат Облешево-Спанчево; 
➢ Изградена  набљудувачница за птици во с.Уларци; 
➢ Изработено идејно решение за макета на белиот штрк; 
➢ Изработена  техничка документација за изградба на атмосферска 

канализација во населените места Теранци, Кучичино, Бурилчево и 
Жиганци; 

➢ Реконструкција на простор за канцеларија на Центарот за социјални работи 
од Кочани, во Облешево; 

➢ Проект за општинско-корисна работа „ Градиме заедничка иднина“; и 
➢ Доизградба на локален пат Турија-Трстија. 

 
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 2018 година се реализирани: 
 

➢ Реконструкција на кров и комплетна нова столарија во ООУ "Кирил и 
Методиј" во општина Македонска Каменица; 

➢ Набавена училишна опрема, опрема  на кабинети и техничка опрема во 
ООУ "Кирил и Методиј" во општина Македонска Каменица; 

➢ Набавена  компјутерска опрема и телевизори во СОУ "Миле Јаневски 
Џингар" во општина Македонска Каменица; 

➢ Набавени на разгласен систем и наставни помагала во СОУ "Миле 
Јаневски Џингар" во општина Македонска Каменица; 

➢ Реновирани на три училници и  нов кабинет по природа во СОУ "Миле 
Јаневски Џингар" во општина Македонска Каменица; 

➢ Набавена на автоматска машина за чистење на под во СОУ "Миле Јаневски 
Џингар" во општина Македонска Каменица; 

➢ Оградување на спортското игралиште и нова ПВЦ врата на мала спортска 
сала во СОУ "Миле Јаневски Џингар" во општина Македонска Каменица; 

➢ Реконструкција на спортско игралиште во општина Македонска Каменица; 
➢ Комплетно опремени 5 училници во општина Македонска Каменица; 
➢ Реконструкција на кровна конструкција на училишна зграда во село Умлена; 
➢ Реконструкција на културен дом во село Панчарево; 
➢ Реконструирани и асфалтирани игралишта на ООУ Никола Карев 

Пробиштип; 
➢ Замена на дел од старите прозорци со нови ПВЦ во ООУ Никола Карев, 

Пробиштип; 
➢ Реконструкција на игралиште на ПОУ Кирил и Методиј во Злетово; 
➢ Реконструкција на влезот на ПОУ Кирил и Методиј во Злетово; 
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➢ Обезбедени  дидактички материјали за првачињата во општина 
Пробиштип; 

➢ Воведени спортски активности за ученици од прво до петто одделение на 
часовите по физичко воспитание и образование; 

➢ Обезбедени на 6 прочистувачи на воздух во детската градинка Гоце 
Делчев; 

➢ Спортска сала во ОУ Славчо Стојемнски – Виница; 
➢ Реконструкција на Бели мугри во Кочани; и 
➢ Со младите во заедничка зелена идина – изградба на детска градинка во 

Штип. 

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

 

2.2.1. Модернизација на постојните и изградба на нови здравствени објекти 
посебно на оние во руралните делови на регионот 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Санација на дел од санитарни простории; 
➢ Мобилни амбуланти за помош на лица од ранливите категории во Кочани 

 
2.2.2. Економско искористување на опремата и знаењето во здравството за 
привлекување на пациенти од странство 
Од оваа мерка во 2018 година е реализирана: 
 

➢ Набавена на медицинска опрема за потребите на Здравен дом „Гоце 
Делчев“ Делчево. 

✓ 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 2018 година се реализирани: 
 

➢ Проект ,,Нови социјални услуги во општина Пехчево,, 
➢ Адаптација на училница за ран детски развој во подрачно училиште во 

с.Лески во општина Виница; 
➢ Општокорисна работа во општина Кочани; 
➢ Ран детски развој во општина Кочани; 
➢ Проект “Инклузија на деца Роми во детските градинки; 
➢ Локален Акционен план на Општина Штип во областа на 

вработување,домување,образование, здравство и жената ромка 2017-2020; 
➢ Акциски план за роми за 2019-2020; и 
➢ Општинсо корисна работа во општина Штип; 

 
 
2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 



/ 

 

 
➢ Грижа за стари и изнемоштени лица и лица со инвалидитет; 

 
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 2018 година се реализирани: 
 
➢ Адаптација со премнамена на објект Дом за стари лица 2 фаза  

(ОЈУСЗСЛ Др Иван Влашки Берово); 
 
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 2018 година е реализиран проект за:   
 
➢ БИО Отпад 

 
✓ 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 2018 година се реализирани: 
 

➢ Изградена на главна водоводна мрежа во Македонска Каменица; 
➢ Дистрибутивна мрежа во Македонска Каменица; 
➢ Зголемување на капацитетот на пречистителната станица и реконструкција 

на стара пумпна станица во с.Ратавица; 
➢ Изградена на водоводна мрежа во урбан блок 7.5 во Пробиштип. 
➢ Филтер станица за вода за пиење во село Трсино; и 
➢ Променети водоводни азбестни цевки со полиетиленски цевки во градот; 
➢ Изградба на  пречистителна станица во општина Кочани; 
➢ Изведени се 1827м нови водоводни линии и реконструирани 272м веќе 

постоечки водоводни линии За подобрување на квалитетот на 
водоснбдувањето ЈП Исар инвестираше во реконструкција-бушење и 
изградба на два бунари во локалитетот Штипско езеро , изведба на нови 
водоводни врски за  бунарите, ОД110 со должина од 50м´, ОД160 со 
должина од 50м´ и ОД225 со должина од 310м´. 
 

 
3.2.2. Заштита на површинските и подземните води 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Физибилити студија за изградба на колекторски систем и прочестителна 
станица 

 
✓ 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 
 

➢ Поставување на енергетски ефикасни светилки на градскиот плоштад во 
Пробиштип; 

➢ Реконструкција на електрична инсталација за осветлување на улиците 
Тодор Александров и Кочо Рацин во Пробиштип; и 

➢ Фотоволтаични панели во ПОУ Никола Парапунов, с. Трсино. 
 
3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Енергетска ефикасност на интернатската зграда за деца со посебни 
потреби во Блатец; и 

➢ Енергетско ефикасно осветлување во Делчево. 
  

✓ 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 2018 година се реализирани: 
 

➢ Студиско патување за заштитени подрачја во република Бугарија; 
➢ Јакнење на капацитетите на претставниците од ЦРИПР и општините од 

ИПР; 
➢ Првична заедничка работилница  за Јакнење на капацитетите на 

претставниците од ЦРИПР и општините од ИПР; 
➢ Зајакнување на капацитетите на вработените во ЦРИПР и општините - 

Учество на Еуропарк 2018 конференција во Шкотска; 
➢ Прв состанок на работната група за Регионален план за управување со 

шумите; 
➢ Заелени згради за заедничка зелена иднина; 
➢ Промоција на природните вредности; и 
➢ Старите вековни дрвја во Малеш и Пијанец. 

 
 

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 2018 година е реализирано: 



/ 

 

 
➢ Изградаба на Зелен пазар во Берово. 

 
 

✓ ГП 4.2.Подобрување на капацитетите во земјоделството и 
промоција на земјоделството и руралниот развој   

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 

4.2.1.  Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во земјоделието 
Од оваа мерка во 2018 година е реализирано: 
 

➢ Формирање на Локални Акциони Групи (ЛАГ-ови) во ИПР 
 

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 2018 година е реализирано: 
 

➢ Изградба на информативен центар за туристичка логистика и летна сцена 
за културни настани; 

➢ Фестивал на дувачки оркестри Пехчево 2018; 
➢ Традиционална регионална средба Царев врв; 
➢ Традиционална манифестација Бабина баница во општина Македонска 

Каменица; 
➢ Традиционална меѓугранична средба Руен; 
➢ Каменичко културно лето; 
➢ Ден на дијаспората, манастирски комплекс Еленец; 
➢ Работилница за размена на искуства за номинација на Геопарк Лесново во 

глобалната мрежа на геопаркови на УНЕСКО; 
➢ Зајакнувавање на капацитетите посета на геопарк Белоградчик Бугарија. 

 
5.1.2. Изготвување на стратешки документи во туризмот 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Основана локална акциона група ,,Малеш-Пијанец,,. 
 

5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Изградба на спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев-
Свиланово; 

➢ Реконструкција на дел од регионалниот пат до Пониква; 
➢ Етно – еко парк Чешиново-Облешево. 



/ 

 

 
5.1.4 Обезбедување на информации, сигнализација и визуализација на 
туристички атракции 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
➢ Промоција на природните вредности на Лесновскиот кратер“ за фаза 

“Изработка на информативни табли и патокази” 
 
5.1.5. Дизајнирање на препознатлива регионална туристичка понуда    
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Oдржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-
Малеш“- фаза2. 

 
✓ ГП 5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитети 

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

 
 
 

5.2.1 Едукација, обуки, размена на искуства и позитивни примери во туризмот 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Работилници со претставниците на координативното тело. 
 
5.2.2. Формирање на кластери за туризам Од оваа мерка во 2018 година се 
реализирани: 
 

➢ Воспоставување на координативно тело за развој на туризмот во ИПР 
 
 

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 2018 година. 
 
 



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Изготвување на 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 

локален економски развој на 

општина Штип за 2019-2023

Општина Штип и 

Фондација за развој 

на локалната 

заедница Штип

Изготвена работна верзија на 

докумнетот

Изготвување на Стратегија за 

унапредување на родовата  

еднаквост на Општина Штип 2019-

2023

UN Women

Општина Штип

Во тек изготвување на 

Стратегијата  

Изготвување на Програма за 

енергетска ефикасност на општина 

Штип  2018-2020

Општина Штип Изготвена програма и Усвоена 

од Совет на општина Штип

Инфо сесија за Јавен повик за 

финансирање на предлог проекти 

преку Инструментот за поддршка -  

Кофинансирани грантови за 

новоосновани трговски друштва 

стартап и спин-оф.

ЦРИПР, МЛС 20.000,00 Информирани 40 учесници

Формирање на бизнис центар за 

поддршка на МСП

ИПР,МЛС,УНДП 1.522.109 Формиран бизнис центар

САНИРАЊЕ НА УДАРНИ ДУПКИ 

НА УЛИЦИ ВО БЕРОВО

Општина Берово 141.576,00  Санирани 140 м2 Санирани се ударни дупки на 

11 улици

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО 

СЕЛО СМОЈМИРОВО” (ДЕЛ ОД 

ВЛЕЗ ВО СЕЛО СМОЈМИРОВО НА 

РЕГИОНАЛЕН ПАТ БЕРОВО – 

ДЕЛЧЕВО Р1302 ДО ЦРКВА 

СВ.БОГОРОДИЦА)” - ОПШТИНА 

БЕРОВО”

Општина Берово 2.777.295,00  Реконструирани 866,73 м

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион

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

1.1.2. Прилагодување на 

понудата на пазарот на 

трудот кон потребите на 

инвеститорите

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси и 

конкурентски предности за 

привлекување на инвеститори 

во регионот

1.1.3. Изнаоѓање на 

дополнителни погодности 

за инвеститорите

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во регионот

1.2.1.  Поттикнување на 

приватната иницијатива и 

малиот бизнис



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД 

УЛИЦА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЌ ВО 

БЕРОВО

Општина Берово 1.284.594,00 Реконструирани 172 m

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ"БОРИС 

КИДРИЧ" ВО БЕРОВО 

СТАЦИОНАЖА : КМ 0 + 000 ДО КМ 

0+312,05” (Прва фаза)

Општина Берово 2.198.189,00 Реконструрани 372 m

ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА – 

СПОЈ НА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ И 

УЛ.БОРИС КИДРИЧ ВО БЕРОВО

Општина Берово 253.927,00 Изградени 150 m

“ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА – 

КОЛСКО ПЕШАЧКА УЛИЦА КАКО 

СПОЈ НА УЛ.БАЛКАНСКА И УЛ. 

БРАТСТВО ЕДИНСТВО ВО 

БЕРОВО

Општина Берово 906.046,00 Изградени 82.25 m

Бизнис форум Делчево 2018 Општина Делчево 150.000,00 Промовирани можностите за 

инвестирање во општина 

Делчево

Листата на евиденција на 

развојните потенцијали на 

општините и на планските региони

ЦРИПР, МЛС 600.000,00 Изработена листа на евиденција

1.2.2.Поддршка на бизниси 

од висока технологија и 

креативни индустрии

Организирање на регионален 

настан семинар за 

претприемништво и роботика

Општина Делчево и 

фондација Бугарско 

сеќавање

200.000,00 Едуцирани повеќе од 200 

наставници и ученици од 

средните училишта од микро 

регионот Пијанец-Малеш

Асфалтирани локални и пристапни 

селски патишта.

Општина Mакедонска 

Каменица

37.073.279 Асфалтирани 2.88 км

Асфалтирани улици Општина Mакедонска 

Каменица

1.303.308                    0.34 км

,,Реконструкција и рехабилитација 

на горен строј на коловозна 

конструкција на улици во Пехчево. 

Донатор ЕУ-Влада на 

РМ грант од светска 

банка и општина 

Пехчево.

19.112.812,00 Реконструирани 3 км

Асфалтиран дел од улица Миро 

Барага во должина од 1250 м и 

ширина 7 м

Општина Пробиштип Асфалтирани 1250 м

Асфалтирање на локален пат кој ги 

поврзува селата Трстија и

Грлани  

Општина Виница 

Светска банка 

 8 000 000,00 Асфалтирани 1794 m

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во регионот

1.2.1.  Поттикнување на 

приватната иницијатива и 

малиот бизнис

1.3. Транспорт, комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

,,Реконструкција на горен строј на  

коловозна конструкција на ул,,бр 

1,,во село Црник. 

Мин.за транспорт и 

врски со одлука на 

Влада за 

распределба на 

средства од буџетот 

на РМ за 2018 за 

поддршка на 

имплементација на 

декадата и 

Стратегијата на 

Ромите

2.320.040,00 Реконструирани 457 метри

Реконструкција на патен правец 

Пробиштип-Крупиште во должина 

од 18 км (крај на 2018 и цела 2019 

г.)

Општина 

Пробиштип/Влада на 

РМ/Министерство за 

транспорт и врски

369.000.000,00 Реконструиран 18 км од патен 

правец и подобрена патна 

инфраструктура и унапредена 

сообраќајна комуникација

Рехабилитација на патен правец 

Киселица-Злетово-Древено-

Добрево-Пробиштип во должина од 

17,3 км (рок за изведување на 

работите е 19.01.2020 г.)

Општина 

Пробиштип/ЈП за 

државни патишта

92.250.000,00 Рехабилитирани 17,3 км од  

патен правец, подобрена 

сообраќајна инфраструктура во 

овој реон на општината

Рехабилитација на патен правец 

Пишица-Тркање во должина од 9,85 

км (во тек, асфалтирани се 4 км, 

рокот е до 17.03.2019 г.)

Општина 

Пробиштип/ЈП за 

државни патишта

30.750.000,00 Рехабилитирани 9,85 км од 

патен правец, подобрена 

сообраќајна инфраструктура

Асфалтирање на регионалниот пат 

преку село Бигла

Министерство за 

транспорт и врски 

42 000 000,00 Асфалтирани 6500 m

Реконструкција на регионалниот пат 

од село Истибања до Македонска 

Каменица

Министерство за 

транспорт и врски 

 90 000 000,00 Реконструирани 11 000 m

Асфалтирање и реновирање на 

улици во градот

Општина Виница 12 000 000,00  

Изградба на патшта во населени 

места 

Општина Виница 3 774 600 ,00 Изградени 1232 m

Реконтсрукција на улици Општина Зрновци 1.189.414,04 Асфалтирани 0.4км

Асфалтирање на повеќе улици во 

градот и населените места

Општина Кочани 15.000.000,00 Асфалтирани улици во вкупна 

должина од 2,6 км.

Општински буџет и Декада на 

роми

1.3. Транспорт, комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Изградба на улици во населено 

место Кучичино

БРР/ Општина 

Чешиново-Облешево

2.991.011,00 Изградена инфраструктура во 

населено место Кучичино/ 

Подобрени условите за 

движење на возачите и 

пешаците

Изградба на улици во с.Соколарци, 

Жиганци, Уларци, Спанчево и Бања

ИПА Рурална 

инфраструкктура / 

Општина чешиново-

Облешево

9.907.397,00 Изградена инфраструктура во 

населените места Соколарци, 

Жиганци, Уларци, Спанчево и 

Бања/ Подобрени условите за 

движење на возачите и 

пешаците

Изградба на улица Стојан Јакимов и 

крак на улица Стојан Јакимов во 

с.Теранци

ИПА Рурална 

инфраструкктура / 

Општина чешиново-

Облешево

2.233.296,00 Изградена инфраструктура во 

населено место Теранци/ 

Подобрени условите за 

движење на возачите и 

пешаците

Изградба на улици Кемал Билалов и 

Богатин Вучков во с.Теранци

АФПЗРР/Општина 

Чешиново-Облешево

5.605.000,00 Изградена инфраструктура во 

населено место Теранци/ 

Подобрени условите за 

движење на возачите и 

пешаците

Реконструкција на ул „Маршал Тито' 

во Делчево, реконструкција на 

ул„Светозар Маркович“ и ул.“Питу 

Гули“

Општина Делчево, 

ИПА

15.990.000,00 Целосно реконструирани три 

клучни улици во Делчево

Изградба на дел од локален пат 

Турија-Трстија

БРР, Општина 

Делчево

2.000.000,00 Доизграден локален патТурија 

Трстија

Реконструкција на водоснабдителен 

систем во с. Љуботен, Општина 

Штип

 Општина Штип 625.660,00 Реконструиран  

водоснабдителен ситсем во 

с.Љуботен

Изградба на а.б. Платформа за 

паркирање (пред трговски центар) 

на р.Отиња Л=38 м

 Општина Штип 9.805.593,00 Изградена платформа

Реконструкција  на дел од кровот 

(БлокА-рамен кров) со нова коса 

кровна конструкција и 

реконструкција на постојана коса 

кровна конструкција (Блок Б) на 

згрдата  на Општина Штип

 Општина Штип 1.084.835,00 Реконструиран дел од кровот 

(БлокА и нова кровна 

конструкција и реконстуирана 

постојна коса кровна 

конструкција Блок Б на згрдата  

на Општина Штип

Изградба на фонтана на мал 

плоштад  во Општина Штип

 Општина Штип 1.691.643,00 Изградена фонтана на мал 

плоштад во Општина Штип

1.3. Транспорт, комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Надградба на асфалт на дел од 

ул.Крушевска Република и 

асфалтирање  на крак на 

ул.Крушевска Република (бр.22-24) 

Населба Баби 5

 Општина Штип 449.712,00 Надграден асфалт на дел од 

улица Крушевска Република и 

асфалтиран крак на 

ул.Крушевска Република (бр22-

24)

Надградба на асфалт на дел од 

ул.Иво Лола Рибар (од бр.84 до спој 

со ул.Борис Кидрич)

 Општина Штип 461.250,00 Надграден асфалт на дел од 

Иво Лола Рибар ( од бр.84 до 

спој со ул.Борис Кидрич)

Надградба и обнова на асфалт на 

ул.5-та Партиска Бригада 

 Општина Штип 994.517,00 Надграден и обновен асфалт на 

ул.5-та Партиска Бригада

Надградба на асфалт на дел од 

ул.Ѓорѓи Петров

 Општина Штип 338.822,00 Надграден асфалт на дел од ул. 

Ѓорѓи Петров

Електрична инсталација за 

осветлување на улица 6 и 7 во 

населба “Баби “во општина Штип

 Општина Штип 402.998,00 Електрична инсталација за 

осветлување на улица 6 и 7 во 

населба Баби во општина Штип

Асфалтирање на пристапни  улици 

во нас.Горна Железничка Л=300 м

 Општина Штип 647.239,00 Асфалтирани пристапни  улици 

во нас.Горна Железничка

Изградба на пристапен пат за 

викенд нас.Суитлак од км (0+000.00 

до км 1+119.79)

 Општина Штип 5.551.754,00 Изграденi 1,119 km 

1.3.2. Подобрување на 

транспортните услуги и 

мобилноста

Изградба на пешачка патека - 

тротоар на улица Асном од левата 

страна на влезот во с.Чешиново

БРР/ Општина 

Чешиново-Облешево

4.393.436,00 Изградена инфраструктура на 

влезот во с.Чешиново

Покрај изградбата на 

тритоарот поставена е и 

урбана опрема клупи и корпи 

за отпадоци

1.3.4. Градење на 

функционално-просторни 

структури

Детален урбанистички план за 

место викано Ила

Општна Виница 356 085,00 Изработен ДУП на 19,30 ха

1.3. Транспорт, комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа



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

Изработка на 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:Општините 

Кочани, Чешиново-

Облешево, 

Карбинци, Пехчево, 

Зрновци и 

Македонска 

Каменица

11.443.047,00 Изработени и усвоени 22 

предлог-урбанистички планови 

за села во 6 општини во ИПР.                       

Заклучно со 31.12.2018 год. 

од страна на комисиите од 

сите 6 општини се усвоени 

предлог урбанистичките 

планови за села.                                          

10 УПС за села се поднесени 

во МТВ за добивање на 

согласности.                           

12 УПС се поднесени во 

МЖСПП, сектор за води за 

добивање на согласности.  

Проектот е финансиран од 

АФПЗРР

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 

Изградба на канализационен систем 

со пречистителна станица за 

отпадни води во туристичката 

населба Равна Река Пехчево.

Европска 

инвестициона банка

15.067.500,00 Изградена пречистителна 

станица

Изградба на мост на река зрновка 

во с.Зрновци

општина Зрновци 220.636,40 Изграден мост на река Зрновка

Изградба на Локален пат  од м.в 

Крушка до с.Полаки - прв дел

Општина Кочани 4.000.000,00 Изграден локален пат во 

должина од 0,8 км

БРР и Општински буџет

Рачно асфалтирање на прекопи и  

ударни дупки на локалните патишта 

во општината

Општина Чешиново-

Облешево

905.650,00 Подобрени услови за движење 

на взоачите и пешаците

Изведба на бунар за подобрување 

на водоснабдувањето на село 

Споанчево со изведба на цевковод 

за поврзување на бунарот со 

резервоарот

ИПА Рурална 

инфраструктура / 

Општина Чешиново-

Облешево

1.628.659,00 Изведен бунар и поврзан со 

резерварот

1.4.2

Подобрување на условите 

за живот и работа во 

местата со специфични 

развојни потреби.

Асфалтрање на улица во с. Блатец Општна Виница 433 746,00 Асфалтирани 175  m



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.4.2

Подобрување на условите 

за живот и работа во 

местата со специфични 

развојни потреби.

Проширување на два моста на 

патот Чешиново-Соколарци и 

изработка на пропусти над 

каналетки на пат Облешево-

Спанчево

Општина Чешиново-

Облешево

354.000,00 Подобрени услови за движење 

на патните правци Чешиново-

Соколарци и Облешево-

Спанчево 

Изработка на набљудувачница за 

птици во с.Уларци

Еуро Натур 212.280,00 Зголемен број на туристи за 3%

Изработка идејно решение за 

макета на белиот штрк

Општина Чешиново-

Облешево

60.000,00 Избрано идејно решение Идејното решение е дел од 

Проектот за еко етно парк во 

општина Чешиново-

Облешево

Изработка на техничка 

документација за изградба на 

атмосферска канализација во 

населените места Теранци, 

Кучичино, Бурилчево и Жиганци

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање / 

Општина Чешиново-

Облешево

529.820,00 Изработена техничка 

документација

Реконструкција на простор за 

канцеларија на Центарот за 

социјални работи од Кочани, во 

Облешево

Министерство за 

труд и социјална 

политика

Подобрени услуугите во делот 

на социјалната сфера за 

жителите на општина Чешиново-

Облешево

Проект за општинско-корисна 

работа „ Градиме заедничка иднина“ 

УНДП 270.000,00 Подобрена грижата за стари 

лица 

Доизградба на локален пат Турија-

Трстија

Општина Делчево и 

Биро за регионален 

развој

2.000.000,00 Изградени 400 м

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.



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Реконструкција на кров и комплетна 

нова столарија

ООУ "Кирил и 

Методиј"

3.350.959,00 Реконструиран кров

Училишна опрема, опрема  на 

кабинети и техничка опрема

ООУ "Кирил и 

Методиј"

2.240.854,00 Подобрен образовен процес за 

20%

Набавка на компјутерска опрема и 

телевизори

СОУ "Миле Јаневски 

Џингар"

303.332,00 Набавена компјутерска опрема и 

телевизор

Набвка на разгласен систем и 

наставни помагала

СОУ "Миле Јаневски 

Џингар"

63.900,00 Набавен разгласен систем

Реновирање на три училници и  нов 

кабинет по природа

СОУ "Миле Јаневски 

Џингар"

431.237,00 реновирани три улилници и 

Изграден кабинет по природа

Набавка на автоматска машина за 

чистење на под

СОУ "Миле Јаневски 

Џингар"

123.600,00 Набавена машина

Оградување на спортското 

игралиште и нова ПВЦ врата на 

мала спортска сала

СОУ "Миле Јаневски 

Џингар"

62.600,00 Оградено игралиште 

Реконструкција на спортско 

игралиште

Рудник САСА Реконструирано игралиште Донација

Комплетно опремени 5 училници Рудник САСА Опремени 5 училници Донација

Реконструкција на кровна 

конструкција на училишна зграда во 

село Умлена.

Општина Пехчево 1.200.000,00 Реконструиран кров

Реконструкција на културен дом во 

село Панчарево

Биро за регионален 

развој

2.141.622,00 Реконструиран културен дом

Реконструирани и асфалтирани 

игралишта на ООУ Никола Карев 

Пробиштип

ООУ Никола 

Карев/Општина 

Пробиштип

Подобрени услови за непречено 

одвивање на наставата по 

физичко образование

Замена на дел од старите прозорци 

со нови ПВЦ во ООУ Никола Карев

ООУ Никола 

Карев/Општина 

Пробиштип

Пименети мерки за енергетска 

ефикасност на зграда на 

училиште во Пробиштип

Реконструкција на игралиште на 

ПОУ Кирил и Методиј во Злетово

Општина 

Пробиштип/ООУ 

Браќа Миладиновци

Подобрување на условите за 

изведување на наставата по 

физичко образование, 

подобрени услови за спортски 

активнсоти

Реконструкција на влезот на ПОУ 

Кирил и Методиј во Злетово

Општина 

Пробиштип/ООУ 

Браќа Миладиновци

Подобрен пристап на учениците 

во ПОУ Кирил и Методиј 

Злетово

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

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   



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Обезбедување на дидактички 

материјали за првачињата во 

општина Пробиштип

Општина Пробиштип Унапредена и подобрена 

настава 

Воведување на спортски активности 

за ученици од прво до петто 

одделение на часовите по физичко 

воспитание и образование

Општина 

Пробиштип/МТСП/УС

АИД

Унапредена настава по физичко 

образование

Обезбедување на 6 прочистувачи на 

воздух во детската градинка Гоце 

Делчев

Општина Пробиштип Подобрени услови за престој на 

децата од градинката

Спортска сала во ОУ Славчо 

Стојемнски - Виница

Министерство за 

образвонаие / 

општина Виница

25 000 000,00 Спортса сала со површина од 

400 м 2

Завршните работи треба да 

се реалзираат до крајот на 

годината

Реконструкција на Бели мугри Општина Кочани 14.000.000,00 Реконструирана зграда на домот 

на култура

Министерство за култура

Со младите во заедничка зелена 

идина

ЦРИПР, Општина 

Штип, МЛС-БРР

4.696.714,00 Изградени 10 %

Санација на дел од санитарни 

простории

Здравствен дом Гоце 

Делчев

200.000,00 Санирани 25% од санитарни 

простории

Мобилни амбуланти за помош на 

лица од ранливите категории

Општина Кочани 1.200.000,00 Ангажирани 7 стручни лица во 2 

мобилни амбуланти

Министерство за здравство и 

МТСП

2.2.2. Економско 

искористување на 

опремата и знаењето во 

здравството за 

привлекување на пациенти 

од странство

Набавка на медицинска опрема за 

потребите на Здравен дом „Гоце 

Делчев“ Делчево

Општина Делчево, 

фондација Salvation 

Army  Шведска

18.450.000,00 Подобрени здравствени услуги 

за 20%

Проект ,,Нови социјални услуги во 

општина Пехчево,, 

УНДП програма за 

општинско корисна 

работа ,акционен 

план за активни 

политики и мерки за 

вработување на 

Влада на РМ

1.284.400,00 Подобрени социјални услуги за 

10%

Адаптација на училница за ран 

детски развој во подрачно

училиште вос.Лески

Општина 

Виница/УНИЦЕФ

571. 072,00 Адптирана училница

Општокорисна работа Општина Кочани 648.000,00 Ангажирани 8 невработени лица 

за работа во училишта за деца 

со посебни потреби

УНДП

2.1.1. Реконструкција и 

изградба на згради за 

училишта, училишни и 

студентски домови   

2.1. Подобрување на 

просторните услови и 

опременоста на училиштата 

во регионот 

2.2.Подобрување на условите 

во здравствените установи во 

регионот

2.2.1. Модернизација на 

постојните и изградба на 

нови здравствени објекти 

посебно на оние во 

руралните делови на 

регионот 

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 



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Ран детски развој Општина Кочани 950.000,00 Отворени на два центри за ран 

детски развој                              

(еден во Кочани и еден во  

с.Тркање) 

УНИЦЕФ

Проект “Инклузија на деца Роми во 

детските градинки

МТСП, Ромски 

едукативен фонд, 

Општина Штип, 

детска градинка 

Астибо

120.000,00 инклузивни 30 деца од ромска 

националност во детската 

градинка Астибо

Акциски план за роми за 2019-2020 РОМАКТЕД Совет на 

Европа

Изготвен Акциски план за роми

Општинсо корисна работа Општина 

Штип,Агенција за 

вработување, Центар 

за социјална 

работа,МТСП УНДП

465.000,00 10 лица од социјално ранливи 

категории стекнати со вештини  

работно искуство за полесно 

вклучување на пазарот на 

трудот- во тек

2.3.2.Побрување на грижата 

за стари лица во регионот

Грижа за стари и изнемоштени лица 

и лица со инвалидитет

УНДП 100 ЛИЦА ГИ КОРИСТТЕЛЕ 

УСЛУГИТЕ ОД ПРОГРАМАТА

2.3.3. Изградба на центри за 

згрижување и повремен 

престој на лица,  дом за 

сместување на лица 

бездомници, народна кујна 

за социјални случаи

Адаптација со премнамена на објект 

Дом за стари лица 2 фаза 

(ОЈУСЗСЛ Др Иван Влашки Берово)

ОЈУСЗСЛ Др Иван 

Влашки Берово и 

МТСП

3.000.000,00 2 дел за нови 15 лица за 24 

часовна грижа на стари лица 

Зголемување на капацитетот за 

100% вкупно 30 лица  во двата 

објекти

Иградбата е од срдства на 

Домот, а опремата и 

материјалите од МТСП

 Изготвен и Усвоен од Совет на 

општина Штип

Локален Акционен план на Општина 

Штип во областа на 

вработување,домување,образовани

е, здравство и жената ромка 2017-

ГИС, Општина Штип 

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 



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

БИО Отпад Универзитет Гоце 

Делчев/Општина 

Пробиштип

17.000.000,00 Подобрено управувањето со био 

отпад 

Изградба на главна водоводна 

мрежа

Јавно претпријатие 

Камена Река

 Изградени 14.35 км

Дистрибутивна мрежа Јавно претпријатие 

Камена Река

Изградени 11.08 км

Зголемување на капацитетот на 

пречистителната станица и 

реконструкција на стара пумпна 

станица во с.Ратавица

Општина 

Пробиштип/Влада на 

РМ

73.800.000,00 Зголемен капацитет на 

пречистителна станица за 20%

Изградба на водоводна мрежа во 

урбан блок 7.5

Општина Пробиштип Изградена нова водоводна 

мрежа во урбан блок 7.5, 

подобрени услови за 

водоснабдување

Филтер станица за вода за пиење 

во село Трсино

Општина Виница/ 

Свестска банка 

7 044 363,00 Изградена филтер станица

Промена на водоводни азбестни 

цевки со полиетиленски цевки во 

градот 

Општина Виница 6 .500,000,00 Поставени полиетиленски цевки 

во

должина од 3698м

Изградба на пречистителна станица Општина Кочани 1.070.100.000,00 Во тек е изградба на објектот Одобрените средства  се 

реализираат преку SECO

Изведени се 1827м нови водоводни 

линии и реконструирани 272м веќе 

постоечки водоводни линии За 

подобрување на квалитетот на 

водоснбдувањето ЈП Исар 

инвестираше во реконструкција-

бушење и изградба на два бунари 

во локалитетот Штипско езеро , 

изведба на нови водоводни врски за  

бунарите, ОД110 со должина од 

50м´, ОД160 со должина од 50м´ и 

ОД225 со должина од 310м´

Општина Штип 24.978.771,00 Изведени се 1827м нови 

водоводни линии и 

реконструирани 272м веќе 

постоечки водоводни линии За 

подобрување на квалитетот на 

водоснбдувањето ЈП Исар 

инвестираше во реконструкција-

бушење и изградба на два 

бунари во локалитетот Штипско 

езеро , изведба на нови 

водоводни врски за  бунарите, 

ОД110 со должина од 50м´, 

ОД160 со должина од 50м´ и 

ОД225 со должина од 310м´

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина

3.2. Заштита на водните 

ресурси

3.2.1.  Подобрување на 

водоснабдувањето 



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 

Физибилити студија за изградба на 

колекторски систем и прочестителна

станица

Швајцарската 

агенција за обнова и 

развој/општина 

Виница

8.550.000,00 Изработена физибилити студија Во тек е изработката на 

студијата 

Поставување на енергетски 

ефикасни светилки на градскиот 

плоштад

Општина Пробиштип 1.700.000,00 Поставени нови канделабри со 

енергетски ефикасни светилки 

подобрени услови за движење 

на граѓаните на градскиот 

плоштад

Реконструкција на електрична 

инсталација за осветлување на 

улиците Тодор Александров и Кочо 

Рацин

Општина Пробиштип Подобрена електрична 

инсталација за осветлување на 

ул.Тодор Александров и Кочо 

Рацин

Фотоволтаични панели во

ПОУ Никола Парапунов, с. Трсино

Општина 

Виница/Светска 

банка 

1.538,000,00

Енергетска ефикасност на

интернатската зграда за деца со

посебни потреби во Блатец

ЦРИПР 2.065.500,00 Намалена потрошувалка на ЕЕ 

за 30%

Во тек 

Енергетско ефикасно осветлување 

во Делчево

ИПА , Општина 

Делчево

12.054.000,00 Намалена потрошувалка на ЕЕ 

за 30%

Студиско патување за заштитени 

подрачја

МЕД/ЦРИПР, 

Фармахем,општини 

од ИПР

1.000.000,00 Запознати 35 учесника за 

заштитени подрачја

Јакнење на капацитетите на 

претставниците од ЦРИПР и 

општините од ИПР 

ЦРИПР, 

Фармахем,општини 

од ИПР

20.000,00 Изработен план за зајакнување 

на капацитетит

Првична заедничка работилница  за 

Јакнење на капацитетите на 

претставниците од ЦРИПР и 

општините од ИПР 

МЕД/ЦРИПР, 

Фармахем,општини 

од ИПР

125.085,00 Посетен национален парк 

галичица, Зајакнати капацитети 

на 15 учесника

Зајакнување на капацитетите на 

вработените во ЦРИПР и 

општините - Учество на Еуропарк 

2018 конференција во Шкотска

ЦРИПР/општина 

Македонска 

Кменица/Фармахем

190.295,00 Обучени 2 лица

Прв состанок на работната група за 

Регионален план за управување со 

шумите

Фармахем 150.000,00 Зајакнати капацитети на 20 луѓе

Заелени згради за заедничка зелена 

иднина

Носител на проектот 

ЦРИПР; Партнер 

Обласна 

Администрација 

Благоевград,       

13.882.333,00 1. Спроведени 4 прес 

коференции во Кочани и 

Благоевград;

2. Спроведени 2 дводневни 

обуки за климатски промени и 

Проектот е финансиран од 

INTERREG IPA Програмата 

за прекугранична соработка 

помеѓу Р. Македонија и Р. 

Бугарија 2014-2020

3.3. Одржливо користење на 

енергијата

3.3.1. Искористување на 

потенцијалите за 

производство на енергија 

од обновливи извори

3.3.2 Намалување на 

потрошувачката на енергија

3.4. Климатски промени и 

заштита на биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката разновидност



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

Заелени згради за заедничка зелена 

иднина

Носител на проектот 

ЦРИПР; Партнер 

Обласна 

Администрација 

Благоевград,       

13.882.333,00 1. Спроведени 4 прес 

коференции во Кочани и 

Благоевград;

2. Спроведени 2 дводневни 

обуки за климатски промени и 

Проектот е финансиран од 

INTERREG IPA Програмата 

за прекугранична соработка 

помеѓу Р. Македонија и Р. 

Бугарија 2014-2020
Промоција на природните вредности МЕД/ЦРИПР, 

Фармахем,општини 

од ИПР

Дебетна емисија, радио емисии, 

тв емисии

Старите вековни дрвја во Малеш и

Пијанец

ЦРИПР/Фармахем/Б

ФОР

421.714,00 Изработен концепт

Теренска посета



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 

Изградаба на Зелен пазар во 

Берово

Општина Берово 10.701.000,00 Изграден покриен зелен пазар 

со површина од 1.700 м2

Проект се реализира преку 

Министерството за финансии 

со средства од ЕУ ИПА 

грантот за рурална 

инфраструктура

4.2.Подобрување на 

капацитетите во 

земјоделството и промоција 

на земјоделството и 

руралниот развој  

4.2.1.  Подобрување на 

капацитетите на човечките 

ресурси во земјоделието

Формирање на Локални Акциони 

Групи (ЛАГ-ови) во ИПР

Општините од ИПР, 

НВО, МЗШВ, Бизнис 

сектор

180.000,00 Формирани и регистрирани 3 

(три) Локални Акциони Групи во 

ИПР

ЛАГ Брегалница, ЛАГ Малеш-

Пијанец и ЛАГ Плачковица 

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

Изградба на информативен центар 

за туристичка логистика и летна 

сцена за културни настани.

Проект за 

меѓугранична 

соработка со 

Брезница Р.Бугарија 

27.675.000,00 Изграден инфо центар

Фестивал на дувачки оркестри 

Пехчево 2019

Општина Пехчево 1.000.000,00 Одржан фестивал

Традиционална регионална средба 

Царев врв

ЕД Здравец 2002 Одржана средба Во соработка со НЗ од Крива 

Паланка

Традиционална манифестација 

Бабина баница

ЕЛС М.Каменица Спроведена манифестација Во соработка со Здружение 

на пензионери

Традиционална меѓугранична 

средба Руен

ЕД Здравец 2002 Одржана средба Во соработка со ПД Осогово-

Ќустендил и ПД Руен - Крива 

Паланка
Каменичко културно лето ЕЛС М.Каменица Одржано културно лето Во соработка со Рудник Саса 

и КИЦ Романса

Ден на дијаспората, манастирски 

комплекс Еленец

ЕЛС М.Каменица Одржан ден на дијаспората

Работилница за размена на 

искуства за номинација на Геопарк 

Лесново во глобалната мрежа на 

геопаркови на УНЕСКО

ЦРИПР/Фармахем 123.905,00 Запознати со принципите на 

еден геопарк 25 луѓе

Зајакнувавање на капацитетите 

посета на геопарк Белоградчик 

Бугарија 

ЦРИПР/Фармахем/оп

штина Пробиштип

76.290,00 Зајакнати капацитети на 2 

двајца

5.1.2 

Изготвување на стратешки 

документи во туризмот

Основана локална акциона група 

,,Малеш-Пијанец,,

Пехчево,Берово,Дел

чево

Основана акциона група

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

5.1.1

Мапирање и валоризација 

на природното и културно  

наследство

5.1

Развој на селективни видови 

на туризам (планински, 

рурален, културен и спа 

туризам)



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Изградба на спомен обележје на 

местото на загинување на Никола 

Карев-Свиланово

ЦРИПР/Општина 

Кочани/БРР

5.954.492,00 Изградено и уредено спомен 

обележје

БРР

Реконструкција на дел од 

регионалниот пат до Пониква

Општина Кочани 102.000.000,00 Асфалтиран регионален пат во 

должина од 11 км

ЈП за државни патишта

Етно – еко парк Чешиново-

Облешево

ЦРИПР/Општина 

Чешиново-

Облешево/фармахем

600.000,00 Избрана макета на штрк

Изработена техничка 

документација

5.1.4

Обезбедување на 

информации, 

сигнализација и 

визуализација на 

туристички атракции

Промоција на природните вредности 

на Лесновскиот кратер“ за фаза 

“Изработка на информативни табли 

и патокази”

ЦРИПР/општина 

Пробиштип/Фармахе

м

252.860,00 Поставени 6 табли и 11 патокази

5.1.5

Дизајнирање на 

препознатлива регионална 

туристичка понуда   

Oдржливо управување со 

природните ресурси во микро 

регионот Пијанец-Малеш“- фаза2

Општина 

Делчево/Пехечево и 

Берово

2.749.900,00 Зголемено медиумско присуство 

за 20 % во регионот Пијанец-

Малеш

- Зголемена посета на регионот 

од најмалку 10% на ученици, 

студенти и други 

заинтересирани страни

- Посетеност на веб порталот од 

најмалку 500 заинтересирани 

страни месечно

- Зголемување на посетеноста 

за најмалку 20%  на веќе 

завршените проекти 

финансирани од страна на 

Програмата за зачувување на 

природата и понатамошна нивна 

промоција.

5.2. Зајакнување на 

институционалните и човечки 

капацитетите за развој во 

туристичкиот сектор   

5.2.1 Едукација, обуки, 

размена на искуства и 

позитивни примери во 

туризмот

Работилници со претставниците на 

координативното тело

ЦРИПР/Општини/фа

рмахем

30.000,00 Одржани 2 работилници

учество на 28 претставници

5.1

Развој на селективни видови 

на туризам (планински, 

рурален, културен и спа 

туризам)

5.1.3

Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура 

5.1

Развој на селективни видови 

на туризам (планински, 

рурален, културен и спа 

туризам)



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

5.2.2. Формирање на 

кластери за туризам

Воспоставување на координативно 

тело за развој на туризмот во ИПР 

ЦРИПР/Општини/фа

рмахем

Иницијален состанок,

Воспоставено тело,

номинирани лица,

нацрт верзија на план за 

активности 

Изработил: Емил Василев
Центар за развој на Источен плански регион

Раководител

Драгица Здравева


