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1. Вовед 

 
Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" број 63/2007 
и 187/2013) заедно со регулативата во неколку други сектори ја сочинуваат 
основата на идниот развој на Република Македонија. Стратегијата за регионален 
развој на Република Македонија за периодот 2009 - 2019 ("Службен весник на РМ" 
број 119/2009) и Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален 
развој за периодот 2013 - 2015 ("Службен весник на РМ" број 122/2013 од 
04.09.2013) се првите документи кои го сочинуваат планот за интервенции во 
поддршката на регионалниот развој во Република Македонија. 
 
Врз основа на Програмата за развој на Источниот плански регион 2009-2014, овој 
предлог - Акционен план (понатаму во текстот Акционен план) ги претставува 
приоритетите за развој на Источниот плански регион во 2014 година. 
 
Целта на овој план е да овозможи транспарентност во претставувањето на 
развојниот пристап и политика, да ја информира општата јавност во Источниот 
плански регион и пошироко за главните прашања во развој на регионот во 2014 
година и да овозможи координирање на активностите на различните 
заинтересирани страни на централно, регионално и локално ниво за 
регионалниот развој на Источниот плански регион. 
 
Правната рамка за Акциониот план за спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион во 2014 година е во Законот за 
рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" бр. 63/2007 и 187/2013) 
кој го дефинира Акциониот план како краткорочен оперативен документ, во кој се 
утврдуваат носители, финансиски средства и временска динамика за реализација 
на проекти. Основата за подготовка на Акциониот план за спроведување на 
Програмата за развој на Источниот плански регион 2009-2014 е утврдена во член 
20 од Законот за рамномерен регионален развој, кој предвидува донесување на 
едногодишен Акционен план за спроведување на Програмата за развој на 
планскиот регион од страна на Советот за развој на планскиот регион. Членот 26 
од истиот закон предвидува Центарот за развој на планскиот регион да го 
изработи предлог-акциониот план за спроведување на Програмата за развој на 
планскиот регион. 
 
Содржина на Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на 
планскиот регион е уредена со Правилникот за Методологијата за изработка на 
планските документи за регионален развој. ("Службен весник на РМ" бр. 
102/2009). 
 
Членот 24 од оваа Методологија дефинира дека Акциониот план за спроведување 
на програмата за развој треба да содржи: 
 

 Стратешки цели, приоритети и мерки за спроведување на приориотетите на 
           регионалниот развој; 

 Индикатори за следење на спроведувањето на мерките на регионалниот 
развој; 

 Надлежна институција за спроведување на мерките на регионалниот 
развој; 

 Индикативна финансиска табела за висина на трошоците и извори на 
финансирање на регионалниот развој. 

 



Акциониот план на Центарот за развој на Источен плански регион за 2014 година, 
претставува документ, чии појдовни основи се Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2009-2014 и Акциониот план на Центарот за развој на Источниот 
плански регион за 2013 година. Истиот е изработен во согласност со 
Методологијата за изработка на плански документи за регионалниот развој 
("Службен весник на РМ" бр. 102/2009). Тимот кој го водеше процесот на 
подготовка и изработка на Акциониот план беше составен од вработените во 
Центарот за развој на Источниот плански регион, вработените во канцелариите за 
локален економски развој во општините во состав на регионот  и претставници од 
останати невладини организации и институции од Источниот плански регион. 
Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот 
(Брегалнички) плански регион во 2014 ги содржи сите неопходни оперативни 
чекори за имплементација на приоритетите и целите во 2014 година како и 
финансиската рамка која треба да биде покриена од буџетските средства на 
Владата на Република Македонија (Министерство за локална самоуправа – Биро 
за регионален развој) наменети за рамномерен регионален развој, средства од 
Програмите на линиските министерства, средства од предпристапни фондови на 
Европската унија како и средства од донации. 
  
Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот 
плански регион за 2014 година е претставен преку табеларен приказ кој ги 
следи стратешките (среднорочните) цели и приоритети на Програмата за развој 
на Источниот плански регион 2009-2014 и дава преглед на мерките и 
активностите кои ги планира Центарот за развој на Источниот плански регион за 
остварување на стратешките цели предвидени со Програмата, како и 
соодветните индикатори за изведба. Исто така Акциониот план ја содржи и 
планираната временска рамка за спроведување на активностите во текот на 
2014 години, како и индикативните потребни ресурси и финансиски средства за 
имплементација на активностите, вклучувајќи ги и можните извори за 
финансирање и носителите на активностите. Потребните ресурси и финансиски 
средства, како и изворите на финансирање и одговорните за реализација на 
активностите кои се вклучени во Акциониот план се само проценка за потребите 
на планирањето. Вистински потребните ресурси и финансиските средства ќе се 
одредат во процесот на изработката на проектните апликации и во процесот на 
изработка на тендерските документации за имплементација на проектите, кога ќе 
се располага со повеќе информации. 
 
Во акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот 
плански регион за 2014 година се вклучени проекти кои се планира да се 
реализираат директно преку Центарот за развој на Источниот плански регион во 
координација со партнерските општини, проекти предвидени во програмите на 
линиските министерства и проекти од останати чинители кои учествуваат во 
реализација на зацртаните цели и приоритети во Програмата за развој на 
Источниот плански регион. 
 
 

2. Стратешки цели, приоритети, мерки и индикатори за спроведување на 
Програмата за развој на Источен плански регион во 2014 година 

 
Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион  упатува на 
крајната цел што треба да се постигне.  
 
Визијата е: Источниот плански регион - посакувано место за живеење, 
препознатливо по динамичниот економски развој и бројните инвестиции, 



квалитетната инфраструктура, напредното земјоделство, чистата животна 
средина, употребата на обновливи извори на енергија, богатата туристичка 
понуда и културното наследство. 
 
Врз основа на дефинираната Визија, како и стратегиската политика за регионален 
развој на Источниот плански регион, произлезена од анализата на SWOT 
факторите - поддршка на можностите за развој на регионот и надминување 
на слабите страни - се дадени стратешките цели за развој на Источниот плански 
регион со главните приоритети во периодот 2009-2014 година. 
 
Среднорочните (стратешки) цели и главни приоритети преку кои ќе се придонесе 
за спроведување на поставената визија се прикажани во Табела број 1. 
 
Реализирањето на овие цели, може да се случи единствено преку партнерство 
помеѓу сите зинтересирани страни за регионалниот развој, како и со фокусирани 
активности врз основа на ресурсите во регионот, надворешните инвестиции и 
привлекувањето на средства од национални и меѓународни програми и фондови. 
Исто така, Јавно-приватното партнерство треба да биде еден од основните 
механизми за поврзување на јавниот и приватниот интерес во процесот на социо-
економски развој на Источниот плански регион. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 1 

 Стратешки цели Приоритети 

1 Зголемено нивото на економска развиеност на 
Источниот плански регион 
 

1.1. Бизнис и производство 

1.2. Маркетинг и промоција 

2 
 

Модерна инфраструктура во Источниот плански 
регион и изградени функционално-просторни 
структури 
 

2.1.     Подобрување и развој на транспортната инфраструктура,  

2.2.    Подобрување на водоснабдувањето и одведување на отпадната               
вода 

2.3.  Интеграција на информатичко-комуникациската технологија (ИКТ) 

2.4.  Градење на функционално-просторни структури 

 

3 Зголемени инвестиции во регионот 
 

3.1. Зголемување на странски инвестиции во Источниот плански регион 

4 Источен регион позната туристичка дестинација 4.1. Користење на природното и културно-историското наследство во 
функција на развој на туризмот 

4.2. Подобрување на туристичката инфраструктура 

4.3. Развој на човечките ресурси во туризмот 

4.4. Подобра промоција и маркетинг 

5 Конкурентен земјоделски сектор 5.1. Зголемување на приходите на земјоделците 

5.2. Подобрување на пласманот на земјоделските производи 

5.3. Подобрување на инфраструктурата во земјоделието, 

6 Обезбедување на здрава животна средина 6.1. Воведување на регионално управување со отпадот, 

6.2. Одржливо користење и производство на енергија, 

6.3. Заштита на биодиверзитетот 

7 Унапредување на социјалниот развој 7.1. Социјална кохезија 

 
 
 
 



3. Надлежна институција за спроведување на мерките на регионалниот 
развој 
 

Носителите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој 
како и улогата и одговорностите на различните учесници во процесот на 
планирањето и спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански 
регион, се дефинирани со Законот за рамномерен регионален развој: 
 

 Владата на Република Македонија;  

 Советот за рамномерен регионален развој на Република 
Македонија;  

 Министерството за локална самоуправа и  

 Советот за развој на Источниот плански регион. 
 
Во планирањето на регионалниот развој и спроведувањето на планските 
документи за регионален развој учествуваат:  
 

 Бирото за регионален развој;  

 Центарот за развој на Источниот плански регион и  

 Единиците на локалните самоуправи во состав на Источниот плански 
регион: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, 
Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и 
Штип. 

 
Советот за развој на Источниот плански регион е одговорен за развојната 
политика на планскиот регион преку креирање на планските документи за 
развој на регионот, координација на носителите на развојот во регионот, како и 
промовирање на прекуграничната соработка со региони од други држави.  
 
Центрот за развој на Источниот плански регион има улога на оперативно 
тело чија основна функција е подготовка и реализација на планските документи 
за развој на Источниот плански регион. Центрите за развој за својата работа 
одговараат на Советите за развој на планските региони. 
 
Единиците на локалната самоуправа: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, 
Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-
Облешево и Штип заеднички треба да учествуваат во подготовката и 
имплементацијата на регионалните проекти, но истовремено да подготвуваат и 
спроведуваат проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и 
развој на селата кои се наоѓаат на нивна територија. 
 
Со цел максимално да се користат расположивите финансиски ресурси за 
регионален развој, сите надлежни институции за спроведување на мерките за 
регионален развој треба да остварат висока меѓусебна координација и взаемна 
соработка при креирањето и реализацијата на проектите од значење за 
регионот. 
 
Акциониот план за спроведување на Програмата за регионален развој на 
Источниот плански регион за 2014 година ја претставува првата рамка за 
воспоставување и развој на системот за поддршка на регионалниот развој во 



Источниот плански регион и основа за соработка со линиските министерства, 
донаторите и другите чинители заинтересирани за вклучување во процесот на 
реализација на стратешките цели предвидени со Програмата за регионален 
развој на Источниот плански регион 2009-2014 година.  
 
 
 
 

4. Индикативни извори на финансирање на регионалниот развој 
 

Согласно Членот 27 од Законот за рамномерен регионален развој ("Службен 
весник на РМ" бр. 63/2007), како извори на финансирање на регионалниот 
развој се јавуваат: 
 
1. Буџетот на Република Македонија, 
2. Буџетите на единиците на локалната самоуправа, 
3. Расположивите фондови на ЕУ, 
4. Други меѓународни извори, 
5. Донации и спонзорства од физички и правни лица и 
6. Други средства утврдени со закон. 
 
Во членот 28 од истиот закон се дефинирани следните инструменти за 
поттикнување на регионалниот развој: капитални влогови; неповратни 
грантови; финансирање и кофинансирање на подготовка на анализи, студии, 
плански документи и акциони планови; финансирање на градењето на 
институционалните капацитети за регионален развој на Република Македонија, 
како и државна помош во вид на заеми под поволни услови, гаранции за заеми, 
осигурување на кредити, даночни олеснувања, субвенции и други инструменти, 
согласно закон. 
 
Со Одлуката за класификација на планските региони според степеност на 
развиеност за периодот 2013-2017 ("Службен весник на РМ" бр. 88/2013) со 
која планските региони се класифицирани врз основа на Одлуката за поблиски 
критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на 
планските региони ("Службен весник на РМ" бр. 88/2013), Источниот плански 
регион се наоѓа на трето место по развиеност од плански региони. Предвидено 
е Источниот плански регион да добива 11,3% од вкупните расположиви 
средства кои, на годишно ниво, ќе се издвојат од Буџетот на Република 
Македонија. 
 
Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на Владата 
на Република Македонија кои се превземаат за реализација на стратешките 
приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во повеќе документи 
на Владата на РМ. Средствата за финансирање на владините програми се 
обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од Светската банка 
и други меѓународни финансиски институции. Утврдените владини програми се 
усогласуваат со редовните активности на одделните министерства со давање 
на приоритет за нивното финансирање. Со фискалната политика утврдена во 
Буџетот за 2014 година ќе се обезбеди имплементација на програмите за 



регионален развој за 2014 година, континуитет во реализацијата, како и 
следење на успешноста во исполнувањето на стратешките приоритети. 
 

5.  Акционен план за 2014 година за спроведување на Програмата за 
регионален развој на Источниот плански регион 2009-2014 година  

 
 
Акциониот план за 2014 година е основа за следење на имплементацијата на 
Програмата за развој на Источниот плански регион 2009-2014 година и основа 
за мерење на перформансите на Центарот за развој на Источниот плански 
регион во реализацијата на проектните активности. Во табела број 2 се дадени 
потребните финансиски средства за реализација на планираните активности 
(проекти) во 2014 година, групирани според стратешките цели и приоритети 
дадени во Програмата за развој, додека во табеларниот дел од планот детално 
се прикажани сите планирани проектни активности (проекти) по програми, 
индикаторите, временската рамка, буџетот и носителите на активностите.  
 
Табела бр. 2 
 

 Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Вкупно 

СЦ 1 4.100.000,00 9.307.500,00   13.407.500,00 

СЦ 2 16.500.000,00 102.552.623,00 2.500.000,00 1.500.000,00 123.052.623,00 

СЦ 3 250.000,00    250.000,00 

СЦ 4 3.910.921,00 20.250.000,00  600.000,00 24.760.921,00 

СЦ 5 1.600.000,00 615.000,00   2.215.000,00 

СЦ 6 30.000.000,00 3.500.000,00 39.525.000,00  73.025.000,00 

СЦ 7 54.200.000,00    54.200.000,00 

Вкупно: 290.911.044,00 

 



Реден 

број
Програма Активности Индикатори Времетраење Износ

Носители на 

активности
1.1.1.1. Обука на 

менаџментот на 

претпријатијата

Обука на менаџерите од областа 

на енергетската 

ефикасност(заштеда на енергија), 

Обуки за значењето и 

придобивките од формирање на 

кластери во областа на туризмот.

Обука за управување на проектен 

циклус.

Број на посетители, 

Број на одржани обуки

2014-2016 700.000,00 ЦРИПР, 

Регионалните 

стопански комори,  

Министерства, 

Општините од ИПР

НВО

Зајакнување на капацитетите на 

ЦРИПР, Совет за РИПР

Број на обуки, 

Број на учества на 

мегународни 

конференции

Размена на искуство помеѓу 

регионите во Македонија (Мрежа 

на раководотели на ЦРР, 

Регионалните 

совети/Регионалните собранија

Одржани состаноци, 

регионални совети и 

собранија

Соработка со регионални развојни 

агенции од Европа.

Број на потпишани 

меморандуми,

Студиски патувања, 

реализирани посети,

Остварени контакти

С.Ц. 1.  Зголемено ниво на економска развиеност на Источниот плански регион

1.1.4.1. ЦРИПР, ГИЗ, УНДП, 

Министерства, НВО, 

SEENORDA

Зајакнување на 

капацитетите на 

советот и 

центарот за 

развој на 

Источниот 

плански регион

2014-2015 2.500.000,00
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

Средба за размена на добри 

практики за МСП и промоција за 

вработување помеѓу 4 Центра

Број на одржани средби

Број на споделени 

искуства

Зајакнување на соработката со 

НВО секторот

Округла маса за 

идентификација на 

регионални иницијативи

Поддршка на вработените од 8-те 

Центри за регионален развој 

Број на одржани средби

Програма за развој на Источен 

плански регион

Изработена програма

Тематско патување Одржано патување

Број на информирани 

градоначалници

Техничка работна група за 

поддршка на Советот за 

памномерен регионален развој

број на одржани средби 2014-2015 ЦРИПР, ГИЗ, Влада, 

МЛС 

Регионално собрание на 

градоначалници од Брегалничко-

Струмички регион

Одржано собрание 2014 ЦРИПР, ГИЗ, 

Општини од ИПР и 

ЈИПР

2014-2015 ЦРИПР, ГИЗ, УНДП, 

Министерство за 

економија, НВО, 

Консултантски куќи

Зајакнување на 

капацитетите на 

советот и 

центарот за 

развој на 

Источниот 

плански регион

1.1.4.1.
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Реден 

број
Програма Активности Индикатори Времетраење Износ

Носители на 

активности

ЛЕР-зајакнување на тимот. Број на обуки

Број на обучени 

поединци

Број на подготвени 

проекти

Број на спроведени 

проекти

Воспоставување на пилот 

тематски регионални експертски 

групи (РАГ)

Број на воспоставени 

РАГ групи

Дефинирани критериуми 

за регионални проекти,

Усвоени критериуми од 

страна на Совети

Приоритизација на 

проектни идеи

Формирање на ЛАГ Иницијативна средба

Одржани работилници

Формиран ЛАГ

1.2.1.1. Поддршка на 

МСП

Стратегија за развој на МСП, Изработена стратегија, 2014 - 2016 9.000.000,00 ЦРИПР, Бизнис 

секторот, Бизнис 

центрите во ИПР

Учество на саеми. Број на МСП учесници 

на саеми број на 

изработени инфо 

материјали 

Консултантски куќи, 

Странски донатори

Подигнување на 

капацитетите на 

единиците на 

локалната 

самоуправа за 

предлагање и 

реализација на 

проекти од 

интерес на 

развојот на 

регионот

2014-2016 900.000,00 ЦРИПР, ГИЗ, ЛЕР, 

консултантски куќи, 

Министерства, УНДП, 

УСАИД,

RRAMURA,

IER, PBKIK, SFG, FI, 

BSC, CCIBC, CESS, 

RRA -BP

1.1.4.2.
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

1.2.1.1. Поддршка на 

МСП

Поддршка на МСП во ИПР за 

економски развој

Програма за обуки на 

МСП

Изработена анализа

2014 - 2016 ГЕСТАЛТ, МАРВЕЛ и 

ЦРИПР, финансиска 

поддршка од ГИЗ 

РЕД

Развивање мрежа на институции 

кои нудат подршка на МСП

Развиена мрежа

1.2.1.1. Поддршка на 

МСП

Поддршка на постоечки и нови 

кластерски иницијативи преку 

воведување на нови алатки за 

поддршка на МСП

Формиран кластер за 

креативна индустрија

Вмрежување на мултимедијални 

центри во прекуграничниот регион - 

Креатива

Изграден 

мултимедијален центар,

Одржани работилници

Одржана прес 

конференција 

Воспоставување на мрежа помеѓу 

жени претприемачи

Разработен концепт

Воспоставена мрежа

Поддршка (обука) на мали/семејни 

бизниси за жени во руралните 

средини

Број на формирани МСП 

во руралните средини

ЕУ, ЦРИПР, општина 

Штип
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

1.2.1.1. Поддршка на 

МСП

„Патот кон кариерата - 

Подобрување на вработувањето 

на жените од етничките 

малцинства во источниот регион“

Број на одржани обуки, 

Број на изработени 

бизнис планови

Број на 

новорегистрирани МСП 

во рурални средини

2014 - 2016 МРФП, МФ, ЦРИПР, ЕУ

Координација со бизнис супорт 

организации

Одржани работилници ЦРИПР, ГИЗ, МЦП

Справување со „Широкопојасен 

интернет јазол“ во руралните 

области во ЈИЕ преку модел на 

ЈПП

Добиен проект

Воспоставен 

широкопојасен интернет 

во руралните области,

Број на обуки за 

користење на интернет

1.Изработени 9 модели 

на ЈПП за широкопојасен 

интернет во руралните 

средини во ЈИЕ.

2.Формиран Центар за 

инзворедност.

3.Потпишан договор за 

ЈПП за широкопојасен во 

општина Македонска 

Каменица

ЦРИПР, AIEC, TP 

ICT, UNI FHJ, CRITC, 

TU Gabrovo, ADEP, 

REG WEST, ICI, 

Vojvodina ICI CI, 

CKM, SIBIU County
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

1.2.1.1. Поддршка на 

МСП

УСАИД проект за микро и мали 

претпријатија

Имплементација на 

практични 

претприемачки програм 

за менаџери и 

претприемачи,

Број на интервенции во 

компаниите и услуги за 

бизнис поддршка за 

локален и регионален 

раст

Основан 

микроинвестициски 

фонд

2014-2015

1.2.1.3. Занаетчиство Учество на занаетчиите на саеми 

и промо денови

Број на учества на саеми

Број на учества на промо 

денови

2014-2015 307.500,00 Здрушение на 

занаетчии, ЦРИПР, 

ГИЗ, Министерство 

за економија

13.407.500,00Вкупно:
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

2.1.1.2. Реконструкција и 

изградба на 

локални патишта

Асфалтирање на патен правец

с. Пантелеј-с. Рајчани со

поврзување со с. Турско

Рударе

Изграден пат од 2,3 км 2014 - 2016 16.500.000,00 ЦРИПР, општина 

Кочани и општина 

Пробиштип

2.2.1.1. Рационално 

користење на 

водата

Проект за управување со сливот 

на река Брегалница

Формирано тело за 

управување со сливот на 

река Брегалница

Изработен план за  

управување со сливот на 

река Брегалница во 

согласност со 

Европската рамковна 

директива за води

2014-2016 100.000.000,00 SECO – Svajcarija,

Влада на РМ,

Општини по текот на 

река Брегалница,

ЦРИПР

2.2.2.1. Систем за

одведување на 

отпадни

води

Продолжување на колекторот на р. 

Брегалница од Делчево до 

индустриска зона Долно Бавчи (II 

фаза)

Изграден колекторски 

систем

2014 - 2015 2.552.623,00 ЦРИПР, општина 

Берово, општина 

Делчево, МЛС-БРР

С.Ц. 2.   Модерна  инфраструктура во Источниот плански регион

и изградени функционално-просторни структури
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

2.3.1.1. Воспоставување 

на ГИС

„Превземање на 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“

Воспоставен ГИС систем 

во ИПР

11 општини мрежно 

поврзани,

10 обучени лица

2014 - 2015 2.500.000,00 МТВ, МЖСПП, СЕП, 

МФ, МНР, ЦМСР-

Словенија, ЦРИПР, 

Локални самоуправи

2.4.1.1. Просторно 

планска 

документација

Урбанистички план вон населено 

место - Баргала

Урбанистички проект, 

Урбанистички план

2014 600.000,00 ЦРИПР, ГИЗ, 

МЖСПП, општина 

Карбинци

2.4.1.1. Урбанистички проект за

изградба на мини акумулација

на река Косевичка река

Урбанистички план, 

Урбанистички проект

2014-2015 900.000,00 МТВ, ЦРИПР, 

Општина Македонска 

Каменица

123.052.623,00
Вкупно:
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Реден 

број
Програма Активности Индикатори Времетраење Износ

Носители на 

активности
3.1.1.1. Промовирање на 

Источниот 

плански регион

Промотивени денови во регионот Реализирани 

промотивни денови во 

регионот

2014-2015 250.000,00

Е-билтен

Издадени 500 билтени

Промоција на потенцијали од 

регионот; Настапи и промоција на 

домашни и меѓународни саеми и 

други настани, Маркетинг, Веб 

страна

Број на реализирани 

заеднички настапи за 

промоција на регионот, 

Број на настани, 

изработени брошури, 

изработена веб страна

СЦ.3 Зголемени инвестициите во регионот

250.000,00Вкупно:

ЦРИПР, Општините, 

Бизнис секторот, 

ЗЕЛС, Агенцијата за 

странски инвестиции, 

ГИЗ РЕД
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

4.1.1.1. Селски туризам Поддршка и развој на 

традиционалните занаети

Број на одржани обуки

Изработена анализа

2014 - 2016 500.000,00 ЦРИПР, 

Министерство за 

економија, општини 

во склоп на ИПР

4.1.2.1. Етно-културен 

туризам

Промоција на богатството на 

разликите и зачувување на 

културно историското наследство 

во функција на регионалниот 

развој

Изградена етно куќе 2014 3.410.921,00 ЦРИПР, Општина 

Виница, БРР-МЛС

4.2.1.1. Пристапни 

патишта до 

туристичките 

знаменитости

Изведба на пристапни патишта до 

туристичките знаменитости 

(Баргала)

Сигнализација на микрорегионот 

Осогово - Плачковица

Изграден 1км пат

Изработена апликација, 

Поставени знаци

2014-2015 12.300.000,00 ЦРИПР, Општини, 

Туристички агенции, 

НВО, БРР, ГИЗ РЕД

4.2.1.2. Друга 

инфраструктура

Уредување на археолошкиот 

локалитет 

Проект Исар-Штип

Откриен нов дел од 

локалитетот,

2013-2015 6.150.000,00 ЦРИПР, Музеи на 

општина Штип, 

Управата за заштита 

на културното 

наследство и 

Министерство за 

култура

Регионален спортско рекреативен 

центар „Брегалница“ - Штип

Изготвена техничка 

документација

2014 1.800.000,00 ЦРИПР, ГИЗ, 

општина Штип

SDC

СЦ.4  Источен регион позната туристичка дестинација
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

4.4.1.2. Промовирање на 

туризмот 

Жените промотори на руралниот 

туризам и културното наследство 

во земјите на ЕУ

Изработени промотивни 

материјали, создадени 

партнерства, број на 

подготвени ракотворби, 

настап на туристички 

саеми, промоција на 

разни медиуми во 

земјата и странство

2013-2015 600.000,00 ЦРИПР, Општините,

НВО, ГИЗ РЕД

24.760.921,00Вкупно:
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

5.1.1.1. Едукација Работилници за примарните 

земјоделци, 

Работилници за производителите, 

Работилници за здруженијата.

Број на одржани 

работилници, 

број на обучени 

корисници

2014-2016 600.000,00

Работилници за техники за 

поттикнување на користењето на 

фондовите и зголемување на 

довербата на граѓаните и бизнис 

секторот во јавните институции

Зголемена доверба на 

граѓаните и

бизнис секторот во 

јавните институции

5.1.3.2. Сточарство-

подобрување на 

производните 

својства

Изградба на регионален сточен 

пазар во с. Облешево

Изработена техничка 

документација за 

пристап и паркинг

изграден пазар

2014-2016 1.000.000,00 ЦРИПР, ФЗНХ, 

општина Чешиново-

Облешево, МЛС-

БРР, МЗ

5.2.2.2. Подобрување на 

промоцијата на 

земјоделските 

производи

Промоција на земјоделски, 

органско земјоделски производи и 

млечни производи

Организирање на 

заеднички настап на 

саем,  број на 

промотивни материјали

2013-2015 615.000,00 ЦРИПР, 

Земјоделските 

здруженија од 

регионот, ФФРМ, 

примарните 

земјоделци, УГД

С.Ц.5. Конкурентен земјоделски сектор 

2.215.000,00

ЦРИПР, МЗШВ, 

АФПЗРР, УГД-КРР, 

Земјоделските 

здруженија од 

регионот, ФФРМ, 

примарните 

земјоделци, 

Вкупно:
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

6.1.1.2. Интегрално 

управување со 

комуналниот 

отпадот

Воспоставување на систем за 

интегрално управување со отпад 

во ИПР

Број на спроведени 

обуки, изработен 

регионал план за 

управување со отпад, 

2014-2015 30.000.000,00 ЦРИПР; Општини од 

ИПР, МЖСПП, ЕУ

6.2.2.2. Технички мерки 

за заштеда на 

енергијата

Реконструкција на образовните 

институции од ИПР, за 

зголемување на енергетска 

ефикасност

Изработена техничка 

документација, 

реконструирани 

училишта

2013-2014 1.200.000,00 ЦРИПР, ЕЛС, МОН, 

МЖСПП, МЕ, Бизнис 

сектор

Не е мода топла вода Изготвена апликација, 

Поставени колектори на 

Градинките

2014-2016 1.800.000,00 Виножито, Градинки 

од Штип, општина 

Штип

Основна обука за мотажери на 

термални и фотонапонски соларни 

системи во регионот на Источна 

Македонија

Одржани обуки 

Обучени лица

2013-2014 500.000,00 Симбиоза, Екосолар, 

Генерален 

секретаријат на 

Влада на РМ, ЦРИПР

6.3.1.1. Заштитени 

подрачја

Програма за зачувување на 

природата во Македонија

Заштита на животната средина по 

течението на р. Брегалница

Одржани работилници,

Изработен просторен 

план,Изработена 

Стратегија за равој на 

туризмот,Прогласување 

на заштитено подрачје,

воспоставување на еко 

село, Изработена ГАП 

Анализа, Изработена 

Мапа на сензитивност

2014-2016 30.000.000,00 СДЦ, Хелветас, 

Фармахем, ЦРИПР,

С.Ц.6 Обезбедување на здрава животна средина во регионот
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

6.3.1.2. Ревитализација 

на загрозените 

екосистеми

Проект за пошумување Пошумени ha на 

неплодно и оголено 

земјиште

2014 6.150.000,00 ЦРИПР, ЕЛС, МЗШВ

6.3.1.3. Подигнување на 

јавната свест за 

значењето на био 

диверзитетот

Промоција и заштита на 

биодиверзитетот на 

Малешевската планина

Добиен проект 2014 3.075.000,00 ЦРИПР, БИЦЦ - 

Сандански, Бугарија

Еколошка едукација во еколошки 

парк „Виножито“

Одржани обуки на 

ученици од Основни 

училишта

2014-2015 300.000,00 Виножито, ОУ од 

Штип, општина Штип, 

ЦРИПР

73.025.000,00Вкупно:
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

7.1.1.2 Детски игралишта 

и спортски терени

Проект за реконструкција и 

изградба на нови игралишта 

Број на нови игралишта, 

број на обновени 

игралишта

2014-2015 6.150.000,00 ЦРИПР, ЕЛС,НВО, 

Министерства

7.1.1.3. Предучилишни 

установи во 

руралните 

средини

Проект за нови предучилишни 

установи во руралните населби

Отворени нови 

предучилишни установи 

во руралните средини

Покриеност на 

население, Број на 

згрижени деца

2014-2015 6.150.000,00 ЦРИПР, ЕЛС,НВО, 

Министерства

7.1.4.1. Нови капацитети 

за згрижување на 

стари лица

Дом за стари и изнемоштени лица - 

кочани

Изработена техничка 

документација

2014 1.700.000,00 ЦРИПР, ГИЗ и 

општина Кочани

7.1.1.5. Основни и средни 

училишта - 

зајакнување на 

воспитната 

компонента

Зајакнување на капацитетите на 

образовните институции во однос 

на воспитната компонента

Број на одржани обуки, 

број на посетители

2014-2015 600.000,00 ЦРИПР, ЕЛС,НВО, 

Министерства

7.1.2.2. Жени Психо-социјална еманципација на 

жителите на руралните средини

Одржани средби, 

Одржани работилници

Еманципирани жени од 

рурални средини

2014  -2015 3.600.000,00 ЦРИПР, МАРВЕЛ, 

Општина Чешиново-

Облешево, Гешталд

С.Ц.7 Унапредување на социјалниот развој
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Реден 

број Програма Активности Индикатори Времетраење Износ
Носители на 

активности

7.1.2.3 Лица со 

функционални 

пореметувања 

Професионална ориентација и 

оспособување на лица со посебни 

потреби

оспособени лица со 

посебни потреби за 

работа

2014 36.000.000,00 ЦРИПР, Бравура 

кооператива

07.02.2014

54.200.000,00Вкупно:

290.911.044,00

Совет за развој на Источен плански регион

Претседател

Тони Тоневски

Се вкупно:
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