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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 2016 година
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен
плански регион 2015-2019 година го опфаќа периодот јануари - декември 2016
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 среднорочни цели и приоритети во
Програмата за развој на Источен плански регион и Годишниот Акционен план за
2016 година.
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источeн
плански регион 2015-2019 за 2016 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, Швајцарската Агенција за развој и
соработка - Швајцарската конфедерација, ГИЗ-РЕД Програмата за регионален
економски развој во Р.Македонија, УНДП и различни фондови на Европската
Унија и останати донатори.
Во Годишниот извештај, се опфатени и проекти од областа на Регионалниот
развој финансирани од различни извори и реализирани од други чинители во
регионот, во кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и проекти
за кои Центарот има обезбедено информација и се реализирани во текот на
2016 година.
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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
поставената визија се:

за реализирање на

СЦ1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за
инвестирање;
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
 ГП 1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски
предности за привлекување на инвеститори во регионот
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
1.1.1. Мапирање на конкурентските предности на регионот
Од оваа мерка во 2016 година е изработена:
 Маркет анализа за производи од Источен плански регион.
1.1.2. Прилагодување на понудата на пазарот на трудот кон потребите на
инвеститорите
Од оваа мерка во 2016 година се изработени:
 Анализа од потребите на пазарот на трудот;
 Стратегија за образование на возрасни за општина Штип за период 2017 2022;
 Организиран Саем на кариера - Биди мотивиран - успеј во сонот во
општина Штип;
 Информативен настан за бизнис заедницата за МСП согласно Хоризон
2020;
 Информативен настан за бизнис заедницата за МСП на тема: Финансиски
грантови за потенцијални за старт ап и спин оф апликанти;
1.1.3. Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Инфраструктурно уредување на Индустриска зона „Каменички рид“ во
Општина Македонска Каменица;
 Детален урбанистички план за мало стопанство или индустриска зона
Чуката, завршена и израдбата на канализација и поставена пречистителна
станица;
 Завршена е продажбата на парцели во индустриската зона Чуката, во
Општина Пехчево;
 Изградба на инфраструктура во нова инд.зона КО Неокази, oпштина
Пробиштип;
 Спроведување на програмски активности преку Бизнис центарот за
поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во
Источен плански регион.
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1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности
Од оваа мерка во 2016 година е реализирано:
 Учество на општина Пробиштип на Саем за градежништво 2016;
 Меморадум за соработка со општина Стражице Република Бугарија;
 Збратимување меѓу Општина Штип и Општина Ѓонѓаш Република Унгарија.
 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 2016 година е реализирано:
 Опремување на канцеларијата на новоформираниот Бизнис Центар за
поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во
Источен плански регион и деловните простории на Центарот.
 Листа на евиденција на развојните потенцијали на општините и на
планските региони за 2015 година, согласно Правилникот за начинот за
водење и формата и содржината на евиденцијата на развојните
потенцијали на општините и планските региони, доставено од страна на
Министерството за локална самоуправа.
 Тематско патување на градоначалниците од Источен и Југоисточен плански
регион;
 Организирање
и
имплементација
на
Школа
за
иновации
и
претприемништво за сегашни и потенцијални претприемачи, млади
невработени лица и студенти од Источен плански регион – 2 работилници;
 Информативен настан за бизнис заедницата за МСП на тема: Глобална
претприемничка недела во Источен плански регион;
 Информативен настан за бизнис заедницата за МСП на тема: Менаџерски
вештини за зголемување на капацитетите на МСП;
 Завршeн настан за промоција на проектните резултати за Проектот Бизнис
Центар за поддршка и консултативни услуги на мали и средни
претпријатија во Источен плански регион;
 Промотивен настан за бизнис заедницата за МСП на тема: Промоција на
Регионална Стратегија за Иновации за Источен плански регион.
1.2.3.Подигање на капацитетите на бизнисите за пристап до развојни фондови
Од оваа мерка во 2016 година е реализирано:
 Информативен настан за претставниците на МСП и на институциите кои
нудат поддршка на бизнис секторот од ИПР на тема: „Проект за локална и
регионална конкурентност“ (Информативна сесија).
 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 2016 година се реализирани:
 Реконструкција на ул.Балканска, општина Берово;
 Реконструкција на ул.Даме Груев, Општина Берово;
 Реконструкција на пристап на ул. “Паруца” од ул. “Маршал Тито” до паркинг
за колективна станбена зграда – дел улица и дел паркинг во Општина
Берово;
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 Реконструкција на пристапна улица – крак на ул. “Маршал Тито” – крак (КП
3099 КО Берово), крак 1 (кп 3078 КО Берово) и крак 2 (КП 3078 КО Берово)
во Општина Берово;
 Реконструкција на улици во с.Владимирово, Општина Берово;
 Изградба на мост преку Смојмирска Река на улица од влез во с.Смојмирово
од Регионален пат Берово – Делчево, Р1302, до црква Св. Богородица;
 Реконструкција на мост с. Ратавица – с. Бунеш, општина Пробиштип;
 Улица во с.Лаки, општина Виница;
 Улица „Македонска“, општина Виница;
 Рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки на локалните патишта на
територијата на општината Чешиново-Облешево;
 Реконструкција на мост-пропуст на влезот во с.Соколарци, општина
Чешиново-Облешево;;
 Изградба на улица во село Црник, oпштина Пехчево;
 Изградба на локален пат Св. Петка, oпштина Пехчево;
 Изградба на колско пешчка улица во село Црник, oпштина Пехчево;
 Изградба на тротоари на улица Истра, oпштина Пехчево;
 Изградба на улици во нас.Камењар, општина Пробиштип;
 Реконструкција на ул.Јосиф Даскалот, општина Пробиштип;
 Изградба на улица Ливашница, општина Пробиштип;
 Асфалтирање на улица во инд.зона блок 12.1, општина Пробиштип;
 Реконструкција на ул.Тодор Александров, општина Пробиштип;
 Асфалтирање на улици во нас.Калниште, општина Пробиштип;
 Реконструкција на ул.11 Октомври, општина Пробиштип;
 Асфалтирање на улици во Кочани и Оризари, општина Кочани;
 Доасфалтирање на улица „Стамен Манов“, општина Кочани;
 Обнова на асфалт во Блок 2000 до Св Недела, oпштина Штип;
 Асфалтирање на ул.Дузлачки рид, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Партизанска, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Балканска – долна, oпштина Штип;
 Асфалтирање на крак 1,2,3,4 и 5 во н.Железничка, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од ул.Мерите, oпштина Штип;
 Асфалтирање на крак 1 и 2 во с.Чардаклија, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица во с. Врсаково, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Косовска, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од постоечка улица 11 ти Конгрес, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Енгелсова, oпштина Штип;
 Асфалтирање на улици во с. Караорман, oпштина Штип;
 Изградба на лок.пат Суво Грло 2 дел, oпштина Штип;
 Изградба на улици во с.Селце, oпштина Штип;
 Асфалтирање на крак 1,2,3,4 и 5 во Широк дол, oпштина Штип;
 Асфалтирање на крак 1,2,3 во с.Долани, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Радански Пат, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Крсте Мисирков, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Вита Поп Јорданова, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Мара Минанова, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Иво Лола Рибар, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Сремски Фронт, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Асном, oпштина Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Борис Крајгер, oпштина Штип;
 Обнова на асфалт на ул.Косовска, oпштина Штип;
 Обноеа на асфалт на ул.во с.Врсаково до клучката, oпштина Штип;
 Асфалтирање на ул.Трст, oпштина Штип;
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Асфалтирање на дел од улици Борко Талев и ДХДимов, oпштина Штип;
Изградба на ули.ци во с.Драгоево, oпштина Штип;
Асфалтирање на крак 1,2,3,4 и 5 во Дузлачки рид, oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од улици Еврејска и Х.Карпош, oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од улици Стојан Рибата и ВЦТрен, oпштина Штип;
Реконструкција на ул.Вардарска, oпштина Штип;
Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д.
Трогерци, oпштина Штип;
Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион
за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км);
Обнова на асфалт на раскрсница Дујле, oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од улица Крушевска Република, oпштина Штип;
Асфалтирање на улици во с.Лесковица, oпштина Штип;
Асфалтирање на улици во с. Пиперово, oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од улици во с.Љуботен, oпштина Штип;
Обнова на асфалт на ул.Анте Банина, oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од улици во с.Шашаварлија, oпштина Штип;
Обнова на асфалт на дел од улица Бул.Гоце Делчев, oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од улица Косовска 3, oпштина Штип;
Обнова на асфалт на дел од улица Пиринска и Сутјеска, oпштина Штип;
Изградба на улица врска Мирче Ацев-25 ти Мај, oпштина Штип;
Обнова на асфалт на дел од улица Велко Влаховик , oпштина Штип;
Асфалтирање на дел од пристап до гробишта во општина Штип;
Изградба на локален пат с.Варсаково-с.Судик до долно Трогерци, oпштина
Штип;
Поставување на пешачки мост во р.Отиња спроти здравствен дом во
oпштина Штип;
Уредување на коритото на р.Отиња во oпштина Штип;
Изградба на улици во с. Драгоево, oпштина Штип;
Покривање на градски пазар во oпштина Штип;
Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за
општините во состав на Источниот плански регион;
Изградба со бехатон на пешачка улица во општина Делчево;
Изградба на КРАК 1 од улица Разловечко Востание, општина Делчево;
Изграден е КРАК 2 од улицата Разловечко востание во населбата Милково
Брдо, општина Делчево;
Изградба на крак од ул. Видое Смилевски Бато во Стар Расадник во
општина Делчево;
Реконструкција на улица Голачка, Први Реон во општина Делчево;
Ревитализација на најоштетени делови на ул. Индустриска, општина
Делчево;
Реконструкција на пат Делчево – Голак;
Реконструкција на три делници на Локален пат Очипала – Драмче и тоа:
1 делница во должина 961 метри, 2 делница во должина од 1000 метри и 3
делница со должина од 600 метри – општина Делчево;
Изградба на уличка во с.Разловци веднаш над селскиот бунар во општина
Делчево;
Изградба на улица во с.Тработивиште, општина Делчево;
Изградена улица во с.Вирче позади црквата во општина Делчево.

1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Фекална канализација с.Градец, општина Виница;
/

 Фекална канализација с.Јакимово, општина Виница;
 Санација на ударни дупки во градот и поголемите населени места, општина
Пробиштип;
 Поставување на нова хоризонтална и вертикална сообраќајна
сигнализација, општина Пробиштип;
 Изградба на паркинг простор во центарот на градот во општина Пробиштип;
 Пешачка патека од Ново село Штип-Стар Караорман, општина Штип.
1.3.3. Интеграција на информатичко-комуникациската технологија (ИКТ)
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Изработен веб портал - бизнис регистар за општина Пробиштип;
 Изработен веб портал - инвестирај во Источен регион;
 Обука на вработените од општините во регионот за користење на
мобилната и веб апликација „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис;
 Изработена нова веб страна на општина Пробиштип со модерен и
иновативен дизајн;
 Обука на вработените во општина Штип според План за обука на ЕЛС 2016;
 Обука за иновативниот проект „Бизнис Центар - „Клик“ поблиску до вашиот
бизнис“, во врска со иновативна веб и мобилна апликација.
1.3.4. Градење на функционално-просторни структури
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 (ДУП) Детален урбанистички план за Блок 9 дел 2 во општина Виница;
 (ДУП) Детален урбанистички план за Блок 15 дел 1 и дел 4 во општина
Виница;
 (ДУП) Детален урбанистички план за Блок 16 дел 2 во општина Виница;
 Урбанистичка документација за Пониква, општина Птобиштип;
 Урбанистичка документација за Лесново, општина Пробиштип;
 Изработка на неколку ДУП-ови за градот Пробиштип;
 Во фаза на изработка се урбанистички планови за 22 села од општините
Кочани, Зрновци, Македонска Каменица, Пехчево, Карбинци и ЧешиновоОблешево;
 Изработен Нацрт Просторен план на Источен плански регион 2013-2030;
 Уредување на Плато 1 на Градски пазар во општина Штип;
 Изготвена Архитектонско Урбанистички Проект (АУП), за стопански
комплекс за градежна парцела 1.14 со површина од 5,93 ха , врз основа на
Урбанистички план вон населено место (УПВНМ), со класа на намена Е2комунална супра структура (производство на ел.енергија со фото волтаични
панели) во нас. место Спанчево, со изработка на Стручна ревизија на
Архитектонско урбанистичкиот Проект за стопански комплекс во општина
Чешиново – Облешево.
 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 2016 година се реализирани:
 Изработка на Основен Проект за изградба на атмосферска канализација за
населените места Бања, Спанчево и Соколарци, општина Чешиново Облешево;
 Изработка на Техничка документација за изградба на улици со вкупна
должина Л=3.647,0 м/д, општина Чешиново - Облешево;
 Изработка на Основен проект за фекална канализација и пречистителна
станица за отпадни води - I фаза Предтретман во село Соколарци и село
Спанчево, општина Чешиново - Облешево;
 Изработка и монтажа на настрешници за автобуските постројки во општина
Чешиново - Облешево;
 Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец-Двориште,
општина Берово;
 Елаборат за извршени геомеханички истражни работи и лабораториски
испитувања на локација предвидена за изградба на потпорни ѕидови на ул.
Иван Лола Рибар, oпштина Виница;
 Изработка на техничка документација за реконструкција на улица Христијан
Тодоровски Карпош во с.Чешиново Л=550,00м, општина Чешиново Облешево;
 Изградба на фекална канализација за с.Чифлик, општина Чешиново Облешево;
 Изградба на полски пат до М.В.Друмот во с.Мородвис, општина Зрновци;
 Асфалтирање на ул Димче Петров во с.Мородвис, општина Зрновци;
 Преасфалтирање на ул. Аспарух Манев и ул. Филе Ристов со изградба на
атмосферска канализација во општина Зрновци;
 Изградба на полски пат во с.Зрновци до М.В.Бабареа вада;
 Изградба на крак од ул. Скопска и крак од ул.Генерал Апостолски во
с.Зрновци;
 Изградба на ул Први Мај во с.Зрновци;
 Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с.
Видовоште, општина Зрновци;
 Изградба на пат до с.Јамиште, општина Пробиштип;
 Изградба на Локален пат - ул. Гоце Делчев за поврзување на с.Оризари со
регионален пат и град Кочани - втор дел, општина Кочани;
 Изградба на Локален пат - регионален пат Р519 - с. Лешки, општина
Кочани.
1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични
развојни потреби;
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Изработка на потпорен ѕид над Ободниот канал во с.Спанчево (II фаза),
општина Чешиново - Облешево;
 Изградба на потпорен ѕид покрај локалниот пат во населено место
Соколарци за санирање на поплавите, општина Чешиново - Облешево;
 Хортикултурно уредување на населените места во општина Чешиново Облешево;
 Изграден парк во с.Видовиште и оградена и осветлена црквата Св.Климент,
општина Зрновци;
 Изградба на плоштад со парк во с.Мородвис, општина Зрновци;
 Уредување на мал плоштад во село Умлена, општина Пехчево;
 Реконструкција на улици во населбата Ѕвегорска река и тоа:
/

Улиците бр. 1 и бр. 2, дел од улиците П-7,П-12, П-13, П-14, П-15, П-16, П-17,
П-18 и П20;
 Реконструкција на мостот кај с.Тработивиште - с.Разловци, општина
Делчево;
 Изработка на техничка документација за локален пат м.в Крушка - с.Полаки,
општина Кочани;
 Изградба на ул.2 во с.Нивичани, општина Кочани.
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 2016 година се реализирани:
 Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во с.Облешево;
 Реконструкција на старата училишна зграда во село Негрево и
воспоставување на едукативен центар за зачувување на природата во
Брегалничкиот регион во село Негрево, општина Пехчево.
 Реконструкција на старата училишна зграда во Пехчево за дисперзираните
гимназиски паралелки во Пехчево.
 Помена на кров, прозори, ограда, игралишта, санација на одвод во ООУ
Ванчо Прќе со подд.учил во општина Штип;
 Санација на соблекувални и тоалетите во спортска сала во ООУ „Димитар
Влахов“ во општина Штип;
 Промена на 15 стари нефункционални врати во ООУ Славејко Арсов во
општина Штип;
 Промена на прозорци и врати на сала, и асфалтирано игралиште во ООУ
Тошо Арсов и подр. во општина Штип;
 Изградба на спортско игралиште во ООУ Гоце Делчев Шашаварлија во
општина Штип;
 Опремување на кабинети за предмети хемија,биологија, матемематика,
географија и физика во ООУ Ванчо Прќе во општина Штип;
 Отварање на Ресурсен центар за деца со оштетен вид во општина Штип;
 Нови училници и санитарија Јазли ДСУ Искра во општина Штип;
 Реконструкција на училиште во с.Горни Подлог во општина Кочани;
 Проект„ Сонцето е извор на енергија“СОУ Коле Нехтенин“ во општина
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 2016 година се реализирани:
 „Проект за рехабилитација на здравствената станица во село Двориште во
Општина Берово“;
 Реконструкција на кровот и целокупната столарија (прозорци и врати) во
ООУ „Св. Климент Охридски“.
/

 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 2016 година се реализирани:
 Отпочната со градба детската градинка во с.Зрновци;
 Реконструирана е згарадата на детската градинка во село Чифлик и
околниот простор во општина Пехчево;
 Реализиран е проектот “Инклузија на деца Роми во детските градинки во
општина Штип;
 Реализиран е проект за Општо корисна работа во општина Пробиштип;
2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Проектот „Трето Доба“ во општина Зрновци;
 Проектот за Општо корисна работа во општина Пробиштип;
 Проектот за „ Општинско корисна работа“ во општина Штип;
 Проектот „ Дружбата помеѓу баба,дедо и децата од детските градинки во
општина Штип;
 Проектот „Отворени денови за социјална заштита во руралните средини во
општина Штип.
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 2016 година е реализирано:
 Народна Кујна во с.Зрновци.
СЦ3. Сочувана и унапредена животна средина;
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
 ГП 3.1 Регионално управување со комуналниот цврст отпад
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
3.1.1 Воспоставување на регионално управување со отпадот и подобрување
на постојното управување со отпадот.
Од оваа мерка во 2016 година е реализирано:
 Изработка на Регионални Планови за управување со отпад и Стратешка
оценка на животната средина за Источниот и Североисточниот регион;
 Набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад во Источен и
Североисточен регион;
 Затворање на несоодветните депонии и дивите депонии за 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 2016 година е реализирано:
 Изготвен проект за водоснабдување на селски средини во општина
македонска Каменица;
/

 Изградба на две полски чешми со водополжила во атарот на општина
Зрновци;
 Изградба на таложник пред филтер станицата за вода за пиење во општина
Пехчево;
 Изградба на пречистителна станица за комунални отпадни води во село
Црник, Општина Пехчево;
 Поставување на соларна дозир пумпа за хлор на резервоарот за вода за
пиење во село Црник, Општина Пехчево;
 Реконструкција на канализациониот систем во село Робово, општина
Пехчево;
 Изградба на водоснабдителен систем за с.Ратавица, општина Пробиштип;
 Доизградба на водоснадителен систем за с.Кундино, општина Пробиштип;
 Изградба на водоснабдителен систем за с.Турско Рудари, општина
Пробиштип;
 Замена на старите со нови далечински дигитални водомери, општина
Пробиштип;
 Реконструкција на ул.Вардарска, во општина Штип;
 Изградба на фекална канализација во нас.Караорман, во општина Штип;
 Реконструкција на канализационене систем за отпадни води во
нас.Македонка, во општина Штип;
 Реконструкција на ул.Вељко Влаховиќ, во општина Штип;
 Намаливање на загуби на вода со замена на инсталација на мерни
инструменти и нивна интеграција на мобилни и фиксни мрежиза далечинско
отчитување во Општина Штип;
 Изработка на техничка документација основен проект за регулација на дел
од Кочанска река, во општина Кочани.
3.2.2. Заштита на површинските и подземните води
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Регулација и уредување на речно корито на река Видовишка, с.Видовиште,
општина Зрновци;
 Изградба на фекална канализација со прочистителна станица во
с.Мородвис, општина Зрновци;
 Реконструкција на фекална канализација во село Умлена во должина од
400 метри, општина Пехчево;
 Изградба на колекторски систем во село Чифлик - трета фаза, општина
Пехчево;
 Поставување на каналетки за собирање на атмосферските води во село
Умлена, општина Пехчево;
 Регулација на река Киселица, Општина Пробиштип.
 ГП 3.3. Одржливо користење на енергијата
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Реконструкција на улично осветлување на ул. Тодор Александров, општина
Пробиштип;
 Реконструкција на улично осветлување на ул. Јаким Крчовски, општина
Пробиштип;
/

 Реконструкција на улично осветлување на ул. Нада Михајлова, општина
Пробиштип;
 Реконструкција на фасада на Дом на култура, општина Пробиштип;
 Програма за енергетска ефикасност 2017-2019;
 Изработена техничка документација, обезбедено финансирање
и
отпочнати активности од инфраструктурниот проект: “Зелени згради за
заедничка зелена иднина” во општина Кочани.
 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 2016 година се реализирани:
 Чистење на речни корита - прв и втор дел, општина Чешиново-Облешево;
 Платановите стебла во с.Мородвис репрогласени за природна реткост,
соодветно конзервирани и промовирани со табли и флаери, општина
Зрновци;
 Уредување на Рекреативниот центар „Езерце„ - општина Пехчево - прва
фаза;
 Уредување на барски еко - систем „Езерце“’, општина Пехчево;
 Одржливо Управување со природните ресурси во микро - регионот Малеш
– Пијанец, општина Делчево и општина Пехчево;
 Oдржливо управување со природните ресурси во микро регионот ПијанецМалеш, општина Делчево;
 Тематско патување на градоначалниците од сливот на р.Брегалница;
3.4.2. Климатски промени
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Стратегија за климатски промени на Општина Делчево.
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:
4.1.1. Ревитализација и проширување на мрежата за наводнување
4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во земјоделството
Од оваа мерка во 2016 година е реализирано:
 Проект пчеларство во рамки на Програмата за зачувување на природата;
 Проект за одржливо производство на ориз;
 Информативен настан за бизнис заедницата за МСП на тема: Презентација
на Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој преку мерките кои ги опфаќаат секторите во земјоделството и
руралниот развој во Р. Македонија, АФПЗРР и Промоција на Годишниот
Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански
регион 2015-2019 година за 2015 година, Годишниот Извештај за
/

работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2015
година;
 Информативен настан за бизнис заедницата од ИПР на тема: Можности кои
ги нуди новата ИПАРД Програмата 2014-2020.
 ГП 4.2 Подобрување на капацитетите во земјоделството и

промоција

на

земјоделството

и

руралниот

развој,

остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
4.2.2.Студии и проекти за поддршка и промоција на руралниот и земјоделскиот
развој.
Од оваа мерка во 2016 година е реализирано:
 Изработка на студија за определување на статусот на пасиштата на
територијата на Источен плански регион.
СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната
разновидната понуда на селективните видови на туризам;
Главни приоритети за остварување на петтата среднорочна цел се:

по

 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 2016 година е реализирано:
 Изработка на елаборати за валоризација на природните реткости: Стамер,
Ѕвегор, Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка Пештера и Дабоски Андак;
 Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за
придобивки од прогласување на заштитени подрачја (60).
5.1.2. Изготвување на стратешки документи во туризмот
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Урбанизација на Пониква, општина Пробиштип;
 Урбанизација на Лесново, општина Пробиштип;
 Изработка на туристички водич за општина Пробиштип.
5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура
Од оваа мерка во 2016 година се реализирани:
 Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис во општина
Зрновци;
 Електрификација на Туристичката населба Равна Река во општина
Пехчево;
 Извршена е реконструкција на пешачките патеки и мостови на туристичката
населба Равна Река во општина Пехчево;
 Изградба на авантуристички парк на барскиот еко - систем „Езерце“во
општина Пехчево;
 Реконструкција на градски парк во општина Пробиштип;
 Доуредување на Лесново како туристички локалитет во општина
Пробиштип;
 Локален пат с.Полаки излетничко место Пониква - прв дел во општина
Кочани;
/

 Осветлување на Лесновските монашки пештери и санација на постоечки
пристапни пешачки патеки во општина Пробиштип;
 Туристички инфо центар – Пониква во општина Кочани;
 Реконструкција на ул.Вардарска во општина Штип;
 Изградба на фекална канализација во нас.Караорман во општина Штип;
 Реконструкција на канализационене систем за отпадни води во
нас.Македонка во општина Штип;
 Реконструкција на ул.Вељко Влаховиќ, општина Штип;
 Поставување на асфалт на мултинаменско игралиште на планина Гиолак;
 Партерно уредување околу тениското игралиште во двор на ООУ „Ванчо
Прке“ во општина Делчево;
 Проект за изградба на тениско игралиште во дворот на ООУ „Ванчо Прке“
во општина Делчево;
 Котизација на ЗСК Џиу Џицу Осенсеи во општина Штип;
 Котизација на ЗФК Баби во општина Штип;
 Котизација БК Балканец во општина Штип;
 Котизација на РК Текстилец во општина Штип;
 реализација на активности Сојуз на училишни спортови во општина Штип;
 Котизација Кик бокс клуб Гладијатор во општина Штип;
 Трофеј на боречки асови БК Балканец 2008 во општина Штип;
 Поставување на реквизити за Фитнес парк во општина Штип;
 Тековни торшоци БК Брегалница 2008 во општина Штип;
 Котизација КК Партизан во општина Штип;
 Котизација Алпинистички клуб Астрајон Штип во општина Штип;
 Котизација КК Штип во општина Штип;
 Организација на меѓународен фолклорен фестивал ЧЕТЕРСЕ 2016, во
општина Штип;
 Адаптација на објект Бања „Кежовица“, општина Штип - ФАЗА Г;
 Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА,
црква Свети Ѓорги (Планинарски дом Вртешка), општина Карбинци;
 Парк на макфест во општина Штип;
 Котизација на ЗКК Астибо во општина Штип.

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 2016 година.

/

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион
СЦ 1.Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање
Приоритет
1.1.Искористување на
расположливите ресурси и
конкурентски предности за
привлекување на инвеститори
во регионот

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

1.1.1.Мапирање на
конкурентски предности во
регионот

Изработка на маркет анализа за
производи од ИПР

ЦРИПР, Фармахем, СДЦ

1.1.2. Прилагодување на
понудата на пазарот на
трудот кон потребите на
инвеститорите

Изготвување на Анализа од потребите на
пазарот на трудот

Агенција за вработување
на Република МакедонијаЦентар за вработување
Штип

200,000.00 Изготвена анкета на пазарот
на трудот за општина Штип
континуирано

Изготвување на Стратегија за
образование на возрасни за општина
Штип за период 2017-2022

Општина Штип

200,000.00 Во тек

1.1.3. Изнаоѓање на
дополнителни погодности за
инвеститорите

1.1.4. Промоција на регионот
и на неговите конкурентски
предности

Организирање на Саем на кариера - Биди ЛЕСС Штип, Општина
мотивиран -успеј во сонот
Штип, УСАИД- Мрежа
ЈЕС
Инфраструктурно уредување на
Општина Македонска
Индустриска зона „Каменички рид“
Каменица

1.346.200,00 Изработена Маркет анализа,
3 Производи за брендирање

100,000.00 Организиран Саем на кариераБиди мотивиран-успеј во сонот
5.000.000 Уредени парцели во Државна
сопственост

Детален урбанистички план за мало
стопанство или индустриска зона Чуката, а
завршена и израдбата на канализација и
поставена е пречистителна станица и
завршена е продажбата на парцели во
истата индустриска зона

Општина Пехчево имлементатор
Финансиските средства
се од Министерството за
транспорт и врски и
Општина Пехчево

3,092,359.00 Изработен нов детален
урабанистички план за
индустриската зона Чуката,
изградена е канализацијата,
поставена е пречистителна
станица и продадени се сите
парцели во индустриската
зона

Информативен настан за бизнис
заедницата за МСП согласно Хоризон
2020

ЦРПР, МЛС, УНДП

15,000.00 Информирана 47
претставници на бизнис
заедница

Финансиски грантови за потенцијални за
старт ап и спин оф апликанти

ЦРПР, МЛС, УНДП

20,000.00 Информирани 39 учесници

Изградба на инфраструктура во нова
инд.зона КО Неокази

МТВ/Општина Пробиштип

15.000.000 изградба на целосна
комунална инфраструктура во
индустриската зона

Формирање на бизнис центар за поддршка ИПР,МЛС,УНДП
на МСП

1.522.109 Формиран бизнис центар

Учество на општина Пробиштип на Саем
за градежништво 2016

Општина Пробиштип

Меморадум за соработка со општина
Стражице Република Бугарија

Општина Штип и Општина
Старижице

30,000.00 на саемот беа промовирани
поволностите кои ги нуди
општината како и локациите за
индустриски развој
30,000.00 Потпишан меморандун за
соработка

Забелешки

Приоритет
1.1.Искористување на
расположливите ресурси и
конкурентски предности за
привлекување на инвеститори
во регионот
1.2.Развој на
претприемништвото и на малиот
бизнис во регионот

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер
Општина Штип и Општина
Ѓонѓаш

Резултати/
Индикатори

1.1.4. Промоција на
регионот и на неговите
конкурентски предности

Збратимување меѓу Општина Штип и
Општина Ѓонѓаш Република Унгарија

1.2.1. Поттикнување на
приватната иницијатива и
малиот бизнис

НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ
ЦРИПР, МЛС, УНДП
ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ “Формирање
на Бизнис Центар за поддршка и
консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во Источен плански регион”

124,999.00 Изработени 5 бироа, 6
столици, 4 плакари, помошна
маса

Tематско патување на градоначалниците
од Источен и Југоисточен плански регион

ЦРИПР, ЦРЈИПР

765,569.00 Јакнење на капацитетите

Школа за иновации и претприемништво

ЦРИПР, МЛС, УНДП

60,000.00 Организирани 2 работилници,
Обучени 72 учесника
10,000.00 Информирани 41 претставници
од МСП

Менаџерски вештини за зголемување на
капацитетите на МСП

10,000.00 Зајакнати капацитети на 37
учесници

Промоција на Регионална Стратегија за
Иновации за Источен плански регион.
1.2.3.Подигање
на
капацитетите на бизнисите
за пристао до развојни
фондови
1.3.1. Реконструкција и
градба на патната мрежа

30,000.00 Збратимени општини

Глобална претприемничка недела во ИПР ЦРИПР, МЛС, УНДП
ЦРИПР, МЛС, УНДП

Завршeн настан за промоција на
ЦРИПР, МЛС, УНДП
проектните резултати за Проектот Бизнис
Центар
Листата на евиденција на развојните
ЦРИПР, МЛС
потенцијали на општините и на планските
региони

1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Буџет

24,000.00 Промовирани резултати
600,000.00 Изработена листа на
евиденција

ЦРИПР, МЛС

406,000.00 Информирани 50 претставници
од МСП

Информативен настан на тема: „Проект за ЦРИПР, МЛС
локална и регионална конкурентност“
(Информативна сесија).

18,000.00 Информирани 40 претставници
од МСП

“РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ.БАЛКАНСКА - Општина Берово
ОПШТИНА БЕРОВО”

5,063,400.00 Изградени 319м1

“Реконструкција на ул.Даме Груев –
Општина Берово
Општина Берово”
“Реконструкција на пристап на ул.
Општина Берово
“Паруца” од ул. “Маршал Тито” до паркинг
за колективна станбена зграда – дел
улица и дел паркинг - Општина Берово”

1,452,102.00 Изградени 98,00 м1

“Реконструкција на пристапна улица – крак
на ул. “Маршал Тито” – крак (КП 3099 КО
Берово), крак 1 (кп 3078 КО Берово) и крак
2 (КП 3078 КО Берово) - Општина Берово”
“Реконструкција на улици во
с.Владимирово – Општина Берово”
Реконструкција на мост с. Ратавица – с.
Бунеш

Општина Берово

1,582,020.00 Изградени се 70,00м1

Општина Берово

1,790,548.00 Изградени се 240,00 м1

ЦРИПР, ИПАРД,
Пробиштип

4,500,119.00 Изграден мост на Злетовска
река

3,560,300.00 Изградени се 167,00м1

Забелешки

Приоритет
1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Мерка
1.3.1. Реконструкција и
градба на патната мрежа

Назив на проектот

Носител/
Партнер

“Изградба на мост преку Смојмирска Река Општина Берово
на улица од влез во с.Смојмирово од
Регионален пат Берово – Делчево, Р1302,
до црква Св. Богородица”
Улица во село Лаки (О.ВИНИЦА)
Источно Плански Регион Штип
Улица „Македонска“ во градот ВИНИЦА
Министерство за
транспорт и врски Скопје ЧешиновоРачно асфалтирање на прекопи и ударни Општина
дупки на локалните патишта на
Облешево
територијата на општината
Реконструкција на мост-пропуст на влезот УНДП
во с.Соколарци
Изградба на улица во село Црник

Општина Пехчевоимплементато,
Финансиските средства
се од АФПЗРР и од
Општина Пехчево

Изградба на локален пат Св. Петка

Општина Пехчево имплементатор,
Финансиските средства
се од АФПЗРР и од
Општина Пехчево

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

3,820,399.00 Изграден е мост со должина
од 15,00м1

2,500,000.00 КМ = 0,450
900,000.00 КМ = 0,190
708.000,00 -Намален број на сообркајни
незгоди
2.439.024,00 -Повторно пуштен во употреба
регионалниот патен правец
Тркање-Пишица
4,922,037.00 Завршена изградба на улица
во должина од 900 метри во
село Црник со бекатон плочки

9,546,804.00 Завршена изградба на
локалниот пат Св. Петка во
должина од 4км со асфалт

Изградба на колско пешчка улица во село Општина Пехчево Црник
имплемттор,
Финансиските средства
се од Министерството за
транспорт и врски и од
Општина Пехчево

1,607,604.00 Завршена е изградбата на
колско пешачката улица во
должина од 280 метри со
бекатон плочки

Изградба на тротоари на улица Истра

Општина Пехчево имплементатор,
Финансиските средства
се од Светска Банка

2,537,138.00

Изградба на улици во нас.Камењар

Општина Пробиштип

Реконструкција на ул.Јосиф Даскалот

Општина Пробиштип

6,500,000.00 реконструирана улици во
должина од 1.000 метри

Изградба на улица Ливашница

Општина Пробиштип

1,000,000.00 асфалтирана улица во
должина од 240 метри

Асфалтирање на улица во инд.зона блок
12.1

Општина Пробиштип

860,000.00 асфалтирана улица во
должина од 100 метри

Реконструкција на ул.Тодор Александров

Општина Пробиштип

27,000,000.00 асфалтирани улици во
должина од 4.000 метри

6,000,000.00 реконструирана улици во
должина од 300 метри,
изградени нови тротоари од
двете страни на улицата

Проектот е во
фаза на
реализација

Приоритет
1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Мерка
1.3.1. Реконструкција и
градба на патната мрежа

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Асфалтирање на улици во нас.Калниште

Општина Пробиштип

Реконструкција на ул.11 Октомври

ЕУ / општина Пробиштип

Асфалтирање на улици во Кочани и
Оризари
Доасфалтирање на улица „Стамен Манов“
во Кочани
Обнова на асфалт во Блок 2000 до Св
Недела
Асфалтирање на ул.Дузлачки рид

Општина Кочани

Општина Штип

3,530,560.00 асфалтирана улица

Обнова на асфалт на ул.Партизанска

Општина Штип

1,307,756.00 обновен асфалт

Обнова на асфалт на ул.Балканска долна
Асфалтирање на крак 1,2,3,4 и 5 во
н.Железнинка
Асфалтирање на дел од ул.Мерите

Општина Штип

773,136.00 обновен асфалт

Општина Штип

1,492,464.00 Асфалтиран крак

Општина Штип

563,931.00 Асфалтиран дел

Асфалтирање на крак 1 и 2 во
с.Чардаклија
Асфалтирање на дел од улица во с.

Општина Штип

766,131.00 Асфалтиран крак

Општина Штип

856,562.00 Асфалтиран дел од укица

Општина Штип

968,898.00 Асфалтиран дел од улица

Асфалтирање на дел од постоечка улица
11 ти Конгрес
Обнова на асфалт на ул.Енгелсова

Општина Штип

925,970.00 Асфалтиран дел од улица

Општина Штип

1,699,731.00 Обновен асфалт

Асфалтирање на улици во с. Караорман

Општина Штип

3,589,810.00 Асфалтирани улици

Изградба на лок.пат Суво Грло 2 дел

Општина Штип

3,035,911.00 Изграден лок. пат

Изградба на улици во с.Селце

Општина Штип

3,038,540.00 Изградени улици

Асфалтирање на крак 1,2,3,4 и 5 во
ШИРОК ДОЛ

Општина Штип

720,839.00 Асфалтирани краци

Асфалтирање на крак 1,2,3 во с.Долани

Општина Штип

728,532.00 Асфалтиран крак

Обнова на асфалт на ул.Радански Пат

Општина Штип

1,044,262.00 Обновен асфалт

Асфалтирање на дел од улица Крсте
Мисирков

Општина Штип

1,166,076.00 Асфалтиран дел од улица

Асфалтирање на дел од улица Вита Поп
Јорданова

Општина Штип

953,293.00 Асфалтиран дел од улица

Врсаково
Асфалтирање на дел од улица Косовска

Општина Кочани
Општина Штип

Забелешки

4,500,000.00 асфалтирани улици во
должина од 1.000 метри
4,500,000.00 реконструкција на улица во
проектот е во тек
должина од 260 метри, нов
асфалтен слоиј, нови тротоари
и ново улично осветлување
61,500,000.00 Асфалтирани улици во вкупна Светска банка
должина од 3,8 км.
900,000.00 Асфалтирана улица во
Декада на Роми
должина од 400 м.
1,194,889.00 обновен асфалт

Приоритет
1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Мерка
1.3.1. Реконструкција и
градба на патната мрежа

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Асфалтирање на дел од улица Мара
Минанова

Општина Штип

479,333.00 Асфалтиран дел од улица

Обнова на асфалт на ул.Иво Лола Рибар

Општина Штип

658,145.00 обновен асфалт

Асфалтирање на дел од улица Сремски
Фронт

Општина Штип

785,030.00 Асфалтиранна дел од улица

Обнова на асфалт на ул.Асном

Општина Штип

840,379.00 обновен асфалт

Асфалтирање на дел од улица Борис
Крајгер

Општина Штип

Обнова на асфалт на ул.Косовска

Општина Штип

619,595.00 Обновен асфалт

Обноеа на асфалт на ул.во с.Врсаково до Општина Штип
клучката за с.

2,593,227.00 обновен асфалт

2,721,003.00 Асфалтиран дел од улица

Асфалтирање на ул.Трст

Општина Штип

929.44 асфалтирано

Асфалтирање на дел од улици Борко
Талев и ДХДимов

Општина Штип

3,909,352.00 Асфалтирана дел од улица

Изградба на ули.ци во с.Драгоево

Општина Штип

3,504,600.00 Иградени улици

Асфалтирање на крак 1,2,3,4 и 5 во
Дузлачки рид

Општина Штип

2,917,904.00 Асфалтиран крак

Асфалтирање на дел од улици Еврејска и Општина Штип
Х.Карпош

3,276,789.00 асфалтиран дел од улици

Асфалтирање на дел од улици Стојан
Рибата и ВЦТрен

Општина Штип

1,384,364.00 асфалтирани дел од улици

Реконструкција на ул.Вардарска

Општина Штип

4,214,454.00 Реконстуирана улица

Изградба на локален пат од локален пат с. ЦРИПР, ИПАРД, Штип
Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци

26,851,845.00 Изградени 4 км пат

Инвестиции во локална патна
инфраструктура во Источен плански
регион за општините Виница (450 км),
Берово (1253 км) и Дечево (297 км)
Обнова на асфалт на раскрсница Дујле

20,000,000.00 Изградени 2 км пат

ЦРИПР, ИПАРД, Штип

Општина Штип

Асфалтирање на дел од улица Крушевска Општина Штип
Република

2,692,170.00 обновен асфалт
356,067.00 асфалтирана дел од улица

Забелешки

Приоритет
1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Мерка
1.3.1. Реконструкција и
градба на патната мрежа

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Асфалтирање на улици во с.Лесковица

Општина Штип

2,207,898.00 Асфалтирани улици

Асфалтирање на улици во с. Пиперово

Општина Штип

1,063,997.00 Асфалтирани улици

Асфалтирање на дел од улици во
с.Љуботен

Општина Штип

1,829,295.00 асфалтирани дел од улици

Обнова на асфалт на ул.Анте Банина

Општина Штип

4,606,563.00 обновен асфалт

Асфалтирање на дел од улици во
с.Шашаварлија

Општина Штип

3,827,023.00 асфалтиран дел од улици

Обнова на асфалт на дел од улица
Бул.Гоце Делчев

Општина Штип

1,308,968.00 обновен асфалт

Асфалтирање на дел од улица Косовска 3 Општина Штип

577,974.00 асфалтиран дел од улица

Обнова на асфалт на дел од улица
Пиринска и Сутјеска

Општина Штип

4,854,008.00 обновен асфалт

Изградба на улица врска Мирче Ацев-25
ти Мај

Општина Штип

2,580,453.00 изградена улица

Обнова на асфалт на дел од улица Велко Општина Штип
Влаховик

4,278,515.00 обновен асфалт

Асфалтирање на дел од пристап до
гробишта во Штип

Општина Штип

2,821,380.00 асфалтиран дел до пристапен
пат

Изградба на локален пат с.Варсаковос.Судик до долно трогерци

Општина Штип

Поставување на пешачки мост во р.Отиња Штип, Актива
спроти здравствен дом

Уредување на коритото на р.Отиња

Општина Штип

Изградба на улици во с. Драгоево

Општина Штип, Биро за
регионален развој
ЈП Исар

Покривање на градски пазар
Инвестиционо-техничка документација за
сообраќајни проекти за општините во
состав на Источниот плански регион

ЦРИПР, БРР, 11 општини
од ИПР

17,117,507.00 Изграден лок. Пат
Поставен пешачки мост

Уредено речно корито во
центарот на гардот останува
делот кја Ново село каде
р.Отиња се влева во
р.Брегалница
5,436,069.00 Изградени улици
14,000,000.00 Покриен градски пазар
1,299,973.00 изготвени сообраќајни проекти
за 11 општии од ИПР

Забелешки

Приоритет
1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Мерка
1.3.1. Реконструкција и
градба на патната мрежа

Назив на проектот
Изградба со бехатон на пешачка улица

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Општина Делчево

ИЗградени 28 м

Изградба на КРАК 1 од улица Разловечко Општина Делчево
Востание

Изградени 74 м

Изграден е КРАК 2 од улицата
Разловечко востание во населбата
Милково Брдо

Изградени 68 м

Општина Делчево

Изградба на крак од ул. Видое Смилевски Општина Делчево
Бато во Стар Расадник
Реконструкција на улица Голачка, Први
Општина Делчево
Реон
Ревитализација на најоштетени делови на Општина Делчево
ул. Индустриска
Реконструкција на пат Делчево-Голак

Влада на РМ, МТВ

Реконструкција на три делници на Локален
пат Очипала – Драмче и тоа:
1 делница во должина 961 метри, 2
делница во должина од 1000 метри и 3
делница со должина од 600 метри.

Општина Делчево со
финансиска поддршка од
Агенција за финансиска
поддршка во
земјоделието и руралниот
развој
Изградба на уличка во с.Разловци веднаш Општина Делчево
над селскиот бунар

1.3.2. Подобрување на
транспортните услуги и
мобилноста

80,000,000.00 Реконструирани 10 км пат
17,599,700.00 Реконструирани 2561 м

Изградба на улица во с.Тработивиште

Општина Делчево

Изградена улица во с.Вирче позади
црквата
Фекална канализација с.Градец

Општина Делчево
Општина ВИНИЦА

Изградена фекална
канализација во должна од
454 м

Фекална канализација с.Јакимово

Општина ВИНИЦА

Санација на ударни дупки во градот и
поголемите населени места

Општина Пробиштип

1,000,000.00

Изградена фекална
канализација во должна од
205

Поставување на нова хоризонтална и
вертикална сообраќајна сигнализација

Општина Пробиштип

Изградба на паркинг простор во центарот
на градот

Општина Пробиштип

400,000.00 поставени нови сообраќајни
знаци, нова хоризонтална
сигнализација во градот
1,000,000.00 изграден паркинг простор на
површина од 513 м2

Пешачка патека од Ново село Штип-Стар
Караорман

Општина Штип

12,218,456.00 Завршена втора фаза до
Сенјак и нас.Mакедонка во тек
подготовки за трета фаза до
Стар Караорман

Забелешки

Приоритет
1.3. Транспорт, комуникации и
просторно планирање

Мерка
1.3.3. Интеграција на
информатичкокомуникациската
технологија (ИКТ)

1.3.4. Градење на
функционално-просторни
структури

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Изработен веб портал - бизнис регистар
за општина Пробиштип

општина Пробиштип

Обука за иновативниот проект „Бизнис
Центар - „Клик“ поблиску до вашиот
бизнис“
изработена нова веб страна на општина
Пробиштип со модерен и иновативен
дизајн
Обука на вработените во општина Штип
според План за обука на ЕЛС 2016
(ДУП) Детален урбанистички план за Блок
9 дел 2 во градот ВИНИЦА

ЦРИПР, ГИЗ, МЛС

Буџет

Резултати/
Индикатори

60,000.00 www.probistip.biz

општина Пробиштип

551,700.00 Изготвена веб апликација
Обучени претставници од 11-те
општини во ЦРИПР
60,000.00 www.probistip.gov.mk

ЗЕЛС и општина Штип

300,000.00 Обучени 100 вработени

Општина ВИНИЦА

П = 0,89 ха

(ДУП) Детален урбанистички план за Блок Општина ВИНИЦА
15 дел 1 и дел 4 во градот ВИНИЦА

П = 1,95 + 7,10 = 9,05 ха

(ДУП) Детален урбанистички план за Блок
16 дел 2 во градот ВИНИЦА
изработка на урбанистичка документација
за Пониква
изработка на урбанистичка документација
за Лесново
изработка на неколку ДУП-ови за градот
Пробиштип
Изработка на урбанистички планови за
селата Оризари, Тркање, Грдовци,
Мојанци, Горни Подлог и Долни Подлог

Општина ВИНИЦА

П = 2,06 ха

општина Пробиштип

урбанизација на 40 ха
површина
урбанизација на 50 ха
површина

Изготвување на Просторен план на
Источен плански регион 2013-2030
Уредување на Плато 1 на Градски пазар

ПЗП и ИПР и опш.Штип

општина Пробиштип
општина Пробиштип
ЦРИПР/Општина Кочани

ЈП Исар

Изработка на Архитектонско Урбанистички Општина ЧешиновоПроект (АУП), за стопански комплекс за
Облешево
градежна парцела 1.14 со површина од
5,93 ха , врз основа на Урбанистички план
вон населено место (УПВНМ), со класа на
намена Е2-комунална супра структура
(производство на ел.енергија со фото
волтаични панели) во нас. место
Спанчево, со изработка на Стручна
ревизија на Архитектонско
урбанистичкиот Проект за стопански
комплекс

Забелешки

9,370,173.00 Изработени ДУП-ови со
површина од 414 ха
71,887,864.00 Изготвен Просторен план на
ИПР
13,290,000.00 14 унифицирани монтажни
објекти,30 монтажни конст.
Настрешница
како
отворени
82.895,00 Готов
документ
АУП,
усвоена
Програма за продажба на
градежно неизградено
земјиште сопственост на РМ
на територија на општина
Чешиново-Облешево

во завршна фаза
во фаза на
подготовка
во фаза на
изработка
АФПЗРР (во тек е
реализација)

Приоритет

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер

1.4. Поттикнување на развојот на 1.4.1 Подобрување на
сообраќајната и
подрачјата со специфични
комуналната
развојни потреби

Изработка на Основен Проект за изградба МЖСПП/ Општина
на атмосферска канализација за
Чешиново-Облешево
населените места Бања, Спанчево и
инфраструктура во местата Соколарци
кои се со специфични
развојни потреби и нивно
поврзување со најблиските
урбани центри;
Изработка на Техничка документација за БРР/ Општина Чешиновоизградба на улици со вкупна должина
Облешево
Л=3.647,0 м/д
Изработка на Основен проект за фекална Општина - Чешиновоканализација и пречистителна станица за Облешево
отпадни води- I фаза Предтретман во
село Соколарци и село Спанчево

Буџет

Резултати/
Индикатори

441.910,00 Изработена техничка
документација на ниво на
основен проект со ревизија

577.775,00 Изработена техничка
документација на ниво на
основен проект со ревизија
700.566,00 Изработена техничка
документација на ниво на
основен проект со ревизија

Изработка и монтажа на настрешници за
автобуските постројки во општината

Општина ЧешиновоОблешево

228.377,00 Поставени настрешници на
автобуските постројки долж
магистралниот пат А3 кој
поминува низ територија на
општина Чешиново-Облешево
1,530,518.00 Изградени 7 потпорни зидови
на локален пат СтуденецДвориште

Изградба на потпорни ѕидови на
локалниот пат Студенец-Двориште,
општина Берово

ЦРИПР; СЕКО, Берово

Елаборат за извршени геомеханички
истражни работи и лабораториски
испитувања на локација предвидена за
изградба на потпорни ѕидови на ул. Иван
Лола Рибар во Виница“

ЦРИПР, Фармахем, СДЦ,
Виница

377,600.00 Изработен елаборат за
геомеханички истражни работи

Изработка на техничка документација за
реконструкција на улица Христијан
Тодоровски Карпош во с.Чешиново
Л=550,00м

БРР/Општина ЧешиновоОблешево

Изградба на фекална канализација за
с.Чифлик

АФПЗРР/Општина
Чешиново-Облешево

116.820,00 Обезбедена Техничка
документација со која ќе се
аплицира кај разни домашни и
странски донатори за
изнаоѓање на средства за
реализација на проектот
18.077.600,00 Изградена канализациона
мрежа во с. Чифлик
Одведување на отпадните
фекални води во с.Чифлик

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.4. Поттикнување на развојот на 1.4.1 Подобрување на
сообраќајната и
подрачјата со специфични
комуналната
развојни потреби

инфраструктура во местата
кои се со специфични
развојни потреби и нивно
поврзување со најблиските
урбани центри;

Носител/
Партнер

Назив на проектот

Буџет

Резултати/
Индикатори

Изградба на полски пат до М.В.Друмот во Општина Зрновци
с.Мородвис

3,792,528.00 Изграден 1км пат

Асфалтирање на ул Димче Петров во
с.Мородвис, општина Зрновци

1,533,410.00 Изграден 1км улица

Општина Зрновци

Преасфалтирање на ул. Аспарух Манев и Општина Зрновци
ул. Филе Ристов со изградба на
атмосферска канализација

1,522,186.00 преасфалтирани 1.5км улици

изградба на полски пат во с.Зрновци до
Општина Зрновци
М.В.Бабареа вада
Изградба на крак од ул. Скопска и крак од Општина Зрновци
ул.Генерал Апостолски во с.Зрновци

1,212,804.00 пробиен 1км земјен пат

Изградба на ул Први Мај во с.Зрновци

1,223,997.00 изграден 0.5км улица

општина Зрновци

Санација на армирано бетонски пропусти, ЦРИПР, Фармахем, СДЦ,
на Видивишка река с. Видовоште
Зрновци
Изградба на пат до с.Јамиште

Изградба на Локален пат - ул. Гоце
Делчев за поврзување на с.Оризари со
регионален пат и град Кочани - втор дел
Изградба на Локален пат - регионален пат
Р519 - с. Лешки
Изработка на потпорен ѕид над Ободниот
1.4. Поттикнување на развојот на 1.4.2 Подобрување на
условите за живот и работа канал во с.Спанчево (II фаза)
подрачјата со специфични
во местата со специфични
развојни потреби
Изградба на потпорен ѕид покрај
развојни потреби.
локалниот пат во населено место
Соколарци за санирање на поплавите
Хортикултурно уредување на населените
места во општината

БРР/Општина Пробиштип

Општина Кочани

Општина Кочани
Општина ЧешиновоОблешево

Забелешки

2,300,000.00 Изградена 0.6км улична мрежа

972,984.00 Изградени 2 АБ пропуста

4,000,000.00 пробиен и тампониран патот
до с.Јамиште во должина од
3.000 метри, поставени повеќе
пропусти за соодветно
одводнување
6,672,595.00 Изграден локален пат во
АФПЗРР
должина од 673 м
4,900,600.00 Изграден локален пат во
должина од 1.200 м
Санирани последици од
полавите

Општина ЧешиновоОблешево

387.388,00 Санирани последици од
полавите, изграден потпорен
ѕид

АФПЗРР/Општина
Чешиново-Облешево

1.888.000,00 Изработени мини плоштади во
11 населени места во

АФПЗРР

Изграден парк во с.Видовиште и оградена оопштина
осветлена
Зрновци
црквата Св.Климен

1,600,000.00 Уредена 1.500м2 урбана површина

Изградба на плоштад со парк во
с.Мородвис

Општина Зрновци

1,500,000.00 Уредена 1000м2 урбана
површина

Реконструкција на мостот кај
с.Тработивиште - с.Разловци

УНДП

13,000,000.00 Реконструиран мост

Приоритет

Мерка

Назив на проектот

Уредување на мал плоштад во село
1.4. Поттикнување на развојот на 1.4.2 Подобрување на
условите за живот и работа Умлена, општина Пехчево
подрачјата со специфични
во местата со специфични
развојни потреби
развојни потреби.

Реконструкција на улици во населбата
Ѕвегорска река и тоа:
Улиците бр. 1 и бр. 2, дел од улиците П7,П-12, П-13, П-14, П-15, П-16, П-17, П-18
и П20
Реконструкција на мостот кај
с.Тработивиште - с.Разловци
Изработка на техничка документација за
локален пат м.в Крушка - с.Полаки
Изградба на ул.2 во с.Нивичани

Носител/
Партнер
Општина Пехчево имплементатор,
Финансиските средства
се од Бирото за
регионален развој и
Општина
Пехчево
Со
средства
обезбедени
преку Агенцијата за
финансиска подршка во
земјоделието и руралниот
развој
УНДП
Општина Кочани

Општина Кочани

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

1,435,352.60 Уреден мал плоштад во село
Умлена, општина Пехчево,
поставени канделабри, клупи
за седење и корпи за отпадоци
6,863,850.00

13,000,000.00 Реконструиран мост
133,875.00 Изработена техничка
БРР
документација за локален пат
во должина од 3,5 км
3,313,747.00 Изградена улица во должина
од 481 м

АФПЗРР

СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности
Приоритет
2.1. Подобрување на
просторните услови и
опременоста на училиштата во
регионот

Мерка
2.1.1. Реконструкција и
изградба на згради за
училишта, училишни и
студентски домови

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Изградба на повеќенаменско спортско
игралиште во с.Облешево

Агенција за млади и спорт

Реконструкција на старата училишна
зграда во село Негрево и Воспоставување
на едукативен центар за зачувување на
природата во Брегалничкиот регион во
село Негрево, општина Пехчево

Општина Пехчево имплементатор,
Финансиските средства
се од Швајцарската
агенција за развој и
соработка преку
Програмата
за
Општина Pехчево
имплементатор,
Финансиските средства
се од МOН
Општина Штип,ООУ
Ванчо Прќе

Реконструкција на старата училишна
зграда во Пехчево за дисперзираните
гимназиски паралелки во Пехчево
Помена на кров, прозори, ограда,
игралишта, санација на одвод во ООУ
Ванчо Прќе со подд.училиште
Санација на соблекувални и тоалетите во
спортска сала во ООУ„Димитар Влахов“
Промена на 15 стари нефункционални
врати во ООУ Славејко Арсов
Промена на проз и врат на сала, . И
асф.игра во ООУ Тошо Арсов и подр.

Општина Штип, ООУ
Димитар Влахов
Општина Штип, ООУ
Славејко Арсов
Општина Штип и ООУ
Тошо Арсов

Изградба на спортско игралиште во ООУ
Гоце Делчев Шашаварлија

Општина Штип и ООУ
Гоце Делчев

Опремување на кабинети за предмети
хемија,биологија,математика,географија и
физика во ООУ Ванчо Прке
Отварање на Ресурсен центар за деца со
оштетен вид

Германска амбасада во
РМ и ООУ Ванчо Прќе
Штип
ООУ Гоце Делчев Штип,
Југозап.универ-УСАИД и
Лајонс клуб МK
МОН

Нови училници и сан.Јазли ДСУ Искра
Реконструкција на училиште во с.Горни
Подлог

Општина Кочани/
ООУ„Свети Кирил и
Методиј“

Проект„ Сонцето е извор на енергија“СОУ Општина Штип, Програма
Коле Нехтенин“
за заштита на природата
во Македонија

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

Обезбедени услови за
спортување на младите од
с.Облешеви и пошироко од
општината
11,000,000.00

Проектот е во тек

Проектот е во тек

1,922,789.00 Сменет кров, променти
прозори, нова
ограда,игралишта и нов одвод
204,925.00 Санирани собелкувални и
тоалети во спортска сала
186,912.00 Монтирани 15 нови врати
1,531,298.00 Сменети прозори и врати на
сала, во училници и нови
игралишта
240,000.00 Изградено спортско игралиште
220,745.00 Опрмени кабинети по хем.,
биол., матем., геогр., физика
во ООУ Ванчо Прке Штип
2,240,000.00 Отворен ресурсен центарб за
деца со оштетен вид во ООУ
„Гоце Делчев“ Штип
3,700,000.00 Нови училници, санитарни
јазли во ДСУ Искра
4,350,633.00 Реконструирана училишна
зграда
1,041,171.00 Поставени 3 сончеви панели,3
бољери, 51 алим.врата,
114,59стакло на прозори,
21штедливи рефлектор во
спортска сала и 33 предавања
за енергет.ефикасност

Јапонска
Амбасада

Приоритет

Мерка

2.2.Подобрување на условите во 2.2.1. Модернизација на
постојните и изградба на
здравствените установи во
нови здравствени објекти
регионот

2.3.
Подобра социјална инклузија на
сите ранливи категории
население

Назив на проектот

Носител/
Партнер

„Проект за рехабилитација на
ЈЗУ Здравен Дом
здравствената станица во село Двориште Берово/Општина Берово
во Општина Берово“

Буџет

Резултати/
Индикатори

1,804,738.00 Реконструирана зграда

посебно на оние во
руралните делови на
регионот

Реконструкција на кровот и целокупната
Овој проект се финансира
столарија (прозорци и врати) во ООУ „Св. со средства од
Климент Охридски“
Министерството за ОН

11,500,000.00 Рекунструиран кров
Нова столарија

2.3.1.
Задоволување на
потребите на регионот во
доменот на современа
детска заштита и училишна
инклузија

Отпочната со градба детската градинка во Општина Зрновци
с.Зрновци

12,107,888.00 Отпочната со градба детска
градинка ( се очекува да се
изгради јуни 2017)

Реконструкција згарадата на детската
градинка во село Чифлик и околниот
простор

Општина Пехчево, МТСП
и ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево

Проект “Инклузија на деца Роми во
детските градинки

МТСП, Ромски
едукативен фонд,
Општина Штип, детска
градинка Астибо

123,000.00 инклузивни 30 деца од ромска
националност во детската
градинка Астибо

Проект за Општо корисна работа

УНДП и општина
Пробиштип

130,000.00 ангажирани 4 негователки за
помош во детската градинка

Општина Зрновци
УНДП и општина
Пробиштип

186,000.00 47 стари лица опслужени во
сите три населени места
194,400.00 ангажирани 7 лица за работа и
помош на старите лица

Проект„ Општинско корисна работа“

Општина Штип,Агенција
за вработување, Центар
за социјална
работа,МТСП УНДП

217,000.00 10 лица од социјално ранливи
категории стекнати со вештини
работно искуство за полесно
вклуч. на пазар на труд-во тек

Проект „ Дружбата помеѓу баба,дедо и
децата од детските градинки

Општина Штип,Здружение
на пензионери -Штип и
Карбинци и детска
градинка Вера Циривири
трена

Проект„Отворени денови за социјална
заштита во руралните средини

Општина
Штип,ЦСР,МТСП

2.3.2.Побрување на грижата Проект „Трето Доба“
за стари лица во регионот
Проект за Општо корисна работа

2.3.3. Изградба на центри за Народна Кујна во с.Зрновци
згрижување и повремен
престој на лица, дом за
сместување
на
лица
бездомници, народна кујна
за соц.случаи

општина Зрновци и МТСП

1,000,000.00 Проектот е отпочнат и е во
фаза на реализација на
проектните активности,
7 вработени лица

30,000.00 Намалена социјална
изолираност на старите лица и
нивназголемена активност

60,000.00 Информирани жители од
руралните средини за правата
и услугите од социјалната
заштита
600,000.00
6 лица социјални случаи
примаат топол оброк секој ден

Забелешки
Јапонска
амбасада

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина
Приоритет
3.1 Регионално управување со
комуналниот цврст отпад

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

3.2. Заштита на водните ресурси 3.2.1. Подобрување на
водоснабдувањето

Назив на проектот
Изработка на Регионални Планови за
управување со отпад и Стратешка
оценка на животната средина за
Источниот и Североисточниот регион
Набавка на опрема за собирање и
транспорт на отпад во Источен и
Североисточен регион
Затворање на несоодветните депонии и
дивите депонии за Источниот и
Североисточниот регион
Изготвен проект за водоснабдување на
селски средини во општина М.К.
Изградба на две полски чешми со
водополжила во атарот на с.Зрновци
Изградба на таложник пред филтер
станицата за вода за пиење во Пехчево

Изградба на пречистителна станица за
комунални отпадни води во село Црник,
Општина Пехчево

Поставување на соларна дозир пумпа за
хлор на резервоарот за вода за пиење во
село Црник, Општина Пехчево

Реконструкција на канализациониот
систем во село Робово

Носител/
Партнер
МЖСПП, ЦРИПР,
ЦРСИПР; ЕУ

МЖСПП, ЦРИПР,
ЦРСИПР; ЕУ
МЖСПП, ЦРИПР,
ЦРСИПР; ЕУ
ЕЛС Македонска
Каменица
општина Зрновци и ЗРР
Јавор - Зрновци
Општина Пехчево имплементатор, Финан.
средства се од
Министерството за
животна средина и
просторно планирање и
Општина Пехчево
Општина Пехчево имплементатор, Финан.
средства се од Минист.за
животна средина и
просторно планирање и
Општина Пехчево
Општина Пехчево имплементатор, Финан.
средства се обезбедени
од Бирото за регионален
развој и Општина
Пехчево Пехчево Општина
имплементатор, Финан.
средства се обезбедени
од SDC

Изградба на водоснабдителен систем за
с.Ратавица

АФПЗРР и општина
Пробиштип

Доизградба на водоснадителен систем за
с.Кундино
Изградба на водоснабдителен систем за
с.Турско Рудари

МЖСПП и општина
Пробиштип
МЖСПП и општина
Пробиштип

Замена на старите со нови далечински
дигитални водомери
Реконструкција на ул.Вардарска

Општина Пробиштип

Изградба на фекална канализација во
нас.Караорман

Општина Штип/ЈП Исар

Општина Штип/ЈП Исар

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

28,000,000.00 Изработени планови за отпад
Стратешка оцена на влијание
врз ЖС,
Анализа на трошоци и добивки
18,000,000.00 Изработен план
18,000,000.00 Изработен план

60,000.00 ЕЛС Македонска Каменица
138,591.00 Изградени две полски чешми
1,862,383.00 Завршена е изградбата на
таложникот пред филтер
станицата за вода за пиење во
пехчево и добиена е почиста
вода за пиење
1,764,307.00 Изградена е пречистителна
станица за комунални отпадни
води во село Црник, Општина
Пехчево

100,300.00 Поставен е соларната дозир
пумпа за хлор и во селото
Црник водата е
бактериолошки и хемиски
чиста и исправна за пиење
50,000.00 Реконструирана е
канализациониот систем во
село Робово
3,300,000.00 изградба на 1700 метри нов
водовод
1,500,000.00 вградување на цевки и
фасонски елементи
3,000,000.00 изградба на потисен цевковод проектот е во тек
во должина од 935 метри,
изградба на препумпна
станица на 3904 водомери
32,000,000.00 промена
1,930,370.00 Водовод 352м
Канализација 271м
8,327,467.00 канализација 4.6 км

Приоритет

Мерка

3.2. Заштита на водните ресурси 3.2.1. Подобрување на
водоснабдувањето

3.2.2. Заштита на
површинските и
подземните води

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Реконструкција на канализационене
Општина Штип
систем за отпадни води во нас.Македонка
Реконструкција на ул.Вељко Влаховиќ

ЈП Исар

Намаливање на загуби на вода со замена
на инсталација на мерни инструменти и
нивна интеграција на мобилни и фиксни
мрежиза далечинско отчитување во
Изработка на техничка документација
основен проект за регулација
на дел од Кочанска река

Мин. За транс.и врски
Општина Штип
ЈП
Исар

Регулација и уредување на речно корито
на река Видовишјка, с.Видовиште
Изградба на фекална канализација со
прочистителна станица во с.Мородвис

Општина Зрновци

ЦРИПР/Општина Кочани

Општина Зрновци

Реконструкција на фекална канализација Општина Пехчево во село Умлена во должина од 400 метри имплементатор,
Финансиските средства
Изградба на колекторски систем во село ЦРИПР, БРР, Пехчево
Чифлик - трета фаза
Поставување на каналетки за собирање
Општина Пехчево на атмосферските води во село Умлена,
имплементатор,
општина Пехчево
Финансиските
средства
Регулација
на река Киселица – Општина
ЦРИПР,
Пробиштип,
СДЦ
Пробиштип

3.3. Одржливо користење на
енергијата

Буџет

Резултати/
Индикатори

11,352,000.00 замена на 11352 водомери

1.150.000 Изработен основен проект за БРР
регулација
на дел од Кочанска река во
должина од 2.2 км
3,516,396.00 уредени 300м од речното
корито
7,000,000.00 Изградени 3500 м
канализациона мрежа
1,900,000.00 Реконструиран е
канализациониот систем во
село Умлена во должина од
1,320,125.00 Изграден колекторскиот
систем во село Чифлик
200,000.00 Решен е проблемот со
собирање на атмосферската
вода во село
Умлена 173 м
4,035,622.00 Санирани
и Регулирани
од речното корито

3.3.2 Намалување на
Реконструкција на улично осветлување на општина Пробиштип
потрошувачката на енергија ул. Тодор Александров

1,000,000.00 замена на 18 Живини со ЛЕД
светилки

Реконструкција на улично осветлување на општина Пробиштип
ул. Јаким Крчовски

570,000.00 замена на 10 Живини со ЛЕД
светилки

Реконструкција на улично осветлување на општина Пробиштип
ул. Нада Михајлова
Реконструкција на фасада на Дом на
ИПА/општина Пробиштип
култура
Програма за енергетска ефикасност 2017- ЕЛС и Здружение РЦЗ
2019
Делчево, Влада на РМ

Зелени згради за заедничка зелена
иднина

Забелешки

3,863,000.00 Реконструиран канали.систем
за оппадни води во нас.
Македонка
1,800,000.00 Водовод од 400 м

ЦРИПР, Обласна управа
Благоевград

1,000,000.00 замена на 24 Живини со ЛЕД
светилки
9,732,800.00 ЕЕ фасада, промена на кров,
поставување на соларни
панели
300,000.00 Изработен
тригодишен план

300,000.00 Изработен градежен проект,
добиен проект

проектот е во
фаза на избор на
Изведувач

Приоритет
3.4. Климатски промени и
заштита на биодиверзитетот

Мерка
3.4.1 Зачувување на
биолошката разновидност

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Чистење на речни корита - прв и втор дел МЖСПП/ Општина
Чешиново-Облешево
Платановите стебла во с.Мородвис
Општина Зрновци и
репрогласени за природна реткост,
Здружение за одржлив
соодветно конзервирани и промовирани со развој од Кочани
табли и флаери
Уредување на Рекреативниот центар
„Езерце„ - Пехчево - прва фаза

Уредување на барски еко - систем
„Езерце“’ - Пехчево

3. Одржливо Управување со природните
ресурси во микро - регионот Малеш Пијанец

Тематско патување на градоначалниците
од сливот на р.Брегалница
„Oдржливо управување со природните
ресурси во микро регионот ПијанецМалеш“,
3.4.2. Климатски промени

Стратегија за климатски промени на
Општина Делчево

Општина Пехчево имплементатор,
Финансиските средства
се од АФПЗРР и Општина
Пехчево Пехчево Општина
имплементатор,
Финансиските средства
се од Швајцарската
агенција за развој и
соработкаДелчево
преку и
Општина
Општина Пехчево имплементатори на
проектот, Финансиските
средства се од
Швајцарската агенција за
развој и соработка преку
Програмата за
зачувување на природата
во Македонија
ЦРИПР, Фармахем, 11
општини од ИПР,
Хелветас
Општина Делчево и
програма за зачувување
на природата
Милеуконтакт Македонија

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

1.280.937,00 Санирани последици од
излевање на реките и речните
корита
350,000.00 Прогласени 5 платанови
стебла за природна реткост

3,000,000.00 Уреден Рекреативниот центар
„Езерце“ и од депонија
претворен во место за одмор и
рекреација
1,150,240.00 Уреден барскиот еко - систем
„Езерце“ и зачувана
биолошката разновидност во
истиот
2,700,000.00 Мапирани природните
реткости и уабвини во двете
општини, изготвени билборди,
потокази, мапи, магнети со
мапираните природни убавини
во овој регион, сниман филм
за природните убавини во овој
регион, зголемен туристичката
понуда и зголемен бројот на
турисит во регионот кои сакаат
да ги посетат мапираните
природни убавини
3,300,000.00 Јакнење на капацитетите на
градоначалниците
2,650,000.00 Подгитвени промотивни
Вклучени се
материјали за микро регионот општините
Пијанец Малеш
Делчево и
Пехчево
600,000.00 Изработена стратегија за
Клаиматски проемни

Процесот е воден
во 10 општини

СЦ.4 Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој
Приоритет
4.1 Создавање на
инфраструктурни и други поврзани
услови за земјоделски и рурален
развој на регионот

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер

4.1.2. Креирање на услови за Проект
пчеларство
во
рамки
на ЦРИПР, Фармахем, SDC
зголемување на
Програмата за зачувување на природата.
инвестициите во
земјоделството
Проект за одржливо производство на ориз ЦРИПР, Фармахем, SDC
Презентација на Програмите за финан.
поддршка во земјоделството и руралниот
развој преку мерките кои ги опфаќаат
секторите во земјоделството и руралниот
развој во Р. М, АФПЗРР и Промоција на
Годишниот Извештај за спроведување на
Програмата за развој на ЦРИПР 20152019 година за 2015 година, Годишниот
Извештај за работењето на ЦРИПР за
Информативен настан за бизнис
заедницата од ИПР на тема: Можности
кои ги нуди новата ИПАРД, Програмата
2014-2020

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

4.2.2 Студии и проекти за
поддршка и промоција на
руралниот и земјоделскиот
развој

ЦРПР, МЛС

ЦРПР, МЛС

Изработка на студија за определување на ЦРИПР, Фармахем, SDC
статусот на пасиштата на територијата на
Источен плански регион

Буџет

Резултати/
Индикатори

3,300,000.00 Обучени 11 млади пчелари

5,225,000.00 Ипробани нови методи за
одгледување на Ориз
30,000.00 Информирана 50
претставници на бизнис
заедница

30,000.00 Информирана 40
претставници на бизнис
заедница
2,741,800.00 Изработена Студија

Забелешки

СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам
Приоритет
5.1
Развој на селективни видови на
туризам (планински, рурален,
културен и спа туризам)

Мерка
5.1.1
Мапирање и валоризација
на природното и културно
наследство

Назив на проектот
Изработка на елаборати за валоризација
на природните реткости: Стамер, Ѕвегор,
Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка
Пештера и Дабоски Андак

Носител/
Партнер
ЦРИПР, Фармахем, СДЦ

Спроведување на специфична кампања во ЦРИПР, Фармахем, СДЦ
Источен плански регион за придобивки од
прогласување на заштитени подрачја (60)

5.1.2
Изготвување на стратешки
документи во туризмот

5.1.3
Подобрување на
туристичката
инфраструктура

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

1.156.400,00 изработени 7 елаборати

4.348.300,00 Спроведена спец.кампања,
дебатни емеисии, промотивен
материјал, едук. работилници
со ученици, Докум.емисии и
прилози од новинари

Урбанизација на Пониква

општина Пробиштип

урбанизација на дополнителни во завршна фаза
40 ха површина на Пониква со
кои ќе има парцели за хотел,
одмаралишта, угостителски
објекти, викенд куќи

Урбанизација на Лесново

општина Пробиштип

урбанизација на 50 ха
во тек
површина опфаќајќи го и
селото Лесново со што ќе има
парцели за хотел,
одмаралишта, угостителски
објекти, викенд куќи

Изработка на туристички водич за
општина Пробиштип
општина Пробиштип
Партерно уредување околу археолошкиот ЦРИПР, Зрновци,
локалитет Мородвис
Фармахем, СДЦ

изработен туристички водич
1.938.550,00 Изградено партерно
уредување 1000м2

Електрификација на Туристичката населба ЕВН - Имплементатор,
Равна Река
Фин.средства се
обезбедени од ЕВН
Извршена е реконструкција на пешачките Општина Пехчево патеки и мостови на туристичката населба имплементатор,
Равна Река
Фин.средства се
обезбедени од Пехчево

3,696,000.00 Турист.населба Равна Река
има електрична енергија

Изградба на авантуристички парк на
барскиот еко - систем „Езерце“

1,000,000.00 Изграден е авантур.парк во кој
е содржана ЗИП - линија и
адреналинска патека и
привлекува голем број на
туристи

Општина Пехчево и
Хотел „Гогов“ имплементатор,
Фин. средства се
обезбедени од страна на
Општина Пехчево и
Хотел „Гогов“

600,000.00 Реконструирани сите пешачки
мостови во Туристичката
населба Равна Река на сите
три водопади

Приоритет
5.1
Развој на селективни видови на
туризам (планински, рурален,
културен и спа туризам)

Мерка
5.1.3
Подобрување на
туристичката
инфраструктура

Назив на проектот
Реконструкција на градски парк

Носител/
Партнер
АФПЗРР и Општина
Пробиштип

Доуредување на Лесново како туристички АФПЗРР и Општина
локалитет
Пробиштип

Локален пат с.Полаки излетничко место
Пониква - прв дел
Осветлување на Лесновските монашки
пештери и санација на постоечки
пристапни пешачки патеки

Општина Кочани

Туристички инфо центар - Пониква

ЦРИПР, Општина Кочани,
Фармахем, СДЦ

Реконструкција на ул.Вардарска

Општина Штип
ЈП Исар
Општина Штип
ЈП Исар
Општина Штип

Изградба на фекална канализација во
нас.Караорман
Реконструкција на канализационене
систем за отпадни води во нас.Македонка

ИПР, Фармахем, СДЦ

Буџет

Резултати/
Индикатори

22,000,000.00 реконстр. и доуредување на
градски парк, површина од над
6.000 м2
3,500,000.00 изградба на санитарни јазли, проектот е во
поставување на нова урбана
завршна фаза
опрема, осветлув.на патека
околу летниковци
10,560,435.00 Изграден локален пат во
должина од 1.075 м
1,740,734.00 Осветлување на монашките
пештери, санација на
пешачките патеки и оградата
на патеките до пештерите
3,893,410.00 Реконструирана зграда и
адаптирана во ТИЦ
1.930.370,00 Водовод 352м
Канализација 271м
8,327,467.00 канализација 4.6 км
3,863,000.00 Реконструиран
канализационене систем за
оппадни води во
нас.Македонка
1,800,000.00 Водовод од 400 м

Реконструкција на ул.Вељко Влаховиќ

ЈП Исар

Поставување на асфалт на
мултинаменско игралиште на планина
Гиолак
Партерно уредување околу тениското
игралиште во двор на ООУ „Ванчо Прке“

Донација од Ескаватори

700,000.00 Изградено мултинаменско
игралиште

Општина Делчево

150,000.00 Изградено партерно
уредување

Проект за изградба на тениско игралиште Општина Делчево
во дворот на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево

Забелешки

2,200,000.00 Изгредено тенисо игралиште

Котизација на ЗСК Џиу Џицу Осенсеи
Штип

Општина Штип

12,300.00 Добиена котизација

Котизација на ЗФК Баби

Општина Штип

80,000.00 Добиена котизација

Котизација БК Балканец

Општина Штип

710,000.00 Добиена котизација

АФПЗРР

Приоритет
5.1
Развој на селективни видови на
туризам (планински, рурален,
културен и спа туризам)

Мерка
5.1.3
Подобрување на
туристичката
инфраструктура

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Котизација на РК Текстилец

Општина Штип

370,000.00 Добиена котизација

реализација на активности Сојуз на
училишни спортови
Котизација Кик бокс клуб Гладијатор

Општина Штип

100,000.00 добиени средства

Општина Штип

Трофеј на боречки асови БК Балканец
Општина Штип
2008
Поставување на реквизити за Фитнес парк Општина Штип и Аген.за
млади и спорт
Тековни торшоци БК Брегалница 2008
Општина Штип

6,700.00 Добиена котизација
20,000.00 добиени средства
1,550,000.00 Поставени реквизити
450,000.00 Добиени средства

Котизација КК Партизан

Општина Штип

10,000.00 Добиена котизација

Котизација Алпинистички клуб Астрајон
Штип
Котизација КК Штип

Општина Штип

6,000.00 Добиена котизација

Општина Штип

10,000.00 Добиена котизација

Организација на меѓународен фолклорен ЦРИПР, Кластер
фестивал ЧЕТЕРСЕ 2016
креатива, КУД Ристо
Донев
Адаптација на објект Бања „Кежовица“
Црипр, општинаа Штип,
Штип - ФАЗА
Г
Изградба
на пристапен
пат од Регионален Фармахем, СДЦ
пат Р-601 до село ВРТЕШКА, црква Свети ЦРИПР; Карбинци, БРР
Ѓорги (Планинарски дом Вртешка)
Парк на макфест

ЦРИПР, БРР, Штип

Котизација на ЗКК Астибо

Општина Штип

Забелешки

120,000.00 организиран мегународен
фолклорен фестивал
1.297.941,00 Адаптирани и санирани туш
кабини
6,121,744.00 Изграден долен строј
3,700,000.00 во тек
10,000.00 Добиена котизација

Седници на Совет на Источен плански регион
Центарот за развој на Источен плански регион во текот на 2016 година, подготви материјали и организираше 8 (осум) редовни седници на Советот за развој на Источниот плански регион

Совет за развој на Источен плански регион
Претседател
Ратко Димитровски

