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Врз основа на член 26, став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен 
весник на РМ 63/2007”), Центарот за развој на Источен  плански регион до Советот за 
развој на Источен плански регион поднесува:    
   

 
 

Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на 
                                  Источниот плански регион  
                                         за 2013 година 
 
 
 
                                                  ОПШТ ДЕЛ 

 
I. ВОВЕД 

 
Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР), согласно член 24 точка 3 од 

Законот за рамномерен регионален развој со својство на правно лице е основан од 
страна на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на Источниот  
плански регион ( Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска 
Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново Облешево, Штип). 

Центарот за развој на Источниот плански регион е единица на локалната самоуправа 
со делокруг на работа утврден во Законот за рамномерен регионален развој. Центарот за 
развој на Источен плански регион официјално отпочна со работа на 01.10.2008 година по 
назначувањето на Раководител на Центарот. 

Седиштето на Центарот за развој на Источен плански регион е во општина Штип, како 
единица на локална самоуправа со најголем број жители.(Член 24 точка 6 од Законот за 
рамномерен регионален развој) на ул. Ванчо Прќе број 119 кат 2, 2000 Штип, 
Тел:032/386-408, Фах. 032/386-409, www.rdc.mk/eastregion 

 
 
 

II. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ 
 
 
2.1. Раководител 

Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион. 
 

2.2 Администрација 
 

 Координатор за регионален развој-помошник раководител, 
 Координатор за регионален развој, 
 Координатор за административно правни работи (администратор) 

 
Моментално во Центарот за развој на Источен плански регион се вработени 5 лица од 
кои: Раководител, Координатор за регионален развој  (3) и Координатор за 
административно правни работи (администратор). Сите вработени се на неопределено 
работно време. 
 
 
 
 



 
III. ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
3.1 Услуги за поддршка на Советот за развој на Источен плански регион 
Поддршка на работата на Cоветот на регионот  
 
 
3.2 Услуги за општо информирање 
Интернет страна: www.rdc.mk/eastregion 
Информирање преку директен контакт 
Регионална ТВ мрежа 
Подршка и одржување на порталот “Јавно-приватно партнерство за широкопојасен 
интернет во ЕУ “: www.ppp4broadbend.eu 
Подршка и одржување на порталот ”Прекугранична образовна мрежа за децата со 
посебни потреби “ : www.sinet-bg.eu  
Подршка и одржување на порталот “Малешевски планини”:  www.maleshmountain.eu 
Подршка и одржување на порталот “Прекугранични иницијативи-бизнис вмрежувања за 
одржлив раст :  www.jump-cb.eu/en/project  
Подршка  на порталот “Програма за зачувување на природата во Македонија“:  
www.bregalnica-ncp.mk 
Подршка  на порталот “Управување со речниот слив на реката Брегалница“:  
www.bregalnica.mk  
 
3.3 Консултански услуги за подготовка и имплементација на проекти 
Информирање за достапни фондови и отворени повици 
Подготовка на предлог проекти 
Подготовка на предлог проекти 
Реализација на проекти 
Фасилитирање партнерства 
Советувања при имплементација на проекти 
 
3.4 Обуки и услуги 
Реализација на обуки 
Организација и менаџирање на обуки од трети лица 
Организација на средби помеѓу засегнати страни  од регионот и вон него 
Настани за градење свесност за Регионалниот развој 
Изработка на извештаи и анализи од регионалниот развој 
 
 
3.5 Услуги за промоција 
Организирање на промотивни настани и учество на саеми во име на регионот 
Организирање на информативни денови 
Подготовка на промотивни материјали за регионот 
Подршка при учество на саеми 
 
3.6 Лобирање 
Лобирање за различни програми за засегнати страни од регионот 
Лобирање за потребите на бизнис секторот 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО  2013 ГОДИНА 
 

 
 
I.  АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ  ПРОЕКТИ НА ИСТОЧНИОТ  ПЛАНСКИ РЕГИОН ОД СТРАНА 
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ‐ БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  ЗА 2013 
ГОДИНА 

 
 

Центарот за развој на Источен плански регион во изминатата 2013 година до 
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој, аплицираше со 3 (три) 
предлог - проекти. Аплицираните  предлог – проекти се позитивно оценети од комисијата, 
формирана од страна на Бирото за регионален развој. Согласно  предвидениот буџет во 
Програмата за рамномерен регионален развој  во 2013 година (Сл.Весник на РМ бр.4 од 
09 јануари 2013 година) и Одлуката за класификација на планските региони според 
степенот на развиеноста за периодот 2013-2017 година (Сл.Весник на РМ бр.88 од 20 
јуни 2013 година), одобрени за финансирање  се 2 (два) проекта  со Одлука за 
доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 
2013 година на Влада на РМ. (Сл. Весник на РМ бр.88 од 20 јуни 2013 година).   
Центарот за развој на Источен плански регион, склучи Договор со Бирото за регионален 
развој за нивна имплементација на ден  27.06.2013 година. 
 
 
 
 
Ред. 
Број 

             
Назив на проектот 

 

 
Статус на проектот 

 
Извор на       

финансирање 
 

 
1. 

 
Ревитализација на р.Брегалница-
третман на отпадни води с.Чифлик  

 
Позитивно 

оценет/одобрен за 
финансирање 

Министерство за 
локална самоуправа 
(Биро за регионален 
развој), општина 
Пехчево 

2. Продолжување на изградба на 
колектор за отпадни води  од 
десната страна на река 
Брегалница,сервисна зона Долни 
Бавчи-фаза 1 

 
Позитивно 

оценет/одобрен за 
финансирање 

Министерство за 
локална самоуправа 
(Биро за регионален 
развој), општина 
Делчево 

3. Промоција на богатството на 
“разликите” и зачувување на 
културно-историското наследство 
во функција на регионалниот развој 

 
Позитивно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
(Биро за регионален 
развој),општина 
Виница 

 
 
II. АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН ДО 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ‐  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  ЗА 2014 
ГОДИНА 
 
Врз основа на барањето од Биро за регионален развој за прибирање на предлог проекти 
за развој на планските региони, а согласно Програмата за рамномерен регионален развој 
на Република Македонија за 2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион 
согласно своите законски надлежности утврдени во Законот за рамномерен регионален 
развој на 13.09.2013 година до Министерство за локална самоуправа - Биро за 



регионален развој аплицираше со 10 (десет) предлог проекти, за  финансирање и 
реализација во 2014 година. 
 

 
 
Ред. 
Број 

 
Назив на проектот 
 

 
Статус на проектот 

 
Извор на            
финансирање 
 

1. Доизградба на пат од с.Рајчани до 
с.Турско Рударе (патен правец 
с.Пантелеј-с.Рајчани)-Фаза 2 

 
Позитивно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

2. Сообраќајно решение за полесен 
пристап до регионалниот Клинички 
Центар Штип (Реконструкција на 
дел од улицата Тодор Коларов) 

 
Негативно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

 
 
3. 
 

Продолжување на изградба на 
колектор  за отпадни води за град 
Делчево од десна страна на р. 
Брегалница од Делчево - сервисна 
зона Долни бавчи - 2фаза 

 
 
Позитивно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

4. Наводнување на зелените 
површини во Македонска Каменица
   

 
Негативно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

5. Промоција на богатството на 
разликите и зачувување на 
културно-историското наследство 
во функција на регионалниот развој 
(Рекунструкција на турска бања, 
општина Виница) 

 
 
Позитивно оценет 

 
Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

6. Заштита на р. Брегалница-третман 
на отпадни води во  
населено место Мородвис 

 
Негативно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

7. Ревитализација на р. Брегалница-
Третман на отпадни води с. Чифлик 
(II Фаза)    

 
 
Позитивно оценет 

 
Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 
 

8. Изградба на армирано бетонски 
мост во с.Оризари за поврзување 
со регионален пат   

 
Позитивно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

9. Изградба на Сообраќајно решение 
до  Клинички Центар – Штип 
 II правец (Реконструкција на улица 
Љубен Иванов) 

 
Позитивно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

10. Изградба  на локален пат во с. 
Моштица (маала Перчаци) општина 
Македонска Каменица 

 
Негативно оценет 

Министерство за 
локална самоуправа 
Биро за регионален 
развој 

 
 
 
 



III.  АПЛИЦИРАНИ  И  ОДОБРЕНИ  ПРОЕКТИ  ЗА  ФИНАНСИРАЊ  ВО  РАМКИ  НА  (ИПА) 
ПРОГРАМАТА  ЗА  ПРЕКУГРАНИЧНА  СОРАБОТКА  ПОМЕЃУ  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  И 
РЕПУБЛИКА БУГАРИЈA 
 
Во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република 
Македонија и Република Бугарија 2007 – 2013 година – III (трет) повик , Центарот за 
развој на Источен плански регион, во 2013 година аплицираше со  2 (два) предлог - 
проекти и истите се одобрени за финансирање. Во еден проект Центарот е носител на 
проектот, т.е водечки партнер, додека во другиот  во се јавува како имплементатор на 
проектните активности.  
 
 
Ред. 
број 

 
Назив на проектот и 

буџет 

 
Статус 

 
Носител/Партнер 

 
   Извор на 
финансирање 
 

1. Вмрежување на 
мултимедијални центри 
во прекуграничниот 
регион 
448.840,29 еур 

  
Одобрен за 
финансирање

 
ЦРИПР/Општински 
културен  центар 
Брезница 

ИПА -Програма 
Прекугранична 
соработка 
помеѓу 
Република 
Македонија 
и Република 
Бугарија 

2. Подготовка на 
физибилити студија за 
развој на ски туризмот 
во планинските области 
на Белица, Бугарија и 
Македонска Каменица, 
Македонија 
146.304,33 еур 

 
 

Одобрен за 
финансирање

 
ОЦ Ѓорги Тодоров-
1885,Белица/Здружение 
Фудбалски клуб-САСА, 
Македонска Каменица 

ИПА -Програма 
Прекугранична 
соработка 
помеѓу 
Република 
Македонија 
и Република 
Бугарија

 
IV. АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА ИПА‐IV КОМПОНЕНТА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ 
 
Во рамките на ИПА – IV компонента развој на човечки ресурси, Центарот за развој на 
Источен плански регион, во 2013 година аплицираше со два предлог-проекти од кои во 
еден е носител на проектот и во еден како партнер во проектот, односно: 
 
Ред
број 

 
Назив на проектот и 

буџет 

 
Статус 

 
Носител/Партнер 

Извор на 
финансирање 

 
1. 

 
Професионална 
ориентација и 
оспособување на лица со 
посебни потреби 
3.936.000,00 ден. 

 
 
Во фаза на 
евалуација 

 
Центар за развој на 
Источен плански 
регион/Бравура 
Кооператива Делчево 

Министерство 
за финансии 
Сектор за 
централно 
финансирање 
и склучување 
на договори 
ЦФСД 

 
2. 

 
Психо-социјална 
еманципација на 
жителите од руралните 
средини 
4.674.000,00 ден. 

 
 
Во фаза на 
евалуација 

 
 
Општина Чешиново-
Облешево/Гешталт 
Солушн 

Министерство 
за финансии 
Сектор за 
централно 
финансирање 
и склучување 
на договори 
ЦФСД 



  
 
V.  AПЛИЦИРАНИ  ПРОЕКТИ  ПРЕКУ  ГИЗ  РЕД  ПРОГРАМА  ЗА  РЕГИОНАЛЕН  ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ ВО РМ‐СИСТЕМ НА ГРАНТОВИ ВРЗ ОСНОВА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО ЗА 
ПЕРИОД 2013‐2014 
 
Во рамките на оваа поддршка Центарот за развој на Источен плански регион на 23 
септември 2013 година, аплицираше со 5 (пет) предлог проекти рангирани според 
утврдената Методологија и критериуми за оценка на регионални предлог проекти, 
Изготвена од страна на ЦРИПР, а усвоена од страна на Советот за развој на Источен 
плански регион на III (третата) седницата одржана на 25 јуни 2013 година. 
 
 
Ред
број 

 
Назив на проектот и 

буџет 

 
Статус 

 
Носител/партнер 

 
Извор на  

финасирање 
1. Изградба на дом за стари 

и изнемоштени лица 
Пензионерски дом во 
Кочани  

 
Предложен за 
финансирање 

 
ЦРИПР 

 
Грантови 
PBGs/општина 
Кочани 

2. Изградба на колекторски 
систем во спорстско-
рекреативниот центар 
Пониква 

 
Предложен за 
финансирање 

 
ЦРИПР 

 
Грантови 
PBGs/Кочани, 
Пробиштип 

3. Валоризација на 
културното наследство 
во микрорегионот 
Малеш-пијанец за 
изградба на 
микрорегионален 
туристички идентитет 

 
 

Предложен за 
финансирање 

 
 

ЦРИПР 

 
Грантови 
PBGs/Берово, 
Делчево, 
Пехчево 

4.  
Подобрување на 
можностите  за развој на 
спортско-рекреативниот 
и езерскиот туризам во 
Источниот регион на РМ 

 
 
Предложен за 
финансирање
  
 
 

 
 
 

ЦРИПР 

 
Грантови 
PBGs/М. 
Каменица 

5. Уредување на 
Регионален 
спортскорекреативен 
центар Брегалница со 
заштитно и парково 
зеленило, Штип 

 
 
Предложен за 
финансирање 

 
 

ЦРИПР 

 
Грантови 
PBGs/ Штип 

 
 
 
Од страна на Комисијата за евалуација на предлог проекти,  формирана од страна на 
донаторот, одобрени за финансирање се следните два проекта чија имплементација ќе 
започне во 2014 година: 
 

 Изградба на дом за стари и изнемоштени лица - Пензионерски дом во Кочани  
 
 Основна цел на проектот - Изработка на техничка документација за 

проектот, 
 Конкретна цел – Подобрување на социјалната заштита во регионот на 

стари и изнемоштени лица, 
 Вкупна вредност на проектот: 1.606.334,00 денари. 

 



 Уредување на Регионален спортско рекреативен центар Брегалница со 
заштитно и парково зеленило, Штип  

 
 Основна цел на проектот - Изработка на техничка документација за 

проектот, 
 Конкретна цел – Подобрување на квалитетот на живот во регионот преку 

создавање на услови за рекреација и спорт и заштита на животната 
средина, 

 Вкупна вредност на проектот: 1.953.018,00 денари. 
 
Центарот за развој на Источен плански регион  на 03.12. 2013 година го потпиша 
договорот за грантот со ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во РМ  на 
износ од  3.060.709, 00 денари  
 
 
VI.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА  ПРОЕКТИ  ВО  2013  ГОДИНА  ФИНАНСИРАНИ  ОД  
МЕЃУНАРОДНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊE 
 
 
Ред. 
број 

 
Назив на проектот и буџет 

 

 
Временска 
рамка  

 
Носител/партн

ер 

 
Извор на 

финансирање 
 

1. Прекугранична образовна 
мрежа за деца со посебни 
потреби 
Буџет 276.079,33 ЕУР 

 
2011-2013 

 
ЦРИПР/општи

на Гоце 
Делчев Р.Б 

 
ЕУ 

I (прв) повик 
РБ-РМ

2. Промоција и заштита на 
биодиверзитетот на 
Малешевските планини 
Буџет 99.953,79 еур 

 
2012 - 2013 

ЦРИПР/општи
на Сандански 

Р.Б 

 
ЕУ 

II (втор) повик 
РБ-РМ

 
 
 
3. 

 
 
 
Широкопојасен интернет во 
руралните средини  од 
југоисточна Европа  
Буџет 1.100.000,00 еур 

 
 
 
 

2012 - 2014 

Агенција за 
иновации и 
Европска 
соработка 
Р.Чешка/ 
ЦРИПР (РМ), 
Бугарија, 
Романија, 
Грција, Србија, 
Словачка, 
Словенија, 
Унгарија 

 
 

IV 
(повик)Транснаци
онална Програма 
за Југоисточна 

Европа 

4. Воспоставување на 
регионално планирање и 
реализација на ГИС во 
општините од ИПР 
Буџет 200.000,00 еур 

 
 

2012 - 2014 

 
ЦРИПР/ 11 
општини од 
регионот 

Билатерална 
техничка 
соработка помеѓу 
Влада на РМ и 
РС/општини 

 
5. 

 
Странците стануваат 
пријатели преку 
интеркултурен дијалог 
Буџет 17.850,00 еур 

 
 

2013 

Перпетум 
мобиле 
Р.Б/ЦРИПР 
(РМ),Шпанија,
Романија,Срби
ја, Турција 

 
 
ЕУ Програма 
Млади во акција 

 
6. 

 
Програма за заштита на 
природата во РМ 
Буџет 4.500.000,00 ЦХФ 

 
 

2013 - 2016 

 
Фармахем/ЦР
ИПР,МЖСПП,
АПП,МЗШВ,Оп
штини од ИПР  

Швајцарска 
Агенција за 
развој и 
соработка, 
МЖСПП и 
општини од ИПР 



 
 
7. 

 
 
Проект за управување со 
речниот слив на река 
Брегалница 
Буџет 4.000.000,00 ЦХФ 

 
 
 

2012 - 2016 

 
 
МЖСПП/ 
МЗШВ, 
ЦРИПР, 
општини од 
регионот, тим 
од национални 
и 
интернационал
ни 
консултанти. 

Швајцарскиот 
државен 
Секретаријат за 
економски 
работи, Владата 
на РМ и 
општините по 
течение на река 
Брегалница 

8. Стариот сјај на новата 
Баргала-изработка на 
урбанистичка планска 
документација 
Буџет 3000,00 еур 

 
 

2013 

 
ЦРИПР/општи
на Карбинци 

ГИЗ РЕД 
Програма за 
регионален 
економски развој 
во РМ 

 
 
Проект број 6: “Програма за заштита на природата во РМ” 
 
 Центарот за развој на Источен плански регион ја  реализираше активноста за 

Изработка на Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на 
природата во Македонија.   

 Од страна на ЦРИПР беа  распишани 3 (три) јавни набавки  за изработка на 
студија: “Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот 
на река Брегалница”. Истите беа поништени поради неисполнети критериуми и 
услови за избор од страна на економските оператори. 

 ЦРИПР распиша и јавна набавка за изработка на “Стратегија за развој на туризмот 
во Источен плански регион со акционен план ( 2015  2024 )”. Истaтa беше 
поништена поради неисполнети критериуми и услови за избор од страна на 
економските оператори. 

 МЖСПП - Агенција за просторно планирање во координација со ЦРИПР и 
единиците на локална самоуправа во текот на 2013 година ги направи 
подготвителните активности за изработка на просторниот план на Источниот 
плански. Активностите продолжуваат во 2014 година. 

 
Проект broj 7: “Управување со речниот слив на река Брегалница” 
 
 Како прва компонента на проектот изработен е Нацрт План за Управување со 

речниот слив на реката Брегалница (ПУРС Брегалница).    
 Според законот во рамки на проектот формирано е и работи и Тело за управување 

со речниот слив, а финансирано од МЖСПП, кое по завржувањето на проектот ќе 
биде одговорно за управувањето со водните ресурси во Брегалница. 
 

 Втората компонента на проектот се Малите инфраструктурни проекти кои се 
поделени во две фази: 

o Првата фаза која е реализирана е поддршка на сите 15 општини вклучени 
во проектот за имплементација на МИП кои ќе допринесат за подобрување 
на состојбата со водните ресурси. Проектот учествува со  по 50 000 ЦХФ за 
секој апликант-општина, а најмалото предвидено учество на општините е 
16,7%, или 10 000 ЦХФ. Важно е да се каже дека проектот огромно 
внимание посветува на учеството на јавноста, па така сите 15 аплицирани 
проекти, всушност се избрани од локалното население на “Форумите за 
заедниците“. Проектите треба да се реализираат до крајот на 2014 год. 
 

o Втората фаза ќе се реализира во текот на 2014 година кога ќе биде објавен 
повик за втората фаза на МИП. Во оваа фаза ќе бидат финансирани 
неколку поголеми проекти поставени на конкурентска основа. Повторно 



обврска на Општините ќе биде аплицираниот проект да се избере на 
“Форуми за заедниците. 
 

o Преку активното вклучување на јавноста проектот има за цел да биде што 
поблиску до населението од регионот и да ја добие неговата поддршка.  

 
o Еднаш годишно проектот организира отворена Јавна презентација, како и 

анкета за да се согледаат размислувањата на народот. 
 
 
VII.    ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА  ПРОЕКТИ  ВО  2013  ГОДИНА  ФИНАНСИРАНИ  ОД  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ‐  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
 
 
Ред. 
број 

 
Назив на проектот и буџет 

Временска 
рамка 

Носител/парт
нер 

Извор на 
финансирање 

 
1. 

 
Електрификација на 
Туристичкиот павилјон 
Баргала - Изградба на  10 
(20) KV приклучен вод за 
постојната столбна 
трафостаница (СТС) 
10(20)/0,4 KV 
Буџет 1.409.701,00 ден. 
 

 
 

2012‐2013 
реализиран 

 
ЦРИПР/општ
ина 
Карбинци, 
општина 
Штип 

Министерство за 
локална 
самоуправа, 
Биро за 
регионален 
развој/општина 
Карбинци, 
општина Штип 

 
2. 

 
Ревитализација на 
р.Брегалница-третман на 
отпадни води с.Чифлик   
Буџет 5.128.632,00 денари 

 
2013 

реализиран 

 
ЦРИПР/општ
ина Пехчево 

Министерство за 
локална 
самоуправа, 
Биро за 
регионален 
развој/ општина 
Пехчево 

3.  Продолжување на изградба 
на колектор за отпадни 
води  од десната страна на 
река Брегалница,сервисна 
зона Долни Бавчи-фаза 1 
Буџет 1.106.366,00 денари 

 
2013 

реализиран 

 
ЦРИПР/општ
ина Делчево 

Министерство за 
локална 
самоуправа, 
Биро за 
регионален 
развој/ општина 
Делчево 

       
       
VIII.    СПРОВЕДЕНИ  ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ЦЕНТАРОТ  ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН 
ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
 
Во текот на 2013 год. Центарот за развој на Источен плански регион ги реализираше 
следните јавни набавки: 
 
1. Постапки со барање за прибирање на понуди со проценета вредност до 5.000,00 
евра без ДДВ  
 Оглас со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна 

набавка на услуги: Вршење на сметководствени и книговодителски услуги за 
потребите на Центарот за развој на Источен плански регион 

 Оглас со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна 
набавка на стоки: Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95 за службеното моторно 
возило на Центарот за развој на Источниот плански регион. 



 Оглас со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна 
набавка на услуги: Вршење на ревизија на техничка документација за Регионален 
собирен центар за животни (Сточен пазар) во с.Облешево, општина Чешиново-
Облешево, на ниво на Основен проект.  

 Повик за прибирање на понуди, за доделување на договор за изработка на: 
Урбанистички план вон населено место, за рекреативно едукативниот  центар 
“Баргала” што е дел од проектот “Стариот сјај на новата Баргала” на Центарот за 
развој на Источен плански регион, Штип. 
 
 
 

2.  Постапки со барање за прибирање на понуди со проценета вредност до 20.000,00 
евра за стоки и услуги без ДДВ  
 Оглас со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна 

набавка на услуги: Изработка на Стратегија за комуникација на Програмата за 
зачувување на природата во Македонија. 

 Оглас со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна 
набавка на стоки: Набавка и транспорт на ПЕ коругирани цевки за фекална 
канализација за Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град 
Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервиска зона Долни бавчи 
– 1 фаза. 

3.         Отворена постапка  
 Оглас  за доделување на договор за јавна набавка на работи: Изградба на 

Фекална канализација (крак 1, 2, 3, 5 и 7) с.Чифлик – Општина Пехчево. 
 Оглас  за доделување на договор за јавна набавка на консултантски услуги за 

изработка на Студија: Анализа на недостатоци во еколошките податоци за 
подрачјето на сливот на река Брегалница. 

 Оглас за доделување на договор за јавна набавка на консултантски услуги: 
Изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план ( 2015  2024 ).  

 
 
IX. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
Центарот за развој на Источен плански регион во периодот јануари – декември 2013 год.  
подготви и организира 7 (седум) седници на Советот за развој на Источен плански 
регион. 
 
9.1  Триесет и шесттата (XXXVI) седница на Советот за развој на Источен плански 
регион  (12.02.2013 Штип) 

 
На триесет и шесттата седница на Советот за развој на ИПР, беа усвоени и 

донесени следните одлуки. 
 Одлука за усвојување на завршната сметка на Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2012 година; 
 Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за 

развој на Источен плански регион со Годишен финансиски извештај за 2012 
година; 

 Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион 2009-2013 за 2012 година; 

 
9.2  Конститутивна седница на Советот за развој на Источен плански регион 
(25.04.2013 Штип) 

 
На седница на Советот за развој на ВПР, беа усвоени и донесени: 

 Одлука за избор на Комисија за верификација на мандатите на членовите на 
Советот за развој на Источен плански регион; 

 Извештај од Комисијата за верификација на мандатите на членовите на Советот 
за развој на Источен плански регион; 



 Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот за развој на 
Источен плански регион; 

 Одлука за избор на Претседател на Советот за развој на Источен плански регион; 
 
 

9.3.    Втора седница на Советот за развој на Источен плански регион (30.05.2013 
Кочани):   

 
На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени: 

 Презентација на Проектот “Програма за зачувување на природата во Македонија 
(Брегалнички регион)”; 

 Информација за напредокот на Проектот ,,Преземање технологии, знаења и 
искуства во собирање, чување, одржување и анализирање на општински и 
останати јавни податоци – воспоставување на регионално планирање и 
реализација на ГИС, како предуслов за воспоставување на заеднички одржлив 
развој на општините, дел од ИПР”; 

 Презентација на Проект за управување со речниот слив на реката Брегалница 
2012-2016; 

 Информација за напредокот на Проектот ,,Воспоставување на интегриран и 
финансиски самоодржлив систем за управување со отпад за Источен плански 
регион;  

 Одлука за преотстапување на изграден објект “ (20) KV приклучен вод за 
постојната столбна трафостаница (СТС) 10(20) / 0.4 KV на туристичкиот павилјон 
Баргала – општина Карбинци”; 

 Одлука за предавање на ревидирана техничка документација за Регионален 
собирен центар за животни (Сточен пазар) во с.Облешево, општина Чешиново-
Облешево, на ниво на Основен проект со Елаборат за геомеханички испитувања и 
извештај од ревизија на проектната документација; 
 

 Предлог проект за заштита на населението во Источен плански регион од заразни 
болести – прскање од комарци; 

 Расправа во врска со реконструкција на патниот правец Кочани-Пониква 
 
 

9.4   Трета Седница на Советот за развој на Источен плански регион и 20-то Регионално 
Собрание на Градоначалници од Брегалничко - Струмички регион (25.06.2013 Штип): 

 
9.4.1    На Собранието се расправаше за:  

 
 Информација за ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Р. 

Македонија; 
 Информација од Министерство за Локална Самоуправа за регионалната политика 

во Р. Македонија; 
 Грантови за Центрите за развој на планските региони, обезбедени  од страна на 

ГИЗ РЕД Програмата во Р. Македонија; 
 Воспоставување на интегриран систем за регионално управување со отпад    

(моментална состојба и идни активности во Источен и Југоисточен плански 
регион); 

 Воспоставување на интегриран систем за  управување со отпад во ЈП 
„Дрисла”,Скопје;  

 Информација за тематско патување на Градоначалниците и Раководителите на   
Центрите за развој на Источен и Југоисточен плански регион; 
 

9.4.2   Трета Седница на Советот за развој на Источен плански регион  
 
На седницата се донесоа следните одлуки: 

 Одлука за усвојување на Методологија и критериуми за оцена на регионални 
предлог - проекти со Евалуциона табела за пристап во ГИЗ РЕД Систем за 



грантови врз основа на успешноста на работењето (PBGs) за периодот 2013-2014 
година;  
 

 Одлука за аплицирање за пристап во ГИЗ РЕД Систем за грантови доделени врз 
основа на успешноста на работењето (PBGs) за периодот 2013-2014 година; 
 

 Одлука за овластување на Претседателот на Советот за развој на Источен 
плански регион за донесување на акти помеѓу две Седници на Советот; 
 

9.5     Четвртата  Седница на Советот за развој на Источен плански регион  (24.07.2013 
Пехчево) 
  

На Седницата се расправаше по следните точки на дневен ред:  
 Утврдување на Приоритетна Листа на регионални предлог-проекти за пристап во 

ГИЗ РЕД Систем за грантови врз основа на успешноста на работењето (PBGs) за 
периодот 2013-2014 година;  
 

 Утврдување на Годишна листа на Предлог - Проекти за развој на Источниот 
плански регион за 2014 година;  
 

 Програма за организирање на регионални натправари по наставни предмети за 
ученици од средното и основното образование од општините од ИПР; 
 

 Информација во врска со имплементација на Проект ”Превенција од насилство и 
малолетничка деликвенција”. 

 
 

9.6. Пета Седница на Советот за развој на Источен плански регион (27.09.2013 
Виница) 
 
 

Точки на дневен ред: 
 Информација во врска со изработка на Физибилити Студија за развој на 

дистрибутивни мрежи на природен гас во РМ; 
 

 Претставување од Македонско-Бугарска Стопанска Комора; 
 

 Информација за Изработка на Нацрт-Просторен план за Источен плански регион; 
 

 Презентација на софтверски систем за управување во локалните самоуправи; 
 

 Информација за поднесените Предлог-Проекти до Биро за регионален развој за 
финансирање во 2014 година;  
 

 Информација за напредокот во изработката на Регионален План за управување со 
отпад во Источен плански регион; 
 

9.7      Шеста Седница на Советот за развој на Источен плански регион (20.12.2013 
Делчево) 

 
Точки на дневен ред: 
 

 Извештај за напредокот на Проектот ,,Подготовка на регионални планови за 
управување со отпад и Стратегиски оцени на животната средина за Источен и 
Североисточен плански регион” – Г-дин Teofanis Lolos тим лидер на Проектот; 
 

 Одлука за усвојување на Финансиски план на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2014 година; 
 



 Состојба и идни активности во имплементација на Проектот ,,Преземање 
технологии, знаења и искуства во собирање, чување, одржување и анализирање 
на општински и останати јавни податоци – воспоставување на регионално 
планирање и реализација на ГИС, како предуслов за воспоставување на 
заеднички одржлив развој на општините, дел од ИПР”; 
 

 Состојба со тековното финансирање на Центарот за развој на Источен плански 
регион; 
 

 Информација за зачленување на ЦРИПР во Здружението Мрежа на регионални 
развојни агенции од Југоисточна Европа – SEENORDA; 
 
 

X.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА  МЕКИ  ПРОЕКТИ  ВО  2013  ГОДИНА  ФИНАНСИРАНИ  ОД  
ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊE 
 
 
„Патот кон кариерата - Подобрување на вработувањето на жените од етничките 
малцинства во Источниот регион“ 
 

 Општа цел на проектот е:  
Придонес кон интеграција на жените од малцинските етнички заедници од 
руралните средини на пазарот на труд. 

 Специфична цел на проектот е: 
Зголемување на вработеноста на жените од помалите етнички заедници од 
руралните средини во Источниот регион на Република Македонија. 

 Имплементатори на проектот: Македонска развојна фондација за претпријатија 
(МРФП), Сојуз на стопански комори на Македонија (ССК), здружението Кхам-
Делчево и Центарот за развој на Источниот плански регион. 

 Проектот е финансиран од ЕУ фондови. 
 Активностите на проектот:  

 
- Организирани работилници за зајакнување на капацитетите на 5 локални групи 

за застапување за поддршка на (само)вработување на целната група во 
регионот.  

- Организирани  информативни сесии во Источниот регион со учество на 
основаните групи за застапување ( 500 жени од малцинските етнички заедници 
се  информирани за постоечките можности за вработување).  

- Организирани информативни сесии за  пристап до кредити за почетни бизниси.  
- Организирано обучување преку работа кај работодавачи за идентификуваните 

невработени жени од етничките малцинства во Источниот регион. 
- Оние работодавачи што се  вклучени во оваа активност  имаат можност за 

бесплатно членство во период од 1 година во Сојузот на стопански комори на 
Македонија. 
 

 
„Регионален развој/ Регионален менаџмент”, 

 
 Општа цел на проектот е: 

Jакнење на капацитетите на партнерите на локално и регионално ниво. 
 Специфична цел на проектот е: 

Јакнење на капацитетите на претседателите на Советите на единиците на 
локална самоуправа во Република Македонија, координатори на советнички групи 
и советници - членови на комисии за локален економски развој/ буџет од 11-те 
општини од Источниот (Брегалничкиот) плански регион, за регионалниот бразвој и 
регионалниот менаџмент. 

 Имплементатори на проектот: 
Центар за развој на Источен плански регион, 



ГИЗ-РЕД Програма за регионален екомомски развој во РМ. 
 Проектот е финансиран од ГИЗ-РЕД Програмата 
 Активности на проектот 

Организирана еднодневна работилница за основите на регионалниот развој и 
врската со руралниот развој, регионалниот менаџмент,институционалната рамка и 
Програми и фондови за финансирање на регионални проекти. 
 

 
XI. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2013 ГОДИНА 
 
 
‐ Делегација од Косово, од 45 (четириесет и пет) претставници од Регионални развојни 
агенции, општини, бизнис секторот и невладини организации беа во посета на ЦРИПР во 
Штип. Целта на посетата беше да се запознаат со работата на Центарот , подготовката 
на проекти, аплицирањето и реализираните проекти, искуството на Центарот во 
искористување на ЕУ фондовите, средства од различни донатори, домашните извори за 
финансирање и различни Програми и можностите за соработка. Посетата беше 
организирана и финансиски подржана од ГИС РЕД  Преограмата на Косово.  
ЦРИПР официјално беше поканет на идна средба во Косово. 
 
 
- На 08 октомври 2013  година на покана  од претседателот на Комисијата за европски 
прашања при Собранието на РМ, г. Хајрула Мисини, раководителот на ЦРИПР даде исказ 
на надзорната расправа на Комисијата за Европски прашања на тема: КОРИСТЕЊЕ НА 
ФОНДОВИТЕ ОД ИНСТРУМЕНТОТ  ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
 
 
- Во перидот од 21 до 25 октомври, во градот Ерзурум, Турција, се одржа средба за 
евалуација на мрежата СЕЕНОРДА / SEENORDA, во рамките на програмата Млади во 
Акција. СЕЕНОРДА (south east European network of regional development agencies) е 
мрежа на агенции за регионален развој,  од регионот на југоисточна Европа (ЈИЕ),  и тоа 
од : Македонија, Турција, Бугарија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина и 
Хрватска (во наредниот период се очекува приклучување на агенции од Србија, 
Романија, Молдавија и Грција).   
Иницијативата за формирање на оваа мрежа, СЕЕНОРДА, започна во 2011 година на 
иницијатива на ПРЕДА Плус фондација (во рамките на Првата меѓународна 
конференција за регионален развој на Западен Балкан 2011), а денес мрежата е 
регистрирана во Хрватска и во најскоро време се очекува да започне со конкретни 
активности и промоција на истата.  
Македонската делегација на оваа средба ја претставуваа претставници на 3 институции, 
и тоа: Центарот за развој на Источниот плански регион (Штип), Центарот за развој на 
Вардарскиот плански регион (Велес) и ПРЕДА Плус фондација (Прилеп).  
Во рамките на овој настан, се дискутираше за политиките на регионалниот развој во 
земјите од ЈИЕ, конкретни искустава од реализирани проекти, можностите за идна 
заедничка соработка и операционализација на мрежата. 
СЕЕНОРДА мрежата е отворена за членување за сите субјекти кои работат во областа на 
регионалниот развој, во наведените земји.  
Центарот за развој на Источен плански регион се зачлени во мрежата.  
 
 
- Од 27 до 31 октомври 2013 година Центарот за развој на Источен плански регион  со 
финансиска подршка на Програмата за регионален економски развој ГИЗ РЕД 
организираше тематско патување за Градоначалниците од Источниот плански регион во  
Чешка и Словачка на тема: „Регионален економски развој преку иновативни идеи во 
регионалниот менаџмент”  
 
- За јакнење на капацитетите на  Центарот за развој на Источен плански регион, 
вработените посетија повеке обуки и работилници организирани во земјата и странство.   



 
 
- Во тековната 2013 година, Центарот за развој на Источен плански регион по барање на 
Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, 
Министерството за локална самоуправа, Министерството за Економија  и Секретаријатот 
за европски прашања, организираше повеке настанина различни теми  на кои беа 
поканети лица од јавниот, приватниот и невладиниот сектор. Центарот за развој на овие 
настани имаше улога на домаќин и координатор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2014 год.              Центар за развој на Источен плански регион 
        Раководител 
             Драгица Здравева 
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