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ГОДИШЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2017 ГОДИНА
За спроведување на Програмата за развој на
Источен плански регион
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1. Вовед
Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" број 63/07,
187/13, 43/14 и 215/15) заедно со регулативата во неколку други сектори ја
сочинуваат основата на идниот развој на Република Македонија. Стратегијата за
регионален развој на Република Македонија за периодот 2009 - 2019 и Акциониот
план за спроведување на Стратегијата за регионален развој за периодот 2016 –
2019 се првите документи кои го сочинуваат планот за интервенции во
поддршката на регионалниот развој во Република Македонија.
Врз основа на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019, овој
предлог - Акционен план (понатаму во текстот Акционен план) ги претставува
приоритетите за развој на Источниот плански регион во 2017 година.
Целта на овој план е да овозможи транспарентност во претставувањето на
развојниот пристап и политика, да ја информира општата јавност во Источниот
плански регион и пошироко за главните прашања во развој на регионот во 2017
година и да овозможи координирање на активностите на различните
заинтересирани страни на централно, регионално и локално ниво за
регионалниот развој на Источниот плански регион.
Правната рамка за Акциониот план за спроведување на Програмата за
развој на Источниот плански регион во 2017 година е во Законот за
рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" бр. 63/07, 187/13, 43/14 и
215/15) кој го дефинира Акциониот план како краткорочен оперативен документ,
во кој се утврдуваат носители, финансиски средства и временска динамика за
реализација на проекти. Основата за подготовка на Акциониот план за
спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 е
утврдена во член 20 од Законот за рамномерен регионален развој, кој предвидува
донесување на едногодишен Акционен план за спроведување на Програмата
за развој на планскиот регион од страна на Советот за развој на планскиот
регион. Членот 25 од истиот закон предвидува Центарот за развој на планскиот
регион да го изработи предлог-акциониот план за спроведување на Програмата
за развој на планскиот регион.
Содржина на Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на
планскиот регион е уредена со Правилникот за Методологијата за изработка на
планските документи за регионален развој ("Службен весник на РМ" бр. 102/2009).
Членот 24 од оваа Методологија дефинира дека Акциониот план за спроведување
на програмата за развој треба да содржи:


Среднорочни цели, приоритети и мерки за спроведување на приориотетите
на регионалниот развој;
 Индикатори за следење на спроведувањето на мерките на регионалниот
развој;
 Надлежна институција за спроведување на мерките на регионалниот
развој;
 Индикативна финансиска табела за висина на трошоците и извори на
финансирање на регионалниот развој.

Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански
регион 2015-2019 година во 2017 ги содржи сите неопходни оперативни чекори за
имплементација на приоритетите и целите како и финансиската рамка која треба
да биде покриена од буџетските средства на Владата на Република Македонија
(Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој) наменети за
рамномерен регионален развој, средства од Програмите на линиските
министерства за регионален развој, средства од предпристапни фондови на
Европската унија како и средства од различни програми и донатори.
Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот
плански регион за 2017 година е претставен преку табеларен приказ кој ги
следи среднорочните цели и приоритети на Програмата за развој на Источниот
плански регион 2015-2019 и дава преглед на мерките и активностите кои ги
планира Центарот за развој на Источниот плански регион за остварување на
среднорочните цели предвидени со Програмата, како и соодветните
индикатори за изведба. Исто така Акциониот план ја содржи и планираната
временска рамка за спроведување на активностите во текот на 2017 години, како
и индикативните потребни ресурси и финансиски средства за имплементација
на активностите, вклучувајќи ги и можните извори за финансирање и
носителите на активностите. Потребните ресурси и финансиски средства, како и
изворите на финансирање и одговорните за реализација на активностите кои се
вклучени во Акциониот план се само проценка за потребите на планирањето.
Вистински потребните ресурси и финансиските средства ќе се одредат во
процесот на изработката на проектните апликации и во процесот на изработка на
тендерските документации за имплементација на проектите, кога ќе се располага
со повеќе информации.
Во акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот
плански регион за 2017 година се вклучени проекти кои се планира да се
реализираат директно преку Центарот за развој на Источниот плански регион во
координација со општините, проекти предвидени во програмите на линиските
министерства и проекти од останати чинители кои учествуваат во реализација на
зацртаните цели и приоритети во Програмата за развој на Источниот плански
регион.
2. Среднорочни цели, приоритети, мерки и индикатори за спроведување
на Програмата за развој на Источен плански регион во 2017 година
Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион упатува на
крајната цел што треба да се постигне.
Визијата е: Источниот плански регион 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.
Врз основа на дефинираната Визија, како и стратегиската политика за регионален
развој на Источниот плански регион, произлезена од анализата на SWOT
факторите - поддршка на можностите за развој на регионот и надминување
на слабите страни - се дадени стратешките цели за развој на Источниот плански
регион со главните приоритети во периодот 2015-2019 година.

Среднорочните (стратешки) цели и главни приоритети преку кои ќе се придонесе
за спроведување на поставената визија се прикажани во Табела број 1.
Реализирањето на овие цели, може да се случи единствено преку партнерство
помеѓу сите зинтересирани страни за регионалниот развој, како и со фокусирани
активности врз основа на ресурсите во регионот, надворешните инвестиции и
привлекувањето на средства од национални и меѓународни програми и фондови.
Исто така, Јавно-приватното партнерство треба да биде еден од основните
механизми за поврзување на јавниот и приватниот интерес во процесот на социоекономски развој на Источниот плански регион.

Табела 1
Стратешки цели

1.

2.

Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање

Современо и квалитетно образование, здравство и
социјални дејности

Приоритети
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

1.3.

Транспорт, комуникации и просторно планирање

2.1.
Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во
регионот
2.2. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население
3.1. Регионално управување со комунален цврст отпад

3
Сочувана и унапредена животна средина

3.2. Заштита на водените ресурси
3.3. Одржливо користење на енергијата
3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот

4

5

Создадени услови за организирано и поврзано
искористување на капацитетите за земјоделски и рурален
развој

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

4.1. Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и
рурален развој во регионот
4.2. Подобрување на капацитетите во земјоделството и промоција на
земјоделството и руралниот развој
5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, културен и
спа туризам)
5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитети за развој на
туристичкиот сектор

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





Владата на Република Македонија;
Советот за рамномерен регионален развој
Македонија;
Министерството за локална самоуправа и
Советот за развој на Источниот плански регион.

на

Република

Во планирањето на регионалниот развој и спроведувањето на планските
документи за регионален развој учествуваат:




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

Советот за развој на Источниот плански регион е одговорен за развојната
политика на планскиот регион преку креирање на планските документи за
развој на регионот, координација на носителите на развојот во регионот, како и
промовирање на прекуграничната соработка со региони од други држави.
Центaрот за развој на Источниот плански регион има улога на оперативно
тело чија основна функција е подготовка и реализација на планските документи
за развој на Источниот плански регион. Центрите за развој за својата работа
одговараат на Советите за развој на планските региони.
Единиците на локалната самоуправа: Берово, Виница, Делчево, Зрновци,
Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, ЧешиновоОблешево и Штип заеднички треба да учествуваат во подготовката и
имплементацијата на регионалните проекти, но истовремено да подготвуваат и
спроведуваат проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и
развој на селата кои се наоѓаат на нивна територија.
Со цел максимално да се користат расположивите финансиски ресурси за
регионален развој, сите надлежни институции за спроведување на мерките за
регионален развој треба да остварат висока меѓусебна координација и взаемна
соработка при креирањето и реализацијата на проектите од значење за
регионот.
Акциониот план за спроведување на Програмата за регионален развој на
Источниот плански регион за 2017 година ја претставува првата рамка за
воспоставување и развој на системот за поддршка на регионалниот развој во

Источниот плански регион и основа за соработка со линиските министерства,
донаторите и другите чинители заинтересирани за вклучување во процесот на
реализација на стратешките цели предвидени со Програмата за регионален
развој на Источниот плански регион 2015 – 2019 година.
4. Индикативни извори на финансирање на регионалниот развој
Согласно Членот 27 од Законот за рамномерен регионален развој ("Службен
весник на РМ" бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), како извори на финансирање
на регионалниот развој се јавуваат:
1. Буџетот на Република Македонија,
2. Буџетите на единиците на локалната самоуправа,
3. Расположивите фондови на ЕУ,
4. Други меѓународни извори,
5. Донации и спонзорства од физички и правни лица и
6. Други средства утврдени со закон.
Во членот 28 од истиот закон се дефинирани следните инструменти за
поттикнување на регионалниот развој: капитални влогови; неповратни
грантови; финансирање и кофинансирање на подготовка на анализи, студии,
плански документи и акциони планови; финансирање на градењето на
институционалните капацитети за регионален развој на Република Македонија,
како и државна помош во вид на заеми под поволни услови, гаранции за заеми,
осигурување на кредити, даночни олеснувања, субвенции и други инструменти,
согласно закон.
Со Одлуката за класификација на планските региони според степеност на
развиеност за периодот 2013-2017 ("Службен весник на РМ" бр. 88/2013) со
која планските региони се класифицирани врз основа на Одлуката за поблиски
критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на
планските региони ("Службен весник на РМ" бр. 88/2013), Источниот плански
регион се наоѓа на трето место по развиеност од плански региони. Предвидено
е Источниот плански регион да добива 11,3% од вкупните расположиви
средства кои, на годишно ниво, ќе се издвојат од Буџетот на Република
Македонија.
Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на Владата
на Република Македонија кои се превземаат за реализација на стратешките
приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во повеќе документи
на Владата на РМ. Средствата за финансирање на владините програми се
обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од Светската банка
и други меѓународни финансиски институции. Утврдените владини програми се
усогласуваат со редовните активности на одделните министерства со давање
на приоритет за нивното финансирање. Со фискалната политика утврдена во
Буџетот за 2017 година ќе се обезбеди имплементација на програмите за
регионален развој за 2017 година, континуитет во реализацијата, како и
следење на успешноста во исполнувањето на стратешките приоритети.

5. Акционен план за 2017 година за спроведување на Програмата за
регионален развој на Источниот плански регион 2015-2019 година
Акциониот план за 2017 година е основа за следење на имплементацијата на
Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година и основа
за мерење на перформансите на Центарот за развој на Источниот плански
регион во реализацијата на проектните активности. Во табела број 2 се дадени
потребните финансиски средства за реализација на планираните активности
(проекти) во 2017 година, групирани според стратешките цели и приоритети
дадени во Програмата за развој, додека во табеларниот дел од планот детално
се прикажани сите планирани проектни активности (проекти) по програми,
индикаторите, временската рамка, буџетот и носителите на активностите.
Табела бр. 2

СЦ 1

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

738.900,00

90.000,00

37.431.270,00

СЦ 2
СЦ 3

851.225.928,00

4.045.764,00

Вкупно
38.260.170,00

3.515.770,00

СЦ 4
СЦ 5

Приоритет 4

3.515.770,00

6.150.000,00

11.350.000,00

480.000,00

872.771.692,00

480.000,00

62.185.809,00

62.185.809,00
Вкупно:

977.213.441,00

С.Ц. 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
Р. Б.

Мерка
Изнаоѓање на дополнителни
погодности за инвеститорите

1.1.3.

1.1.4.

Активности

Индикатори

Изработка на Концептуална Изработена
Студија за меѓурегионален Концептуална
технолошки парк Источен и Студија
Вардарски планскии регион

Промоција на регионот и на
Дизајн и печатење на
Спроведена
неговите конкурентски предности материјали за промоција на економска промоција
потенцијалите на ИПР;
на ИПР
Спроведување на серија од
работилници, семинари ,
домашни и меѓународни
саеми за деловно
поврзување на
претприемачи и бизниси од
регионот со други региони
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Времетраење

Износ

2017

588,900.00

2017-2018

150,000.00

Носители на
активности
ЦРИПР, ЦРВПР, УНДП

Агенција за странски
инвестиции, Економски
промотори на Р.М., ЕЛС
во ИПР, УНДП, МЛС,
Министерство за
економија

Приоритет 1.2 Развој на претприемништво и на малиот бизнис во регионот
Р. Б.

Мерка
Поттикнување на приватната
иницијатива и малиот бизнис

1.2.1.

Активности
Работни средби и
консултации со
претприемачите од ИПР за
искористување на
расположливите фондови;
Размена на искуства со
претприемачи од соседните
региони и поддршка за
вмрежување на кластери.

Индикатори

Времетраење

Износ

2017-2018

90,000.00

Број на работни
средби
Број на посетители
Формиран кластер
во ИПР

Носители на
активности
ЦРИПР, УНДП, МЛС,
Министерство за
економија

Приоритет 1.3 Транспорт, комуникации и просторно планирање
Р. Б.

Мерка
Реконструкција и градба на
патната мрежа

1.3.1.

Реконструкција и градба на
патната мрежа
1.3.1.

Реконструкција и градба на
патната мрежа
1.3.1.

Активности

Индикатори

Изградба на улица во с.
Изградена улица со
Лаки која води кон црква св. должина од 0,450 км
Јован Богослов и
археолошки локалитети
Црквиште, Могила и
Градиште
Изградба на дел од
локален пат с. Трстија - с.
Турија

Времетраење

Износ

I - III / 2017

2,711,900.00

Изградена улица со
должина од 0,297 км
I - III / 2017

Изградба на локален пат од Изградена пат со
регионален пат Виница должина од 1,253 км
Берово до с. Митрашинци
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I - III / 2017

Носители на
активности
ЦРИПР, Агенција за
финансиска поддршка во
земјоделството и
руралниот развој,
Општина Виница

2,112,466.00

ЦРИПР, Агенција за
финансиска поддршка во
земјоделството и
руралниот развој,
Општина Делчево

9,720,810.00

ЦРИПР, Агенција за
финансиска поддршка во
земјоделството и
руралниот развој,
Општина Берово

Градење на функционалнопросторни структури

Изработка на Урбанистички Урбанистички план
планови за 22 села во ИПР Урбанистички проект

1.3.4.

2017

Вкупно:

22,886,094.00

38,260,170.00
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ЦРИПР, Општините
Карбинци, Кочани,
Пехчево, Македонска
Каменица, ЧешиновоОблешево и Зрновци

С.Ц.2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности
Приоритет 2.2. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот

Р. Б.

Мерка

Економско искористување на
опремата и знаењето во
здравството за привлекување на
пациенти од странство

Активности

Интеграција на европските
стандарди во здравството и
иновативен пристап во
насока за развој на
прекуграничен кластер за
здравство

2.2.2.

Индикатори

Набавена опрема,
формиран кластер
за здравство,
изработен
здравствен
прекуграничен
каталог и
спроведена
работилница за
јакнење на
капацитетите на
младите лекари

Вкупно:

Времетраење

Износ

ЦРИПР, Клиничка
болница - Штип,
Регионална лекарска
асоцијација Благоевград
2017

3,515,770.00

3,515,770.00
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Носители на
активности

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

Р. Б.

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

3.1.1.

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

3.1.1.

Активности
Подготовка на проектни
студии (Студија за
изводливост, Оцена на
влијание врз животната
средина, Анализа на
трошоци и добивки),
проектна и тендерска
документација за
воспоставување на
интегриран и финансиски
самоодржлив систем за
управување со отпад во
Источен и Североисточен
регион

Индикатори

Времетраење

Износ

Изработена Студија
за можности со
одредена локација

ЦРИПР, ЕЛС, МЖСПП,
ЕУ, ЦРИПР, ЦРСПР

2017-2019

Затворање на
Затворени
несоодветните депонии и
несоодветните
дивите депонии за
депонии
Источниот и
Североисточниот регион
(за Источен регион,
ремедијација на 12 депонии
вкупни трошоци за фаза 1 и
фаза 2 (подготвителни
работи, експропријација на
земјиште, инвестициони
трошоци, надзор,
мониторинг и трошоци за
одржување по затворање
на депониите)
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Носители на
активности

18,450,000.00

ЦРИПР, ЕЛС, МЖСПП,
ЕУ, ЦРИПР

2017-2019

474,961,856.00

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

3.1.1.

Набавка на опрема за
Набавена опрема за
собирање и транспорт на
отпад
отпад во Источен и
Североисточен регион
(канти, контејнери, единици
за домашно компостирање,
разни видови на возила за
собирање и транспорт на
отпад со капацитет од 4 до
22м3, возило за миење
контејнери, следење на
возилата и планирање на
маршутите ( хардвер и
софтвер)

ЦРИПР, ЕЛС, МЖСПП,
ЕУ, ЦРИПР

2017-2019

357,814,072.00

Приоритет 3.2. Заштита на водните ресурси
Р. Б.

3.2.2.

Мерка
Заштита на површинските и
подземните води

Активности

Индикатори

Регулација на речно корито Извршена
на Виничка река - Фаза I
регулација на речно
корито на Виничка
река
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Времетраење

Износ

2017

4,045,764.00

Носители на
активности
ЦРИПР, Општина
Виница, МЛС, БРР

Приоритет 3.3. Одржливо користење на енергијата

Р. Б.

Мерка
Намалување на потрошувачката
на енергија

3.3.2.

Активности

Индикатори

Зелени згради за заедничка Реконструирана
зелена иднина - GREEN
административната
зграда на општината
Кочани со
подобрена
енергетска
ефикасност - Класа
Б. Спроведена јавна
кампања и зајакнати
капацитети.

Времетраење

Износ

Носители на
активности
ЦРИПР, Општина
Кочани, Регионална
Обласна Управа
Благоевград

2017

6,150,000.00

Приоритет 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот
Р. Б.

Мерка
Зачувување на биолошката
разновидност

3.4.1.

Активности

Индикатори

Програма за зачувување на Зајакнати
природата и нејзино
капацитети на
одржливо управување
ЦРИПР и општините,
изработени студии и
анализи.

Вкупно:

Времетраење

Износ

ЦРИПР, SDC, Фармахем

2017

11,350,000.00

872,771,692.00
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Носители на
активности

С.Ц.4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој
Приоритет 4.2. Подобрување на капацитетите во земјоделството и промоција на земјоделството и руралниот развој

Р. Б.

4.2.1.

4.2.1.

Мерка

Активности

Индикатори

Подобрување на капацитетите на Обуки за користење на
човечките ресурси во
средства од актуелни
земјоделието
фондови за примарните
земјоделци,
производителите,
земјоделските здруженија и
институциите

Број на одржани
обуки,
број на обучени
корисници,
број на добиени
договори за
финансирање

Подобрување на капацитетите на Формирање на ЛАГ групи
човечките ресурси во
во ИПР
земјоделието

Број на формирани
лагови

Времетраење

2017

2017

Вкупно:

Износ

300,000.00

180,000.00

480,000.00
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Носители на
активности

ЦРИПР, МЗШВ, АФПЗРР,
УГД-КРР, Замјоделски
здруженија од ИПР,
ФФРМ, примарни
земјоделци

Општините од ИПР,
Бизнис сектор, НВО,
МЗШВ, Универзитет Гоце
Делчев-КРР

С.Ц.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)

Р. Б.

5.1.1.

Мерка

Мапирање и валоризирање на
природното и културното
наследство
Подобрување на туристичката
инфраструктура

5.1.3.

Подобрување на туристичката
инфраструктура
5.1.3.

Подобрување на туристичката
инфраструктура
5.1.3.

Подобрување на туристичката
инфраструктура
5.1.3.

Активности
Изградба на спомен
обележје на местото на
загинување на Никола
Карев „Смиланово“

Индикатори

Изграден спомен
обележје

Изградба на пристапен пат
до туристички, историски и
археолошки локалитет
Вртешка - Плачковица Фаза I

Изработена
комплетна техничка
документација;
Изграден пристапен
пат во должина од
2,6 км

Изградба на
инфраструктурен езерски и
рекреативен туризам во
ИПР

Изграден
инфраструктурен
езерски и
рекреативен туризам
во ИПР

Изградба на Паркот на
Макфест (уредување на
паркова површина,
фонтана со плато и мини
амфитеатар)

Изграден и ставен во
употреба парк

Реконструкција на куќа во
Етноцентар со стара
македонска архитектура во
Ново Село

Реконстуиран објект,
пуштен во употреба
Туристички
Информативен
Центар и
Регионален етно
музеј

Времетраење

2017

5,686,493.00

Носители на
активности
ЦРИПР, МЛС, БРР,
Општина Кочани и
Општина ЧешиновоОблешево
ЦРИПР, МЛС, БРР,
Општина Карбинци

2017

2017-2018

5,766,064.00

38,661,860.00

ЦРИПР, МЛС, БРР,
Општините Берово,
Македонска Каменица и
Кочани
ЦРИПР, МЛС, БРР и
Општина Штип

2017
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Износ

4,423,295.00

ЦРИПР, Општина Штип,
МЛС и БРР
2017

3,596,465.00

Подобрување на туристичката
инфраструктура
5.1.3.

5.1.5.

Дизајнирање на препознатлива
регионална туристичка понуда

Изградба на Регионален
Етно парк во с. Зрновци Фаза I

Изграден
Регионален Етно
парк во с. Зрновци

Развој на туристичко
рекреативно место,
Лесново

Изработена техничка
документација

ЦРИПР, Општина
Зрновци, МЛС и БРР
2017

2,851,632.00

2016-2017

1,200,000.00

Вкупно:

62,185,809.00

Се вкупно:

977,213,441.00

ЦРИПР, Општина
Пробиштип,
Министерство за култура,

Декември 2016 година
Совет за развој на Источен плански регион
Претседател
Ратко Димитровски
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