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Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален 
развој (Сл. Весник на РМ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 2 став 1 
алинеја 3 и член 16 од Деловникот за работа на Советот за развој на Источниот 
плански регион бр.03-80/1 од 13.03.2009 година, а во врска со член 25 став 1 
алинеја 2 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РМ бр. 
63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 4 став 1 алинеја 2 и член 7 став 1 
алинеја 7 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Источниот плански 
регион, Советот за развој на Источен плански регион на XX-тата Седница 
одржана на ден 28.12.2020 година, го донесе следниот 
 

ГОДИШЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА  
 

За спроведување на Програмата за развој на  
Источен плански регион 

2020-2024 
 
 

 

Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2020-2024 година во 2021 година 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 Северна 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 претпристапни фондови на Европската Унија како и средства 
од различни програми и донатори. 
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Вовед 

Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РМ" број 
63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) 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 2020-
2030 и Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален развој 
за периодот 2020-2023 се првите документи кои го сочинуваат планот за 
интервенции во поддршката на регионалниот развој во Република Северна 
Македонија. 

Врз основа на Програмата за развој на Источниот плански регион 2020-
2024, овој Акционен план ги претставува приоритетите за развој на Источниот 
плански регион во 2021 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 2021 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 2021 година е Законот за 
рамномерен регионален развој („Службен весник на РМ" бр. 63/07, 187/13, 43/14, 
215/15 и 64/18) 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 2020-
2024 е утврдена во член 22 од Законот за рамномерен регионален развој, кој 
предвидува донесување на Годишен Акционен план за спроведување на 
Програмата за развој на планскиот регион од страна на Советот за развој на 
планскиот регион. Членот 30 од истиот закон предвидува Центарот за развој на 
планскиот регион да го изработи акциониот план за имплементација на 
Програмата за развој на планскиот регион. 

Содржина на Акциониот план за имплементација 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). 

Член 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 приоритетите 
на регионалниот развој; 

• Индикатори за следење на спроведување 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. 
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Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на 
Источниот плански регион за 2021 година е претставен преку табеларен 
приказ кој ги следи среднорочните цели и приоритети на Програмата за развој 
на Источниот плански регион 2020-2024 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 
2021 година, 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. 

Среднорочни цели, приоритети, мерки и индикатори за 
спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 
2020-2024 во 2021 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 визијата се прикажани во Табела бр. 1. 

Реализирањето на овие цели, може да се случи единствено преку 
партнерство помеѓу сите заинтересирани 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.
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Табела 1 

Стратешки цели Приоритети 

1. 

Развој на конкурентна и иновативна 
регионална економија, преку 
осовременување на 
инфраструктурата, привлекување 
на инвестиции и работна сила 
прилагодена на потребите на 
пазарот на трудот 

1.1. Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции во сектори со 
конкурентска предност 

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија 

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето 

1.4. Подобрување на просторното и урбанистичко планирање и осовременување на инфраструктурата 

1.5. Постигнување на поголема продуктивност и конкурентност на работната сила преку унапредување на 
нејзините вештини и компетенции 

2. 
 

Обезбедување на квалитетни и 
инклузивни социјални, образовни и 
здравствени услуги 

2.1. Зајакнување на капацитетите за образование и социјална заштита  

2.2. Создавање услови за квалитетно образование 

2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории 

2.4. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот 

3. 
Одржливо управување со животната 
средина и природните ресурси 

3.1. Интегриран систем за управување со отпадот и промоција на циркуларна економија 

3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на биодиверзитетот 

3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата 

3.4. Справување со последиците од климатските промени 

3.5. Промоција на енергетска ефикасност (ЕЕ) и искористување на обновливите извори на енергија (ОИЕ) 

4 
Конкурентно земјоделство и 
подобар квалитет на живот во 
руралните средини 

4.1. Зголемување на производствени капацитети преку воведување на нови технологии и практики за 
подобрување на конкурентноста на земјоделското производство 

4.2. Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 

4.3. Промоција на родова еднаквост и диверзифицирање на економските активности  во руралните средини 

4.4. Подобрување на квалитетот на живот во селата, подрачјата со специфични развојни потреби и подрачја 
во фаза на сериозна депопулација 

5 
Зацврстување на Источен плански 
регион како атрактивна туристичка 
дестинација 

5.1. Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот 

5.2. Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот 

5.3. Создавање и промоција на интегрирана регионална туристичка понуда 
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1. Надлежна институција за спроведување на мерките на регионален 
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 Северна Македонија;  

• Советот за рамномерен регионален развој на Р. С. Македонија;  

• Министерството за локална самоуправа; и  

• Советот за развој на Источниот плански регион. 

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

• Бирото за регионален развој;  

• Центарот за развој на Источен плански регион и  

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

Советот за развој на Источен 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 Источен плански регион има улога на оперативно 
тело чија основна функција е подготовка и реализација на планските документи 
за развој на Источен плански регион. Центрите за развој за својата работа 
одговараат на Советите за развој на планските региони. 

Единиците на локалната самоуправа: Берово, Виница, Делчево, 
Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, 
Чешиново-Облешево и Штип заеднички учествуваат во подготовката и 
имплементацијата на регионалните проекти, но истовремено 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 расположливите 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 2020 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 2020 - 2024 година.  
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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, 215/15 и 64/18), како извори на 
финансирање на регионалниот развој се јавуваат: 

1. Буџетот на Република Северна Македонија; 
2. Буџетите на единиците на локалната самоуправа; 
3. Расположливите 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 Северна 
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 степенот на 
развиеност за 2019 година со која планските региони се класифицирани врз 
основа на Одлуката за поблиски критериуми и индикатори за определување на 
степенот на развиеност на планските региони, Источниот плански регион се 
наоѓа на трето место по развиеност од планските региони. Предвидено е 
Источниот плански регион да добива 11,3% од вкупните расположливи 
средства кои, на годишно ниво, ќе се издвојат од Буџетот на Република 
Македонија. 

Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на 
Владата на Република Северна Македонија кои се преземаат за реализација на 
стратешките приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во повеќе 
документи на Владата на РСМ. Средствата за финансирање на владините 
програми се обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од 
Светска 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 2021 година ќе се обезбеди имплементација на 
Програмите за регионален развој за 2021 година, континуитет во реализацијата, 
како и следење на успешноста во исполнувањето на стратешките приоритети. 
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Акционен план за 2021 година за спроведување на Програмата за 
регионален развој на Источниот плански регион 2020-2024 година  

Акциониот план за 2021 година е основа за следење на имплементацијата 
на Програмата за развој на Источен плански регион 2020-2024 година и основа 
за мерење на перформансите на Центарот за развој на Источен плански регион 
во реализацијата на проектните активности. Во табела број 2 се дадени 
потребните финансиски средства за реализација на планираните активности 
(проекти) во 2021 година, групирани според стратешките цели и приоритети 
дадени во Програмата за развој, додека во табеларниот дел од планот детално 
се прикажани сите планирани проектни активности (проекти) по програми, 
индикаторите, временската рамка, буџетот и носителите на активностите.  
 
Табела бр. 2 
 

 Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет 5 Вкупно МКД 

СЦ 1 32.102.953,00 320.000,00  6.550.000,00 151.531.779,00 
 

190.504.732,00 

СЦ 2  2.460.000,00 17.784.251,00 14.686.795,00 
 

34.931.046,00 

СЦ 3   68.126.766,00  24.517.270,00 92.644.036,00 

СЦ 4    3.000.000,00 
 

3.000.000,00 

СЦ 5 5.500.000,00 120.211.511,00   
 

125.711.511,00 

Вкупно: 446.791.325,00 
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С.Ц. 1.  Развој на конкурентна и иновативна регионална економија, преку осовременување на инфраструктурата, привлекување на инвестиции и 
работна сила прилагодена на потребите на пазарот на трудот 

Приоритет 1.1. Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции во сектори со конкурентска предност 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

1.1.3. 

Подобрување на 
инвестициската клима и 
овозможување на 
погодности за домашни 
инвеститори 

Градски пазар во Делчево – затворен и 
отворен дел – фаза II 

Изграден градски 
пазар со отворен и 

затворен дел 
2021 18.853.783,00 

ЦРИПР, општина 
Делчево, МЛС-БРР 

1.1.3. 

Подобрување на 
инвестициската клима и 
овозможување на 
погодности за домашни 
инвеститори 

Водоснабдување во индустриска зона 
Чуката 

Вкупна должина од 
2.700 м 

2021 13.249.170,00 
ЦРИПР, општина 

Пехчево 

Приоритет 1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

1.2.3. 

Поттикнување на 
деловна соработка на 
истражувачките центри, 
деловните субјекти, 
организациите за 
поддршка и други 
засегнати страни преку 
формирање на кластери 

Основање на Центар за трансфер на 
технологија  

Основан Центар за 
трансфер на 
технологија 

2020-2021 320.000,00 
ЦРИПР, УГД, ФИТР и 

општините од ИПР 

Приоритет 1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

1.3.6. 
Стимулирање на 
социјално 
претприемништво 

Спроведување на пилот проект за 
социјално претприемништво и јакнење 
на капацитетите на општините 

Реализиран 1 проект 
и зајакнати 
капацитети 

2021 6.150.000,00 
ЦРИПР, МТСП, ЕУ и 
општините од ИПР 
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1.3.5 

Формирање, 
зајакнување и 
вмрежување на 
организации за 
поддршка и 
поттикнување на 
претприемништвото и 
самовработувањето 

Организирање на регионални форуми 
на заедницата  

Одржани регионални 
форуми, 

2021 400.000,00 ЦРИПР, МЛС, SDC 

Приоритет 1.4 Подобрување на просторното и урбанистичко планирање и осовременување на инфраструктурата 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

1.4.1. 

Изработка на студии, 
просторно - 
урбанистичка и техничка 
документација 

Изработка на техничка документација 
за адаптација на дом за стари лица во 
Источен плански регион 

Изработени основни 
проекти и ревизија за 
домови за стари лица 

2021 3.000.000,00 
ЦРИПР, општините од 

ИПР 

1.4.1. 

Изработка на студии, 
просторно - 
урбанистичка и техничка 
документација 

Програма за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2021 година – 
мерка 322 – обнова и развој на села 

Изработени УПС 2021 20.000.000,00 
ЦРИПР; АФПЗРР, 
општините од ИПР 

1.4.1. 

Изработка на студии, 
просторно - 
урбанистичка и техничка 
документација 

Комплетна техничка документација за 
санација на јаловишна депонија 

Изработен основен 
проект и ревизија 

2021 6.000.000,00 
ЦРИПР, општина 

Пробиштип 

1.4.2. 

Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

Реконструкција на локален пат од с. 
Трсино до Голак 

Реконструиран 
локален пат со 
должина од 2.989,10  
метри 

2021 22.385.131,00 
ЦРИПР, АФПЗРР, 
општина Виница 

1.4.2. 

Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

Локален пат Зрновци до м.в. Под Лески 
спој со индустриска зона на Општина 
Виница 

Изграден пат во 
должина од 2 км 

2021 15.000.000,00 
ЦРИПР, општина 

Зрновци 

1.4.2 

Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

Доизградба на патот од с. Пантелеј до с. 
Турско Рударе  
(патен правец с. Пантелеј - с. Рајчани) 

Изграден пат во 
должина од 2,5 км 

2021 16.767.428,00 
ЦРИПР, АФПЗРР, 
општина Кочани 
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1.4.2 

Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

Поставување на енергетско-ефикасно 
осветлување на дел од магистрален пат 
влез - излез Општина Македонска 
Каменица 

Подобрена патна 
инфраструктура во 
должина од 2.190м 

2021 10.388.055,00 
ЦРИПР, МЛС/БРР, 

општина Македонска 
Каменица 

1.4.2 

Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

Изградба на локален пат за поврзување 
на с. Цера со с. Саса 

Изграден пат во 
должина од 1.978,30 
м 

2021 16.748.118,00 
ЦРИПР, општина 

Македонска Каменица 

1.4.2 

Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

Пристапен пат до ЈЗУ Клиничка 
болница – Штип ул: „Тодор Коларов“ 

Реконструиран пат до 
ЈЗУ КБ Штип 

2021 11.000.000,00 ЦРИПР, општина Штип 

1.4.6. 

Промовирање на 
„паметни“ смарт 
општини и подобра 
дигитална поврзаност 

Воспоставување на интегриран систем 
(интегрирана база на податоци и услуги) 
за управување со просторни податоци 
(ИСУПП) 

Развиен систем за 
управување со 
просторни податоци 

2021 18.800.000,00 
ЦРИПР, ЕУ 

канцеларија, 
општините од ИПР 

1.4.1 

Изработка на студии, 
просторно - 
урбанистичка и техничка 
документација 

Изработка на Урбанистички планови за 
22 села во ИПР 

Урбанистички план, 
Урбанистички проект 

2016-2021 11.443.047,00 

ЦРИПР, АФПЗРР, 
Општини: Карбинци, 

Кочани, Пехчево, 
Македонска Каменица, 
Чешиново-Облешево и 

Зрновци 

Вкупно СЦ1: 190.504.732,00 

 

С.Ц.2. Обезбедување на квалитетни и инклузивни социјални, образовни и здравствени услуги 

Приоритет 2.2:  Создавање услови за квалитетно образование 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

2.2.1 

Подобрување на 
содржината, условите за 
учење и квалитетот во 
предучилишното 
образование 

Реализација на проект од домен на 
детска заштита 

Реализација на 1 
проект 

2021 2.460.000,00 
ЦРИПР, Јапонска 

Амбасада 
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Приоритет 2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

2.3.1 
Подобрување на 

сместувањето и грижата 
за стари лица 

Изградба и реконструкција на Дом за 
стари лица во општина Берово 

Реконструиран дом 
за стари лица 

2020-2021 7.371.598,00 
ЦРИПР, општина 

Берово, МЛС, СДЦ 

2.3.8 

Поттикнување на 
социјална инклузија на 
лица со атипичен развој 
и попреченост 

Збогатување на содржините за 
рекреација во Источен регион – Смарт 
и авантуристички паркови во 
општините Штип и Кочани  

Партерно уредување 
на објект Дом за 

млади со пристап за 
младите лица со 

хендикеп и создаден 
осмислен отворен 

простор во  градски 
парк за спорт и 

рекреација 

2021 10.412.653,00 
ЦРИПР, општина 
Штип, Општина 
Кочани, МЛС / БРР 

Приоритет 2.4: Подобрување на условите во здравствените установи во регионот 

2.4.1 
Подобрување на 
условите во 
здравствените објекти 

Реконструкција и адаптација на 
Инфективно одделение при ЈЗУ 
Клиничка Болница Штип 

Реконструиран објект 
и воведени ЕЕ мерки 

2019-2021 12.534.295,00 

ЦРИПР, ЈЗУ Клиничка 
Болница, Општина 

Гоце Делчев, Р. 
Бугарија 

2.4.2 
Подобрување на 
здравствените услуги 

Набавка на опрема за Одделение за 
неонатологија при Клиничка Болница - 
Штип 

Набавена опрема 2021 2.152.500,00 
ЦРИПР, Клиничка 
Болница Штип, Р. 

Бугарија 

Вкупно СЦ 2: 34.931.046,00 

 

С.Ц.3. Одржливо управување со животната средина и природните ресурси 

Приоритет 3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

3.3.2. 
Регулација на речни 
корита 

Заштита од ерозија со озеленување 
и изградба на канали за 
наводнување, одводнување и 
каскади на река Зрновка 

Регулирано речно 
корито во должина од 
2.217м и изградени 3 

каскади 

2021 9.437.269,00 
ЦРИПР, општина 
Зрновци 
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3.3.3. 
Рационално 
искористување на 
водните ресурси 

Заштита на животната средина 
преку изградба на систем за 
одведување и прочистување на 
отпадните води во с.Соколарци - II 
фаза 

Изградена мрежа за 
одведување на отпадни, 
фекалии води со вкупна 

должина од 4.395,73 
метри 

2021 18.988.098,00 
ЦРИПР, АФПЗРР, 

општина Чешиново-
Облешево 

3.3.4. 
Рационално 
искористување на 
водните ресурси 

Изградба на пречистителна станица 
на фекална канализација за с. 
Чифлик 

Изградена 
пречистителна станица 

од анаеробен тип 
2021 18.961.160,00 

ЦРИПР, општина 
Чешиново-Облешево 

3.3.4. 
Рационално 
искористување на 
водните ресурси 

Развој на комуналната 
инфраструктура преку изградба на 
систем за одведување и 
прочистување на отпадните води во 
с. Уларци 

Изграден систем за 
одведување и 

прочистување на 
отпадните води 

2021 20.740.239,00 
ЦРИПР, општина 

Чешиново-Облешево 

Приоритет 3.5. Промоција на енергетска ефикасност (ЕЕ) и искористување на обновливите извори на енергија (ОИЕ) 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

3.5.5. 
Намалување на 
потрошувачката на 
енергија 

Енергетски ефикасен, пристапен и 
достапен објект за сите – 
реконструкција на општинска зграда 
во Виница 

Број на јавни објекти со 
подобрена ЕЕ 

2021 12.000.000,00 
ЦРИПР, општина 
Виница 

3.5.5. 
Намалување на 
потрошувачката на 
енергија 

Реконструкција на ОУ„Раде 
Кратовче“ - Кочани 

Број на јавни објекти со 
подобрена ЕЕ 

2021 12.517.270,00 
ЦРИПР, општина 
Кочани 

Вкупно СЦ 3: 92.644.036,00 
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С.Ц.4. Конкурентно земјоделство и подобар квалитет на живот во руралните средини 

Приоритет 4.4. Подобрување на квалитетот на живот во селата, подрачјата со специфични развојни потреби и подрачја во фаза на сериозна 
депопулација 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

4.4.2. 

Ревитализација и 
проширување на 
локалните 
патишта и 
пристапот до 
земјоделските 
површини 

Изградба на пристапни патишта во подрачјата со 
земјоделска дејност и обработлива површина во 
Источен плански регион 

Реконструирани 
полски патишта 

2021 3.000.000,00 ЦРИПР, МЗШВ 

Вкупно СЦ 4: 3.000.000,00 

 

С.Ц.5. Зацврстување на Источен плански регион како атрактивна туристичка дестинација 

Приоритет 5.1. Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

5.1.2. 

Едукација, обука 
и квалификација 
на човечките 
ресурси во 
туристичко - 
угостителскиот 
сектор 

„Културен мост низ вековите" 
Обучени човечки 

ресурси 
2019-2021 4.000.000,00 

ЦРИПР, Општина Штип, НУ 
Завод за заштита на 

спомениците на културата и 
Музеј Штип, ИНТЕРРЕГ-ИПА   

5.1.2. 

Едукација, обука 
и квалификација 
на човечките 
ресурси во 
туристичко - 
угостителскиот 
сектор 

„Нашето заедничко минато – патека за заедничка 
иднина“ 

Обучени човечки 
ресурси 

2019-2021 1.500.000,00 
ЦРИПР, Општина Кочани, 

ИНТЕРРЕГ-ИПА   
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Приоритет 5.2. Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот 

Р. Б.  Мерка Активности Индикатори Времетраење Износ МКД 
Носители на  
активности 

5.2.1. 

Подобрување на 
квалитетот на 
постојната 
туристичка 
инфраструктура 

Реконструкција и пренамена на стар објект 
(Пожарен Дом) во Центар за посетители / 
Туристички Информативен Центар 

Реконструиран 
Центар за 

посетители 
2021 6.000.000,00 ЦРИПР, општина Пехчево 

5.2.2. 
Изградба на нова 
туристичка 
инфраструктура 

Изградба на регионален Етно парк во с. Зрновци 
- III фаза (партерно уредување) 

Уреден 
регионален етно 

парк 
2021 2.467.114,00 ЦРИПР, општина Зрновци 

5.2.2. 
Изградба на нова 
туристичка 
инфраструктура 

Електрично осветлување на археолошкиот 
локалитет “Баргала” 

Надворешно и 
декоративно 

осветлен 
локалитет и 

изградена пешачка 
патека 

2021 6.433.334,00 ЦРИПР, општина Карбинци 

5.2.3. 

Изградба на 
комунална и 
патна 
инфраструктура 
до и околу 
туристички 
локалитети 

Изградба на систем за одведување и третман на 
отпадни фекални и атмосферски води во СРТЦ 
Пониква - фаза 1 

Изградена 
фекална 

канализациона 
мрежа - крак 1-9 и  
компактна типска 

пречистителна 
станица 

2021 42.826.419,00 
ЦРИПР, општина Кочани, 
Општина Пробиштип 

5.2.3. 

Изградба на 
комунална и 
патна 
инфраструктура 
до и околу 
туристички 
локалитети 

Подобрување на инфраструктурата за развој на 
туризмот – локален пат во Берово и доуредување 
на локалитет Лесново  
 

Должина на 
реконструирана 
локална патна 

мрежа до 
туристичките 

локалитети (во км) 

2021 10.057.300,00 
ЦРИПР, општина 
Пробиштип, Општина 
Берово, МЛС-БРР 

5.2.3. 

Изградба на 
комунална и 
патна 
инфраструктура 
до и околу 
туристички 
локалитети 

Реконструкција на пристапен пат до туристичка 
населба Равна Река 

Вкупна должина 
од 4400 м 

2021 18.000.000,00 ЦРИПР, општина Пехчево 
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5.2.3. 

Изградба на 
комунална и 
патна 
инфраструктура 
до и околу 
туристички 
локалитети 

Подобрување и пристап до туристичките 
атрактивности во Источниот плански регион - 
изградба на енергетски ефикасно осветлување 
во Туристичката населба Беровско Езеро 

Број на 
реконструирана 
придружна 
инфраструктура  

2021 8.229.237,00 ЦРИПР, општина Берово 

5.2.3. 

Изградба на 
комунална и 
патна 
инфраструктура 
до и околу 
туристички 
локалитети 

Создавање на услови за развој на културен 
туризам - Реконструкција на културен дом „Тошо 
Арсов“ во Виница 

Реконструиран 
дом на културата 

2020-2021 19.959.085,00 
ЦРИПР, општина Виница, 
МЛС-БРР 

5.2.5 

Зголемување и 
осовременување 
на сместувачките 
капацитети 

Реконструкција на планинарски дом Лисец 
Реконструиран 
планинарски дом 

2021 6.239.022,00 ЦРИПР, општина Карбинци 

Вкупно СЦ 5:  125.711.511,00 

 
Вкупно (С.Ц. 1 - С.Ц.5) 446.791.325,00 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Oвој Годишен Акционен план за 2021 година за спроведување на Програмата 
за развој на Источен плански регион 2020-2024, влегува во сила наредниот ден 
од денот на неговото донесување. 

Декември 2020 

Совет за развој на Источен плански регион 
Претседавач 


