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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 („Службен весник на 
РМ“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18)) и член 4 став 1 алинеја 8 од 
Одлуката за основање на Центарот за развој на Источниот плански регион, 
Центарот за развој на Источен плански регион изготви: 

           
 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 за 2019 година 

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Источен плански регион 2015-2019 година го опфаќа периодот јануари - 
декември 2019 година.  

Во координација со 11 (единаесет) единици на локалната самоуправа во 
состав на регионот, Центарот за развој на Источниот плански регион 
реализираше активности согласно утврдените среднорочни цели и приоритети 
во Програмата и Годишниот Акционен план.  

 Во овој извештај се опфатени проектите 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, АФПЗРР, 
проекти финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА - Програма за прекугранична 
соработка со Р. Бугарија (2014-2020), Швајцарската Агенција за развој и 
соработка – (SDC), Швајцарската конфедерација, Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Јапонска Амбасада, УНДП и 
останати донатори. 

 Во извештајот, се опфатени и проекти реализирани од други чинители во 
регионот, во кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и проекти 
за кои Центарот има обезбедено директно податоци или податоци преку 
општините. 
 

mailto:eastregion@eastregion.mk
http://www.eastregion.mk/
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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 за реализирање на 
поставената визија: 
 
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 конкурентски предности во регионот 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани:  
 

➢ Изработка на „УРБАНА РЕВИЗИЈА“ за општина Пехчево 
 
1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Бизнис форум на текстилен кластер со делегација од Чешка република во 
Општина Штип; 

➢ Конференција со аташеа на МНР делегирани во земјите со дипломатски 
претставништва на Р. С. Македонија во Општина Штип; 

➢ Изработка на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ на општина 
Пехчево 2019 - 2022 година; 

➢ Изградба на леарница за одлеаноци од железо за автомобилската 
индустрија - Кранфилд фаундри со над 100 вработени; 

➢ Традиционална манифестација Бабина Баница, Општина Македонска 
Каменица; 

➢ Ден на дијаспората, манастирски комплекс Еленец; 
➢ Каменичко културно лето и 
➢ Традиционална меѓугранична средба Руен. 

 
✓  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 2019 година е реализирана: 
 

➢ Поддршка за старт-ап бизниси за развој на еко туризам, и 
➢ Базар на рачни ракотворби. 
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1.2.3.Подигање на капацитетот на бизнисите за пристап до развојните 
фондови 
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Бизнис форум. 
 

✓ 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 2019 година се реализирани: 
 

➢ Асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места во општина 
Кочани; 

➢ Рехабилитација на десниот коловоз од булеварот Тодосија Паунов во 
општина Кочани; 

➢ Изградени се улица Ристо Соколов во село Кучичино, Крак 1 и Крак 2 на 
улица Маршал Тито во село Чифлик, крак 1 и крак 2 на улицата Гиго 
Крстев во село Бурилчево, улицата Ване Златев во село Жиганци и крак 
на улица Маршал Тито во с. Соколарци; 

➢ Изградба на улица во населено место Кучичино; 
➢ Изградба на полски патишта во Крупиште, Виница, Подлог, Пехчево; 
➢ Изградба на улица Тодор Арсов во општина Зрновци; 
➢ Изградба на пристапен пат до археолошки локалитет Црквиште и 

археолошки локалитет Манастириште - Крак ,1 с. Мородвис; 
➢ Реконструкција и асфалтирање на локални улици во градот Виница; 
➢ Реконструкција и асфалтирање на улици во населените места; 
➢ Реконструкција и рехабилитација на Ул. Бр. 1 во с. Црник, општина 

Пехчево; 
➢ Изградба на дел од Ул. 1 во индустриска зона Чуката-Пехчево; 
➢ Комплетна Реконструкција и нов асфалтен слој на Регионален патен 

правец Злетово-Древено-Добрево-Пробиштип во должина од 40км; 
➢ Комплетна реконструкција на улица Црн Врв во должина од 250м, со 

енергетски ефикасни светилки во општина Пробиштип; 
➢ Реконструкција на дел од улица Димитар Влахов со вкупна должина од 

330м во општина Пробиштип; 
➢ Реконструкција на улица Црн Врв со коловоз и тротоари вкупна должина 

од 185м во општина Пробиштип; 
➢ Поплочување на уличка Никола Карев во Пробиштип со бехатон; 
➢ Поплочување на тротоари на дел од улица Јордан Стојанов во општина 

Пробиштип; 
➢ Изградба на локални улици во с. Тработивиште, с, Град и с. Разловци во 

општина Делчево; 
➢ Изградба на локален пат врска регионален пат Р2431, викенд населба 

Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузија во општина Карбинци; 
➢ Асфалтирање на пат во с. Косевица во општина Македонска Каменица; 
➢ Асфалтирање на локални селски патишта во општина Македонска 

Каменица; 
➢ Изградба на ул.Даме Груев-Македонска Каменица и 
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➢ Одржување на патната мрежа во општина Македонска Каменица. 
1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Изработка на Урбанистички планови за села во општините Кочани, 
Чешиново-Облешево, Карбинци, Пехчево, Зрновци и Македонска 
Каменица; 

➢ Уредување на Мултикултурен центар во Делчево. 
 

 1.3.4. Градење на функционално-просторни структури 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Изградба на урбана опрема и уредување на површини во општина 
Македонска Каменица и 

➢ Атмосферска канализација во општина Македонска Каменица. 
 

✓ 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 2019 година се реализирани: 

➢ Изградба на Локален пат од м.в Крушка до с. Полаки - втор дел во општина 
Кочани; 

➢ Асфалтирање на повеќе улици во селата во општина Кочани; 
➢ Реконструкција и асфалтирање на улица во с. Блатец општина Виница; 
➢ Изработка на техничка документација за изградба на пат од Пехчево до с. 

Спиково и врска со локален пат Пехчево - Тур. населба „Равна Река“ 
Пехчево L = 6.920 м; 

➢ Изработка на техничка документација за изградба на улици во с. Чифлик, 
с. Умлена, с. Робово и с. Црник L = 3.670 м општина Пехчево; 

➢ Изградба на локален пат Турија-Трстија во општина Делчево и 
➢ „Реконструкција на улица 4 во с. Русиново“ во општина Берово. 

 
1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со 
специфични развојни потреби; 

Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 

➢ Набавка на универзален ровокопач за општина Чешиново-Облешево; 
➢ Набавка на возило за потреби на општина Чешиново-Облешево; 
➢ Реконструкција на селски чешми во општина Чешиново-Облешево; 
➢ Каналски систем за наводнување во с. Блатец, општина Виница и 
➢ Реконструкција на дом на културата во с. Видовиште. 
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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 2019 година се реализирани: 
 

➢ Реконструкција на дворна површина во ООУ Тошо Арсов - Штип; 
➢ Санација и реконструкција на тоалети во ООУ Тошо Арсов - Штип. 
➢ Монтажен спортски терен во ООУ Ванчо Прке - Штип; 
➢ Отворена училница во ООУ Ванчо Прке - Штип; 
➢ Имплементација на Акциониот план за Роми во општина Пехчево; 
➢ Со младите во заедничка зелена иднина во Општина Штип; 
➢ Комплетна преадаптација и изградба на нова детска градинка во објект на 

ООУ Никола Карев, Пробиштип; 
➢ Реконструкција на кровот на зградата на централното училиште ООУ 

„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип и поставување на громобранова 
инсталација; 

➢ Реконструкција на кровот на зградата на подрачното училиште во нас. 
Пробиштип и поставување на громобранова инсталација; 

➢ Набавка на училишни клупи, столчиња и катедри во ПОУ „Кирил и 
Методиј“ - Злетово; 

➢ Набавка и монтажа на венецијанер завеси во ПОУ „Кирил и Методиј“ -
Злетово; 

➢ Реконструкција на санитарни јазли во ПОУ „Кирил и Методиј“ - Злетово; 
➢ Реконструкција на под во спортска сала и тротоари околу салата во ООУ 

„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип; 
➢ Реконструкција на игралишта и училиштен двор во ООУ „Никола Карев“ - 

Пробиштип; 
➢ Реконструкција на куполи на кров на фискултурна сала и поставување на 

громобранска инсталација во ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип; 
➢ Замена на стари со нови ПВЦ прозорци во 17 училници во ООУ „Никола 

Карев“ - Пробиштип; 
➢ Замена на стари со нови ПВЦ прозори во службените канцеларии, 

наставничка канцеларија и библиотека во ООУ „Никола Карев“ - 
Пробиштип; 

➢ Набавени се две нови циркулациони пумпи за парното греење во ООУ 
„Никола Карев“ - Пробиштип; 

➢ Набавка на работни униформи за сите наставници и административно - 
техничкиот кадар во ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип; 

➢ Набавени се и поставени Фотоволтаични системи на кровот на базенот во 
училиштето, општина Пробиштип; 

➢ Реновирани се сите санитарни јазли во училиштето; 
➢ Рехабилитација на градинката „Цветови“ за здрави деца во Штип; 
➢ Отворање на една нова занимална и реконструкција на една постоечка во 

ЈОУДГ „Бамби“, Општина Македонска Каменица; 
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➢ Целосна реконструкција на системот за греење ООУ „Св. Кирил и Методиј" 
во општина Македонска Каменица; 

➢ Поставување на нов под на спортската сала при ООУ „Св. Кирил и 
Методиј" во општина Македонска Каменица, и 

➢ Реконструкција на столарија во ООУ „Св. Кирил и Методиј" во општина 
Македонска Каменица; 

✓ 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 2019 година се реализирани: 
 

➢ Мобилни амбуланти за помош на лица од ранливите категории во 
општина Кочани; 
 

✓ 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 2019 година се реализирани: 
 

➢ Општо-корисна работа во општина Кочани; 
➢ Изградба на нова детска градинка во м.в. Драчевик во Кочани; 
➢ Ран детски развој – Општина Кочани; 
➢ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој Објект: ОЈУДГ 

Астибо Штип – „Здрави деца-сигурна иднина“ (опрема за мулти сензорна 
соба); 

➢ Сензомоторна соба во ОУ Mалина Поп Иванова, општина Кочани; 
➢ Проект за подобрување на училишната средина во подрачната градинка 

„Цветови“ во Општина Штип; 
➢ Реконструкција на објект за клон на детска градинка во с. Спанчево; 
➢ Реконструкција на простор за отворање на канцеларија на Центарот за 

социјална работа во с. Облешево (општинска зграда); 
➢ Во завршна фаза е Изградба на две згради за Социјално ранливи 

категории со вкупно 40 стана во општина Пробиштип; 
➢ Програма Општинско-корисна работа - проект „Зголемени услуги за 

еднакви можности за сите“. Ангажирање на тројца образовни асистенти за 
работа со ученици инклузирани во редовна настава во општина 
Пробиштип; 

➢ Логопедски вежби за деца со проблеми во говор и јазик во ООУ „Браќа 
Миладиновци“ во општина Пробиштип; 
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➢ Ортопедски прегледи за доенчиња и мали деца во ЈЗУ Здравствен дом 
„Нада Михајлова“ Пробиштип; 

➢ Ослободување од плаќање за престој во градинка ЈОУДГ „Гоце Делчев“ 
Пробиштип; 

➢ Здрави деца - сигурна иднина во Штип, Кочани и Делчево; 
➢ Хумани на дело во Општина Македонска Каменица, и 
➢ Хумани вредности во општина Македонска Каменица. 

 
2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Општинско-корисна работа „Социјални услуги за сите граѓани“ во Општина 
Штип; 

➢ Општинско-корисна работа „Одговорна општина која се грижи за 
потребите на граѓаните“ во Општина Штип; 

➢ Општинско-корисна работа во општина Виница; 
➢ ПОДАДЕНИ РАЦЕ - Социјална заштита за Инклузивна општина Пехчево 

II; 
➢ ПОДАДЕНИ РАЦЕ - Социјална заштита за Инклузивна општина Пехчево II 

за ангажирање на Роми и др. ранливи групи. 
 
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 2019 година се реализирани: 
 

➢ Мал групен дом во општина Штип; 
➢ Изградба на дом за стари лица во општина Пробиштип. 

 
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 2019 година се реализирани проекти за:   
 

➢ Поставување на Фото-напонски панели за производство на ел. енергија на 
3 јавни објекти во Пехчево ООУ „Ванчо Китанов“ Пехчево, ОЈУДГ „7-ми 
Септември“ Пехчево и Спортска сала „Јане Сандански“ Пехчево; 

➢ Реализација на проект „Biowaste“ преку програма Интеррег Балкан мед -
Изградба на постројки за преработка на био отпад во општина Пробиштип; 

➢ Регионално управување со отпад во Источниот плански регион; 
➢ Изградба на прочистителна станица за вода за пиење во општина 

Делчево; 
➢ Затворање на несоодветните депонии и диви депонии во Источниот и 

Североисточниот регион и општина Свети Николе. 
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➢ Надзор над градежните работи на проектот Затворање на несоодветните 
депонии и диви депонии во Источниот и Североисточниот регион и 
општина Свети Николе; 

➢ Воспоставување на интегриран финансиски самоодржлив регионален 
систем за управување со отпад за Источниот и Североисточниот регион 
со изградба на регионалната инсталација за преработка и третман на 
отпад со вклучена регионална депонија и 6 (шест) претоварни станици за 
отпад; 

➢ Надзор на инвeстицискиот проект - Воспоставување на интегриран 
финансиски самоодржлив регионален систем за управување со отпад за 
Источниот и Североисточниот регион; 

➢ Техничка помош на регионалните претпријатија задолжени за управување 
со отпад и развој на кампањи за подигање на јавната свест (техничка 
помош за воспоставување на институционална инфраструктура односно 
формирање на идното заедничко јавно претпријатие за регионално 
управување со отпад за Источниот, Североисточниот регион и општина 
Свети Николе: 

➢ Формирање на идното заедничко јавно претпријатие за регионално 
управување со отпад за Источниот, Североисточниот регион и општина 
Свети Николе; 

 
✓ 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 2019 година се реализирани: 
 

➢ Изградба на пречистителна станица во општина Кочани. 
➢ Замена на азбестни цевки во општина Виница; 
➢ Проектот „Ревитализација и автоматизација на постоечките објекти за 

снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип“ и 
➢ Прочистување на зафати во општина Македонска Каменица. 

 
3.2.2. Заштита на површинските и подземните води 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Поставување на хлорни станици во општина Македонска Каменица; 
➢ Анализи на вода во општина Македонска Каменица; 
➢ Чистење на дренажа и замена на филтерски слоеви во општина 

Македонска Каменица; 
➢ Канализација во с. Трсино 
➢ Канализација во с. Истибања 
➢ Поставување на нова канализација во с. Градец во општина Виница; 

✓ ГП 3.3. Одржливо користење на енергијата  
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки: 

 

 
3.3.1. Искористување на потенцијалите за производство на енергија од 
обновливи извори 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
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➢ Фотоволтаични панели во јавни објекти во општина Виница; 
➢ „Проектирање и изведба на фотоволтаични системи во рурални општини“ 

во општина Пробиштип; 
➢ „Заедничка инвестиција во енергетската ефикасност“, кој општина 

Пробиштип го спроведуваше во рамки на Interreg-IPA CBC за 
прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република 
Македонија. 

 
3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Реконструкција и адаптација на Мултикултурен центар во општина 
Кочани; 

➢ Поставување на фотоволтаични панели на општинската зграда и на 
објекти на 2 училишта. 
 
✓ ГП 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот 
Oстварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки: 

 
3.4.1. Зачувување на биолошката разновидност 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Организирање обуки по мерка за зачувување на природата и одржливо 
управување со природните ресурси за вработените во ЦРИПР и 
општините во НП Маврово; 

➢ Организирање обуки по мерка за зачувување на природата и одржливо 
управување со природните ресурси за вработените во ЦРИПР и 
општините Натура 2000 – Пробиштип; 

➢ Учество на конференции и курсеви за обука во врска со зачувување на 
природата и одржливо управување со природните ресурси за вработените 
во ЦРИПР и општините. Зајакнување на капацитетите на вработените во 
ЦРИПР и општините - 11 научна конференција за интердисциплинарни 
проблеми за заштита на животната средина и инженерство - ЕКО ДОК 
2019 - Полска; 

➢ Учество на конференции и курсеви за обука во врска со зачувување на 
природата и одржливо управување со природните ресурси за вработените 
во ЦРИПР и општините. Зајакнување на капацитетите на вработените во 
ЦРИПР и општините - 27 Европска конференција и изложба за биомаса   – 
EUBCE 2019 во Лисабон, Португалија; 

➢ Зајакнување на капацитетите на вработените во ЦРИПР и општините - 13 
Меѓународна конференција на Европските општества за Еколошка 
економија во Турку – Финска; 

➢ Одржливо управување со слама и остатоци од жетвата, одбран за 
надградба. 
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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: 

 

4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во 
земјоделството  
Од оваа мерка во 2019 година е реализирано: 
 

➢ „Подобрување на руралната патна инраструктура преку изградба на 
пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива 
површина во Источниот плански регион во општините Кочани, Карбинци, 
Чешиново-Облешево, Виница и Пехчево. 
 

 
СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по 
разновидната понуда на селективните видови на туризам; 
Главни приоритети за остварување на петтата среднорочна цел се: 
 

✓ 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 2019 година е реализирано: 
 

➢ Старите вековни дрвја во Малеш и Пијанец – фаза 2 – БФОР; 
➢ Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-

Малеш фаза 2 - општина Делчево; 
➢ Номинирање на Геопарк „Лесново“ во Глобалната мрежа на геопаркови на 

УНЕСКО; 
➢ Прогласување на Црна Дудунка за природна реткост во село Лесново. 

 
5.1.2. Изготвување на стратешки документи во туризмот 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Изработка на студија за анализа на водите во с. Бања; 
➢ Стратегија за развој на туризмот во општина Виница. 

 
5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Изградба на патот до манастирот Добра Вода, општина Кочани; 
➢ Изградба на патот Крушка до валавниците, општина Кочани; 
➢ Реконструкција на ски лифтовите на Пониква; 
➢ Планински велосипедски рај, општина Кочани; 
➢ Реконструкција на урбана опрема на Пехчевски водопади; 



 

➢ Збогатување на туристичката понуда со изградба, уредување и 
осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - 
општина Берово; 

➢ „Културен мост низ вековите“ - реставрација на црквата „Св. Власие“, 
археолошки локалитет Исар, Штип; 

➢ „Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза“. 
 
5.1.5. Дизајнирање на препознатлива регионална туристичка понуда    
Од оваа мерка во 2018 година се реализирани: 
 

➢ Музеј за ретки минерали во општина Пробиштип и 
➢ Реконструкција на кино сала во Пробиштип. 

 
✓ ГП 5.2. Зајакнување на институционалните и човечки 

капацитети за развој во туристичкиот сектор 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве мерки: 

 
 
 

5.2.1 Едукација, обуки, размена на искуства и позитивни примери во туризмот 
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Работилница за стандарди во туризмот и категоризација на објекти 
 
 
5.2.2. Формирање на кластери за туризам  
Од оваа мерка во 2019 година се реализирани: 
 

➢ Основни принципи и концепти на еко туризмот 
 

Составен дел на наративниот Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 година е 
табеларниот приказ на реализираните проекти во 2019 година. 
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

1.1.1.Мапирање на 

конкурентски предности во 

регионот

Изработка на ,,УРБАНА 

РЕВИЗИЈА,, за општина Пехчево

Општина Пехчево/ 

Министерство за 

финансии/ Светска 

банка

200.000,00 Изработен документ - УРБАНА 

РЕВИЗИЈА за општина Пехчево

Бизнис форум на текстилен кластер 

со делегација од Чешка република 

Амбасада на 

Чешката република

60.000,00 Одржана 4 дневна посета и 

конференција помегу 

претставници од Чешката 

република и текстилен кластер 

од РСМ

Логистичка поддршка сала на 

ММЦ Киро Глигоров и 

локален транспорт 

Конференција со аташеа на МНР 

делегирани во земјите со 

дипломатски претставништва на 

РС Македонија

Министерство за 

надворешни работи

60.000,00 Одржан 1 дневен бизнис форум Логистичка поддршка сала на 

ММЦ Киро Глигоров 

Изработка на ИНТЕГРИРАН ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ на општина 

Пехчево 2019 - 2022 год.

Општина 

Пехчево/УНДП

2.000.000,00 Изработен документ - УРБАНА 

РЕВИЗИЈА за општина Пехчево

Набавен тракстор со приклучна 

механизација за подобрување 

на комуналните услуги

ИНТЕГРИРАНИОТ ПЛАН ЗА 

ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ на 

општина Пехчево 2019 - 2022 

год. е изработен во рамки на 

проектот ,,Подобрување на 

општинското владеење,, 

имплементиран од страна на 

УНДП со средства од ЕУ

Изградаба на леарница за 

одлеаноци од железо за 

автомобилската индустрија- 

Кранфилд фаундри со над 100 

вработени

Приватна 

инвестиција -Руска

1.230.000.000,00 Современ капацитет . Извозно 

ориентиран, стопански развој 

Традиционална манифестација 

Бабина Баница

општина Македонска 

Каменица

Одржување на 

традиционалните вредности. 

Презентација на специфични 

спрецијалитети за нашиот крај.

Ден на дијаспората, манастирски 

комплекс Еленец

општина Македонска 

Каменица

Традиционална средба со 

иселениците од М.каменица

Соработка со Здружение на 

Пензионери на М.Каменица

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси 

и конкурентски 

предности за 

привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.4. Промоција на регионот 

и на неговите конкурентски 

предности

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион

 СЦ 1.Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање 
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Каменичко културно лето општина Македонска 

Каменица

Културни содржини кои 

завршуваат со 28-ми Август -

Ден на рударот.

Соработка со Рудник Саса и 

Културно информативен 

центар -  Романса

Традиционална меѓугранична 

средба Руен

општина Македонска 

Каменица, ЕД 

Здравец 2002.

Здружување и зближување на 

населението од пограничните 

населени места.

Поддршка за старт-ап бизниси за 

развој на еко туризам 

ЦРИПР/ ПЗП-2/ СДЦ 28.183,00 Обука за изработка на бизнис 

план за 4 апликанти, 1 успешно 

подготвен бизнис план

Базар на рачни ракотворби. Асоцијција на  

бизнис жени.

Презентирани можности за 

здружување, вмрежување, 

можности за финансирање , 

начини на промоција 

.Зголемена соработка на 

нашите ситни производители.

1.2.3.Подигање на 

капацитетот на бизнисите за 

пристап до развојните 

фондови 

 Бизнис форум Фонд за иновации и 

технолошки развој                             

                        -АВРМ                           

                          -

Министерство за 

земјоделие 

шумарство и 

водостопансво.

Презентација на мерките и 

инструментите кои ги нуди 

Фондот.Запознавање на 

заинтересираните страни за 

можностите и пристапите до 

развојните фондови.

Асфалтирање на повеќе улици во 

градот и населените места

Општина Кочани 43.937.331,00 Асфалтирани улици во вкупна 

должина од 3,1 км.

Кредит од МСИП 2 ( во тек е 

реализација)

Рехабилитација на десниот коловоз 

од булеварот Тодосија Паунов

Општина Кочани 6.000.000,00 Асфалтирана улица во  

должина од 778 м.

Грант од МСИП 2

Изградба се улици Ристо Соколов 

во село Кучичино, Крак 1 и Крак 2 

на улица Маршал Тито во село 

Чифлик, крак 1 и крак 2 на улицата 

Гиго Крстев во село Бурилчево, 

улицата Ване Златев во село 

Жиганци и крак на улица Маршал 

Тито во с.Соколарци

ИПА/Рурална 

инфраструктура               

      ЕЛС Чешиново-

Облешево

8.546.163,00 Изградени улици во должина од 

2км

Изградба на улица во населено 

место Кучичино

БРР/ЕЛС Чешиново-

Облешево

2.991.000,00 изградени улици во должина од 

800м

Изградба на полски патишта МЗ, ЦРИПР 3.917.357,00 Подобар пристап до 

земјоделски површини

1.1.Искористување на 

расположливите ресурси 

и конкурентски 

предности за 

привлекување на 

инвеститори во регионот

1.1.4. Промоција на регионот 

и на неговите конкурентски 

предности

1.2.Развој на 

претприемништвото и на 

малиот бизнис во 

регионот

1.2.1.  Поттикнување на 

приватната иницијатива и 

малиот бизнис

1.3. Транспорт, 

комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Изградба на улица Тодор Арсов општина Зрновци 1.330.450,00 Изградени 279м улица

Изградба на пристапен пат до 

археолошки локалитет Црквиште и 

археолошки ликалитет 

манастириште - Крак 1 с.Мородвис

општина Зрновци 2.830.466,00 Изградени 410м улица

Реконструкција и асфалтирање на 

локални улици во градот Виница 

општина Виница 3.984.356,00 1090m асфалтирани локални 

улици 

Реконструкција и асфалтирање на 

улици во населените места  

1400 m асфалтирани улици 

Реконструкција и рехабилитација на 

Ул. Бр. 1 во с.Црник

Општина 

Пехчево/Министерст

во за транспорт и 

врски

2.854.296,69 Реконструиран/рехабилитиран 

дел од Ул. 1 во с.Црник во 

должина од L = 457,3 м

Реконструиран/рехабилитира

н е делод од улицата од 

почетокот на селото до 

центарот на с.Црник со 

средства наменети преку 

Акциониот план за Роми - 

Декада за Роми

Изградба на дел од Ул. 1 во 

индустриска зона Чуката

ЦРИПР/Општина 

Пехчево/БРР

3.643.504,00 Изградени 120 м улица во инд. 

Зона

Комплетна Реконструкција и нов 

асфалтен слој на Регионален патен 

правец- Злетово-Древено-Добрево -

Пробиштип во должина од 40км

Фонд за патишта на 

РСМ

Реконструирани 40 км 

регионален пат,

Подобрена патна 

инфраструктура

Намален број на сообраќајни 

несреќи

Комплетна реконструкција на улица 

Црн врв во должина од 250м, со 

енергетски ефикасни светилки

Општина Пробиштип 6.150.000,00 Реконструирани 250 м,

Намалена потрошувачка на ел. 

Ен.

Реконструкција на дел од улица 

Димитар Влахов со вкупна должина 

од 330м

Општина Пробиштип 3.188.283,00 Реконструирани 330 м

Доасфалтирање на улица во 

градски пазар 

Општина Пробиштип 264.537,00 подобрена безбедност

Реконструкција на улица Црн Врв 

со коловоз и тротоари вкупна 

должина од 185м

Општина Пробиштип 3.258.633,00 Реконструирани 185 м

Асфалтирање на уличка во населба 

Пробиштип

Општина Пробиштип 340.970,00 подобрена безбедност

Поплочување на уличка Никола 

Карев во Пробиштип со бехатон 

Општина Пробиштип 340.970,00 подобрена безбедност

1.3. Транспорт, 

комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа

1.3. Транспорт, 

комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Поплочување на тротоари на дел 

од улица Јордан Стојанов

Општина Пробиштип 557.502,00 подобрена безбедност на 

пешаците

Изградба на локални улици во 

с.Тработивиште, с,Град и 

с.Разловци

ЕЛС Делчево 8.000.000,00

Изградба на локален пат врска 

регионален пат Р2431, викенд 

населба Вртешка, село Кепекчелија 

и село Калаузија

АФПЗРР       ЦРИПР       

     Општина 

Карбинци

14.959.084,00 Проектот е во тек на 

реализација                  Заклучно 

со јуни 2020 година ќе се 

асфалтирани вкупно 1586 метри

Асфалтирање на пат во с.Косевица Општина 

Македонска 

Каменица

12.526.442,75 Изградба на 2.023 м селски пат 

во село Косевица

Асфалтирање на локални селски 

патишта

Општина 

Македонска 

Каменица

15.160.521,068 Подобрена патна 

инфраструктура во селските 

средини.                                     

Асфалтирани се  3.332 км 

селски пат.

Изградба на ул.Даме Груев-

Македонска Каменица

Општина 

Македонска 

Каменица

9.795.479,00 Асфалтирање на 470 м пат -

градско подрачје

Одржување на патната мрежа Општина 

Македонска 

Каменица

1.500.000,00

Проширени два моста на патниот 

правец Чешиново-Соколарци и   

изработени  пропусти над 

каналетки на патниот правец 

Облешево-Спанчево

ЕЛС Чешиново-

Облешево

354.000,00 Безбедно движење на возачи и 

пешаци

Крпење на ударни дупки ЕЛС Чешиново-

Облешево

905.650,00 Безбедно движење на возачи и 

пешаци

Изградба на пешачки мост во 

Делчево

ЕЛС Делчево, 

Центар за развој на  

ИПР

8.160.036,00 Изграден пешачки мост во 

централното градско подрачје 

во Делчево

Интервентно одржување на 

патишта и улици

ЕЛС Делчево. 1.000.000,00 Поправени повече од 30 км 

локални патишта

Урбанистички план за блок 2 дел 4 ( 

2 дел 2 и 3 )

општина Виница Изработен план

Урбанистикчи план кај место 

Христијански гробишта 

Општина Виница Изработен план

Урбанистикчи план кај место 

Христијански гробишта 

Општина Виница Изработен план

Урбанистички планови за Трсино и 

Лаки

општина Виница 

АФПЗРП

1.500.000,00 во тек 

Поставување на автобуски 

постројки на неколку локации.

Јавно претпријатие 

"Камена Река"

33.000,00

1.3. Транспорт, 

комуникации и 

просторно планирање

1.3.1. Реконструкција и 

градба на патната мрежа

1.3.2. Подобрување на 

транспортните услуги и 

мобилноста
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Изработка на Урбанистички 

планови за села во општините 

Кочани, Чешиново-Облешево, 

Карбинци, Пехчево, Зрновци и 

Македонска Каменица

ЦРИПР                     

општините: 

Кочани,Чешиново-

Облешево, 

Карбинци, Пехчево, 

Зрновци и 

Македонска 

Каменица 

11.443.047,00 Усвоени 9 од вкупно 22 УПС                             

                      во тек на 

реализација 

Уредување на Мултикултурен 

центар

ЕЛС Делчево, 

Центар за развој на  

ИПР

1.000.000,00

Изградба на урбана опрема и 

уредување на површини

Општина 

Македонска 

Каменица

3.306.034,00

Атмосфереска канализација Општина 

Македонска 

Каменица

1.800.000,00 Изградба на еден крак мрежата 

на атмосферска канализација

Изградба на Локален пат  од м.в 

Крушка до с.Полаки - втор дел

Општина Кочани 8.000.000,00 Изграден локален пат во 

должина од 0,95 км

БРР и Општински буџет

Асфалтирање на повеќе улици во 

селата

Општина Кочани 26.000.000,00 Асфалтирани улици во вкупна 

должина од 2,9 км.

АФПЗРР (во тек е 

реализација)

Реконструкција и асфалтирање на 

улица во с.Блатец 

Општина Виница 698.703,00 200 метри асфалтирана улица

Изработка на техничка 

документација за изградба на пат 

од Пехчево до с.Спикови и врска со 

локален пат Пехчево - Тур. 

населаба ,,Равна Река,, Пехчево L 

= 6.920 м

Општина 

Пехчево/БРР 2019 

895.150,00 Должина на проектиран 

локален пат,

Изработена техничка 

документација

БРР 2019 Развој на селата

Изработка на техничка 

документација за изградба на улици 

во с.Чифлик, с.Умлена, с.Робово и 

с.Црник L = 3.670 м

Општина 

Пехчево/БРР 2019 

461.975,00 Должина на проектиран 

локален пат

БРР 2019 Развој подрачја со 

специфични развојни потреби

Изградба на локален пат Турија 

Трстија

ЕЛС Делчево 2.500.000,00

„Реконструкција на улица 4 во с. 

Русиново“

Општина Берово 2.567.032,00  Реконстуирана улица во 

должина од 299,52 метри, 

БНХС16с д=8 см; и бетонски 

каналети од МБ 40

1.4.2

Подобрување на условите за 

живот и работа во местата 

со специфични развојни 

потреби.

1.4. Поттикнување на 

развојот на подрачјата со 

специфични развојни 

потреби

1.4.1 

Подобрување на 

сообраќајната и комуналната 

инфраструктура во местата 

кои се со специфични 

развојни потреби и нивно 

поврзување со најблиските 

урбани центри;

1.3.2. Подобрување на 

транспортните услуги и 

мобилноста

1.3. Транспорт, 

комуникации и 

просторно планирање

1.3.4. Градење на 

функционално-просторни 

структури

Набавка на багер-мини скип УНДП 1.500.000,00 Подобрени услуги во делот на 

комуналната сфера
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Набавка на универзален ровокопач МФ-Светска банка Подобрени услуги во делот на 

комуналната сфера

Набавка на возило за потреби на 

општината 

МФ-Светска банка 1.528.713,00 Подобрени услови за работа во 

општината

Реконструкција на селски чешми АФПЗРР, ЕЛС 

Чешиново-Облешево

756.280,00 Урбан изглед на населените 

места, заштита на стари 

вредности

Каналски систем за наводнување 

во с.Блатец 

општина Виница 155.033,00

Реконструкција на дом на културата 

во с.Видовиште

општина Зрновци 6.224.849,00 реконструирани 710м2 корисна 

површина

1.4. Поттикнување на 

развојот на подрачјата со 

специфични развојни 

потреби

1.4.2

Подобрување на условите за 

живот и работа во местата 

со специфични развојни 

потреби.
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Реконструкција на дворна површина Општина Штип / 

ООУ „Тошо Арсов“ - 

Штип

779.809,00 Уредени 830 м2

Санација и реконструкција на 

тоалети

Општина Штип / 

ООУ „Тошо Арсов“ - 

Штип

775.118,00 Санирани и реконструирани 250 

м2

 Монтажен спортски терен ОУ Ванчо 

Прке/Општина Штип

2.160.000,00 Подобрување на наставта по 

Физичко и здрвствено 

образование

Отворена училница ОУ Ванчо 

Прке/Општина Штип

800.000,00 Подобри надворешни услови за 

работа во наставата

Имплементација на Акциониот план 

за Роми во општина Пехчево 

Општина 

Пехчево/Министерст

во за локална 

самоуправа

200.000,00 Набавен дидактички материјал 

во училиштето                                

  Посатавена урбана опрема           

    Бр. на поставени светлечки 

тела за осветлување

Поддршка на локалниот 

Акционен плоа за Роми од 

Владата преку 

Министерството за локална 

самоуправа

Со младите во заедничка зелена 

иднина

ЦРИПР/ Општина 

Штип

53.756.621,00 Изградена градинка 1560 м2,

Комплетна преадаптација и 

изградба на нова детска градинка 

во објект на ооу Никола Карев 

Пробиштип

МТСП, партнер 

општина Пробиштип

Проширени капацитети и 

подобри услови за најмалите

Реконструкција на кровот на 

зградата на централното училиште 

ООУ„Браќа Миладиновци“-

Пробиштип и поставување на 

громобранова инсталација

Министерство за 

образование и наука

5.000.000,00 Променет е азбестниот кров на 

училишната зграда, поставени 

се нови олуци и термо 

излоцаија на кровот и нова 

громобранова инсталација. 

Нема веќе протекување на 

кровот 

Тендерската постапка и 

финансирањето се 

спроведени од старна на 

МОН.

 Реконструкција на кровот на 

зградата на подрачното училиште 

во нас.Пробиштип и поставување 

на громобранова инсталација

ООУ„Браќа 

Миладиновци“-

Пробиштип

2.738.138,00 Променет е азбестниот кров на 

училишната зграда, поставена е  

 нова громобранова 

инсталација.

Набавка на училишни 

клупи,столчиња и катедри во 

ПОУ„Кирил и Методиј“-Злетово

ООУ„Браќа 

Миладиновци“-

Пробиштип

350.000,00 Набавени се 120 столчиња, 90 

клупи и 14 катедри со што се 

создадоа подобри услови за 

учење и престој во училиштето.

 Набавка и монтажа на венецијанер 

завеси во ПОУ„Кирил и Методиј“-

Злетово

ООУ„Браќа 

Миладиновци“-

Пробиштип

144.843,00 Подобрени се условите за 

учење и работа.

2.1. Подобрување на 

просторните услови и 

опременоста на 

училиштата во регионот 

2.1.1. Реконструкција и 

изградба на згради за 

училишта, училишни и 

студентски домови   

 СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности 
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Реконструкција на санитарни јазли 

во ПОУ„Кирил и Методиј“-Злетово

ООУ„Браќа 

Миладиновци“-

Пробиштип

473.397,00 Подобрени се условите за 

престој во училиштето.

 Реконструкција на под во спортска 

сала и тротоари околу салата

ООУ„Браќа 

Миладиновци“-

Пробиштип

3.345.775,00 Променет е стариот и дотаен 

паркет и заменет со целосно 

нова подконструкција и нов 

паркет.Исто така, целосно се 

реконстрирани тротоарите 

околу салата.

Рекунструкција на игралишта и 

училишен двор во ООУ„Никола 

Карев“-Пробиштип

ООУ„Никола Карев“ - 

Пробиштип

1.697.850,00 Рекунструирани се 

кошаркарското и фудбалското 

игралиште во школскиот двор. 

Нови кошаркарски и фудбалски 

мрежи. Реконструирана е трим 

стазата за трчење

Реконструкција на куполи на кров 

на фискултурна сала и 

поставување на громобранова 

инсталација

ООУ„Никола Карев“-

Пробиштип

843.360,00 Препокриени се куполите на 

кровот на спортската сала, со 

што е надминат 

долгогодишниот проблем со 

протекување на кровот на 

салата.

Замена на стари со нови ПВЦ 

прозорци во 17 училници

ООУ„Никола Карев“-

Пробиштип

299.099,00 Старите прозорци во 

службените канцеларии, 

наставничка канцеларија и 

библиотека се заменети со 

нови ПВЦ, со што имаме 

заштеда на електрична енергија 

и подобри услови за работа

Замена на стари со нови ПВЦ 

прозори во службените канцеларии, 

наставничка канцеларија и 

библиотека

ООУ„Никола Карев“-

Пробиштип

995.940,00 Подобрени се условите за 

учење и работа.

Набавени се две нов циркулациони 

пумпи за парното греење

ООУ„Никола Карев“-

Пробиштип

135.000,00 Подобри услови за греење во 

училиштето

Набавка на работни униформи за 

сите наставници и 

административно - техничкиот кадар

ООУ„Никола Карев“-

Пробиштип

46.611,00 Подобрени се условите за 

работа како и самата клима на 

работа во училиштето

Набавени се и поставени 

Фотоволтаични системи на кровот 

на базентот во училиштето

Министерство за 

финансии

Постигната е значајна заштеда 

на електрична енергија

Грант средства преку ИПА 

компонентата на Европската 

Унија

2.1. Подобрување на 

просторните услови и 

опременоста на 

училиштата во регионот 

2.1.1. Реконструкција и 

изградба на згради за 

училишта, училишни и 

студентски домови   
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Реновирани се сите санитарни 

јазли во училиштето

Министерство за 

образование

Подобрени услови за работа во 

училиштето

Тендерската постапка и 

финансирањето се спро -

ведени од старна на МOН

Рехабилитација на градинката 

Цветови за здрави деца

CRIPR/ОЈУДГ 

Астибо-Штип

3.321.000,00 Замена на прозои и врати и 

промена на топлинската 

инсталација

Отварање на една  нова занимална 

и реконструкција на една постоечка

ЈОУДГ Бамби 331.702,00 Подобрување на условите за 

грижа во детската установа.

Реконструкција на игралиште во 

училишниот двор на СОУ Миле 

Јаневски Џингар

СОУ Миле Јаневски 

Џингар

506.762,00 Поставен нов систем на 

оветлување на игралиштето и 

подобруање на условите за 

одржување на истото..

Целосна реконструкција на 

системот за греење -ООУ " Св. 

Кирил и Методиј "

ООУ " Св. Кирил и 

Методиј "

5.802.570,00 Реконструктуиран систем за 

греење - системот ги опслужува 

и Средното општинско 

училиште и Основност 

училиште во М.Каменица

Блок дотација -Министерство 

за образование

Поставување на нов  под на 

спортската сала при ООУ 

-ООУ " Св. Кирил и 

Методиј "

3.344.870,00 Реконструкција на подот Блок дотација - 

Министерство за 

обарззование и наука.

Реконструкција на столарија во 

ООУ " Св. Кирил и Методиј "

Општина 

Македонска 

Каменица

2.974.759,00 Замена н апрозори и врати 

2.2.Подобрување на 

условите во 

здравствените установи 

во регионот

2.2.1. Модернизација на

постојните и изградба на

нови здравствени објекти

посебно на оние во

руралните делови на

регионот 

Мобилни амбуланти за помош на 

лица од ранливите категории

Општина Кочани 1.200.000,00 Ангажирани 7 стручни лица во 2 

мобилни амбуланти

Министерство за здравство и 

МТСП

Општокорисна работа Општина Кочани 594.000,00 Ангажирање на 10 невработени 

лица за работа со стари и 

изнемоштени лица и образовни 

асистенти

УНДП

Изградба на нова детска градинка 

во м.в. Драчевик

Општина Кочани 60.000.000,00 Изграден нов објект со 

капацитет од 120 деца

средствата се преку МТСП ( 

реализацијата е во тек)

Ран детски развој Општина Кочани 950.000,00 Отворени два центри за ран 

детски развој                            

УНИЦЕФ

Оддлжлив и инклузивен 

рамномерен регионален развој                                      

                             Објект:  ОЈУДГ 

Астибо Штип – „Здрави деца-

сигурна иднина“    (опрема за мулти 

сензорна соба) 

Министерство за 

локална самоуправа 

и Швајцарска 

агенција за развој и 

соработка 

799.500,00 Опремување на мулти сензорна 

соба 

Сензомоторна соба во ОУ Mалина 

Поп Иванова

ЦРИПР 300.000,00 Опремена една сензомоторна 

соба

SDC и МЛС

2.1. Подобрување на 

просторните услови и 

опременоста на 

училиштата во регионот 

2.3. Подобра социјална 

инклузија на сите 

ранливи категории 

население

2.3.1. Задоволување на 

потребите на регионот во 

доменот на современа 

детска заштита и училишна 

инклузија  

2.1.1. Реконструкција и 

изградба на згради за 

училишта, училишни и 

студентски домови 
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Проект за подобрување на 

училишната средина во подрачната 

градинка „Цветови“ во Општина 

Штип

Јапонска амбасада 

во Скопје (грант) 

3.375.981,00 Реновирање на 

објект,,Цветови,, со замена на 

стари прозори и врати со нови 

ПВЦ прозори и врати и 

реконструкција на систем за 

греење во објектот

Реконструкција на објект за клон на 

детска градинка во с.Спанчево

МТСП Обезбедени просторни услови 

за згрижување на поголем број 

на дечиња од предшколска 

возраст

Реконструкција на простор за 

отварање на канцеларија на 

Центарот за социјална работа во 

с.Облешево (општинска зграда)

МТСП Подобрена комуникација на 

граѓаните од општината за 

решавање на проблеми од 

делот на социјална свера

Во завршна фаза е Изградба на 

две згради за Социјално ранливи 

категории, со вкупно 40 стана

Министерство за 

труд и социјална 

политика, партнер 

општина Пробиштип

Изградени социјални станови, 

социјална сигурност 

Програма Општинско-корисна 

работа-проект „Зголемени услуги за 

еднакви можности за сите“. 

Ангажирање на тројца образовни 

асистенти за работа со ученици 

инклузирани во редовна настава

УНДП, Општина 

Пробиштип/ЈУ„Меѓуо

пштински центар за 

социјална работа, 

АВСРМ, Центар за 

вработување 

Пробиштип

Ангажирани тројца образовни 

асистенти за период од 8 

месеци

Логопедски вежби за деца со 

проблеми во говор и јазик 

општина Пробиштип/ 

ООУ„Браќа 

Миладиновци“

100.000,00 Ангажиран логопед

Опфатени 30 деца со еден до 

два третмана неделно во 

период од 3 месеци. 

Предвидени средства во 

програма за социјална 

детска и задравствена 

заштита за 2019 година 

Ортопедски прегледи за доенчиња 

и мали деца

Општина 

Пробиштип/ 

Меморандум за 

соработка со 

ЈЗУ“Здравен дом 

Нада Михајлова 

Пробиштип“

134.000,00 Ангажиран ортопед,

Извршени над 80 ортопедски 

прегледи во период од 3 месеци

Предвидени средства во 

програма за социјална 

детска и задравствена 

заштита за 2019 година 

Ослободување од плакање за 

престој во градинка 

Општина 

пробиштип/ЈОУДГ„Го

це Делчев 

“Пробиштип

60.000,00 За период јануари--ноември 

2019 година доставен извештај 

од детската градинка за 

ослободување од плаќање на 3 

деца.

Предвидени во програмата 

за социјална , детска и 

здравствена заштита за 2019 

година

2.3.1.

Задоволување на потребите 

на регионот во доменот на 

современа детска заштита и 

училишна инклузија  

2.3. Подобра социјална 

инклузија на сите 

ранливи категории 

население

22



Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Ослободување од плакање за 

престој во градинка 

Општина 

Пробиштип/ЈОУДГ„Го

це Делчев 

“Пробиштип

90.000,00 За период јануари-ноември 

2019 година доставен извештај 

од детската градинка за 

ослободување од плаќање на 

едно дете.

Предвидени средства во 

програма за социјална 

детска и задравствена 

заштита за 2019 година

Здрави деца - сигурна иднина ЦРИПР/Штип, 

Кочани и Делчево

2.152.500,00 Опремени 3 мултисензорни 

соби во Штип, Кочани и 

Делчево Обучени 150 

наставници кои работат со 

децата со посебни потреби 

вклучени во редовно 

образование и 12 лица кои 

работат со децата со посебни 

потреби во сензорните соби

Хумани на дело Општина 

Македонска 

Каменица /УНДП

1.071.000,00 Ангажирани 19 лица - 

вололонтери. Опслужени 150 

лица . 

Овај проект опфаќа 5 

активности:-од вкупно 

ангажираните 19 лица , 3 се 

лица со инвалидитет, кои 

активно се вклучени во 

активностите.

Хумани вредности Општина 

Македонска 

Каменица /УНДП

.388.800,00 Ангажирани 8  лица - волонтери 

Опслужени 150 лица . 

Овај проект опфаќа 3 

активности:-од вкупно 

ангажираните 8 лица , 3 се 

лица со инвалидитет, кои 

активно се вклучени во 

активностите.

Општинско-корисна работа 

„Социјални услуги за сите граѓани“ 

Општина Штип, 

Агенција за 

вработување, 

Центар за социјална 

работа

54,000.00 Број на стари лица кои добиле 

услуга во домот

Општинско-корисна работа 

„Одговорна општина која се грижи 

за потребите на граѓаните“ 

Општина Штип, 

Агенција за 

вработување, 

Центар за социјална 

работа

180,000.00 Број на стари лица кои добиле 

услуга во домот

Општинско корисна работа Општина Виница 

УНДП

ПОДАДЕНИ РАЦЕ - Социјална 

заштита за Инклузивна општина 

Пехчево II

Општина 

Пехчево/УНДП

240.000,00 4 ангажирани невработени лица                    

                   65 крајни корисници - 

 стари лица од Пехчево                                      

                       90 крајни 

корисници-лица во социјален 

ризик  

I компонента - Помош и нега 

на стари и изнемоштени 

лица во домашни услови во 

Пехчево                                        

   II компонента - Центар за 

донации

2.3. Подобра социјална 

инклузија на сите 

ранливи категории 

население

2.3.1.Задоволување на 

потребите на регионот во 

доменот на современа 

детска заштита и училишна 

инклузија 

2.3.2.Побрување на грижата 

за стари лица во регионот
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

2.3.2.Побрување на грижата 

за стари лица во регионот

ПОДАДЕНИ РАЦЕ - Социјална 

заштита за ИНклузивна општина 

Пехчево II за ангажирање на Роми 

и др. ранливи групи

Општина 

Пехчево/УНДП

800.000,00 15 ангажирани невработени 

лица     (11 Роми)                                         

               927 крајни корисници 

од немнозинси заедници

I компонента - Помош и нега 

на стари и изнемоштени 

лица во домашни услови во 

Пехчево, с.Црник, с.Чифлик и 

с.Умлена    

Мал групен дом Општина Штип, 

Министерство за 

труд и социјална 

политика

100,000.00 Број на деца без родители и 

родителска грижа сместени во 

домот

Изградба на дом за стари лица Министерство за 

труд и социјална 

работа, 

Министерство за 

здравство, општина 

Пробиштип 

Дом за стари лица во 

неискористен дел Здравствен 

дом Нада Михајлова

2.3.3. Изградба на центри за 

згрижување и повремен 

престој на лица,  дом за 

сместување на лица 

бездомници, народна кујна 

за социјални случаи

2.3. Подобра социјална 

инклузија на сите 

ранливи категории 

население
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Поставување на Фото-напонски 

панели за производство на  ел. 

енергија на 3 јавни објекти во 

Пехчево  ООУ ,,Ванчо Китанов,, 

Пехчево   ОЈУДГ ,,7-ми Септември,, 

Пехчево и Спортска сала ,,Јане 

Сандански,, Пехчево

Министерство за 

финансии/општина 

Пехчево/Светска 

банка

2.446.080,00 Поставени вкупно 168 панели 

од по 270 W (1640 х 990 мм)

Проект за подобрување на 

општинските услуги на Мин. 

за финансии МСИП 

финансиран од Светска 

банка и поставени 3 х 15 kw

Реализација на проект „Biowaste„ 

преку програма Интераг Балкан мед 

-Изградба на постројки за 

преработка на био отпад

Општина Пробиштип 

програмата,  во 

соработка со 

Универзитет „Гоце 

Делчев „ Штип, 

општина Катерини, 

општина Јерамасова 

и Технолошки 

Институи Крит

17.082.117,00 Поставени две компостери за 

биоотпад, преработка на 

органски отпад за добивање на 

ѓубриво кое ќе се користи за 

јавни површини и 

воспоставување на нов систем 

за собирање на отпад  

Регионално управување со отпад 

во Источниот плански регион

Општините од 

Источниот плански 

регион

Изработена е физибилити 

студија и техничка 

документација за регионално 

управување со отпад. 

Транспорт и складирање на 

отпадот од општина Пробиштип 

ќе почне да се врши на 

депонијата во Свети Николе.Се 

работи за огромен проект кој е 

во фаза на реализација. 

Општина Пробиштип учествува 

со   член односно претседател 

во регионалното координативно 

тело. Овие средства ќе се 

обезбедуваат  преку Центарот 

за развој на Источниот плански 

регион со средства од  ЕУ 

фондовите. 

Изградба на прочистителна 

станица за вода за пиење

 Швајцарската 

Конфедерација, 

Министерство за 

Животна средина и 

просторно 

планирање

385.000.000,00

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина

3.1. Регионално 

управување со 

комуналниот цврст отпад

3.1.1. Воспоставување на 

регионално  управување со 

отпадот и подобрување на 

постојното управување со 

отпадот
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Затворање на несоодветните 

депонии и диви депонии во 

Источниот и Североисточниот 

регион и општина Свети Николе

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

645.750.000,00 објавен тендер се врши негово 

оценување

Надзор над градежните работи на 

проектот Затворање на 

несоодветните депонии и  диви 

депонии  во Источниот и 

Североисточниот регион и општина 

Свети Николе

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

нема податок објавен тендер се врши негово 

оценување

Набавка на опрема и возила за 

собирање и транспорт на отпад во 

Источниот и Североисточниот 

регион

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

645.750.000,00 објавен тендер се врши негово 

оценување

Воспоставување на интегриран 

финансиски самоодржлив 

регионален систем за управување 

со отпад за Источниот и 

Североисточниот регион со 

изградба на регионалната 

инсталација за преработка и 

третман на отпад со вклучена 

регионална депонија и 6 (шест) 

претоварни станици за отпад

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

1.722.000.000,00 Формирано мегуопштинско 

јавно претпријатие

Надзор на инвeстицискиот проект - 

Воспоставување на интегриран 

финансиски самоодржлив 

регионален систем за управување 

со отпад за Источниот и 

Североисточниот регион

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

нема податок објавен тендер се врши негово 

оценување

Техничка помош на регионалните 

претпријатија задолжени за 

управување со отпад и развој на 

кампањи за подигање на јавната 

свест (техничка помош за 

воспоставување на 

институционална инфраструктура 

односно формирање на идното 

заедничко јавно претпријатие за 

регионално управување со отпад за 

Источниот и Североисточниот 

регион, 

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

123.000.000,00 одобрен од Делегацијата на ЕУ

3.1. Регионално 

управување со 

комуналниот цврст отпад

3.1.1. Воспоставување на 

регионално  управување со 

отпадот и подобрување на 

постојното управување со 

отпадот
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.1. Регионално 

управување со 

комуналниот цврст отпад

3.1.1. Воспоставување на 

регионално  управување со 

отпадот и подобрување на 

постојното управување со 

отпадот

Формирање на идното заедничко 

јавно претпријатие за регионално 

управување со отпад за Источниот 

и Североисточниот регион 

МЖСПП, општините 

од ИПР и СИПР и 

Општина Свети 

Николе, ЈКП

3 000 000 однесени одлуки на советите на 

општините, активноста е во тек

Изградба на пречистителна станица Општина Кочани 1.070.100.000,00 Изграден  објектот и пуштен во 

употреба

SECO

Водоснабдување на населените 

места: населба Балканска, населба 

Македонка и село Чардаклија 

(изведени се 2170 м´)

Општина Штип, ЈП 

Исар

6.153.193,00 Изградени 2170 м´

Замена на азбестни цевки општина Виница 6.500.000,00 Заменети цевки на 10 улици во 

должина од 3960м

Проектот „Ревитализација и 

автоматизација на постоечките 

објекти за снабдување со вода за 

пиење во општина Пробиштип“

општина пробиштип, 

партнери , Центарот 

за меѓународна 

соработка и развој 

од Република 

Совенија и Владата 

на Република 

Македонија

73.800.000,00 Надградба на постоечката 

пречистителна станица за вода 

за пиење Пробиштип и 

поставен е дополнителен 

ултрафилтрациски модул со 

капацитет од 25 l/s.

Со ова вкупниот капацитет 

на произведена вода за 

пиење е 100 l/s.

Во следната фаза на 

проектот следи 

рехабилитација и 

автоматизација на пумпните 

станици Ратавица, Злетово и 

Добрево

Прочистување на зафати ЈП Камена Река 90.000,00

3.2.2. Заштита на 

површинските и подземните 

води 

Фотоволтации- Фининсирано од 

Европска унија-

кофнинсирано од 

Министерство за 

финансии,спроведен

о од Светска банка

1.045.500,00 Намалување на трошоците за   

електрична енергија за 3%

Поставување на нова канализација 

во с.Градец

општина Виница Изградени 60,70 и 60м

Заеднички инвестиции во 

енергетска ефикасност

Општина 

Рила/Општина 

Пробиштип

10.356.969,00 Поставена енергетски ефикасна 

фасада на зграда на дом на 

култура, реконструкција на кров, 

прозорци и врати со цел 

зачувување на енергија и 

намалување на потрошувачката 

на електрична енергија 

Изградба на нова канализација во 

с.Лески

Општина Виница, 

МЖСПП

940.000,00 Изградени 446 м

3.2.1.  Подобрување на 

водоснабдувањето 
3.2. Заштита на водните 

ресурси
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Заштита на животната средина 

преку изградба на систем за 

одведување на отпадни води во с. 

Соколарци, општина Чешиново 

Облешево

ЦРИПР/Чешиново 

Облешево

15.449.194 денари Изградена мрежа на фекална 

канализација во должина од 

3.325,57 метри во с. Соколарци 

Поставување на хлорни станици Општина 

Македонска 

Каменица

3.764.200,00  

Анализи на вода 80.000,00,

Чистење на дренажа и замена на 

филтерски слоеви

ЈП Камена Река 350.000,00

Канализација во с.Трсино Изградени 100 м

Канализација во с.Истибања општина Виница 2.000.000,00 Изградени 460м

Фотоволтаични панели во јавни 

објекти 

општина Виница, 

Министерство за 

финансии, Светска 

банка

N/A Поставени фотоволтаични 

панелина три објекти : 

административна зграда на 

општина Виница , СОУ Ванчо 

Прке , детска градинка Гоце 

Делчев - Виница 

„Проектирање и изведба на 

фотоволтаични системи во рурални 

општини“

Општина 

пробиштип, 

партнери , 

Министерство за 

финансии , преку 

Светска банка

7.000.000,00 поставување на фотоволтаични 

системи на следните објекти 

ООУ „Никола Карев“, Спортска 

сала во ООУ „Браќа 

Миладиновци “ и ЈОУДГ „Гоце 

Делчев“ – објект Изворче

Сите три објекти 

произведуваат по 15kW 

електрична енергија на час

„Заедничка инвестиција во 

енергетската ефикаснот“, кој 

општина Пробиштип го 

спроведуваше во рамки на  Intereeg-

IPA CBC за меѓугранична соработка 

помеѓу Република Бугарија и 

Република Македонија.

Општина 

Пробиштип, партнер 

општина Рила 

12.224.109,00 Енергетски ефикасен објект 

Домот на културата „Злетовски 

рудар

Со реконструкцијата на 

Домот на културата 

„Злетовски рудар“ е 

извршена промена на врати 

и прозорци, изолација на 

надворешни ѕидови со 

енергетски ефикасна фасада 

градба,  променет е кровот, а 

инсталирани се и сончеви 

колектори за топла вода.

Изработка на техничка 

документација за Осветлување на 

град М.Каменица

Целосна техничка 

документација -Проект за 

осветлување на градското 

подрачје- проект чија 

реализација започнува сега.
Поставување на фотоволтаични 

панели на општинската зграда и на 

објекти на 2 училишта

МФ - Светска банка Намалена потрошувачка на 

електрична енергија

3.3. Одржливо користење 

на енергијата

3.2. Заштита на водните 

ресурси

3.2.2. Заштита на 

површинските и подземните 

води 

3.3.2 Намалување на 

потрошувачката на енергија

3.3.1. Искористување на 

потенцијалите за 

производство на енергија од 

обновливи извори
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Приоритет Програми Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Поставување на фотоволтаици на 

образовни институции

Министерство за 

финансии

2.449.440,00 Намалување на 

потрошувачката на електрична 

енергија.

Реконструкција и адаптација на 

Мултикултурен центар

ЦРИПР/ Општина 

Кочани

16.106.518,00 Реконструирана зграда INTEREG IPA CBC ( во тек е 

реализација)

Организирање обуки по мерка за 

зачувување на природата и 

одржливо управување со 

природните ресурси за вработените 

во ЦРИПР и општините НП Маврово

ЦРИПР, Фармахем, 

МЖСПП, СДЦ и 11 

општини од ИПР

121.264,00 зајакнати капацитети на 12 

учесника 

Организирање обуки по мерка за 

зачувување на природата и 

одржливо управување со 

природните ресурси за вработените 

во ЦРИПР и општините Натура 

2000 - Пробиштип

ЦРИПР, Фармахем, 

МЖСПП, СДЦ и 11 

општини од ИПР

24.610,00 зајакнати капацитети на 18 

учесника 

Учество на конференции и курсеви 

за обука во врска со зачувување на 

природата и одржливо управување 

со природните ресурси за 

вработените во ЦРИПР и 

општините.

Зајакнување на капацитетите на 

вработените во ЦРИПР и 

општините - 27 Европска  

конференција и изложба за 

биомаса   – EUBCE  2019 во 

Лисабон Република Португалија

ЦРИПР, Фармахем, 

СДЦ, општина 

Кочани

420.991,00 Стекнати знаења на 3 лица за 

биомаса и обновливи извори на 

енергија

Зајакнување на капацитетите на 

вработените во ЦРИПР и 

општините - 13 Мегународна 

конференција на Европските 

опшества за Еколошка економија 

во Турку - финска

ЦРИПР, Фармахем, 

СДЦ, општина 

Делчево и Чешиново-

Облешево

192.445,00 Зајакнати капацитети за 

еколошка економија на 2 лица

Одржливо управување со слама и 

остатоци од жетвата, одбран за 

надградба.

ЦРИПР, Фармахем, 

СДЦ, општина 

Кочани, Агро винка

13.000,00 Реализирана работилница,

Потпишан договор,

Изработен ТВ спот,

Изработен радио спот

3.4. Климатски промени и 

заштита на 

биодиверзитетот

3.3. Одржливо користење 

на енергијата

3.3.2 Намалување на 

потрошувачката на енергија

3.4.1 Зачувување на 

биолошката разновидност
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Приоритет Програми Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

3.4. Климатски промени и 

заштита на 

биодиверзитетот

3.4.1 Зачувување на 

биолошката разновидност

Учество на конференции и курсеви 

за обука во врска со зачувување на 

природата и одржливо управување 

со природните ресурси за 

вработените во ЦРИПР и 

општините.

Зајакнување на капацитетите на 

вработените во ЦРИПР и 

општините - 11 научна 

конференција за 

интердисциплинарни проблеми за 

заштита на животната средина и 

инженерство - ЕКО ДОК 2019- 

Полска

ЦРИПР, Фармахем, 

СДЦ, општина 

Карбинци и Виница

105.201,00 зајакнати капацитети на 3 лица
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

4.1 Создавање на 

инфраструктурни и други 

поврзани услови за 

земјоделски и рурален 

развој на регионот

4.1.2.  Креирање на услови 

за зголемување на 

инвестициите во 

земјоделството  

„Подобрување на руралната патна

инраструктура преку изградба на

пристапни патишта во подрачјата

со земјоделска дејност и

обработлива површина во

Источниот плански регион

ЦРИПР, Општина 

Кочани, Карбинци, 

Чешиново-

Облешево, Виница, 

Пехчево иМЗШВ

3.917.357,00 Изградени 1550 м во Чешиново-

Облешево

1490 m во Карбинци

2900 м во Виница,

1200 м Кочани,

487 m во Пехчево

СЦ.4 Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Стари вековни дрвја - БФОР ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем, БФОР

794.039,00 Одбележани 40 дрвја, 

Изработена андроид ГПС 

апликација,

Инфо табли на самите вековни 

дрвја,

Инфо табли со мапа на сите 

мапирани вековни дрвја,

Испечатени мапи,

Работилница за зајакнување 

Одржливо управување со 

природните ресурси во 

микрорегионот Пијанец-Малеш 

фаза 2-општина Делчево

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем, општина, 

Делчево, Брово и 

Пехчево

1.306.780,00 Фото рамки

Букви со имињата на градовите, 

Инфо табли

Патокази

Надградба на web portal

Џебни мапиСложувалки

Уредување и ставање во 

функција на туристичко-

информативни точки

Номинирање на Геопарк „Лесново“ 

во глобалната мрежа на геопаркови 

на УНЕСКО.

ЦРИПР, СДЦ, 

Фармахем, општина, 

Пробиштип и 

Кратово и УГД

1.819.590,00 Изготвено досие, Изработено 

Лого, Учество на работилница 

на 2 учесника во Лезбос

Прогласување на Црна Дудунка за 

природна реткост во село Лесново

Општина Пробиштип Заштита на природна реткост и 

прогласување за споменик за 

природата

Изработка на студија за анализа на 

водите во с.Бања

УНДП Стратешки документ за 

квалитетот и лековити својства 

на водата во с.Бања

Стратегија за развој на туризмот во 

општина Виница

општина Виница 

министерство за 

економија 

300.000,00 во тек е изработката на 

документот 

Изградба на патот до манастирот 

Добра Вода 

ЦРИПР/Општина 

Кочани

15.296.671,00 Асфалтиран  пат во должина од 

1.9 км

АФПЗРР ( во тек е 

резлизација)

Изградба на патот Крушка до 

валавниците

Општина Кочани 12.931.389,00 Асфалтиран  пат во должина од 

1.9 км

АФПЗРР ( во тек е 

резлизација)

Реконструкција  на ски лифтовите 

на Пониква

ЦРИПР/Општина 

Кочани

5.292.000,00 Реконструирани 2 ски лифта SDC и МЛС ( во тек е 

резлизација)

5.1 Развој на селективни 

видови на туризам ( 

планински, рурален, 

културен и спа туризам)

5.1.1 Мапирање и 

валоризација на природното 

и културно  наследство

5.1.2 Изготвување на 

стратешки документи во 

туризмот

5.1.3 Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура  

СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

Планински велосипедски рај Општина Кочани 26.323.897,00 Изградени велосипедски патеки 

во должина од 35 км и 

реконструиран планинарски дом

PLRC ( во тек е резлизација)

Реконструкција на Пехчевски 

водопади

Општина Пехчево 300.000,00 Поставена/обновена урбана 

опрема (маси, клупи за одмор, 

дрвени мостови и др.)

Збогатување на туристичката 

понуда со изградба, уредување и 

осветлување на пешачко-

велосипедска патека на река 

Брегалница-општина Берово

ЦРИПР/Општина 

Берово

7.200.155,00 Изградба и реконструкција на 

велосипедко-пешака патека во 

должина од 1050 метри и 

изградба на детско игралиште.

Поставување на урбана опрема 

од 23 клупи, 23 копрпи за отпад, 

4 држачи за велосипеди и 42 

канделабри.

„Културен мост низ вековите“ - 

реставрација на црквата „Св. 

Власие“, археолошки локалитет 

Исар, Штип

ЦРИПР/Општина 

Штип/Музеј Штип

5.643.300,00 Реставрација на средновековна 

црква, уредена патека во 

должина од 146 метри, 

поставена урбана опрема и 

канделабри

INTEREG IPA CBC (во тек е 

реализација)

Еко-етно парк “Чешиново-

Облешево”

ЦРИПР, МЕ, СДЦ, 

Фармахем, општина 

Чешиново-Облешево

 9.597.861,28 Изградени два парка, 

изработена макета на Штрк

„Изградба на Етно парк - Зрновци - 

II фаза“

ЦРИПР/ БРР/ МЛС/ 

општина Зрновци

3.652.100,00 Оградување на етно парк, 

изградба на етно куќа, 

изработени етно експонати

Во завршна фаза на 

реализација

Музеј за ретки минерали Општина 

Пробиштип, 

партнери Центар за 

развој на Источен 

плански регион Штип

11.000.000,00 Зголемена туристичка понуда 

во регионот, развој на туризмот 

Реконструкција на кино сала  Општина 

Пробиштип, 

партнери Центар за 

развој на Источен 

плански регион Штип

15.000.000,00 Современа и енергетски 

ефикасна кино сала

5.2. Зајакнување на 

институционалните и 

човечки капацитетите за 

развој во туристичкиот 

сектор   

5.2.1 Едукација, обуки, 

размена на искуства и 

позитивни примери во 

туризмот

Работилница за стандарди во 

туризмот и категоризација на 

објекти

ЦРИПР, МЕ, СДЦ, 

Фармахем 

17.500,00 Учество на 35 учесници,

Стекнати знаења за 

категоризација и стандарди на 

угостителски објекти

5.1.3 Подобрување на 

туристичката 

инфраструктура  

5.1.5 Дизајнирање на 

препознатлива регионална 

туристичка понуда    

5.1 Развој на селективни 

видови на туризам ( 

планински, рурален, 

културен и спа туризам)
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Приоритет Мерка Назив на проектот
Носител/

Партнер
Буџет

Резултати/

Индикатори
Забелешки

5.2. Зајакнување на 

институционалните и 

човечки капацитетите за 

развој во туристичкиот 

сектор   

5.2.2  Формирање на 

кластери за туризам

„Основни принципи и концепти на 

еко туризмот“

ЦРИПР, МЕ, СДЦ, 

Фармахем 

15.235,00 Уччество на 21 учесници,

Зголемени капацитети за Еко 

туризам

Изработил

Емил Василев

Центар за развој на Источен плански регион

Раководител

Драгица Здравева

Седници на Совет за развој на Источен плански регион

Центарот за развој на Источен плански регион во текот на 2019 година, подготви материјали и организираше 5 (пет) редовни седници на Советот за развој на Источниот плански 

регион
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