Г ОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА Ц ЕНТАРОТ
ЗА РАЗВОЈ НА И СТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2019
ГОДИНА

Март 2020

Врз основа на член 26 – а став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.
Весник на РМ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) и член 4 став 1 алинеја 15 од
Одлуката за основање на Центарот за развој на Источниот плански регион, Центарот за
развој на Источен плански регион до Советот за развој на Источен плански регион
поднесува:

Годишен извештај за работењето на
Центарот за развој на Источен плански регион
за 2019 година

ОПШТ ДЕЛ
I. ВОВЕД
Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР), согласно член 24 став 3 од
Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РМ бр. 63/07, 187/13, 43/14,
215/15 и 64/18) во својство на правно лице е основан од страна на единиците на
локалната самоуправа што влегуваат во состав на Источниот плански регион (Берово,
Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево,
Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип).
Центарот е регистриран на 26 мај 2008 година и започна со работа од 1 октомври
2008 година, по назначувањето на Раководител на Центарот.
Надлежностите и делокругот на работа на Центарот за развој се утврдени во член
25 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РМ бр. 63/07, 187/13,
43/14 и 215/15 и 64/18).
Седиштето на Центарот е во Општина Штип, како единица на локална самоуправа
со најголем број жители (Член 24 став 6 од Законот за рамномерен регионален) на ул.
„Ванчо Прке“ број 119 кат 2, 2000 Штип, Тел: 032/386-408, 032/306-409,
www.eastregion.mk.
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II. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ
2.1. Раководител
Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион.
2.2 Администрација
А. Одделение за стратешки, развојни и стручно - технички прашања
•
•
•

Раководител на одделение
Координатор за регионален развој
Координатор за регионален развој и инвестициски проекти

Б. Одделение за нормативно - правни и финансиски прашања и други стручно
административни и општи работи
•
•
•

Раководител на одделение
Координатор за нормативна дејност, јавни набавки, финансиски и општи
работи
Советник за административно-технички работи

Центарот во 2019 година има вкупно девет вработени. Шест се во редовен
работен однос, еден раководител кој се избира на четири години, три координатори за
регионален развој, еден координатор за нормативна дејност, јавни набавки, финансиски
и општи работи, еден советник за административно-технички работи и тројца
вработени на проекти (на определено време) од кои еден координатор на проектот
„Бизнис центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија”, еден
координатор кој работи на проектни активности поврзани со еко туризам на проектот
„Програма за зачувување на природата во Северна Македонија - фаза 2“ и еден
координатор на проектот „Културен мост низ вековите”.
Бројот на вработените по работни места е: Раководител – еден извршител (1),
Координатор за регионален развој - тројца извршители (3), Координатор за нормативна
дејност, јавни набавки, финансиски и општи работи - еден извршител (1), советник за
административно-технички работи - еден извршител (1) и тројца координатори
вработени на проекти - три извршители (3).
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III. ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН
3.1 Услуги за поддршка на Советот за развој на Источен плански регион
• Поддршка на работата на Cоветот на регионот.
3.2 Услуги за општо информирање
• Интернет страна: www.eastregion.mk , www.investineastregion.mk;
• Facebook: Centre for Development of the East Planning Region;
• Поддршка на порталот: www.bregalnica-ncp.mk;
• Поддршка на порталот: www.cbc-green.com
• Поддршка на порталот www.osogovo.mk.
3.3 Консултански услуги за подготовка и имплементација на проекти
• Информирање за достапни фондови и отворени повици;
• Подготовка на предлог - проекти;
• Реализација на проекти;
• Фасилитирање партнерства;
• Советувања при имплементација на проекти.
3.4 Обуки, работилници и услуги
• Реализација на обуки и работилници;
• Организација и менаџирање на обуки од трети лица;
• Организација на средби помеѓу засегнати страни од регионот и надвор од него;
• Настани за градење свесност за Регионалниот развој;
• Изработка на извештаи и анализи од регионалниот развој.
3.5 Услуги за промоција
• Организирање на промотивни настани и учество на саеми и друг тип настани во
име на регионот;
• Организирање на информативни денови за промоција на потенцијалите на
регионот;
• Подготовка на промотивни материјали за регионот;
• Поддршка при учество на саеми и други манифестации.
3.6 Лобирање
• Лобирање за различни програми за засегнати страни од регионот;
• Лобирање за потребите на бизнис секторот.
3.7 Поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија
• Организирање на промотивни настани и советодавни информативни средби;
• Формирање дата база на податоци за евиденција на развојните потенцијали на
општините и на планскиот регион;
• Интерактивен веб портал.
3.8 Зајакнување на регионот како атрактивна дестинација за еко туризам
• Организација на средби помеѓу засегнати страни од регионот и пошироко;
• Градење на капацитети на општините за потенцијалите од развојот на еко
туризмот;
• Подготовка на промотивни материјали за регионот.
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АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2019 ГОДИНА

I. Одобрени проекти, финансирани од страна на Министерството за
локална самоуправа – Биро за регионален развој за 2018 година, Програма
за регионален развој, реализирани во 2018-2019 година
1. Центарот за развој на Источен плански регион согласно надлежностите утврдени во
Законот за рамномерен регионален развој, на 15.12.2017 година до Министерство за
локална самоуправа - Биро за регионален развој поднесе 4 (четири) предлог-проекти за
финансирање. Сите 4 (четири) предлог-проекти беа позитивно оценети. Финансиски
поддржани со Договор за реализација на проекти за 2018 со продолжен рок во 2019
година се проектите под број 1, 2 и 4.
Ред.
број

Назив на проектот

1.

„Со младите во
заедничка зелена
иднина“ – изградба на
детска градинка во
населба Сењак,
Општина Штип

2.

„Збогатување на
туристичката понуда со
изградба на пешачки
мост на река
Брегалница во
Делчево“

3.

Изработка на техничка
документација за
енергетски ефикасни
објекти во Источен
плански регион

4.

„Изградба на дел од ул.
„1“ во Индустриска зона
„Чуката“ Пехчево“

Статус на
проектот

Реализиран

Реализиран

Позитивно
оценет

Реализиран

Буџет

Извор на
финансирање

53.756.621,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој),
Општина Штип

7.515.472,00

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

3.700.000,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој)

3.643.504,00

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

1.1. Проектот под реден број 4 беше финансиран од заштедените средства на
Програмата за регионален развој за 2018 година. Во декември 2018 година одобрени
се 3.297.071,00 денари за „Изградба на дел од Ул „1” во Индустриска зона „Чуката”
Општина Пехчево“ со дополнително кофинансирање од Општина Пехчево од
346.433,00 денари.
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II. Аплицирани и одобрени проекти финансирани од страна на
Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој за
2019 година
1. Согласно барањето доставено од страна на Министерство за локална самоуправа Биро за регионален развој за прибирање на предлог-проекти за развој на планските
региони, за финансирање во 2019 година, Центарот за развој на Источен плански регион
согласно надлежностите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој на
15.12.2018 година до Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој
поднесе 4 (четири) предлог-проекти, за реализација во 2019 со продолжителност во
2020 година.
Ред.
број

Назив на проектот

1.

„Збогатување на
туристичка понуда со
изградба, уредување и
осветлување на
пешачко-велосипедска
патека на река
Брегалница“
Општина Берово

2.

„Изградба на
регионален туристичконаучен музеј за ретки
минерали“
Општина Пробиштип

3.

„Заштита на животната
средина преку изградба
на систем за третман
на отпадни води“
Општина
Чешиново-Облешево

4.

„Изградба на Етно парк
- Зрновци - II фаза“
Општина Зрновци

Статус на
проектот

Реализиран

Во фаза на
реализација

Во фаза на
реализација

Во фаза на
реализација

Буџет

Извор на
финансирање

7.200.155,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој),
Општина Берово

9.200.981,68

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој),
Општина
Пробиштип

15.449.194,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој) Општина
ЧешиновоОблешево

3.652.100,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој),
Општина Зрновци
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2. Врз основа на известување од Министерство за локална самоуправа - Биро за
регионален развој за прибирање на предлог-проекти за развој на планските региони за
финансирање во 2020 година, Центарот за развој на Источен плански регион на
15.12.2019 година до Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој
поднесе 4 (четири) предлог-проекти, за реализација во 2020 година.
Ред.
број

Назив на проектот

1.

„Создавање на услови за
развој на културен
туризам во Источен
плански регион Реконструкција на
културен дом „Тошо
Арсов” во Општина
Виница“

2.

„Подобрување на
условите за живот на
населението во руралните
средини во Источен
плански регион - Изградба
на водоснабдителен
систем во село Моштица Општина македонска
Каменица (фаза 1)“

3.

„Подобра инфраструктура
за подобри услови Креирање на сообраќајно
решение за надминување
на сообраќајниот метеж во
Источен плански регион“
Општина Штип

4.

„Збогатување на
туристичка понуда со
партерно уредување со
поставување на урбана
опрема на Црнодолски
водопади“
Општина Пехчево

Статус на
проектот

Позитивно
оценет

Одбиен

Позитивно
оценет

Позитивно
оценет

Потребни
средства

Извор на
финансирање

19.959.085,00

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

32.758.220,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој), Општина
Македонска
Каменица

17.696.392,00

Министерство за
локална
самоуправа (Биро
за регионален
развој),
Општина Штип

6.549.177,00

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

Одобрени за финансирање се проектите под реден број 1,3 и 4. Проектот под реден
број 2 на Општина Македонска Каменица е одбиен во текот на административната
контрола поради нецелосна документација. Договорите за одобрените проекти за
финансирање се потпишани на 14 февруари 2020 година.
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III. Аплицирани и одобрени проекти за финансирање од Програмата за
капитални субвенции за развој на плански региони во областа на
земјоделството и руралниот развој 2018 - 2019
Ред.
број

Назив на проектот
„Подобрување на
руралната патна
инфраструктура преку
изградба на пристапни
патишта во подрачјата
со земјоделска дејност
и обработлива
површина во Источен
плански регион”

1.

Статус на
проектот

Реализиран

Буџет

Извор на
финансирање

3.917.732,00

Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

1.1 Полски пат од село Крупиште до Злетовска река - Општина Карбинци
1.2 Стационажа 0+640 Долнополски пат и 0+910 Чифлички пат - Општина
Чешиново-Облешево
1.3 Пристапен пат помеѓу оризови ниви во м.в. Кривулица - Општина Кочани
1.4 Пристапен пат до земјоделски површини м.в. Штипски пат - Општина
Виница
1.5 Пристапен пат до земјоделско земјиште стационажа 0+610 Робовски
пат - (Општина Пехчево) и 0+590 Мачевски пат (Општина Берово)
Вкупна должина:

8.340 метри

Вкупен буџет со ДДВ:

3.917.732,00
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IV. Аплицирани проекти за финансирање од Програмата за капитални
субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и
руралниот развој 2019 - 2020
Центарот за развој на Источен плански регион по втор пат аплицираше за
реализација на проекти преку Програмата за капитални субвенции на планските региони
во областа на земјоделството и руралниот развој на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Согласно условите на повикот, Центарот поднесе проектна документација за
подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни
патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во регионот и
во текот на 2020 година ќе се реализира изградба на полски пристапни патишта во три
општини од регионот со вкупна должина од 3.880 метри, и тоа:
Ред.
број

1.

Назив на проектот
„Подобрување на
руралната патна
инфраструктура преку
изградба на пристапни
патишта во подрачјата
со земјоделска дејност
и обработлива
површина во Источен
плански регион”

Статус на
проектот

Аплициран

Буџет

Извор на
финансирање

4.521.284,00

Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

1.1 Долнополски пат КП 5314 Спанчево, во должина од 580 м - Општина
Чешиново-Облешево
1.2 Пристапен полски пат КО Зрновци - КО Виница, во должина од 1.500 м Општина Зрновци
1.3 Пристапен полски пат до маала Алебаци - отклон од локален пат Л21 во
село Саса со должина од 1.800 м - Општина Македонска Каменица
Вкупна должина:

3.880 метри

Вкупен буџет со ДДВ:

4.521.284,00 МКД
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V. Аплицирани, одобрени и во фаза на реализација проекти за
финансирање од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
за 2019 година
Во рамките на Програмата за финансиска поддршка на земјоделието и
руралниот развој на Центарот за развој на Источниот плански регион по Јавниот повик
од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се
одобрени 2 (два) проекти по следните мерки:
▪
▪
Ред.
број

1.

2.

Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини;
Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во
руралните подрачја;
Назив на проектот

Статус на
проектот

Буџет

Извор на
финансирање

Мерка 321
„Изградба на
пристапни патишта за
планинските
населени места
Вртешка, Кепекчелија
и Калаузлија и нивно
поврзување со
регионален пат Р
2431”
општина Карбинци

Во фаза на
реализација

14.959.084,00

АФПЗРР
Општина Карбинци

Мерка 323
„Изградба на
пристапен пат од с.
Оризари до
манастирот Пресвета
Богородица туристичка населба
Добра Вода”
Општина Кочани

Во фаза на
реализација

15.296.671,00

АФПЗРР
Општина Кочани

* * Од Повикот од 2015 година, проектот „Изработка на УПС во Општините Кочани,
Чешиново-Облешево, Карбинци, Пехчево, Зрновци и Македонска Каменица” е сѐ уште
во фаза на реализација, вкупен буџет од 22.886.095,00 денари.
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VI. Аплицирани и одобрени проекти за финансирање во рамки на
ИНТЕРРЕГ (ИПА) Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Македонија и Република Бугарија 2014-2020
Во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Бугарија - Македонија 2014-2020 година, II (втор) повик, Центарот за развој на Источен
плански регион, во мај 2018 година поднесе 2 (два) предлог-проекти и истите беа
одобрени за финансирање.
Прв проект е „Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина”, Центарот
е водечки партнер, а Општина Гоце Делчев од Бугарија е проектен партнер. Договорот
за финансирање на проектот е потпишан на 12.07.2019 година и е во тек на реализација.
Втор проект е „Културен мост низ вековите”, Народното читалиште „Георги
Тодоров - 1885” е водечки партнер, а Центарот е проектен партнер. Договорот за
финансирање на проектот е потпишан на 04.09.2019 година и е во тек на реализација.
Ред.
бр.

Назив на
проектот
„Нашето
заедничко
минато - патека
за
заедничка
иднина”

1.

Реконструкција
на
мултикултурен
центар
во
Кочани

„Културен мост
низ вековите”
2.

Конзерваторски
работи на црква
Св.
Власие,
пристап
и
осветлување

Буџет ЕУР

Статус

Носител /
Партнер

Извор на
финансирање

Во тек на
реализација

Центар за
развој на
Источен
плански
регион /
општина
Гоце Делчев

ИНТЕРРЕГ
ИПА Програма
за
прекугранична
соработка
помеѓу
Македонија
и Бугарија

Во тек на
реализација

Народното
читалиште
„Георги
Тодоров 1885” /
Центар за
развој на
Источен
плански
регион

ИНТЕРРЕГ
ИПА Програма
за
прекугранична
соработка
помеѓу
Македонија
и Бугарија

315.825,62 €
вкупно
562.353,54 €

185.187,62 €
вкупно
406.222,44 €
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VII. Проекти финансирани од меѓународни извори на финансирање
Ред.
бр.

Назив на проектот

Буџет

Временска
рамка

Носител /
партнер

Извор на
финансирање

Програма за зачувување на природата – фаза 2

1.

Зајакнување на
техничките и
организациски
капацитети на
ЦРИПР и општините,
во однос на
одржливо
управување на
природните ресурси
и обезбедување
финансиски
средства

2.

Старите вековни
дрвја во Малеш и
Пијанец

3.

Одржливо
управување со
природните ресурси
во микро регионот
Пијанец-Малеш фаза 2

4.

Добра земјоделска
пракса - богат
биодиверзитет II
фаза - Одржливо
управување со
слама и остатоци од
жетвата на ориз

5.

Координативно тело
за туризам

864.511,00

794.039,00

1.306.780,00

1.480.000,00

40.000,00

2019

ЦРИПР /
Општини во
ИПР

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

2019

ЦРИПР /
БФОР

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

2019

ЦРИПР /
Општина
Делчево,
Општина
Пехчево,
општина
Берово

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

2019 - 2020

ЦРИПР /
ЗЖЗ АгроВинка
Виница

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

ЦРИПР

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

2019
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6.

Истражување,
подготовка на
апликација за
членство на Лесново
во Глобалната
мрежа на геопаркови
на УНЕСКО, учество
на Меѓународен курс
за управување со
геопаркови и избор
на лого за визуелен
идентитет на
Геопарк Лесново

7.

Воспоставување на
Еко-етно парк во
општина ЧешиновоОблешево
- Реализација на
концептот за Екоетно парк
- Промотивни
материјали и
организирање на
манифестација
„Меѓународен ден на
штркот”

8.

Поддршка на стартап бизниси за развој
на еко-туризам и
промоција на ИПР
како туристичка
дестинација

1.819.590,00

2019

9.532.037,00

4.500.000,00

2019

2019-2020

ЦРИПР /
Општина
Пробиштип,
Општина
Кратово,
Универзитет
„Гоце
Делчев“

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка /
општините
Пробиштип и
Кратово

ЦРИПР /
Општина
Чешиново Облешево

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка,
Општина
Чешиново Облешево

ЦРИПР

Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

Јапонска Амбасада

9.

Реконструкција на
детска градинка
„Цветови“ – Астибо,
Штип за здрави деца

3.198.000,00

2019

Градинка /
ЦРИПР

Јапонска
амбасада

2019

ЦРИПР /
Општина
Виница

УНДП

УНДП

10.

Рехабилитација на
интернат во с.
Блатец, општина
Виница за
поквалитетен
престој на деца со
посебни потреби

2.029.500,00

Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој 2018-202
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11.

Реконструкција на
ски лифтовите на
Пониква

5.292.000,00

2019 - 2020

ЦРИПР

2.100.000,00

2019-2020

ЦРИПР

(во тек на
реализација)

12.

Иновативен проект
„Здрави деца сигурна иднина”

МЛС
Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка
МЛС
Швајцарска
Агенција за
развој и
соработка

VII. 1. Програма за зачувување на природата – фаза 2
Во 2019 година се продолжи со реализација на втората фаза од имплементација
на „Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија“, со конкретни
активности на Центарот за развој на Источен плански регион:
➢ На 23.01.2019 година се потпиша договор за истражување и подготовка на
досието за аплицирање на Лесново за членство во Глобалната мрежа на
геопаркови на УНЕСКО со Државниот Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип;
➢ На 18.03.2019 година во Делчево беше одржана обука за членовите на
Координативното тело за развој на туризмот во ИПР за стандарди во туризмот и
категоризација на објекти;
➢ Од 07-11.04.2019 година се одржа 11 научна конференција за
интердисциплинарни проблеми за заштита на животната средина и инженерство
- ЕКО ДОК 2019 во Полска на која присуствуваа еден претставник од ЦРИПР,
еден од општина Карбинци и еден од општина Виница;
➢ Од 23-25.04.2019 година во Маврово се одржа работилница за зајакнување на
капацитетите на номинираните лица од општините и ЦРИПР;
➢ На 23.05.2019 година во с. Чешиново се одржа работилница за стандарди во
туризмот и категоризација на објекти;
➢ На 27.05.2019 година во с. Чешиново се одржа работилница за занаетчиство и
изработка на ракотворби;
➢ Од 25.05-01.06.2019 година се одржа 27 Европска конференција и изложба за
биомаса – EUBCE 2019 во Лисабон-Португалија на која присуствуваа 2
претставника од ЦРИПР и еден претставник од Општина Кочани;
➢ На 03.06.2019 година беше објавен Јавен повик за мали проекти во врска со
одржливо користење и управување со природните ресурси;
➢ Од 12-15.06.2019 година се одржа 16 состанок на Мрежата на Европското село
на Штркот во Општина Чешиново-Облешево;
➢ Од 18-21.06.2019 година се одржа 13 Меѓународна конференција на Европските
општества за Еколошка економија во Турку – Финска на која присуствуваа еден
претставник од Општина Делчево и Општина Чешиново-Облешево;
➢ На 27.06.2019 година во Пехчево се одржа завршен настан на кој беа
промовирани резултатите од проектот „Старите вековни дрвја во Малеш и
Пијанец“;
➢ На 03.07.2019 година беше објавен Јавен повик за поддршка на старт-ап бизниси
за развој на еко-туризам и промоција на ИПР како туристичка дестинација;
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➢ На 09.07.2019 година во Домот на Културата „Злетовски рудар“ во Пробиштип
беше одржана обука за членовите на Координативното тело за развој на
туризмот во ИПР за „Основни принципи и концепти на еко туризмот“;
➢ На 04.10.2019 година се направи примопредавање на изградените етно-еко
паркови во рамките на проектот „Воспоставување на етно-еко парк во општина
Чешиново-Облешево“;
➢ На 27.11.2019 година, беше ре-објавен Јавен повик за поддршка на старт-ап
бизниси за развој на еко-туризам и промоција на ИПР како туристичка
дестинација;
➢ На 03.12.2019 година се направи мониторинг на реализираните активности по
проектот „Одржливо управување со природните ресурси во микро регионот
Пијанец-Малеш – фаза 2“;
➢ На 04.12.2019 година се одржа настан за засадување на тополови и врбови
садници непосредно до крајречниот појас на реката Брегалница во атарот на
општина Штип.
VII. 2. Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој
Центарот за развој на Источен плански регион на 28.12.2018 година потпиша
Договор за финансиска поддршка на Центрите за развој на планските региони за
спроведување на активности во 2019 година во рамки на проектот „Одржлив и
инклузивен рамномерен регионален развој 2018-2020“ финансиран од страна на
Швајцарската Конфедерација со поддршка на Министерството за локална самоуправа.
Вкупниот буџет на проектот за Источниот плански регион изнесуваше
8.274.036,00 денари и истиот беше наменет за спроведување на регионални форумски
сесии, финансиска поддршка за реализација на еден регионален инфраструктурен
проект и еден регионален иновативен проект, како и за организација на една
меѓународна конференција.
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VIII. Активности на Бизнис Центарот во рамки на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2019 година
Со цел зголемување на конкурентноста на планските региони преку поддршка на
малите и средни претпријатија и на претприемништвото, во текот на 2014 година
формирани се Бизнис Центри за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во рамките на постојните Центри за развој на планските региони. Ваков
Бизнис Центар е формиран и во Источниот плански регион во состав на Центарот за
развој на Источен плански регион - Штип, кој треба да ги надополни постојните услуги
насочени кон бизнис секторот во квалитет - целисходност, применливост и додадена
вредност и квантитет - зголемено мени на услуги и опфат на корисници. Проектот
финансиски е поддржан од Министерството за локална самоуправа и Програмата за
поддршка на обединети нации УНДП.
Во текот на 2019 година Бизнис Центарот спроведе серија на активности сѐ со
цел поддршка на бизнис секторот во регионот во насока на поттикнување на
економскиот раст и развој во регионот. Како дел од активностите на Бизнис Центарот
беа спроведени:
➢ Подготовка на месечен е-билтен и дистрибуција до сите заинтересирани страни
од Источен плански регион. Месечни е-билтени можат да се видат на веб
страната
на
Бизнис
Центарот
на
Источен
плански
регион,
www.investineastregion.mk;
➢ Oрганизација на три форумски сесии од програмата „Регионални форуми во
заедницата“, во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој 2018-2020“, финансиран од страна на Министерството за
локална самоуправа и Владата на Швајцарската Конфедерација;
➢ Oрганизација на Информативен настан на тема: „Презентација на Инструментот
за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации“;
➢ Oрганизација на работилница за идентификација на проектни идеи, концепти за
иновативен проект во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој 2018-2020“, финансиран од страна на Министерството за
локална самоуправа и Владата на Швајцарската Конфедерација. Во 2019 година
иновативниот проект „Здрави деца - сигурна иднина” е реализиран;
➢ Oрганизација на еднодневна регионална Конференција на тема „Партнерства за
забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив раст“ организирана во Штип,
во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“ финансиран од
ЕУ, а имплементиран од УНДП во партнерство со Министерство за локална
самоуправа и Министерство за финансии;
➢ Oрганизација на Меѓународната конференција на тема „Добри практики за
регионален развој во Источен плански регион”, одржана во период од 1213.09.2019 година во мултимедијалниот центар „Киро Глигоров”, општина Штип.
Конференцијата е во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен
регионален развој 2018-2020“, финансиран од страна на Министерството за
локална самоуправа и Владата на Швајцарската Конфедерација;
➢ Изработена Анализа за потребите на микро, малите и средните компании во ИПР
врз основа на спроведување на анкета;
➢ Пополнување на листата на евиденција на развојните потенцијали на општините
и на планските региони, согласно Правилникот за начинот за водење и формата
и содржината на евиденцијата на развојните потенцијали на општините и
планските региони и упатството за пополнување на листата на евиденција на
развојните потенцијали на општините и на планските региони (Службен весник
на Р.М. бр. 146 од 2016 година).
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IX. Спроведени јавни набавки од страна на Центарот за развој на Источен плански
регион
Во текот на 2019 година Центарот за развој на Источен плански регион ги
реализираше следните јавни набавки согласно Законот за јавни набавки:
Постапки спроведени согласно стариот Закон за јавните набавки кој беше во
примена до 31.03.2019 година
1. Постапки со барање за прибирање на понуди:
➢ Набавка на услуги од друштво за вршење сметководствени работи;
2. Отворени постапки:
➢ Изградба на дел од ул. „1“ во Индустриска зона „Чуката“ Пехчево;
➢ Изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и
обработлива површина во Источен плански регион;
Постапки спроведени согласно новиот Закон за јавните набавки кој е во примена од
01.04.2019 година
1. Набавки од мала вредност:
➢ Бонификација на десна коловозна лента на ул. „1“ во Индустриска зона
„Чуката“ Пехчево;
➢ Ангажирање на приватна агенција за вработување заради вршење на
привремени вработувања;
2. Поедноставена отворена постапка:
➢ Изградба на Регионален Етно парк во с. Зрновци - Фаза II;
➢ Изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река
Брегалница, Општина Берово;
➢ Изградба на систем за третман на отпадни води во должина од 3.325 метри
во село Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;
➢ Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали во
Пробиштип;
➢ Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431, викенд населба
Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузлија, Општина Карбинци;
➢ Набавка и монтажа на опрема во сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево Проект: “Здрави деца-сигурна иднина”;
➢ Изградба на пристапен пат од с. Оризари до Манастир Пресвета Богородица
- Добра Вода, Општина Кочани.
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X. Седници на Советот за развој на Источен плански регион
Центарот за развој на Источен плански регион во периодот јануари - декември
2019 година подготви и организираше 5 (пет) седници на Советот за развој на Источен
плански регион.
На ден 12.03.2019 година (вторник) во Општина Карбинци, мотел Ваго, се одржа
деветтата Седница на Советот за развој на Источен плански регион
На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени:
1. Усвојување на записникот од осмата Седница на Советот за развој на
Источен плански регион;
2. Годишeн Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион со финансиски извештај за 2018 година;
3. Предлог – Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на
завршните сметки на Центарот за развој на Источниот плански регион за
2018 година;
4. Годишeн Извештај за спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2015-2019 за 2018 година;
5. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог-концепти од одржаните
регионални форуми во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен
рамномерен регионален развој“;
6. Предлог – Одлука за набавка на службено возило;
7. Разно.
На ден 17.07.2019 година (среда) во Општина Зрновци, Сала на Совет при Општина
Зрновци, се одржа десеттата Седница на Советот за развој на Источен плански регион
На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени:
1. Усвојување на записникот од деветтата Седница на Советот за развој на
Источен плански регион;
2. Информација во врска со проекти во фаза на реализација и склучени
договори за идни проекти;
3. Информација за напредокот на компонентата за номинација на Геопарк
Кратово-Злетово – презентер: Марјана Шушлевска, тим лидер на
Програма за зачувување на природата во Северна Македонија;
4. Студија за валоризација на природните вредности на Осоговските
Планини – презентер: Деспина Китанова, Македонско еколошко друштво;
5. Проблеми при изработка на проект „Изработка на планска документација
за села“ – презентер: Николина Шандевска, Ин-Пума;
6. Разно.
На ден 20.11.2019 година (среда) во Општина Штип, Сала за состаноци, се одржа
единаесетта Седница на Советот за развој на Источен плански регион
На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени:
1. Усвојување на записникот од десеттата Седница на Советот за развој на
Источен плански регион;
2. Избор на претседател на Совет за развој на Источен плански регион;
3. Одлука за трансфер на средства за реализација на проект „Нашето
заедничко минато – патека за заедничка иднина“;
4. Одлука за трансфер на средства за реализација на проект „Културен мост
низ вековите“;
5. Разно.
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На ден 29.11.2019 година (петок) во Општина Виница – Сала за состаноци во Општина
Виница, се одржа дванаесеттата Седница на Советот за развој на Источен плански
регион
На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени:
1. Усвојување на записникот од единаесеттата Седница на Советот за развој
на Источен плански регион;
2. Годишна листа на Предлог - Проекти за развој на Источен плански регион
во 2020 година;
3. Разно.
На ден 25.12.2019 година (среда) во Општина Делчево – Мултикултурен Центар општинска зграда, се одржа тринаесеттата Седница на Советот за развој на Источен
плански регион
На седница на Советот за развој на ИПР, беа разгледани и донесени:
1. Усвојување на записникот од Дванаесеттата Седница на Советот за развој на
Источниот плански регион, одржана на ден 29.11.2019 година во општина
Виница;
2. Усвојување на Финансискиот план на Центарот за развој на Источен плански
регион за 2020 година;
3. Донесување на Годишниот Акционен план за 2020 година за спроведување на
Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019;
4. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Изградба, уредување и
осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница – општина
Берово на дел од парцели со КП бр. 970, 1004, 2160, 2117, 2197, 2283/1, 3265 и
3305, КО Берово“;
5. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Пешачки мост на река
Брегалница во Делчево (КП бр. 6664/1, 6661, 8987/1, 9017, 6565/1, 6563, КО
Делчево)“;
6. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Воспоставување на етно-еко
парк во општина Чешиново-Облешево“ (Доизградба на еко-етно парк во с.
Чешиново на КП бр. 4980 во КО Чешиново и Изградба на еко-етно во с.
Соколарци на КП бр. 6365/1, КП бр. 6256 и КП бр. 6257/2, катастарски број на
градежна парцела КП 6365/1 КО Соколарци);
7. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Дел од ул. „1“ во Индустриска
зона „Чуката“ во Пехчево (м.в. Подуово КО Пехчево КП бр. 2/2)“;
8. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Долнополски пат (КП 2424 КО
Чифлик) 0+640 и Чифлички пат с. Чешиново (КП 3968 КО Чешиново) – с. Чифлик
(КП 1000 Ко Чифлик) 0+910, со вкупна должина од 1550 м – Општина ЧешиновоОблешево”;
9. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Пристапен земјоделски пат од
Виница до земјоделски површини м.в. Штипски пат (КП 11493, 7248, 8015/1,
8015/2 и 1018 КО Виница), со вкупна должина од 2900 м - Општина Виница”;
10. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Полски пат од село Крупиште
до Злетовска река– Општина Карбинци, со должина од 1490 м (КП дел од 2236/1
и 2252/2 за КО Крупиште и КП 1727 за КО Уларци)”;
11. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Порамнување и тампонирање
ба земјен пат помеѓу оризови ниви во м.в. Кривулица, во општина Кочани, со
должина од 1200 м”;
12. Предлог – Одлука за преотстапување на дел од изграден објект „Пристапен
полски пат до земјоделско земјиште од с. Робово до с. Мачево стационажа 0+610
Робовски Пат, Општина Пехчево (дел од КП 3967, дел од КП 3944 и КП 1715, КО
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Робово) и 0+590 Мачевски пат, Општина Берово (КП 1987 КО Мачево)“ на
општина Пехчево;
13. Предлог – Одлука за преотстапување на дел од изграден објект „Пристапен
полски пат до земјоделско земјиште од с. Робово до с. Мачево стационажа 0+610
Робовски Пат, Општина Пехчево (дел од КП 3967, дел од КП 3944 и КП 1715, КО
Робово) и 0+590 Мачевски пат, Општина Берово (КП 1987 КО Мачево)“ на
општина Берово;
14. Предлог – Одлука за преотстапување во сопственост и владение на опрема во
сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево;
15. Расправа по Студијата за валоризација на предлог-подрачјето за заштита
„Осоговски планини” во категоријата „Заштитен предел”;
16. Разно.
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РЕГИОН ЗА 2019 ГОДИНА
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Врз основа на член 12 став 1 од Одлуката за основање на Центарот за развој на
Источен плански регион, Раководителот на Центарот доставува на усвојување
Годишен финансиски извештај за работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2019 година до Советот за развој на Источен плански регион.
Основа за изработка на извештајот се:
1. Завршната сметка на Центарот за развој на Источен плански регион за
2019 година и
2. Завршните сметки од проекти за 2019 година:
➢ Програма за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза
2;
➢ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој;
➢ Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN;
➢ Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина;
➢ Културен мост низ вековите.
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Основна сметка: 880006116678918
EДБ: 4029008502164
МБ: 6362800
(во денари)
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРИХОДИ
Пренесен вишок на приходи од
претходни години
Трансфер на средства од
општините за тековно работење на
Центарот
Трансфер на средства од МЛС
согласно Договорот за соработка
Трансфер на средства од МЛС
согласно договорот за Бизнис
Центарот
Трансфер на средства за
реализација на проекти МЛС-БРР
Трансфер на средства од МЗШВ за
реализација на проекти
Трансфер на средства од АФПЗРР
за реализација на проекти
Трансфер на средства за
кофинансирање на проекти од
општините
Приходи од менаџирање на
проекти од ПЗПМ – фаза 2
Приходи од ПЗПМ – 2 (за едно
лице)

2018

2019

5.331.489,00

39.093.599,00

2.039.674,00

2.410.596,00

1.200.000,00

1.200.000,00

400.000,00

400.000,00

28.126.721,00

28.211.290,00

3.603.012,00

314.345,00

9.697.110,00

-

8.893.072,00

32.725.122,00

1.200.000,00

1.200.000,00

292.500,00

468.000,00
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11.
12.

Повраток на трансферирани
средства за реализација на
проектот (GREEN)
Приходи од менаџирање на проект
- GREEN
ВКУПНО:

1.006.715,00
61.790.293,00

2.600.000,00
1.065.471,00
109.764.937,00
(во денари)

Ред.
бр.
1.
2.
3.

РАСХОДИ

2018

Бруто плати и надоместоци
Патни и дневни расходи во земјата
и странство
Комунални услуги, греење,
комуникација и транспорт

2019

4.064.857,00

4.005.194,00

159.004,00

197.189,00

178.959,00

197.010,00

138.558,00

141.911,00

24.471,00

20.029,00

4.

Горива и масла

5.

Прехранбени продукти, хигиенски
средства

6.

Организација на работилници

7.

Регистрација и осигурување на
возило, опрема и патничко
осигурување

25.854,00

50.771,00

8.

Поправка и одржување на возило

33.525,00

30.700,00

9.

Сметководствени услуги

113.870,00

151.040,00

10.

Договорни услуги

85.475,00

117.486,00

11.

Други оперативни расходи

257.440,00

300.425,00

12.

Финансирање на нови програми и
подпрограми (проекти)

17.614.681,00

68.813.433,00

22.696.694,00

74.061.453,00

39.093.599,00

35.703.484,00

ВКУПНО:
Пренесен вишок на приходи во
наредна година

-

36.265,00
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ПРОГРАМА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА –
ФАЗА 2
Сметка на проектот: 8800061166785D2
ЕДБ: 4044017100140
MБ: 6362800
Ред.
бр.
1.
2.

(во денари)

ПРИХОДИ

2018

Пренесени средства од претходна
година
Трансфери на средства од Фармахем
за реализација на проектни активности
ВКУПНО:

8.506,00

2019
1.800.719,00

7.698.160,00 10.631.406,00
7.706.666,00 12.432.125,00

РАСХОДИ
1.

Реализирани проектни активности
ВКУПНО:
За пренос во наредна година

5.905.947,00 12.192.534,00
5.905.947,00 12.192.534,00
1.800.719,00

239.591,00

ЗЕЛЕНИ ЗГРАДИ ЗА ЗАЕДНИЧКА ЗЕЛЕНА ИДНИНА
Сметка на проектот: 8800061166785Ц8
ЕДБ: 4080016115043
MБ: 6362800
Ред.
бр.

ПРИХОДИ

(во денари)
2018

2019

1.

Пренесено салдо од претходна година

2.102.786,00

937.694,00

2.

IPA CBC BG_MK

5.821.916,00

9.248.623,00

1.491.106,00

508.077,00

-

630.000,00

3.
4.

Средства од национално
кофинансирање
Трансфер на средства за
кофинансирање на проектот (општина
Кочани, ЦРИПР)

ВКУПНО: 9.415.808,00 11.324.394,00
РАСХОДИ
1.

Реализирани проектни активности

6.364.327,00

4.567.071,00

2.

Трансфер на средства кон ПП2-партнер

2.113.787,00

6.757.323,00

ВКУПНО: 8.478.114,00 11.324.394,00
За пренос во наредна година

937.694,00

-
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НАШЕТО ЗАЕДНИЧКО МИНАТО – ПАТЕКА ЗА ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА
Сметка на проектот: 8800061166785F1
ЕДБ: 4080019128413
MБ: 6362800

(во денари)

Ред.
бр.

ПРИХОДИ

2018

2019

1.

Пренесено салдо од претходна година

-

-

2.

IPA CBC BG_MK

-

5.641.468,00

3.

Средства од национално
кофинансирање

-

462.629,00

4.

Трансфер на средства од ЦРИПР

-

1.500.000,00

-

7.604.097,00

ВКУПНО:
РАСХОДИ
1.

Реализирани проектни активности

-

1.746.309,00

2.

Трансфер на средства кон ПП2партнер

-

3.039.703,00

-

4.786.012,00

-

2.818.085,00

ВКУПНО:
За пренос во наредна година
КУЛТУРЕН МОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ
Сметка на проектот: 8800061166785G6
ЕДБ: 4080019129100
MБ: 6362800

(во денари)

Ред.
бр.

ПРИХОДИ

2018

2019

1.

Пренесено салдо од претходна година

-

-

2.

IPA CBC BG_MK

-

959.091,00

3.

Средства од национално
кофинансирање

-

170.810,00

-

1.129.901,00

-

215.281,00

-

215.281,00

-

914.620,00

ВКУПНО:
РАСХОДИ
1.

Реализирани проектни активности
ВКУПНО:
За пренос во наредна година
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ОДРЖЛИВ И ИНКЛУЗИВЕН РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Сметка на проектот: 8800061166785G6
ЕДБ: 4080019129100
MБ: 6362800
(во денари)
Ред.
бр.

ПРИХОДИ

2018

2019

1.

Пренесено салдо од претходна година

-

-

2.

МЛС-SDC

-

4.922.772,00

-

4.922.772,00

-

1.736.850,00

-

1.736.850,00

-

3.185.922,00

ВКУПНО:
РАСХОДИ
1.

Реализирани проектни активности
ВКУПНО:
За пренос во наредна година
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