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Зрновци следниве 
Емил василев ккажа дека ги прифаќа и изнесените технички грешки, и 

дуплирањата ќе се избришат, таму каде што има одреден проект само во 
табеларниот приказ ќе се додаде и во наративниот дел и обратно, поплочувањето 
на улици и тротоари во градот и населените места во ИПР ќе се избрише од 
мерка 1.4.3. во наративниот дел,  

 
Претседателот го стави на гласање Годишниот Извештај за спроведување 

на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026  за 2021 година со 
дадените и изнесени забелешки. Праша кој е „ЗА“. Се донесе следната 

 
 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој 

(„Службен весник на РСМ“ бр.24/21 и 174/21) и член 2 став 1 алинеа 9 од 
Деловникот за работа на Советот за развој на Источен плански регион бр.02-206/1 
од 29.06.2021 година, а во врска со член 28 став 1 алинеа 6, член 30 став 1 
алинеа 6 и член 65 став 5 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на РСМ“ бр.24/21 и 174/21), член 4 став 1 алинеа 8 и член 7 став 1 алинеа 
6 од Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион (од 
2008 година и од 2021 година), Советот за развој на Источен плански регион на 
IV-тата Седница одржана на ден 29.03.2021 година, ја донесе следната:       

 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за 

развој на Источен плански регион 2021-2026 за 2021 година  
 

 
член 1 

 
СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за 

развој на Источен плански регион 2021-2026  за 2021 година, со следниве 
забелешки: 

 

Б. Табеларен приказ за реализација на сите проекти во извештајната 
годинаво функција на реализација на Програмата за развој на Источен 
плански регион 

  Забелешка по Проект 
/ Активост 

1.3. Поттикнување на претприемништвото и 
самовработувањето 

 

1.3.3.  
 

Потикнување на вработување на лица со 
низок степен на образование 

 

 За чиста општина Пехчево 2021 Табела 
има го во табелата 
да се додаде и во 
Наративниот дел 

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

1.4.1. 
Изра
ботк
а на 
студ
ии, 
прос
торн
о - 
урба
нист
ичка 
и 
техн
ичка 
доку
мент
ација 

  

 Подготовка и усвојување на Детален 
Урбанистички План за блок 18 во Виница 

Текст 
Нема го во табелата 
Да се додаде во 
табеларниот приказ 

 Легализација на куќи на ранливи категории во 
Виница 

Текст 
Нема го во табелата 
Да се додаде во 
табеларниот приказ 

1.4.2. Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова сообраќајна 
инфраструктура 

 

 Подготовка и усвојување на Детален 
Урбанистички План за блок 18 во Виница 

Текст и табела  
да се избрише 
има го во табелата и 
во нар 
да се избрише и од 
наративниот дел и од 
табеларниот приказ 

 Легализација на куќи на ранливи категории во 
Виница 

Текст и табела  
да се избрише 
има го во табелата и 
во нар 
да се избрише и од 
наративниот дел и од 
табеларниот приказ 

 Реконструкција на дел од ул.Кирил и Методиј во 
Виница 

2 пати текст и табела 
Да се избрише едно 
има го во табелата и 
нар 2 пати 
го има 2 пати и во 
наративниот дел и во 
табелата, да се 



избрише дуплирањето 

 Реконструкција на улица во с.Градец – општина 
Виница 

2 пати текст и табела 
Да се избрише едно 
има го во табелата и 
нар 2 пати 
го има 2 пати и во 
наративниот дел и во 
табеларниот приказ, 
да се избрише 
дуплирањето 

1.4.3. Подобрување и 
осовременување на 
постојната и изградба на 
нова комунална 
инфраструктура 

 

 Поплочување на улици и тротоари во градот и 
населените места во општина Виница 

2 пати табела 
има го во табелата 2 
пати еднш нар 
го има 2 пати во 
табеларниот приказ, 
да се избрише 
дуплирањето 

 Поплочување на улици и тротоари во градот и 
населените места во ИПР 

Само текст 
Има го во нар Нема го 
во табелата 
Да се додаде во 
табеларниот приказ 
кој/ 

 Приоритет 2.1.Зајакнување на капацитетите за 
образование и социјална заштита 

 

2.1.1. Креирање на 
регионални и локални 
партнерства за социјална 
заштита 

 

 Поддршка на Социјално 
претприемништво 

Само табела 
Има го во табелата, 
нема во нар 
Да се додаде во 
наративниот дел 

 Приоритет 2.2. Создавање услови за квалитетно 
образование 

 

2.2.3. Подобрување на 
условите и квалитет на 
образование 

 

 Поставување на вариолајт завеси 
, ОУ Гоце Делчев Виница 

Само табела 
Има го во табелата, 
нема во нар 
Да се додаде во 
наративниот дел 

2.2.9. Поддршка за 
апликативните научноистражувачки активности во 
високото образовани 

 

 Инклузија на децата надвор од училиштата во 
образовниот систем 

Само текст 
Има го во нар, Нема 



го во табелата 
Да се додаде во 
табеларниот приказ 

2.2.1
0. 

Создавање услови за 
отстранување на сите форми 
на дискриминација кон 
женските деца и 
преференции на машките 
деца, кои резултираат со 
штетни и неетички практики 
во однос на пренаталната 
селекција на полот, 
вклучително и на дискриминацијата кон децата од 
ромската заедница 

 

 Инклузија на децата надвор од училиштата во 
образовниот систем 

Само табела 
Има го во табелата 
Да се додаде во 
наративниот дел 

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

 

4.3.6. Зајакнување и 
вмрежување на ЛАГ-овите 

 

 Поставување на фотонапонски 
панели за проеизводство на ЕЕ на 
четири јавни објекти на 
територијата на ЛАГ Плачковица 

Само табела 
Има го во табелата 
Да се додаде во 
наративниот дел 

   

   

   

   

 
 
 
1.4.1. Изработка на студии, просторно - урбанистичка и техничка 

документација; 

- Основен проект за изградба на прочистителна станица за отпадни води во 

село Зрновци, општина Зрновци; 

- Основен проект за зафат за постојано водоснабдување во село Мородвис, 

општина Зрновци; 

- Основен проект за прочистителна станица за отпадни води во село 

Видовиште, општина Зрновци; 

- Зафат за акомулирање на вода во село Мородвис, општина Зрновци; 

- Изградба на резервоар за вода во село Зрновци, општина Зрновци; 
/ 

- Основен проект за изградба на капела во општина Зрновци; 

- Изработен Урбанистички план за село Мородвис, општина Зрновци; 

 
Освен првиот да се избришат од табеларниот приказ и од наративниот дел 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

член 2 
 

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен 
плански регион 2021-2026 за 2021 година е составен дел на оваа Одлука. 
 

член 3 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 
 
 
 
 
 

Совет за развој на Источен плански регион 
Претседател, 

Иван Јорданов 


