


/ 

 

   ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

Ванчо Прке 119, 2 кат 
2000 - Штип, Македонија 
T: +389 32 386 408 
Ф: +389 32 386 409 
E:eastregion@eastregion.mk 
I:  www.eastregion.mk  

 

 
   
Врз основа на членовите 22 став 2, 30 став 1 алинеја 6 и 65 од Законот за 
рамномерен регионален развој (Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.24/2021 и 174/21), Центарот за развој на Источниот плански регион 
подготви, а Советот за развој на Источен плански регион го усвои следниот: 
                                                      
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА 
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021-2026 за 2021 година 

 
Годишниот Извештај за реализација на Програмата за развој на Источен плански 
регион 2021-2026 година го опфаќа периодот јануари - декември 2021 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 стратешки цели и приоритети во Програмата и 
Годишниот Акционен план за 2021 година.  
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, ГИЗ-РЕД Програмата за регионален економски 
развој во Р.Македонија, 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. 
 
Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион упатува на 
крајната цел што треба да се постигне: 
 
“Источен плански регион е конкурента и динамична средина во која се 
искористуваат потенцијалите, развиваат квалитетни човечки ресурси, 
се води грижа за одржливиот развој со задоволни и среќни луѓе”. 
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1. Листа на реализирани проекти и активности 
 
 
Стратешки цели, главни приоритети и мерки за реализирање на 
поставената визија: 
 
СЦ 1.Развој на конкурентна и иновативна регионална економија, преку 
осовременување на инфраструктурата, привлекување на инвестиции и 
работна сила прилагодена на потребите на пазарот на трудот 
 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
 
Приоритет 1.1: Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на 
странски инвестиции во сектори со конкурентска предност 

 
✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки:  
1.1.1. Идентификување на сектори со конкурентска предност и 

спроведување на процес за паметна специјализација 
1.1.2. Промоција на регионот, неговите конкурентски предности и 

инвестициски можности 
 
Од оваа мерка во 2021 година е реализиран следниот проект: 

- Територијална стратегија за интегрирани мерки кои ќе бидат финансирани 
од програмата ИНТЕРЕГ ИПА 2021-2027 помеѓу Р. Бугарија и Р. С. 
Македонија; 

1.1.3. Подобрување на инвестициската клима и овозможување на 
погодности за домашни инвеститори 

1.1.4. Вмрежување на релевантните регионални, локални и национални 
институции за привлекување на домашни и странски инвестиции 
во ТИРЗ и општинските зони 

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

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки:  
 

1.2.1. Воведување на нови технологии и иновации во претријатијата; 
 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

-  Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и 
спин оф и  

-  Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации. 
1.2.2. Зајакнување на капацитетот на претпријатијата за пристап до 
фондовите за подобрување на конкурентноста и иновацискиот 
потенцијал 
1.2.3. Поттикнување на деловна соработка на истражувачките центри, 
деловните субјекти, организациите за поддршка и други засегнати 
страни преку формирање на кластери; 
1.2.4.  Заштита и брендирање на производи препознатливи за регионот 
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1.2.5. Зголемување на извозот и подобрување на конкурентноста на 
извозно ориентираните претпријатија 
1.2.6. Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од 
пандемијата ковид-19. 
 
Од оваа мерка во 2021 година е реализиран следниот проект: 

- Заштита од ковид-19 во општина Делчево; 
- Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“; 

 
Приоритет 1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето 
 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки:  

1.3.1. Подобрување на деловното опкружување за старт-апи и 
претприемништво; 
1.3.2. Поддршка за претприемнички активности и самовработување на 
млади, жени и ранливи групи; 
1.3.3. Потикнување на вработување на лица со низок степен на 
образование; 
Од оваа мерка во 2021 година е реализиран следниот проект: 

- Вработување на ранливи категории и лица од социјален ризик во општина 
Делчево; 

1.3.4. Подобрување на искористеноста на природните и културно 
историските знаменитости за нови услужни бизниси; 
1.3.5. Формирање, зајакнување и вмрежување на организации за поддршка и 
поттикнување на претприемништвото и самовработувањето; 
1.3.6. Стимулирање на социјално претприемништво; 
1.3.7. Промовирање на родова еднаквост и следење на претприемничката 
активност според пол. 
Од оваа мерка во 2021 година е реализиран следниот проект: 

- Локални акциони планови за родова еднаквост за општина Берово; 
 
Приоритет 1.4. Подобрување на просторното и урбанистичко планирање и 
осовременување на инфраструктурата 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

1.4.1. Изработка на студии, просторно - урбанистичка и техничка 
документација; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Основен проект за проширување на капацитетите на Дом за стари лица 
“Иван Влашки” во општина Берово; 

- 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; 
- Подготовка и усвојување на Детален Урбанистички План за блок 18 во 

Виница 
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- Легализација на куќи на ранливи категории  во Виница; 
- Основен проект за реконструкција на дел од Ул. Равен Пехчево;    
- Основен проект за партерно уредување со поставување на урбана опрема 

на Спиковски водопади; 
- Основен проект за партерно уредување со поставување на урбана опрема 

на Спортско-рекреативен центар “Равна Река” Пехчево; 
- Основен проект за реконструкција на објекти од високоградба  со сите фази 

за гаража за противпожарни возила; 
- Основен проект за изградба на цевковод за вода за пиење на ,,Равна Река,, 

Крак 1 и Крак 2; 
- Основен проект за изградба на капела во општина Пехчево; 
- Основен проект за изградба на капела во општина Зрновци; 
- Основен проект за изградба на резервоар за вода за пиење во с.Црник  - 

Пехчево; 
- Основен проект за пренамена на објект - Центар за посетители/Туристичко 

информативно биро во Пехчево; 
- Изработен Урбанистички план за село Спиково, општина Пехчево; 
- Изработен Урбанистички план за село Негрево, општина Пехчево; 
- Изработен Урбанистички план за село Чифлик, општина Пехчево; 
- Изработен Урбанистички план за село Црник, општина Пехчево; 
- Изработен Урбанистички план за село Мородвис, општина Зрновци; 
- Изработен Урбанистички план за село Оризари, општина Кочани; 
- Започнат процес за изработка на Просторен план на Република Северна 

Македонија; 
1.4.2. Подобрување и осовременување на постојната и изградба на нова 
сообраќајна инфраструктура 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Санација на пропуст на локален пат с.Чифли- с.Умлена; 
- Изградба на улици во Општина Чешиново-Облешево; 
- Асфалтирање на улица Трифун Ангелов с.Мородвис; 
- Изградба на  локален пат Делчево - Тработивиште/Реконструкција; 
- Реконструкција на улица Скопска во општина Делчево; 
- Реконструкција на улица Орце Николов во општина Делчево; 
- Реконструкција на улиците дел од Маршал Тито, Улица 7 и Вера Јоцич, 

Улица 3 во општина Делчево; 
- Асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места во општина 

Кочани; 
- Реконструкција на улица „Роза Петрова“ од крстосување со улица „Ристо 

Симеонов“ до спој со улица „Страшо Ербапче“ (дел 2) во општина Кочани; 
- Изградба на улица „20“ во населба Ширината во Берово, фаза 2 од 

стационажа км 0+000,00 до км 0+574,72; 
- Изградба на пешачка патека спој на ул. Борис Кидрич и ул.Димитар Влахов, 

Берово – втора фаза; 
- Реконструкција на дел од улица Малешка во Берово (прва фаза); 
- Изградба на канализациона мрежа за населено место Русиново - Крак 3 

општина Берово; 
- Изградба на дел од булевар на кеј на река Брегалница – улица 7 и крак од 

ул.Велко Влаховиќ Берово; 
- Реконструкција на ул.2 во село Русиново - Општина Берово; 
- Реконструкција на улица „Маршал Тито“ во с. Смојмирово, општина Берово; 
- Реконструкција на дел од ул.Кирил и Методиј во општина Виница; 
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- Реконструкција на улица во с.Градец во општина Виница; 
- Асфалтирање на 6 улички во нм Пишица со вкупна должина 550м во 

општина Пробиштип; 
- Реконструкција на две улици во Пробиштип ( ул Планинска и дел од улица 

Илинденска; 
- Реконструкција на улица Пониква во село Злетово; 
- Поплочување со бехатон плочки на 7 улички во Маричанска населба  и 2 

улички во нас Пробиштип; 
- Изградба на тротоари на улица Миро Барага со л=830м во општина 

Пробиштип; 
- Реконструкција на улици во општина Македонска Каменица; 
- Пристапен пат и мост на река Козјачка во село Карбинци; 
- Реконструкција на локален пат село Прналија врска со Р2431 – Општина 

Карбинци; 
- Реконструкција на локален пат село Кучица село Прналија (делница 1) – 

Општина Карбинци; 
- Изградба на улици во Општина Карбинци; 
- Изградба на улици во Индустриска зона (УПВНМ Таринци) комплет со сите 

фази водовод, атмосферска и фекална канализација – Општина Карбинци; 
- Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска 

Каменица; 
- Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во 

Берово и доуредување на локалитет Лесново; 
- Реконструкција на дел од ул.Кирил и Методиј во Виница; 
- Реконструкција на улица во с.Градец – општина Виница; 
- Подготовка и усвојување на Детален Урбанистички План за блок 18 во 

Виница; 
- Легализација на куќи на ранливи категории во Виница. 

 
1.4.3. Подобрување и осовременување на постојната и изградба на нова 
комунална инфраструктура; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на резервоар за вода 50м3 во општина Пробиштип; 
- Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман 

до изливен базен на препумпна станица од водоводен сиситем на град 
Кочани; 

- Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман 
до изливен базен на препумпна станица од водоводен сиситем на град 
Кочани; 

- Изградба на пешачка и вело патека - фаза 1 како спој на улица Гоце делчев 
со улица Борис Кидрич во општина Берово од стационажа км 0+000,00 до 
км 0+051,79; 

- Реконструкција на дел од ул. Ѓорѓи Димитрови и спој со крак од  ул 5 во 
општина Берово;    

- Реконструкција на улично осветлување на ул.Борис Кидрич – општина 
Берово; 

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

- Изградба на атмосферска канализација на дел од  улица Миро Барага во 
општина Пробиштип; 
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- Изградба на доводен цевковод до индустриска зона Неокази општина 
Пробиштип; 

- Изградба на атмосферска камнализација на дел од улична мрежа во 
Македонска Каменица; 

- Реконструкциуја на водоводна мрежа во Македонска Каменица (Маала 
Павлиш Дол); 

- Изградба на фекална канализациона мрежа со пречиститекна станица во 
село Нов Караорман – Општина Карбинци; 

- Изградба на фекална канализациона мрежа во село Кучица – Општина 
Карбинци: 

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

1.4.4. Гасификација и подобрување на енергетската инфраструктура; 
1.4.5. Подобрување на транспортните услуги 
1.4.6. Промовирање на „паметни“ смарт општини и подобра дигитална 
поврзаност 
Од оваа мерка во 2021 година е реализиран следниот проект: 

- Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион; 
 
1.4.7. Заштита од елементарни непогоди 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на прагови на коритото на река Брегалница во општина Делчево; 
- Изработен е Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на 

Општина Карбинци за период 2021-2025 година; 
- Стабилизација и уредување на речното корито на Козјачка река во село 

Карбинци; 
 
Приоритет 1.5: Постигнување на поголема продуктивност и 
конкурентност на работната сила преку унапредување на нејзините 
вештини и компетенции 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

1.5.1. Анализирање и прилагодување на потребите на деловните субјекти 
за работна сила; 
1.5.2. Формирање на  економско-социјални совети во општините и на ниво 
на регион; 
1.5.3. Унапредување на родовата еднаквост при вработувањето преку 
стимулативни практики и можности за вклучување на пазарот на 
трудот на млади, жени, лица со ниско образование или долгорочно 
невработени; 
1.5.4. Намалување на работната сила во неформалниот сектор и 
поттикнување на самовработувањето; 
 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- „За наше Берово“ се спроведува во рамки на Општинско корисна работа во 
општина Берово; 

- „Еднакви можности“ се спроведува во рамки на Општинско корисна работа 
во општина Берово; 

1.5.5. Поврзување на потребите на бизнисите и понудата на 
заинтересирани ученици од средното и високото образование; 
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1.5.6. Развивање иновативни програми за преквалификација и 
доквалификација на вработените со практична работа на воведените 
нови технологии во деловните субјекти; 
1.5.7. Промовирање на практична работа и волонтирање во 
претпријатијата; 
1.5.8. Зголемување на продуктивноста на работната сила; 
 
СЦ 2. Обезбедување на квалитетни и инклузивни социјални, образовни и 
здравствени услуги 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
 
Приоритет 2.1.Зајакнување на капацитетите за образование и социјална 
заштита 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

2.1.1. Креирање на регионални и локални партнерства за социјална 
заштита; 
 Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Формиран Совет за социјална заштината на Источен плански регион; 
- Формиран Социјален совет на општина Берово; 
- Формиран Социјален совет на општина Виница; 
- Формиран Социјален совет на општина Делчево; 
- Формиран Социјален совет на општина Кочани; 
- Формиран Социјален совет на општина Пробиштип; 
- Формиран Социјален совет на општина Пехчево; 
- Формиран Социјален совет на општина Чешоиново-Облешево; 
- Формиран Социјален совет на општина Штип; 

 
2.1.2. Подготовка на регионален и општински социјални планови; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изработен и усвоен Предлог за потребата од развивање на социјални 
услуги во Источен плански регион, за видот и начинот на воспоставување 
на услугите; 

- Изработен и усвоен социјален план и програма за социјална заштита на 
општина Виница; 

- Изработен и усвоен социјален план и програма за социјална заштита на 
општина Пробиштип за период 2022-2025 година; 

- Изработен и усвоен социјален план и програма за социјална заштита на 
општина Штип; 

- Изработен и усвоен социјален план и програма за социјална заштита на 
општина Чешиново-Облешево; 

- Изработен и усвоен социјален план и програма за социјална заштита на 
општина Кочани; 

 
2.1.3. Зајакнување на капацитетите на вработените во општините за 
развој на образованието и социјалната заштита; 
2.1.4. Унапредување на капацитетите на социјалните установи и подобро 
таргетирање на социјално ранливите категории; 
2.1.5. Зајакнување на човечки ресурси за образовни и лични асистенти за 
ранливи групи 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 
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- Обрзовни и лични асистенти во општина Делчево; 
- Преку Програмата Општинско корисна работа во 2021 година се 

ангажирани двајца образовни асистенти за работа со ученици со 
попреченост во средното училиште Н.Н.Борче општина Пробиштип; 

2.1.6. Подобро искористување на домашни и меѓународни фондови за 
образование и социјална заштита. 
 
Приоритет 2.2. Создавање услови за квалитетно образование 
 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

2.2.1. Подобрување на содржината, условите за учење и квалитетот во 
предучилишното образование; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Инклузија на деца со попреченост во предучилишните установ во општина 
Виница; 

- Активности на отворено, “Пристап и имплементација на шумско училиште 
Active learning outdoors-implementing Forest School approach” општина 
Виница; 

- Изградба на детска градинка во село Разловци, општина Берово; 
- Реконструкција на дел од  кровна конструкција на училишна зграда на  

ООУ,,Кирил и Метѕодиј,, општина Македонска Каменица; 
- Реконструкција на дел од фасадна столарија на  училишна зграда на  

ООУ,,Кирил и Метѕодиј,, општина Македонска Каменица; 
2.2.2. Зголемување на опфатот на деца во предучилишно образование; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на нова детска градинка во м.в. Драчевик, општина Кочани; 
- Доградба на градинка  ОЈУДГ "23 Август", на КП 2246/1, ГП 1.1 и 1.8, КО 

БЕРОВО – општина БЕРОВО, 2 (втора) фаза (Доградба на 4 занимални во 
детска градинка 23 Август во општина Берово во рамките на реализација на 
проект ,,Зајакнување на општинските капацитети“); 

-  “Инклузија на деца Роми во детските градинки” во општина Виница; 
2.2.3. Подобрување на условите и квалитет на образование; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- OOУ Гоце Делчев – општина Штип, Училиште на 21 век; 
- Обезбедување на донација на ИКТ опрема (лаптопи) за наставници во ООУ 

Гоце Делчев општина Штип; 
- Проект за мултиетничка интеграција во образованието СОУ Коле Нехтенин, 

општина Штип; 
- Мултикултурализам практична обука на ученици СОУ Коле Нехтенин – 

општина Штип; 
- Дворно уредување на ООУ„Климент Охридски“ во централното училиште 

во с. Облешево и во подрачните училишта во с.Кучичино, с.Чифлик, 
с.Теранци и с.Бања во општина Чишиново-Облешево; 

- Проект за реновирање на повеќенаменска училишна сала и замена на 
кровен покривач објект на ПОУ„Климент Охридски“ с.Кучичино општина 
Чишиново-Облешево; 

- Реконструкција на сала во ООУ Ванчо Прке – општина Делчево; 
- Реконструкција на ООУ „Никола Карев“ – општина Кочани; 
- Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“ – општина Кочани; 
- Промена на столарија на втор кат во ОСУ„Ацо Русковски“ општина Берово; 
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- Реконструкција на училишни простории, замена на врати прозори, под и 
молерисување во ОУ Гоце Делчев општина Виница; 

- Реконструкција на санитарни јазли во ПУ с. Јакимово и с. Истибања, 
општина Виница; 

- Набавка на наставни средства и училишен мебел во ОУ Гоце Делчев 
општина Виница; 

- Програмски активности на ОО„Црвен Крст” општина Пробиштип; 
 

2.2.4. Воведување на нови стручни профили во средните училишта 
согласно потребите на локалната бизнис заедница и зајакнување на 
капацитетите на вработените во училиштата; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Во СОУ,,Димитар Мирасчиев“ во учебната 2021/22 год е воведена нова 
реформирана квалификација Техничар за изработка на облека во општина 
Штип; 

- Воведен е образовен профил медицинско-лабораториски санитарен 
техничар од 01.09.2021 година во СОУ Јане Сандански – општина Штип; 

- Воведување на прехрамбена струка, профил прехрамбен техничар во СОУ 
Ванчо Прке – општина Виница; 
 

2.2.5. Подобрување на условите и капацитетите на училиштата за 
инклузивно образование за децата со посебни образовни потреби; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Инклузија на деца со посебни образовни потреби; 
 
2.2.6. Формирање на регионални центри за стручно образование и обука 
2.2.7. Промовирање образованието на возрасни; 
2.2.8. Подобрување на дигитални вештини и употреба на е-алатки во 
образованието; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Набавка на компјутерска опрема во ОУ Гоце Делчев – општина Виница; 
- Набавка на компјутерска опрема во СОУ Ванчо Прке – општина Виница; 

 
2.2.9. Поддршка за апликативните научно-истражувачки активности во 
високото образование. 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 
- Инклузија на децата  надвор од училиштата во образовниот систем; 
 
2.2.10 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 дискриманицијата кон децата од 
ромската заедница. 
 
Приоритет 2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи 
категории 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 
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2.3.1. Подобрување на сместувањето и грижата за стари лица; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Доградба и реконструкција на дом на стари лица „Д-р Иван Влашки“-
општина Берово; 

- Спроведување на проект за Општо корисна работа -Грижа за стари и 
изнемоштени лица во Општина Македонска Каменица; 

 
2.3.2. Подобрување на покриеноста со установи и услуги за социјална 
заштита 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Одделенски наставник во Мал групен дом - Општина Штип; 
- Медицинска сестра во Дневен центар за деца со аутизам - Општина Штип; 
- Неговател во Дневен центар за лица со телесна или интелектуална  

попреченост - Општина Штип; 
2.3.3. Воспоставување на мобилни социјални услуги; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Мобилни тимови за помош на стари и изнемоштени лица, лица со 
попречености и други ранливи категории во општина Штип; 

- Неговател за стари лица во општина Штип; 
- Општокорисна работа во општина Кочани; 
- Подвижност во општина Кочани; 
- Возврати со љубов, грижа и почит во општина Берово; 

2.3.4. Децентрализација и деинстутуционализација на социјалните услуги 
за ранливи категории; 
2.3.5. Подобрување на пристапот за сите во јавните установи во 
регионот 
2.3.6. Формирање на дневни центри за ранливи групи; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на објекти за преселба на ромските семејства кои живеат во 
старата касарна – општина Кочани; 

- Реновирање и реконструкција на 22 куќи на социјално загрозени Ромски 
семејства во општина Виница. 

 
2.3.7. Формирање на шелтер центри за жртви на родово засновано 
насилство. 
2.3.8. Поттикнување на социјална инклузија на лица со атипичен развој и 
попреченост 
 
Приоритет 2.4: Подобрување на условите во здравствените установи во 
регионот 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

2.4.1. Подобрување на условите во здравствените објекти; 
2.4.2. Подобрување на здравствените услуги; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Фасилитатор за поддршка на патронажните служби – општина Штип; 
- Фасилитатор за остварување на здравствена заштита – општина Штип; 

2.4.3. Подобрување на пристапот до здравствена заштита на ранливите 
групи со фокус на жени и деца од руралните средини; 
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2.4.4. Здравствени и социјални придобивки од спортски активности; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Ослободи се од стресот - општина Штип; 
2.4.5. Воспоставување на инфраструктура и услуги за згрижување на 
кучиња скитници. 
 
СЦ.3 Одржливо управување со животната средина и природните ресурси 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
 
Приоритет 3.1. Интегриран систем за управување со отпадот и 
промоција на циркуларна економија 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.1.1. Воспоставување на регионално управување со отпадот 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Воспоставување на самоодржлив систем за интегрирано управување со 
отпад во Источниот и Североисточниот регион; 

- Седница на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Источен 
плански регион; 

3.1.2. Затворање на диви депонии 
3.1.3. Селектирање, рециклирање и повторна употреба на отпадот 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Набавка на возила за смет во општина Делчево; 
- Систем за управување со пластичен отпад. 

3.1.4. Преработка на отпад 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Набавка на канти за отпадоци и контејнери за селекција на отпад; 
3.1.5. Подигнување на свеста и обука за правилно управување со отпадот 
3.1.6. Поддршка за пилот проекти за циркуларна и зелена економија. 
 
Приоритет 3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на 
биодиверзитетот 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.2.1. Воспоставување на мрежа на заштитени подрачја 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Прогласување на дел од Малешево, за заштитен предел; 
3.2.2. Донесување и спроведување на планови за управување со 
заштитени подрачја 
3.2.3. Прогласување на Малешево за заштитени подрачја 
3.2.4. Подготовка на локални планови за биолошка разновидност 
3.2.5. Подигнување на свеста и обука за вредноста на заштитени подрачја 
и биодиверзитетот 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Уредување на палеонтолошки локалитет с. Стамер, општина Делчево; 
 
Приоритет 3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.3.1. Воспоставување на регионален систем за мониторинг на воздух 
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3.3.2. Регулација на речни корита 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Регулација на дел од Кочанска река, општина Кочани; 
- Регулација на дел од речно корито на Градечка река, општина Виница; 

3.3.3. Заштита на површински и подземни води 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Фекална канализација во с.Трсино, општина Виница; 
3.3.4. Рационално искористување на водните ресурси 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Реконструкција на водоводна мрежа во с.Блатец, општина Виница; 
 
3.3.5. Санирање на жешки еколошки и индустриски точки 
3.3.6 Подигнување на свеста и обука за заштита на воздухот, водата и 
почвата; 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

-  Искуството на Народна Република Кина во контролата на 
аерозагадувањето за Р. С. Македонија; 
- "PowerGreen" - Дигитализација и трансфер на технологија како двигатели 
на намалувањето на карбон во иднина; 

3.3.7 Обезбедување еднакво учество на жените и мажите во процесите на 
креирање политики и носење на одлуки во општинските, 
меѓуопштинските и регионалните тела за прашања поврзани со 
заштитата на животната средина 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Род и климатски промени; 
Приоритет 3.4. Справување со последиците од климатските промени 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.4.1.Подготовка на регионална стратегија за климатски промени 
3.4.2.Подготовка на регионален и локални планови за ублажување на 
последиците од климатските промени 
3.4.3.Воведување на формално и неформално образование за климатските 
промени 
3.4.4. Интегрирано управување со шумите 
3.4.5. Одржливо управување со жетвени остатоци 
 
Приоритет 3.5: Промоција на енергетска ефикасност (ЕЕ) и 
искористување на обновливите извори на енергија (ОИЕ) 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

3.5.1. Подготовка на студии за искористување на потенцијалите на ЕЕ и 
ОИЕ 
3.5.2. Регионална програма за искористување на ЕЕ и ОИЕ 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Енергетска ефикасност во  ООМУ Ристо Јуруков, ООУ Никола Карев, ПУ 
Грдовци и ЈОУДГ Павлина Велјанова во општина Кочани;   

3.5.3. Подигнување на свеста и обука за ЕЕ и ОИЕ 
3.5.4. Поттикнување на иновативни модели за користење на ОИЕ. 
 
 
 



/ 

 

 
 
СЦ.4 Конкурентно земјоделство и подобар квалитет на живот во 
руралните средини 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
4.1 Зголемување на производствени капацитети преку воведување на 
нови технологии и практики за подобрување на конкурентноста на 
земјоделското производство 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

4.1.1. Подготовка на студии и анализи за модернизација на земјоделското 
производство 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 388/2, КО 
Врсаково, општина Штип; 

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 304,КП 306, КО 
Долани, општина Штип; 

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 248/3, КО 
Добрашани, општина Штип; 

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 522, КО 
Караорман вон град, општина Штип; 

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Е1.8 водови за 
пренос на електрична енергија, траса на инфраструктурен 10 кв кабел, 
подземен далековод, КО Караорман вод град, општина Штип; 

- Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.29, општина Штип; 
- Урбанистички проект за инфраструктура-крстосница на ул Борис Крајгер, ул 

Сремски Фронт, општина Штип; 
- .Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 16.1 со намена Д3 - 

теренски градби за спорт и рекреација од ДУп за дел од УЕ 16, 17, 19 и 22 
општина Штип; 

- Измена и дополна на ДУП за дел од Автокоманда, дел од УБ 28, општина 
Штип; 

- Измена и дополна на ДУП за дел од Центар, дел од УБ, дел од УМ 1 и 2 
општина Штип; 

4.1.2.Воведување на иновативни и добри земјоделски практики 
4.1.3.Воведување на стандарди во земјоделското производство и 
преработките 
4.1.4. Поттикнување на алтернативно земјоделско производство 
4.1.5.Зголемување на капацитетите за искористување на ИПАРД и 
националната програма за земјоделство и рурален развој 
4.1.6.Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во 
земјоделството 
4.1.7. Поддршка за консолидација на земјоделското земјиште во регионот. 
 
Приоритет 4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот 
регион 
4.2.1.Подршка за изградба на откупно дистрибутивни центри преку ЈПП 
4.2.2.Поттикнување на инвестициите во земјоделството и 
преработувачки капацитети 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на градски зелен пазар во општина Делчево; 
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4.2.3. Поддршка за формирање на задруги и кооперативи 
4.2.4. Вмрежување на земјоделските производители и преработувачките 
капацитети 
4.2.5. Поттикнување на земјоделски стопанства управувани од жени и 
млади 
 
Приоритет 4.3. Промоција на родова еднаквост и диверзифицирање на 
економските активности  во руралните средини   

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

4.3.1. Промоција и информирање за програмите за поддршка на млади, жени 
и ранливи групи во руралните средини 
4.3.2. Зајакнување на капацитети и поддршка на претприемништвото на 
млади, жени и ранливи групи во руралните средини 
4.3.3. Зачувување и развивање на традициите, културата и занаетчиството 
во руралните средини 
4.3.4. Изградба на репроцентри за одгледување на автохтони раси на 
добиток 
4.3.5. Развивање и промоција на руралниот туризам 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на Регионален етно парк Трета фаза во општина Зрновци; 
- Реновирање на културен дом во с.Мородвис во општина Зрновци; 

 
4.3.6. Зајакнување и вмрежување на ЛАГ-овите 
 
4.4. Подобрување на квалитетот на живот во селата, подрачјата со 
специфични развојни потреби и подрачја во фаза на сериозна депопулација 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

4.4.1. Ревитализација и проширување на мрежата за наводнување 
4.4.2. Ревитализација и проширување на локалните патишта и 
пристапот до земјоделските 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на локален пат во с. Љуботен во општина Штип; 
- Реконструкција на улици во с.Тработивиште, с.Вирче,с.Стамер во општина 

Делчево; 
- Реконструкција на улици во с. Двориште во општина Делчево; 
- Реконструкција  на локален пат во с. Косевица (Маали Бошнаци и Пашите) 

во општина Македонска Каменица; 
- Рехабилитација на полски пат во село Вирче општина Делчево; 

4.4.3. Обновување и развој на „паметни“ (смарт) села 
4.4.4. Спроведување на социјални и културни активности во селата 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Изградба на велосипедска патека во село Звегор, општина Делчево; 
4.4.5. Изработка на студии за потенцијалите за развој на подрачја во фаза 
на сериозна депопулација 
 
СЦ.5 Зацврстување на Источен плански регион како атрактивна 
туристичка дестинација 
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 
Приоритет 5.1 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот 
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✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

5.1.1. Изработка на стратешки документи за развој на туризмот 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Подготовка на Проектна програма за изработка на Мастер план за 
изградба на ски центар на Царев Врв; 
5.1.2. Едукација, обука и квалификација на човечките ресурси во 
туристичко - угостителскиот сектор 
5.1.3. Поттикнување на вработување на жените и младите во 
туристичко - угостителскиот сектор 
5.1.4. Воведување на систем за евиденција на туристи 
5.1.5. Зајакнување на Координативното тело за развој на туризмот во 
Источен плански регион 
5.1.6. Формирање и зајакнување на Тело за управување со туристичката 
дестинација 
5.1.7. Категоризација и стандардизација на сместувачки капацитети и 
угостителски објекти 
 
Приоритет 5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во 
регионот 

✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

5.2.1.Подобрување на квалитетот на постојната туристичка 
инфраструктура 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина - Реконструкција со 
адаптација на Мултикултурен центар во општина Кочани; 

- Создавање на услови за развој на културен туризам - реконструкција на 
културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница; 

- Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и 
авантуристички паркови во општините Штип и Кочани; 
5.2.2. Изградба на нова туристичка инфраструктура 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Партерно уредување на рекреативен центар во туристичка населба Равна 
река - Општина Пехчево; 

5.2.3. Изградба на комунална и патна инфраструктура до и околу 
туристички локалитети 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Планински велосипедски рај – општина Кочани; 
5.2.4. Подобрување на туристичката сигнализација 
5.2.5. Зголемување и осовременување на сместувачките капацитети 
5.2.6. Мапирање, заштита и валоризација на природното и културното 
наследство. 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Проектот Знаење, заштита и промоција на старите центри во Албанија и 
Северна Македонија – општина Штип; 

- Културен мост низ вековите -конзервација и реставрација на средновековна 
црква „Св. Власие“, археолошки локалитет Исар, Штип; 

 
Приоритет 5.3. Создавање и промоција на интегрирана регионална 
туристичка понуда 
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✓ Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 
мерки: 

 
5.3.1. Создавање на регионален бренд; 
5.3.2. Создавање на интегрирана регионална туристичка понуда 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Велосипедска тура за запознавање со природните вредности и традициите 
во Малешевијата; 

5.3.3. Развивање на нови туристички атракции и искуства 
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани следните проекти: 

- Автентични искуства со помош на хипотерапија, дегустација на повеќе од 
20 различни видови млечни производи според стари традиционални 
рецепти и активен туризам; 

5.3.4. Промоција на регионот како туристичка дестинација различни 
видови 

 
6. Обезбедување транспарентност во реализацијата на Програмата за 

развој на Источен плански регион  
 
Транспарентно работење значи одговорно работење. Институциите на системот 

работат транспарентно кога овозможуват засегнатите страни и пред се, јавноста 

да има навремен пристап до информациите кои ги креираат овие институции. 

За таа цел, Центарот за развој на Источен плански регион при реализацијата на 

програмата изготвува финансиски извештаи, акциони планови, јавни набавки 

согласно прописите. Транспарентноста е општоприфатен основен принцип на 

јавните набавки. Таа ја унапредува конкуренцијата, ја зголемува ефикасноста на 

потрошените средства и ги намалува заканите од корупција. 

Сите изготвени документи и спроведени проекти се јавно достапни на веб 

страницата и на фејсбук профилот на Центарот за развој на Источен плански 

регион, на веб страниците на проекти на Центарот, на веб страните на партнерите 

вклучени во реализацијата на проектите (општини, јавни институции и останати 

организации). 

Транспарентноста во спроведувањето на програмата сегледа и преку постојаното 

присуство на медиумите на Седниците на Советот за развој на Источен плански 

регион, при потпишување на договорите за реализација на проектите, при 

организирање на различни настани, работилници и сл. 

На веб страната на Центарот во 2021 година се поставени 56 содржини на 

Македонски и англиски јазик и 22 документи.   

На Facebook Страницата на Центарот од секој настан се поставуваат објави. 

Истата има 1900 следбеници од кои 45,30 % мажи и 54,70 % Жени. Редовни 

посети на истата има од повеќе општини во државата и тоа: Скопје, Штип, Кочани, 

Струмица, Радовиш, Велес, Тетово, Куманово, Прилеп, Битола и итн.  

 

Изработени се промотивни материјали за Источен плански регион на македонски 
и англиски јазик (4 Видео записи за Источниот плански регион, испечатена е 
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Брошура за потенцијалите на Источниот плански регион и Андроид апликација 
под наслов “Доживеј го Истокот”) поставени на веб и facebook страницата на 
ЦРИПР,  на веб страниците на општините и на youtube каналот на ЦРИПР. 
 
1. https://ipacbc-joint-future.org/novosti/  
2. http://culturalbridge-cbc.org/category/nastani/  
3. www.investineastregion.mk;  
4. www.cbc-green.com  
5. 
https://eastregion.mk/2021/08/31/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd
%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0
%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-3/  
6. 
https://eastregion.mk/2021/08/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd
%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0
%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-2/  
7. https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-
%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-
%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-
%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/  
8. 
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0
%d1%87%d0%ba%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%
b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/  
7. 
https://eastregion.mk/2021/07/30/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd
-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-
%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-
%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/  
9. 
https://eastregion.mk/2021/07/16/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd
%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0
%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/  
10. 
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd
%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0
%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82/  
11. 
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7
%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-
%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-

https://ipacbc-joint-future.org/novosti/
http://culturalbridge-cbc.org/category/nastani/
http://www.investineastregion.mk/
http://www.cbc-green.com/
https://eastregion.mk/2021/08/31/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-3/
https://eastregion.mk/2021/08/31/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-3/
https://eastregion.mk/2021/08/31/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-3/
https://eastregion.mk/2021/08/31/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-3/
https://eastregion.mk/2021/08/31/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-3/
https://eastregion.mk/2021/08/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-2/
https://eastregion.mk/2021/08/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-2/
https://eastregion.mk/2021/08/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-2/
https://eastregion.mk/2021/08/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-2/
https://eastregion.mk/2021/08/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-2/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/07/30/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/07/30/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/07/30/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/07/30/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/07/16/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/07/16/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/07/16/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/07/16/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/07/16/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/


/ 

 

%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0
%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/  
12. https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-
%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-
%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/  
13. 
https://eastregion.mk/2021/06/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd
%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-
%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0
%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be/  
14. 
https://eastregion.mk/2021/05/31/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0
%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%BB/  
15. 
https://eastregion.mk/2021/06/17/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0
%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/  
16. 
https://eastregion.mk/2021/05/22/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0
%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8-
%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8
/  
17. 
https://eastregion.mk/2021/05/28/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0
%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%
D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87/  
18. 
https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7
%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-
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https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/


/ 

 

%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-
%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/  
21. 
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7
%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/  
22. 
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd
%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%
b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/  
23. 
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd
%d0%b0-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1
%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%
83%d0%b2%d0%b0/  
24. https://youtu.be/HLp7vBtsuDA  
25. https://youtu.be/FQrEX_YYK-0  
26. https://youtu.be/BC-G-xzJN58  
27. https://youtu.be/OS3IjxnvvYc  
28. https://youtu.be/Xc0iehshSNE  
29. https://youtu.be/eTqnSibaRk4  
30. https://www.facebook.com/people/Centre-for-Development-of-the-East-Planning-
Region/100068846574800/  
31. 
https://eastregion.mk/2021/09/30/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5
%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-
%d0%b7%d0%b0-
%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/  
32. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3422738707762546&set=pcb.34227637910933
71  
33. https://www.facebook.com/Regional-Social-Point-in-East-planning-region-
102350972158904/photos/pcb.122170023510332/122170216843646/  
 
34. http://www.bregalnica-ncp.mk/  
 
7. Обезбедување партиципативност во реализација на Програмата за 

развој на Источен плански регион 
 

За ефикасно и ефективно спроведување на Програмата се развиваат зрели 

регионални (меѓуопштински) проекти, и тоа преку учество на засегнатите страни 

(партиципативен пристап) на регионални консултативни форуми, а со цел да се 

задоволат приоритетните потреби на населението вклучувајќи ги најранливите 

групи, жените и младите лица. Форумите на заедниците играат една позитивна 

https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/12/16/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://youtu.be/HLp7vBtsuDA%2024
https://youtu.be/HLp7vBtsuDA%2024
https://youtu.be/FQrEX_YYK-0%2025
https://youtu.be/FQrEX_YYK-0%2025
https://youtu.be/BC-G-xzJN58%2026
https://youtu.be/BC-G-xzJN58%2026
https://youtu.be/OS3IjxnvvYc
https://youtu.be/Xc0iehshSNE
https://youtu.be/eTqnSibaRk4
https://www.facebook.com/people/Centre-for-Development-of-the-East-Planning-Region/100068846574800/
https://www.facebook.com/people/Centre-for-Development-of-the-East-Planning-Region/100068846574800/
https://eastregion.mk/2021/09/30/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/09/30/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/09/30/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/09/30/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/09/30/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3422738707762546&set=pcb.3422763791093371
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3422738707762546&set=pcb.3422763791093371
https://www.facebook.com/Regional-Social-Point-in-East-planning-region-102350972158904/photos/pcb.122170023510332/122170216843646/
https://www.facebook.com/Regional-Social-Point-in-East-planning-region-102350972158904/photos/pcb.122170023510332/122170216843646/
http://www.bregalnica-ncp.mk/


/ 

 

улога во зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на општинските 

администрации кон граѓаните. Центарот ги користи регионалните форуми како 

алатка за вклучување во процесот на донесување одлуки при избор на проекти од 

регионален карактер. 

За регионалните предлог-проекти за предложени за финансирање од Програмата 

за рамномерен регионален развој 2021-2022 финансирана преку МЛС/БРР 

регионални форуми беа спроведени во период од 15 ноември – 10 декември 2020 

година, учество зедоа 79 учесници, од кои 46 или 58,2% мажи и 33 или 41,8% 

жени. 

Од идентификувани 29 регионални предлог-проекти, за 8 предлог-проекти се 

изработени комплетни проектни апликации и се во тек на реализација (27,58%).  

 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3906963122673433&set=pcb.390696637
9339774  
https://eastregion.mk/2020/12/07/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%
d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-
%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-
%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0/  

 
Реализирана четврта форумска сесија за презентација на резултатите од 
завршениот проект „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица – Берово” 
прес сите учесници на форумскиот процес. 

2. https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%
d1%82%d0%b0-
%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-
%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80
-2/ 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3906963122673433&set=pcb.390696637
9339774 

 
Реализирани серија на обуки за одржливо искористување на културата за развој 
на туризам во Источен плански регион  
Центарот за развој на Источен плански регион во периодот април-мај 2021 година 
организираше серија на обуки за одржливо искористување на културата за развој 
на туризам. На обуките учество земаа над 40тина учесници и истите беа 
фокусирани на зајакнување на капацитетите на локалните самоуправи и 
културните институции во регионот со единствена цел креирање на интегрирана 
туристичка понуда со соодветна интерпретација на културното наследство.  

3. https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%
d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-
%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/ 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4178279052208504&set=pcb.417827925
2208484  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3906963122673433&set=pcb.3906966379339774
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3906963122673433&set=pcb.3906966379339774
https://eastregion.mk/2020/12/07/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eastregion.mk/2020/12/07/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eastregion.mk/2020/12/07/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eastregion.mk/2020/12/07/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eastregion.mk/2020/12/07/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0/
https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80-2/
https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80-2/
https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80-2/
https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80-2/
https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80-2/
https://eastregion.mk/2021/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80-2/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3906963122673433&set=pcb.3906966379339774
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3906963122673433&set=pcb.3906966379339774
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://eastregion.mk/2021/04/30/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be/
https://www.facebook.com/photo?fbid=4178279052208504&set=pcb.4178279252208484
https://www.facebook.com/photo?fbid=4178279052208504&set=pcb.4178279252208484


/ 

 

Јакнење на капацитетите на вклучените лица во областа на Управување со 
културни настани и културно наследство, во рамки на проектот „Културен мост низ 
вековите“. Одржани се две тридневни обуки за „Управување со културно 
наследство“, и за „Управување со културни настани“, со посебен фокус на 
значењето на културните настани за развој на културниот туризам и одлжливо 
управување со културното наследство за 30 претставници од соодветниот сектор 
во регионот. 

4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3848988755137537&set=pcb.384898930
8470815 
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%
d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-
%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a
%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/  
https://eastregion.mk/2021/05/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%
d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-
%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a
%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83-2/  

 
Јакнење на капацитетите за дигитални трендови во туризмот (технологија и 
алатки), развој на вештини во употребата на дигитални технологии за развој 
наменета за претставници од јавниот и приватниот сектор во областа на 
туризмот.  

5. https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%
d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-
%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82/  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178260725543670&set=pcb.417826115
5543627 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178255358877540&set=pcb.417825571
2210838  
 
https://eastregion.mk/2021/06/17/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%
d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-
%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8
3%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/  

 
Реализирани обука за туристички водичи за заинтересирани учесници од 
прекуграничниот регион, насочени кон промоција на културните атракции, 
етничката, локалната традиција и начинот на живот и достапните туристички 
услуги и принципи и практики за хигиена и безбедност за организација на 
културна турнеја и задоволување на посетителите. 

6. https://eastregion.mk/2021/05/28/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%
d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-
%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b
a%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87/  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3848988755137537&set=pcb.3848989308470815
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3848988755137537&set=pcb.3848989308470815
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/03/15/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83/
https://eastregion.mk/2021/05/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83-2/
https://eastregion.mk/2021/05/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83-2/
https://eastregion.mk/2021/05/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83-2/
https://eastregion.mk/2021/05/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83-2/
https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/05/21/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178260725543670&set=pcb.4178261155543627
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178260725543670&set=pcb.4178261155543627
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178255358877540&set=pcb.4178255712210838
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178255358877540&set=pcb.4178255712210838
https://eastregion.mk/2021/06/17/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/06/17/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/06/17/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/06/17/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/06/17/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/05/28/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87/
https://eastregion.mk/2021/05/28/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87/
https://eastregion.mk/2021/05/28/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87/
https://eastregion.mk/2021/05/28/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87/


/ 

 

Презентација на културното наследство, традиција и фолклор на Источниот 
плански регион на Меѓународниот ден на танцот во општина Гоце Делчев, Р. 
Бугарија. Над дваесетина учесници од две фолклорни друштва од регионот ја 
претставија културната традиција, обичаи и наследство на Меѓународниот ден на 
танцот, заедно со уште десетина други фолклорни групи и ансамбли од 
прекуграничниот регион. 

7. https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%
d0%bd%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86
%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%8
2-%d0%bf%d0%bb/  

 
Пет дневна презентација на култура и традиција на општина Гоце Делчев во 
општина Кочани, во рамки на која жителите од регионот имаа можност да се 
запознаат со културно-историското наследство на општина Гоце Делчев, преку 
изложба и програма на повеќе фолклорни ансамбли се презентираа фолклорните 
традиции, беа прикажани и непроценливи примероци од етнографската збирка, и  
видео презентации за културата и туризмот на општината, рачно изработени 
предмети и литературното творештво кои ги доближија жителите на двата 
прекугранични региони. 

8. https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-
%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-
%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b
0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178271868875889&set=pcb.417827227
2209182  

 
Реализирана ученичка екскурзија на тема „Нашето културно наследство“ 

9. https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%
d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-
%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-
%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%9
8%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/  

 
Организиран тридневен Саем на туризам во општина Штип 

10. https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-
%d0%bd%d0%b0-d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-
%d0%b2%d0%be-d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-
%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/  

 
Патувачка презентација на општина Белица, Република Бугарија во општините 
Кочани, Виница и Делчево 

11. https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%
d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86
%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d0%b5/  

https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb/
https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb/
https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb/
https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb/
https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb/
https://eastregion.mk/2021/05/31/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb/
https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/
https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/
https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/
https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/
https://eastregion.mk/2021/07/05/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178271868875889&set=pcb.4178272272209182
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4178271868875889&set=pcb.4178272272209182
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/07/09/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/26/%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be-d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bf/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
https://eastregion.mk/2021/08/23/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/


/ 

 

 
Организиран Регионален саем за социјално претприемништво во Источен 
плански регион 

12. https://eastregion.mk/2021/11/19/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%
d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-
%d0%b7%d0%b0-
%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b
e-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8/  

 
Заради отпочнување на процесот за изработка на регионален предлог за 
потребите на Источниот плански регион, од развивање на социјални услуги, за 
видот и начинот на воспоставување на истите на 06.09.2021 година во општина 
Штип се организираше прва информативна консултативна работилница со сите 
засегнати страни од областа на социјални услуги. На истата беше и споделено 
претходно искуство од тукушто спроведениот процес во друг плански регион. На 
информативниот настан учество зедоа претставници од сите 11 (единаесет) 
општини од регионот, претставници од сите 6 (шест ) Центри за социјални 
работи/услуги, претставници од дневните центри во регионот од невладиниот 
сектор и останати заинтересирани страни. 
https://eastregion.mk/2021/09/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-
%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%
9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/ 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=271659631805587&set=a.229640822674135  
 
Реализирани обуки за јакнење на капацитетите на заинтересираните културни 
работници и претставници од јавни културни институции во регионот на повеќе 
под-теми за „Интерпретација на културното наследство“ 

13. https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%
d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-
%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/  

 
https://www.facebook.com/PoddrskaNaSocijalnitePretprijatija/photos/pcb.129347
3451132840/1293473037799548/  

 
8. Обезбедување социјална инклузивност во реализацијата на 

програмата 
 

Социјалната инклузија е процес на подобрување на условите на кои поединци и 
групи учествуваат во општеството - подобрување на способноста, можностите и 
достоинството на оние кои се загрозени врз основа на нивниот идентитет. 

Инклузијата на лицата со попреченост подразбира разбирање на односот помеѓу 
начинот на кој луѓето функционираат и како тие учествуваат во општеството и 
осигурувајќи дека сите ги имаат истите можности да учествуваат во секој аспект 
на животот најдобро што можат да ги направат своите способности и желби. 

https://eastregion.mk/2021/11/19/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://eastregion.mk/2021/11/19/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://eastregion.mk/2021/11/19/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://eastregion.mk/2021/11/19/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://eastregion.mk/2021/11/19/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://eastregion.mk/2021/09/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://eastregion.mk/2021/09/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://eastregion.mk/2021/09/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://eastregion.mk/2021/09/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://eastregion.mk/2021/09/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://www.facebook.com/photo?fbid=271659631805587&set=a.229640822674135
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://eastregion.mk/2021/03/16/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86/
https://www.facebook.com/PoddrskaNaSocijalnitePretprijatija/photos/pcb.1293473451132840/1293473037799548/
https://www.facebook.com/PoddrskaNaSocijalnitePretprijatija/photos/pcb.1293473451132840/1293473037799548/
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Вклучувањето на лицата со посебни потреби во секојдневните активности 
вклучува практики и политики дизајнирани да ги идентификуваат и отстранат 
бариерите како што се физички, комуникациски и ставови, што ја попречува 
способноста на поединците да имаат целосна партиципација во општеството, 
исто како и лицата со посебни потреби 

Ред. 
бр 

Проект /активност 
Компонента на 

социјална 
инклузивност 

индикатори 

1 
Подготовка на Мастер план за 
изградба на ски центар на 
Царев Врв 

При подготовката 
на основната 

документација 
(линиска и патна 

инфраструктура) ќе 
се води сметка за 
задоволување на 
потребите на сите 

граѓани 

Подготвен 
Мастер план 

2 
Дигитализација на општински 
услуги 

Овозможува 
пристап до 

општинските 
услуги во секое 

време од домот на 
корисникот, без да 

се грижи за 
работното време 

на општината 

Број на 
поднесени 
барања за 

добивање на 
услуга од 
социјално 

ранливи групи 

3 

Нашето заедничко минато - 
патека за заедничка иднина - 
Реконструкција со адаптација на 
Мултикултурен центар во 
Кочани 

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани, 
поттикнува 

активности за 
интеграција во 

заедницата и за 
развивање на 
креативните 
потенцијали 

Намалени 
стереотипи за 

лицата со 
попреченост 

 
Подобрена 

социјализација 
меѓу различни 

групи на граѓани 
 

Подобрено 
учество на 

различни групи 
на граѓани во 
општествени 
активности 

4 

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

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани, 
поттикнува 

активности за 
интеграција во 

заедницата и за 

Намалени 
стереотипи во 

општеството за 
лицата со 

попреченост 
 

Подобрена 
социјализација 



/ 

 

развивање на 
креативните 
потенцијали 

меѓу различни 
групи на граѓани 

 
Подобрено 
учество на 

различни групи 
на граѓани во 
општествени 
активности 

5 

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

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани, 
поттикнува 

активности за 
интеграција во 

заедницата и за 
развивање на 
креативните 
потенцијали 

Подобрено 
ментално здравје 

 
Подобрено 

физичко здравје 
 

Намалени 
стереотипи во 

општеството за 
лицата со 

попреченост 
 

Подобрена 
социјализација 
меѓу различни 

групи на граѓани 
 

Подобрено 
учество 

на различни 
групи на граѓани 
во општествени 

активности 
 

Намалена 
дискриминација 
во општеството 

6 

Културен мост низ вековите -
конзервација и реставрација на 
средновековна црква „Св. 
Власие“, археолошки локалитет 
Исар, Штип 

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани, 
поттикнува 

активности за 
интеграција во 

заедницата и за 
развивање на 
креативните 
потенцијали 

Број на 
посетители на 
изградената и 

осветлена патека 
на археолошкиот 
локалитет Исар 

7 
Рехабилитација на полски пат 
во село Вирче 

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани 

Број на 
корисници на 
полскиот пат 



/ 

 

8 

Осветлување на дел од 
магистрален пат А3 кој 
поминува низ Македонска 
Каменица 

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани 

Број на пешаци и 
возачи 

9 

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

Проектот ги 
опфаќа потребите 
на сите категории 

на граѓани 

Број на 
посетители 

Број на жители 

10 
Доградба и реконструкција на 
Дом за стари лица – Берово 

Проектот ги 
опфаќа потребите 

на старите и 
изнемоштени лица 

од регионот, 
поттикнува 

активности за 
развивање на нови 
социјални услуги 

10 нови 
корисници  

11 
Поддршка на Социјално 
претприемништво во ИПР 

Проектот 
обезбедува добра 

и услуги за 
маргинализираните 

и неразвиените 
заедници, како и 

можност за 
вработување на 
лица од ранливи 

групи граѓани 

Подобрено 
ментално здравје 

 
Подобрено 

физичко здравје 
 

Намалени 
стереотипи во 

општеството за 
лицата со 

попреченост 
 

Подобрена 
социјализација 
меѓу различни 

групи на граѓани 
 

Подобрено 
учество 

на различни 
групи на граѓани 
во општествени 

активности 
 

Намалена 
дискриминација 
во општеството 
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9. Обезбедување на родова еднаквост во реализацијата на Програмата 
 
Почитувањето и унапредувањето на родовата еднаквост како основно човеково 
право кое им овозможува на жените и мажите да го реализираат својот 
потенцијал врз основа на обезбедувањето на еднаков пристап до ресурси и 
обезбедување на еднакви можности и права за учество во општествените 
процеси, носи големи придобивки за севкупниот развој на заедниците, 
општествата и државите. 
Имајќи го предвид овој факт, начелата и принципите за еднаквите можности на 
жените и мажите кои се дефинирани во меѓународните конвенции и повелби, се 
интегрирани како посебни и хоризонтални мерки во стратешките документи на 
Организацијата на Обединетите нации, Советот на Европа и Европската Унија. Во 
нашата земја, тие се дефинирани со Уставот како највисок правен акт во 
државата и се интегрирани во националното законодавство, a исто така се 
дефинирани и во меѓународните договори коишто се ратификувани од нашата 
земја. 
Во процесот на подготовка и реализација на Програмата за развој на Источниот 
плански регион се водеше сметка во истата на транспарентен начин зедоа 
учество сите засегнати страни. 
 
 

Ред. 
бр 

Проект /активност 
Компонента на 

родова еднаквост 
индикатори 

1 
Подготовка на Мастер план за 
изградба на ски центар на 
Царев Врв 

Тимот за 
подготовка на 

Мастер планот ќе 
ја запази 
родовата 

еднаквост при 
формирањето 

Листа на 
експертски тим 

2 
Дигитализација на општински 
услуги 

Содржините ќе 
бидат користени 

еднакво и од 
мажите и од 

жените 

Листа на 
кориснички 
профили 

3 

Нашето заедничко минато - 
патека за заедничка иднина - 
Реконструкција со адаптација на 
Мултикултурен центар во 
Кочани 

Обуките за 
јакнење на 

капацитетите беа 
организирани со 
запазување на 
критериумот за 

родова еднаквост 

Листа на 
присутни лица од 
организираните 

обуки 

4 

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

Содржините ќе 
бидат користени 

еднакво и од 
мажите и од 

жените 

Подигнати 
културни 

вредности 
 

Подобрени 
социјалните 

вештини 
 

Зголемена 



/ 

 

едукација 

5 

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

Содржините ќе 
бидат користени 

еднакво и од 
мажите и од 

жените 

Подигнати 
културни 

вредности 
 

Подобрени 
социјални 
вештини 

 
Зголемена 
едукација 

6 

Културен мост низ вековите -
конзервација и реставрација на 
средновековна црква „Св. 
Власие“, археолошки локалитет 
Исар, Штип 

Обуките за 
јакнење на 

капацитетите беа 
организирани со 
запазување на 
критериумот за 

родова еднаквост 

Листа на 
присутни лица од 
организираните 

обуки 

7 
Рехабилитација на полски пат 
во село Вирче 

Подеднакво 
користење на 
патот од сите 
категории на 

граѓани 

Зголемени 
придонеси од 
земјоделски 

култури 

8 

Осветлување на дел од 
магистрален пат А3 кој 
поминува низ Македонска 
Каменица 

Подеднаква 
безбедност во 
собраќајот од 

сите категории на 
граѓани 

Намален број на 
сообраќајни 

несреќи 

9 

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

Подеднакво 
користење на 
патот од сите 
категории на 

граѓани 
Подеднакво 

користење на 
комуналната 

структура 

Зголемен број на 
туристи 

10 
Доградба и реконструкција на 
Дом за стари лица – Берово 

Подеднаков 
пристап до 

користење на 
социјалните 

услуги 

Зголемен број на 
корисници 

11 
Поддршка на Социјално 
претприемништво 

Подеднаков 
пристап до 

користење на 
услугите за 

развој и 
поддршка 

Намалени 
стереотипи во 

општеството за 
лицата со 

попреченост 
 

Подобрена 
социјализација и 

инклузија во 



/ 

 

општествениот 
живот 

 
 
10. Придонес кон заштита на животната средина во реализација на 

Програмата 
 
Во процесот на подготовка на Програмата за развој на Источниот плански регион 
се водеше сметка истата да се направи на транспарентен начин и со учество на 
сите засегнати страни. 
 
Чистата животна средина и заштитата на природните ресурси се од исклучителна 
важност и еден од клучните предуслови за понатамошен развој на Источниот 
плански регион. Како што е констатирано и во Просторниот план на Источниот 
плански регион 2013 – 2020 година (нацрт, 2016 година), Источниот плански 
регион се карактеризира со исклучително вредни природни ресурси, пејзажни и 
амбиентални вредности, кои во комбинација со разновидните културно-историски 
споменици придонесуваат овој регион да биде и туристички атрактивен.  
 
Понатаму, големиот потенцијал на природни ресурси (водотеци, геотермални 
води, биомаса), дава можност за поголемо учество на обновливите извори на 
енергија. Значи, и во следниот програмски период, кога ќе се подготвуваат и 
реализираат проекти од оваа област, користењето на природните ресурси треба 
да биде долгорочно и еколошки одржливо со усогласени политики за да се спречи 
дополнително деградација на природата. 
 
Чистата животна средина влијае кон подобрување на квалитетот на животот и 
здравјето на луѓето, така што населението и општините од овој регион своите 
активности треба да ги насочуваат кон заштита и унапредување на животната 
средина. 
 
Во Националниот план за управување со отпад на Република Северна 
Македонија идентификувани се 16 индустриски контаминирани локации - „жешки 
точки“ со утврдени влијанија врз животната средина, од кои 2 се наоѓаат во 
Источниот плански регион кои што се идентификувани со среден еколошки ризик, 
и тоа Саса - Македонска Каменица (рудник за олово и цинк) и Злетово – 
Пробиштип (рудник за олово и цинк). Двете локации зафаќаат значителна 
површина од по 280.000 m2. 
Затоа, разумното користење на ресурсите и одржување на националните 
богатства како, неодамна прогласеното заштитено подрачје на Осоговските 
Планини, природни резервати Готен, Линак, Малешево, Зрновска Река, Река 
Ломија, но и спомениците на природата Звегор, Пештера, Коњска Дупка, 
Мородвис, Мачево, Црна Топола, како и голем број села со исклучително убави 
предели, треба да бидат клучни сегменти за здрава животна средина. 
 

Ред. 
бр 

Проект /активност 
Компонента на 
унапредување 

на Ж.С 
индикатори 

1 
Подготовка на Мастер план за 
изградба на ски центар на 
Царев Врв 

Изработка на 
планска 

документација 

 
Извештај за 

влијание врз ЖС 



/ 

 

согласно ЗЗП и 
ЗП во регионот 

 
Планирање на 

просторот 
соодветно на 

условите 
 

Планирање со 
технологии кои 

имаат намалено 
дејство на ЖС 

2 
Дигитализација на општински 
услуги 

Модернизација 
на општински 

услуги 

Помал обем на 
печатени 

материјали 
 

Намалено 
количество отпад 

 

3 

Нашето заедничко минато - 
патека за заедничка иднина - 
Реконструкција со адаптација на 
Мултикултурен центар во 
Кочани 

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

ЖС 

Поставена ЕЕ 
фасада за 
заштеда на 

енергија 
 

Поставени ЕЕ 
светилки за 

осветлување 

4 

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

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

ЖС 

Поставена ЕЕ 
фасада за 
заштеда на 

енергија 
 

Поставени ЕЕ 
светилки за 

осветлување 

5 

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

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

ЖС 

Поставено ЕЕ 
осветлување 

 
Користени 
еколошки 

материјали при 
вградување 

6 

Културен мост низ вековите -
конзервација и реставрација на 
средновековна црква „Св. 
Власие“, археолошки локалитет 
Исар, Штип 

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

ЖС 

Конзервирана 
црква и 

изградена патека 
со природни 
материјали 

7 
Рехабилитација на полски пат 
во село Вирче 

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

Користење на 
природни 

материјали 



/ 

 

ЖС 

8 

Осветлување на дел од 
магистрален пат А3 кој 
поминува низ Македонска 
Каменица 

Намалена 
потрошувачка на 

енергија 

Заштеда на ел. 
Енергија. 

Поставено 
енегетско 
ефикасни 
светилки 

9 

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

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

ЖС 

Користени 
еколошки 

материјали при 
вградување 

10 
Доградба и реконструкција на 
Дом за стари лица – Берово 

Употребени 
градежни 

материјали кои 
не ја загадуваат 

ЖС 

Користени 
еколошки 

материјали при 
вградување 

11 
Поддршка на Социјално 
претприемништво 

Планирање со 
технологии кои 

имаат намалено 
дејство на ЖС 

Информирани 
корисници за 

мерки за заштита 
на ЖС 

 
 
11. Придонес кон дигитализација во реализација на програмата 
 
Дигитализација е процес на претворање на информации во дигитален (т.е. 
компјутерски читлив) формат. Програмата за развој на источниот плански регион 
е целосно дигитализирана и стата е поставена на веб страната на Центарот. 
Реализирањето на самата програма односно проектите кои произлегуваат од неа 
се одвиваат делумно дигитализирано со цел во иднина целосно дигитализирање 
на сите нејзини можни делови. 
 

Ред. 
бр 

Проект /активност 
Компонента на 
дигитализација 

индикатори 

1 
Подготовка на Мастер план за 
изградба на ски центар на 
Царев Врв 

Нема компонента 
на 

дигитализација 
/ 

2 
Дигитализација на општински 
услуги 

Софтверско 
решение за 

поднесување на 
барања и 

реализација на 
процесот за 

општински услуги 

Модернизирани 
јавни услуги 

 
Подигната 

компјутерска 
писменост на 
населението 

3 

Нашето заедничко минато - 
патека за заедничка иднина - 
Реконструкција со адаптација на 
Мултикултурен центар во 
Кочани 

Интернет страна 
за информирање 
на пошироката 

јавност за 
проектните 
резултати и 

активности со 

Изработена веб 
страна 

 
Подигната 

компјутерска 
писменост на 
населението 



/ 

 

форум за 
споделување на 
мислења и идеи 

4 

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

Нема компонента 
на 

дигитализација 
/ 

5 

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

Нема компонента 
на 

дигитализација 
/ 

6 

Културен мост низ вековите -
конзервација и реставрација на 
средновековна црква „Св. 
Власие“, археолошки локалитет 
Исар, Штип 

Интернет страна 
за информирање 
на пошироката 

јавност за 
проектните 
резултати и 

активности со 
форум за 

споделување на 
мислења и идеи 

Изработена веб 
страна 

 
Подигната 

компјутерска 
писменост на 
населението 

7 
Рехабилитација на полски пат 
во село Вирче 

- 
Поставен во АКН 

8 

Осветлување на дел од 
магистрален пат А3 кој 
поминува низ Македонска 
Каменица 

Дигитално 
контролирање на 

вклучување и 
исклучување 

Поставен во АКН 

9 

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

Изработен проект 
на изведена 
состојба во 

дигитална форма 
Поставен во АКН 

10 
Доградба и реконструкција на 
Дом за стари лица – Берово 

Изработен проект 
на изведена 
состојба во 

дигитална форма 

Поставен во АКН 

11 
Поддршка на Социјално 
претприемништво 

Интернет страна 
за информирање 
на пошироката 

јавност за 
проектните 
активности 

Едукација на 
крајни корисници 
за користење на 

ИТ алатки 

 
12. Извештај за финансиското работење на Центарот за развој на 

Источен плански регион 
 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Основна сметка: 880006116678918 
EДБ: 4029008502164 



/ 

 

МБ:  6362800 
                                                                                              (во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2020 2021 

1. 
Пренесен вишок на приходи од 
претходни години 

35.703.484,00 32.208.362,00 

2. 
Трансфер на средства од 
општините за тековно работење 
на Центарот 

1.917.983,00 1.264.920,00 

3. 
Трансфер на средства од МЛС 
согласно Договорот за соработка 

1.200.000,00 1.235.000,00 

4. 
Трансфер на средства од МЛС 
согласно договорот за  Бизнис 
Центарот 

250.000,00 283.333,00 

5. 
Приходи од менаџирање на 
проекти МЛС-БРР 

1.200.000,00 939.950,00 

6. 
Трансфер на средства за 
реализација на проекти МЛС-БРР 

29.800.000,00 22.186.606,00 

7. 
Трансфер на средства за 
кофинансирање на проекти од 
општините  

15.866.112,00 16.830.529,00 

8. 
Трансфер на средства од МЗШВ 
за реализација на проекти 

1.669.784,00  

9. 
Трансфер на средства од 
АФПЗРР за реализација на 
проекти 

- 23.323.463,00 

10. 
Приходи од менаџирање на 
проекти, SDC, CBC, EУ 

1.298.087,00 1.047.354,00 

11. 
Приходи од ПЗПМ – 2 (за едно 
лице)  

469.600,00 - 

12. 

Останати приходи 
(наплата на 
гаранција, наплата на штета, и 
сл.) 

2.556.649,00 145.488.00 

 ВКУПНО: 91.931.699,00 99.465.005,00 

 

                                                                                              (во денари) 

Ред. 
бр. 

РАСХОДИ 2020 2021 

1. Бруто плати и надоместоци 4.575.898,00 4.381.571,00 

2. 
Патни и дневни расходи во земјата 
и странство 

52.817,00 80.685,00 

3. 
Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт 

188.318,00 167.173,00 

4. Горива и масла 45.753,00 79.376,00 

5. 
Прехранбени продукти, хигиенски 
средства 

33.773,00 26.396,00 



/ 

 

6. 
Регистрација и осигурување на 
возило, опрема и патничко 
осигурување 

30.725,00 31.363,00 

7. Поправка и одржување на возило 750,00 2.050,00 

8. Сметководствени услуги 129.282,00 161.670,00 

9. Договорни услуги 811.994,00 326.677,00 

10. Други оперативни расходи 350.387,00 581.896,00 

11. 
Финансирање на нови програми и 
подпрограми (проекти) 

52.469.623,00 51.059.422,00 

12. Купување на опрема 1.034.017,00 31.900,00 

 ВКУПНО: 59.723.337,00 56.930.179,00 

 
Пренесен вишок на приходи во 
наредна година 

32.208.362,00 42.534.826,00 



/ 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 
ФАЗА 2  

Сметка на проектот: 8800061166785D2  
ЕДБ: 4044017100140  
MБ: 6362800 

                                                                                                   (во денари) 
Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2020 2021 

 
1. 

Пренесени средства од претходна 
година 

239.591,00 790.599,00 

2. 
Трансфери на средства од Фармахем 
за реализација на проектни активности 

3.592.473,00 - 

 ВКУПНО: 3.832.064,00 790.599,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 3.041.465,00 550.400,00 

2. Повраток на средства  - 240.199,00 

 ВКУПНО: 3.041.465,00 790.599,00 

 За пренос во наредна година 790.599,00 - 

                                                                                                     (во денари) 

НАШЕТО ЗАЕДНИЧКО МИНАТО – ПАТЕКА ЗА ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА 

Сметка на проектот: 8800061166785F1  
ЕДБ: 4080019128413  
MБ: 6362800  
                                                                                                            (во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2020 2021 

1. 
Пренесено салдо од претходна 
година 

2.818.085,00 412.818,00 

2. IPA CBC BG_MK 1.963.944,00 10.545.926,00 

3. 
Средства од национално 
кофинансирање 

277.167,00 1.361.671,00 

4. Трансфер на средства од ЦРИПР 1.500.000,00 - 

5. Трансфер на средства од о. Кочани 4.000,000,00 - 

 ВКУПНО: 10.582.291,00 12.320.415,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 9.768.278,00 7.481.015,00 

2. 
Трансфер на средства кон ПП2-
партнер 

401.195,00 2.675.739,00 

 ВКУПНО: 10.169.473,00 10.156.754,00 
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 За пренос во наредна година 412.818,00 2.163.661,00 

КУЛТУРЕН МОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ 

Сметка на проектот: 8800061166785G6 
ЕДБ: 4080019129100  
MБ: 6362800  

                                                                                                   (во денари) 
Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2020 2021 

1. Пренесено салдо од претходна година 914.620,00 785.367,00 

2. IPA CBC BG_MK 2.699.693,00 3.983.241,00 

3. 
Средства од национално 
кофинансирање 

480.261,00 708.202,00 

4. Трансфер на средства од ЦРИПР 2.000.000,00 - 

 ВКУПНО: 6.094.574,00 5.476.810,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 5.309.207,00 5.288.018,00 

 ВКУПНО: 5.309.207,00 5.288.018,00 

 За пренос во наредна година 785.367,00 188.792,00 

ОДРЖЛИВ И ИНКЛУЗИВЕН РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ – ФАЗА 1 

Сметка на проектот: 8800061166785G6 
ЕДБ: 4080019129100  
MБ: 6362800  
                                                                                                            (во денари) 

Ред. 
бр. 

ПРИХОДИ 2020 2021 

1. 
Пренесено салдо од претходна 
година 

3.185.922,00 4.207.307,00 

2. МЛС-SDC 6.127.735,00 8.309.422,00 

 ВКУПНО: 9.313.657,00 12.516.729,00 

 РАСХОДИ   

1. Реализирани проектни активности 5.106.350,00 12.516.729,00 

 ВКУПНО: 5.106.350,00 12.516.729,00 

 За пренос во наредна година 4.207.307,00 - 

 
 
 
 
 
 
 



/ 

 

13. Организација и раководење  

 
 
 
 
 
 
Преглед (Работна карта) на работните места во Центар за развој на Источен 
плански регион: 

 
Директор на Центар за развој на Источен плански регион  
 

1. Одделение за стратешко планирање и имплементација на проекти, 
поддршка на бизнис секторот и информатичко комуникациска 
технологија 

1.1. Раководител на одделение за стратешко планирање и имплементација 
на проекти, поддршка на бизнис секторот и информатичко 
комуникациска технологија  

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
1.2. Координатор за стратешко планирање и регионален развој  

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

4 3 извршители на неопределено време 

 
1.3. Координатор за регионален развој и инвестициски проекти   

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
 

 
Директор на Центар 
за развој на Источен 

плански регион 

Одделение за 
стратешко 

планирање и 
имплементација на 
проекти, поддршка 
на бизнис секторот 

и информатичко 
комуникациска 

технологија 

Одделение за 
нормативно-правни 

и општи работи и 
управување со 

човечки ресурси 

 

Одделение за jавни 
набавки 
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1.4. Соработник за поддршка на бизнис секторот, регионален развој и 
информатичко комуникациска технологија  

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
2. Одделение за нормативно-правни работи, општи работи и управување 

со човечки ресурси 
2.1. Раководител на одделение за нормативно-правни работи, општи работи 

и управување со човечки ресурси  

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
2.2. Координатор за нормативно-правни и општи работи и управување со 

човечки ресурси  

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 1 извршител на неопределено време 

 
2.3. Соработник за административни работи  

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
2.4. Хигиеничар/ка   

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
3. Одделение за jавни набавки 
3.1. Раководител на одделение за јавни набавки 

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 / 

 
3.2. Координатор за jавни набавки    

Систематизирани работни места Пополнети работни места 

1 1 извршител на неопределено време 
 

 

Преглед на пополнети работни места по организациски облици: 

Организациски облик Звање и работно место 

Одделение за нормативно-правни 
работи, општи работи и управување 
со човечки ресурси 
 

Стекнато образование: Дипломиран правник - 
VII/1 степен 
Звање: Координатор  
Работно место: Координатор за нормативно-
правни и општи работи и управување со 
човечки ресурси 

Одделение за стратешко планирање 
и имплементација на проекти, 
поддршка на бизнис секторот и 
информатичко комуникациска 

Стекнато образование: Дипломиран инженер 
геолог - VII/1 степен 
Звање: Координатор  
Работно место: Координатор за стратешко 
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технологија  планирање и регионален развој 

Одделение за стратешко планирање 
и имплементација на проекти, 
поддршка на бизнис секторот и 
информатичко комуникациска 
технологија  

Стекнато образование: Магистер по Јавна 
Администација – VII/2 степен 
Звање: Координатор  
Работно место: Координатор за стратешко 
планирање и регионален развој 

Одделение за стратешко планирање 
и имплементација на проекти, 
поддршка на бизнис секторот и 
информатичко комуникациска 
технологија  
Координатор за стратешко 
планирање и регионален развој 

Стекнато образование: Магистер по 
меѓународен туризам – VII A степен 
Звање: Координатор  
Работно место: Координатор за стратешко 
планирање и регионален развој 

Одделение за јавни набавки 
 

Стекнато образование: Дипломиран правник - 
VII/1 степен 
Звање: Координатор  
Работно место: Координатор за јавни набавки 

 
Во текот на 2021 година за период од 01.01.2021 година заклучно со 

31.12.2021 година имаше и: 

- 1 лице вработено на определено работно време  
Работно место: Координатор за одржив развој и поддршка на приватен сектор за 
кое работните задачи се определени или опишани во утврдените активности за 
Регионален Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни 
претпријатија во рамките на Центар за развој на Источен плански регион 
Стекнато образование: Магистер по информатички науки – Информациони 
системи и технологии 
 

- 1 лице привремен агенциски работник  
Работно место: Проектен координатор на Проектот ,,Културен мост низ вековите” 
Стекнато образование: Високо 
 

- 1 лице со Договор на дело 
Функција: Финансиски координатор на проектот „Културен мост низ вековите“ 
Стекнато образование: Високо 

 
- 1 лице со Договор за интелектуални услуги  

Функција: проект менаџер на проектот „Нашето заедничко минато – патека за 
заедничка иднина“ 
Стекнато образование: Високо 
 

- 1 лице со Договор за интелектуални услуги  
Функција: сметководител на проектот „Нашето заедничко минато – патека за 
заедничка иднина“ 
Стекнато образование: Високо 
 
 



/ 

 

Податоци за национална припадност, степен на образование, полова 

структура и тип на работен ангажман на вкупно ангажиран персонал, 

вклучително и одговорното лице на институцијата 

Вкупен број на ангажиран персонал = 11 лица  

Образование 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национална 
припадност 

Поло
ва 
струк
тура 

Вработ
ени на 
неопре
делено 
работн
о 
време 

Врабо
тени 
на 
опред
елено 
работ
но 
време 

Со 
ма
нда
т 

Догов
орен 
ангаж
ман 
врзан 
за 
реали
зација 
на 
одред
ен 
проек
т 

Вис
око 

Ви
шо 

Сре
дно 

Осн
овн
о 

Маке
донц
и 

Алб
анц
и 

Др
уг
о 

м ж 

11    11   3 8 5 1 1 4  
(од 
кои 
едно 
лице 
ангаж
ирано 
како 
привр
емен 
агенци
ски 
работ
ник 
преку 
ПАВ) 

 
Напомена: Не се внесени податоци за ангажирани лица со договор кои не 
спаѓаат во категориите вработени на неопределено/определено работно 
време и договорен ангажман врзан за реализација на одреден проект, како 
на пример договор за вршење на хигиенски услуги. 
 
Обуки: 

- Учество на работилница за заштита на правото на слободен пристап до 

информации од јавен карактер; 

- Учество на работилници за изработка на територијална стратегија за 

интегрирани мерки кои ќе бидат финансирани од програмата ИНТЕРЕГ 

ИПА 2021-2027 помеѓу Р. Бугарија и Р. С. Македонија; 

- Учество на онлајн обука за регионален развој во организација на JICA и 

JICE 19.02-09.03.2021 година; 

- Учество на онлајн работилница за искуствата во аеро загадувањето 

презентирано од јапонски експерти одржана на 11.03.2021 година;  
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- Учество на онлајн работилница за искуствата на Кина со аеро загадување 

од 22.03-03.04.2021 година; 

- Учество на онлајн работилница за Геодиверзитет, одржана на 23.04.2021 

година; 

- На 26.05.2021 година, учество на работилница за софтверот СИРЕРА; 

- Од 2-16.06.2021 година учество на серија обуки за социјално 

претприемништво; 

- На 10.06.2021 учество на работилница за планирачки активности за развој 

на агротуризам во Источен плански регион; 

- Работилница на тема „Пост-КОВИД: општините како двигатели за 

одржливиот развој“ одржана на 20.08.2021 во х. Оаза – Штип, промоција на 

отворениот повик за аплицирање на предлог-проекти УНДП и БРР;  

- На 16.09.2021 година, учество на обука за “Интерни контроли и нивна 

оценка”; 

- Работилница на Локален економски социјален совет на општина Штип  на 

тема: Социо-економската состојба во Штип во време на пандемија одржана 

на 23.09.2021 година; 

- Учество на работилница одржана во х. Бриони – Штип, на 26.11.2021 

година од проектот „Зајакнување на институционалните и технички 

капацитети за подобрување на транспарентноста за климатски промени“. 

 

Одржани 5 (пет) Седници на Совет за развој на Источен плански регион: 

1) XXI Седница одржана на ден 31.03.2021 година. На седницата беа 

донесени: 

• Одлука за преотстапување на објект ,,Партерно уредување со поставување 
на урбана опрема на Црнодолски водопади – општина Пехчево”; 

• Одлука за преотстапување на изграден објект ,,Пристапен пат од с.Оризари 
до манастир Пресвета Богородица –  туристичка населба Добра Вода, 
општина Кочани”; 

• Одлука за преотстапување на изграден објект ,,А.Б. платформа за 
паркирање на река Отиња во Штип”; 

• Одлука за преотстапување на изграден објект ,,Пристапен пат: 
Долнополски пат (втора фаза) КП 5314 КО Спанчево вон град во должина 
од 580 м - општина Чешиново – Облешево”; 
 

• Одлука за преотстапување на изграден објект ,,Пристапен полски земјен 
пат КО Зрновци – КО Виница со должина од 1500 м – општина Зрновци”; 

• Одлука за преотстапување на реконструирани објекти ,,Ски лифтови на 
Пониква (ски лифт бр.1 и ски лифт бр.3)”; 

• Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот 
за развој на Источен плански регион за 2020 година; 

• Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршната 
сметка на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2020 година;  

• Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршната 
сметка на Проектот ,,Програма за зачувување на природата во Македонија 
– фаза 2”  за 2020 година; 

• Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршната 
сметка на Проектот ,,Одржив и инклузивен рамномерен регионален развој  - 
I фаза на спроведување” за 2020 година; 
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• Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршната 
сметка на Проектот ,,Културен мост низ вековите”  за 2020 година; 

• Одлука за давање на позитивно мислење и усвојување на завршната 
сметка на Проектот ,,Нашето заедничко минато - патека за заедничка 
иднина” за 2020 година; 

• Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 (која се 
применуваше и во 2020 година) за 2020 година. 

2) XXII Седница одржана на ден 02.06.2021 година На седницата беа 

донесени: 

• Одлука за назначување на координатор на активностите за развој на ски 
туризмот и изградба на ски центар Царев Врв - Осоговски планини;  

• Одлука за кофинансирање на работата на Центарот за развој на Источен 
плански регион 

• Одлука за преотстапување на реконструираниот и адаптиран објект 
,,Мултикултурен Центар во Кочани“; 

 

3) XXIII Седница, одржана на ден 29.06.2021 година. На седницата беа 

донесени: 

• Одлука за преотстапување на дограден и реконструиран објект ,,Дом за 
стари лица - Берово“; 

• Дадена е Информација во врска со обврската на Советите на општините за 

донесување на Одлука за изменување и дополнување усогласување со 
Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ 

бр.24/2021) на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот 
плански регион и донесување на Пречистен текст на Одлуката за 
основање; 

• Деловник за работа на Советот за развој на Источен плански регион; 
 

4) Конститутивна Седница на Советот за развој на Источен плански регион, 
одржана на ден 19.11.2021 година. На седницата беа донесени: 

• Одлука за избор на Комисија за верификација на мандатите на членовите 
на Советот за развој на Источен плански регион; 

• Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот за развој 
на Источен плански регион; 

• Одлука за избор на Претседател на Советот за развој на Источен плански 
регион; 

• Одлука за отпочнување на постапка за избор на претставник од бизнис 
заедницата за член во Советот за развој на Источен плански регион, со 
мандат од 4 (четири) години; 

• Одлука за распишување на Јавен повик за избор на член во Советот за 
развој на Источен плански регион - претставник од здруженијата, со мандат 
од 4 (четири) години. 

 
5) Втора Седница, одржана на ден 24.12.2021 година. На Седницата беа 

донесени: 

• Одлука за верификација на мандат на член во Советот за развој на 
Источен плански регион - претставник од бизнис заедницата;  
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• Годишниот Акционен план за 2022 година за спроведување на Програмата 
за развој на Источниот плански регион 2021-2026; 

• Одлука за усвојување на Финансиски план на Центарот за развој на 
Источен плански регион за 2022 година;  

• Одлука за преотстапување на конзервиран и реставриран објект 
„Средновековна Црква „Св. Власие“, Археолошки локалитет – ИСАР, Штип”; 

• Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за внатрешна 
организација на Центар за развој на Источен плански регион; 

• Одлука за давање на позитивно мислење по Предлог - Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во Центарот за развој на Источен плански регион;  

• Правилник за плати и надоместоци на вработените во Центарот за развој 
на Источниот плански регион; 

• Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите 
на вработените во стручната служба на Центар за развој на Источен 
плански регион; 

 
Други активности 

- На ден 04.05.2021 година одржана Седница на Меѓуопштинскиот одбор за 
управување со отпад во Источен плански регион за донесување на одлуки 
за избор на Претседател, Одлука за формирање на заедничко Јавно 
претпријатие со ЦРСИПР како и членови на различни комисии и тела. 

 
- На ден 24.12.2021 година е одржана Конститутивна Седница на Советот за 

социјална заштита на Источен плански регион. На Седницата се донесени. 

• Одлука за Конституирање на Советот за социјална заштита на Источен 
плански регион 

• Деловник за работа на Советот за социјална заштита на Источен 
плански регион 

• Одлука за избор на Претседател на Советот за социјална заштита на 
Источен плански регион 

• Одлука за усвојување нам Предлог за потребата од развивање на 

социјални услуги во планскиот регион, видот и начинот на 

воспоставување на услугите.  

 
14. Предлози и сугестии до клучните чинители на политиката за 

рамномерен регионален развој 
 
 
14.3. Предлози и сугестии до Советот за рамномерен регионален развој 
Годишната листа на приоритетни проекти е резултат од спроведени процеси на 
регионални форуми, теренска анализа и усвоена со Одлука од страна на Советот 
за развој на планскиот регион.  
Бараме, Советот за рамномерен регионален развој да го почитува утврдениот 
приоритет на регионот од Одлуката.  
 
14.4. Предлози и сугестии до Министерството за локална самоуправа 



/ 

 

Да се продолжи со заложбите за почитување на одредбите од ЗРРР за 
издвојување на средства во висина од најмалку 1% од БДП. 
Да се изработи анализа и да се донесе нова Одлука за опредување на подрачјата 
со специфични развојни потреби, бидејќи важноста на Одлуката е за период 2014-
2018 година. 
Годишната листа на приоритетни проекти е резултат од спроведени процеси на 
регионални форуми, теренска анализа и усвоена со Одлука од страна на Советот 
за развој на планскиот регион.  
Бараме, Комисијата за отценување на предлог-проектите за развој на планските 
региони  да го почитува утврдениот приоритет од страна Советот за развој на 
Источен плански регион. 
 
14.5. Предлози и сугестии до Биро за редионален развој 
Годишната листа на приоритетни проекти е резултат од спроведени процеси на 
регионални форуми, теренска анализа и усвоена со Одлука од страна на Советот 
за развој на планскиот регион.  
Бараме, претставникот, член во комисијата за отценување на предлог-проектите 
да го почитува утврдениот приоритет од страна Советот за развој на Источен 
плански регион. 
 
14.6. Предлози и сугестии до линиските министерства во однос на 

реализацијата на одделни ресорни програми 
Да се почитува коефициентот за степен на развиеност на планските региони при 
реализација на програмите на линиските министерства, како и да се почитува 
годишниот општински развоен индекс во рамки на еден плански регион со цел да 
не се продлабочуваат разликите во однос на развиеноста помеѓу регионите и 
внатре во еден плански регион. 
 
14.7. Предлози и сугестии до Советите на Општините во Источен 

плански регион 
Членовите на Советите на општините да бидат вклучени во процесите на 
спроведување на регионални форуми како и во останати планирачки работилници 
во регионот. 
 
 
Составен дел на наративниот Годишен  извештај за спроведување на Програмата 
за развој на Источен плански регион (2021-2026) за 2021 година е табеларниот 
приказ на реализираните проекти во 2021 година. 
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А. Табеларен приказ на реализацијата на проектите и активностите во 
функција на реализацијата на Програмата за развој на Источен плански 
регион, каде, носител е Центарот за развој на Источен плански регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

1.1.1. Идентификување на 
сектори со конкурентска 
предност и спроведување на 
процес за паметна 
специјализација
1.1.2. Промоција на регионот, 
неговите конкурентски 
предности и инвестициски 
можности

1.1.3. Подобрување на 
инвестициската клима и 
овозможување на погодности 
за домашни инвеститори

1.1.4. Вмрежување на 
релевантните регионални, 
локални и национални 
институции за привлекување 
на домашни и странски 
инвестиции во ТИРЗ и 
општинските зони

1.2.1. Воведување на нови 
технологии и иновации во 
претријатијата;

„Кофинансирани грантови за 
новоосновани трговски друштва 
старт-ап и спин оф“.

ФИТР ФИТР, ЦРИПР Претпријатија од МКД Обезбедена 
финансиска помош,

Ко-финансирани грантови за 
комерцијализација на иновации.

ФИТР ФИТР, ЦРИПР Претпријатија од МКД Финансирани 4 
претпријатија

1.2.2. Зајакнување на 
капацитетот на 
претпријатијата за пристап до 
фондовите за подобрување 
на конкурентноста и 
иновацискиот потенцијал;

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион
 СЦ 1.Развој на конкурентна и иновативна регионална економија, преку осовременување на инфраструктурата, привлекување на инвестиции и работна сила 

прилагодена на потребите на пазарот на трудот
1.1.Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции во сектори со конкурентска предност

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

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

1.2.4. Заштита и брендирање 
на производи препознатливи 
за регионот

1.2.5. Зголемување на 
извозот и подобрување на 
конкурентноста на извозно 
ориентираните претпријатија;

1.2.6. Поддршка на бизнис 
секторот за справување со 
последиците од пандемијата 
ковид-19.

Пост-КОВИД: општините како 
двигатели за одржливиот развој“ 

УНДП, БРР, ЦРИПР Претпријатија од ИПР Промовиран отворениот 
повик за аплицирање на 
предлог-проекти УНДП 
и БРР

1.3.1. Подобрување на 
деловното опкружување за 
старт-апи и 
претприемништво;
1.3.2. Поддршка за 
претприемнички активности и 
самовработување на млади, 
жени и ранливи групи; 

1.3.3. Потикнување на 
вработување на лица со 
низок степен на образование;

1.3.3. Потикнување на 
вработување на лица со 
низок степен на образование;

1.3.4. Подобрување на 
искористеноста на 
природните и културно 
историските знаменитости за 
нови услужни бизниси;

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

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

1.3.6. Стимулирање на 
социјално претприемништво;

1.3.7. Промовирање на 
родова еднаквост и следење 
на претприемничката 
активност според пол.

1.4.1. Изработка на студии, 
просторно - урбанистичка и 
техничка документација;

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

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

Осветлување на дел од 
магистрален пат А3 кој поминува 
низ Македонска Каменица

МЛС-БРР Улично осветлување 10.388.054,00 ЦРИПР, општина 
Македонска Каменица

ЈПДП, жители на 
Македонска Каменица, 
возачи

Склучен Договор за 
финансирање

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

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

МЛС-БРР Комунална 
инфраструктура

10.054.560,00 ЦРИПР, општини Берово и 
Пробиштип

Туристи, жители на 
општините Берово и 
Пехчево

Склучен Договор за 
финансирање

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

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

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

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

1.4.4. Гасификација и 
подобрување на енергетската 
инфраструктура;

1.4.5. Подобрување на 
транспортните услуги
1.4.6. Промовирање на 
„паметни“ смарт општини и 
подобра дигитална 
поврзаност

Дигитализација на општинските 
услуги 

UNDP Пост-КОВИД: општините 
како двигатели на 
одржливиот развој

                 2.700.000,00      Програмата за развој на 
Обединети Нации (УНДП) 
во соработка со Бирото за 
регионален развој и 
Министерството за локална 
самоуправа, УНДП и 
Центарот за развој на 
Источен плански регион

11 општини од ИПР функциопнални 6 
модули за 
дигитализација на 
општините

1.4.7. Заштита од 
елементарни непогоди.

1.5.2. Формирање на  економско-
социјални совети во општините и 
на ниво на регион;

1.5.3. Унапредување на родовата 
еднаквост при вработувањето 
преку стимулативни практики и 
можности за вклучување на 
пазарот на трудот на млади, жени, 
лица со ниско образование или 
долгорочно невработени

1.5.4. Намалување на работната 
сила во неформалниот сектор и 
поттикнување на 
самовработувањето
1.5.5. Поврзување на потребите 
на бизнисите и понудата на 
заинтересирани ученици од 
средното и високото образование

1.5.6. Развивање иновативни 
програми за преквалификација и 
доквалификација на вработените 
со практична работа на 
воведените нови технологии во 
деловните субјекти; 

1.5.7. Промовирање на практична 
работа и волонтирање во 
претпријатијата; 

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

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



1.5.8. Зголемување на 
продуктивноста на работната 
сила



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.1.1. Креирање на 
регионални и локални 
партнерства за социјална 
заштита;

Поддршка на Социјално 
претприемништво

Барка 366.000,00 ЦРИПР, Барка, МЛС, МТСП Жители на ИПР, МТСП Организиран Саен
Претставени 20 
социјални претпријатија

2.1.2. Подготовка на регионален и 
општински социјални планови;

2.1.3. Зајакнување на 
капацитетите на вработените 
во општините за развој на 
образованието и социјалната 
заштита;

2.1.4. Унапредување на 
капацитетите на социјалните 
установи и подобро 
таргетирање на социјално 
ранливите категории;

2.1.5. Зајакнување на човечки 
ресурси за образовни и лични 
асистенти за ранливи групи;

2.1.6. Подобро 
искористување на домашни и 
меѓународни фондови за 
образование и социјална 
заштита.

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

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

2.2. Создавање услови за квалитетно образование

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

2.1.Зајакнување на капацитетите за образование и социјална заштита



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.2.2. Зголемување на 
опфатот на деца во 
предучилишно образование;

2.2.3. Подобрување на 
условите и квалитет на 
образование;
2.2.3. Подобрување на 
условите и квалитет на 
образование;
2.2.4. Воведување на нови 
стручни профили во средните 
училишта согласно потребите 
на локалната бизнис 
заедница и зајакнување на 
капацитетите на вработените 
во училиштата;

2.2.5. Подобрување на 
условите и капацитетите на 
училиштата за инклузивно 
образование за децата со 
посебни образовни потреби;

2.2.6. Формирање на 
регионални центри за стручно
образование и обука

2.2.7. Промовирање 
образованието на возрасни;

2.2.8. Подобрување на 
дигитални вештини и 
употреба на е-алатки во 
образованието;

2.2.8. Подобрување на 
дигитални вештини и 
употреба на е-алатки во 
образованието;

2.2.9. Поддршка за 
апликативните научно-
истражувачки активности во 
високото образование.

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.2.10 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 

2.3.1. Подобрување на 
сместувањето и грижата за 
стари лица;
2.3.2. Подобрување на 
покриеноста со установи и 
услуги за социјална заштита;
2.3.2. Подобрување на 
покриеноста со установи и 
услуги за социјална заштита;

2.3.3. Воспоставување на 
мобилни социјални услуги;
2.3.4. Децентрализација и 
деинстутуционализација на 
социјалните услуги за 
ранливи категории;
2.3.5. Подобрување на 
пристапот за сите во јавните 
установи во регионот

2.3.6. Формирање на дневни 
центри за ранливи групи;

2.3.6. Формирање на дневни 
центри за ранливи групи;

2.3.7. Формирање на шелтер 
центри за жртви на родово 
засновано насилство.

2.3.8. Поттикнување на 
социјална инклузија на лица 
со атипичен развој и 
попреченост

2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.4.1. Подобрување на 
условите во здравствените 
објекти;
2.4.2. Подобрување на 
здравствените услуги;
2.4.3. Подобрување на 
пристапот до здравствена 
заштита на ранливите групи 
со фокус на жени и деца од 
руралните средини;

2.4.4. Здравствени и 
социјални придобивки од 
спортски активности;
2.4.5. Воспоставување на 
инфраструктура и услуги за 
згрижување на кучиња 
скитници.

Приоритет 2.4: Подобрување на условите во здравствените установи во регионот



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

3.1.1. Воспоставување на 
регионално управување со 
отпадот 

Седница на Меѓуопштинскиот 
одбор за управување со отпад во 
Источен плански регион

ЦРИПР, МЖСПП, општини 
од ИПР и Свети Николе

Граѓаните на ИПР Избран Претседател, 
Донесена одлука за 
формирање на 
заедничко Јавно 
претпријатие со 
ЦРСИПР

3.1.2. Затворање на диви 
депонии
3.1.3. Селектирање, 
рециклирање и повторна 
употреба на отпадот

Систем за управување со 
пластичен отпад

ГИЗ ГИЗ, ЦРИПР, општина Штип 
и Македонска Каменица

Жителите на Штип и 
Македонска каменица

Запознаени 10 
чинители,
Подготвена апликација 
за Втора фаза 

3.1.4. Преработка на отпад

3.1.5. Подигнување на свеста 
и обука за правилно 
управување со отпадот

3.1.6. Поддршка за пилот 
проекти за циркуларна и 
зелена економија.

3.2.1. Воспоставување на 
мрежа на заштитени подрачја

3.2.2. Донесување и 
спроведување на планови за 
управување со заштитени 
подрачја

3.2.3. Прогласување на 
Малешево за заштитени 
подрачја

3.2.4. Подготовка на локални 
планови за биолошка 
разновидност

3.2.5. Подигнување на свеста 
и обука за вредноста на 
заштитени подрачја и 
биодиверзитетот

СЦ.3 Одржливо управување со животната средина и природните ресурси
3.1. Интегриран систем за управување со отпадот и промоција на циркуларна економија

3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на биодиверзитетот



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

3.3.1. Воспоставување на 
регионален систем за 
мониторинг на воздух
3.3.2. Регулација на речни 
корита
3.3.3. Заштита на површински 
и подземни води

3.3.4. Рационално 
искористување на водните 
ресурси
3.3.5. Санирање на жешки 
еколошки и индустриски 
точки
3.3.6 Подигнување на свеста 
и обука за заштита на 
воздухот, водата и почвата;

3.3.7 Обезбедување еднакво 
учество на жените и мажите 
во процесите на креирање 
политики и носење на одлуки 
во општинските, 
меѓуопштинските и 
регионалните тела за 
прашања поврзани со 
заштитата на животната 
средина

3.4.1. Подготовка на 
регионална стратегија за 
климатски промени
3.4.2. Подготовка на 
регионален и локални 
планови за ублажување на 
последиците од климатските 
промени

3.4.3. Воведување на 
формално и неформално 
образование за климатските 
промени

3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата

3.4. Справување со последиците од климатските промени



3.4.4. Интегрирано 
управување со шумите

Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

3.4.5. Одржливо управување 
со жетвени остатоци

3.5.1. Подготовка на студии 
за искористување на 
потенцијалите на ЕЕ и ОИЕ

3.5.2. Регионална програма 
за искористување на ЕЕ и 
ОИЕ

3.5.3. Подигнување на свеста 
и обука за ЕЕ и ОИЕ

3.5.4. Поттикнување на 
иновативни модели за 
користење на ОИЕ.

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

3.4. Справување со последиците од климатските промени



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

4.1.1. Подготовка на студии и 
анализи за модернизација на 
земјоделското производство

4.1.2. Воведување на 
иновативни и добри 
земјоделски практики
4.1.3. Воведување на 
стандарди во земјоделското 
производство и преработките

4.1.4. Поттикнување на 
алтернативно земјоделско 
производство

4.1.5. Зголемување на 
капацитетите за 
искористување на ИПАРД и 
националната програма за 
земјоделство и рурален 
развој

4.1.6. Подобрување на 
капацитетите на човечките 
ресурси во земјоделството
4.1.7. Поддршка за 
консолидација на 
земјоделското земјиште во 
регионот.

4.2.1  Подршка за изградба 
на откупно дистрибутивни 
центри преку ЈПП

4.2.2. Поттикнување на 
инвестициите во 
земјоделството и 
преработувачки капацитети 

Рехабилитација на полски пат во 
село Вирче

МЗШВ Програма за капитални 
субвенции во 
зејоделството и 
руралниот развој

2.021.989,00 ЦРИПР, Општина Делчево Жители на с. Вирче Потпишан договор,
Добиен проект
Спроведена Јавна 
набавка
Избран изведувач

4.2.3. Поддршка за 
формирање на задруги и 
кооперативи

СЦ.4 Конкурентно земјоделство и подобар квалитет на живот во руралните средини

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

4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

4.2.4. Вмрежување на 
земјоделските производители 
и преработувачките 
капацитети 
4.2.5. Поттикнување на 
земјоделски стопанства 
управувани од жени и млади

4.3.1. Промоција и 
информирање за програмите 
за поддршка на млади, жени 
и ранливи групи во руралните 
средини

4.3.2. Зајакнување на 
капацитети и поддршка на 
претприемништвото на 
млади, жени и ранливи групи 
во руралните средини

4.3.3. Зачувување и 
развивање на традициите, 
културата и занаетчиството 
во руралните средини

4.3.4. Изградба на 
репроцентри за одгледување 
на автохтони раси на добиток

4.3.5. Развивање и промоција 
на руралниот туризам

4.3.6. Зајакнување и 
вмрежување на ЛАГ-овите.

4.4.1. Ревитализација и 
проширување на мрежата за 
наводнување
4.4.2. Ревитализација и 
проширување на локалните 
патишта и пристапот до 
земјоделските

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

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

4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

4.4.3. Обновување и развој на 
„паметни“ (смарт) села

4.4.4. Спроведување на 
социјални и културни 
активности во селата

4.4.5. Изработка на студии за 
потенцијалите за развој на 
подрачја во фаза на сериозна 
депопулација

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



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

5.1.1. Изработка на 
стратешки документи за 
развој на туризмот
5.1.2. Едукација, обука и 
квалификација на човечките 
ресурси во туристичко - 
угостителскиот сектор

5.1.3. Поттикнување на 
вработување на жените и 
младите во туристичко - 
угостителскиот сектор
5.1.4. Воведување на систем 
за евиденција на туристи

5.1.5. Зајакнување на 
Координативното тело за 
развој на туризмот во 
Источен плански регион
5.1.6. Формирање и 
зајакнување на Тело за 
управување со туристичката 
дестинација
5.1.7. Категоризација и 
стандардизација на 
сместувачки капацитети и 
угостителски објекти

5.2.1. Подобрување на 
квалитетот на постојната 
туристичка инфраструктура

Нашето заедничко минато - 
патека за заедничка иднина - 
Реконструкција со 
адаптација на Мултикултурен 
центар во Кочани

ИНТЕРРЕГ ИПА, 
МЛС, Општина 
Кочани

         18.847.835,00      Реализиран проект

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

МЛС-БРР, 
Општина Виница

         17.704.328,00      Реализирано 50%

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

МЛС-БРР, 
Општина Штип, 
Општина Кочани

         10.909.778,00      Обезбедени финансиски 
средства

СЦ.5 Зацврстување на Источен плански регион како атрактивна туристичка дестинација

5.1 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот

5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

5.2.2. Изградба на нова 
туристичка инфраструктура

Партерно уредување на 
рекреативен центар во 
туристичка населба Равна река - 
Општина Пехчево

Програма за РРР, 
Општина Пехчево

Туризам 12.736.942,80 ЦРИПР, општина Пехчево општина Пехчево, 
туристи

Обезбедени финансиски 
средства

5.2.3. Изградба на комунална 
и патна инфраструктура до и 
околу туристички локалитети

5.2.4. Подобрување на 
туристичката сигнализација

5.2.5. Зголемување и 
осовременување на 
сместувачките капацитети
5.2.6. Мапирање, заштита и 
валоризација на природното 
и културното наследство.

Културен мост низ вековите -
конзервација и реставрација на 
средновековна црква „Св. 
Власие“, археолошки локалитет 
Исар, Штип

ИНТЕРРЕГ ИПА, 
МЛС

               10.920.702,00                10.920.702,00      Општина Белица, Р. 
Бугарија, Општина Штип, 
НИ Завод и Музеј Штип

Општина Штип, НУ 
Завод и музеј Штип

Изградена и осветлена 
патека во должина од 
146м, реставрирана и 
конзервирана црква, 2 
патокази, 1 информативна 
табла, 10 клупи и 10 
канделабри

5.3.1. Создавање на регионален 
бренд

5.3.2. Создавање на интегрирана 
регионална туристичка понуда

5.3.3. Развивање на нови 
туристички атракции и искуства

5.3.4. Промоција на регионот 
како туристичка дестинација

5.3. Создавање и промоција на интегрирана регионална туристичка понуда

5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

плански регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.1.1. Идентификување на 

сектори со конкурентска 

предност и спроведување на 

процес за паметна 

специјализација

1.1.2. Промоција на регионот, 

неговите конкурентски 

предности и инвестициски 

можности

Територијална стратегија за 

интегрирани мерки кои ќе бидат 

финансирани од програмата 

ИНТЕРЕГ ИПА 2021-2027 помеѓу 

Р. Бугарија и Р. С. Македонија

ИПА МРРБ, МЛС, ЦРИПР, 

ЦРЈИПР, ЦРСИПР, 

Општини од 3 региона

МРРБ, МЛС, ЦРИПР, 

ЦРЈИПР, ЦРСИПР, 

Општини од 3 региона

Изработена драфт 

стратегија

1.1.3. Подобрување на 

инвестициската клима и 

овозможување на погодности 

за домашни инвеститори

1.1.4. Вмрежување на 

релевантните регионални, 

локални и национални 

институции за привлекување 

на домашни и странски 

инвестиции во ТИРЗ и 

општинските зони

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.2.1. Воведување на нови 

технологии и иновации во 

претријатијата;

„Кофинансирани грантови за 

новоосновани трговски друштва 

старт-ап и спин оф“.

ФИТР ФИТР, ЦРИПР Претпријатија од МКД Обезбедена 

финансиска помош,

Ко-финансирани грантови за 

комерцијализација на иновации.

ФИТР ФИТР, ЦРИПР Претпријатија од МКД Финансирани 4 

претпријатија

1.2.2. Зајакнување на 

капацитетот на 

претпријатијата за пристап до 

фондовите за подобрување 

на конкурентноста и 

иновацискиот потенцијал;

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион

 СЦ 1.Развој на конкурентна и иновативна регионална економија, преку осовременување на инфраструктурата, привлекување на инвестиции и работна сила 

прилагодена на потребите на пазарот на трудот

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

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.2.3. Поттикнување на 

деловна соработка на 

истражувачките центри, 

деловните субјекти, 

организациите за поддршка и 

други засегнати страни преку 

формирање на кластери;

1.2.4. Заштита и брендирање 

на производи препознатливи 

за регионот

1.2.5. Зголемување на 

извозот и подобрување на 

конкурентноста на извозно 

ориентираните претпријатија;

1.2.6. Поддршка на бизнис 

секторот за справување со 

последиците од пандемијата 

ковид-19.

Заштита од ковид-19 Буџет на општина 

Делчево

Заштита и спасување 200.000,00 150.000,00 ЈПК Брегалница Делчево, 

ТППЕ Делчево

Општина Делчево, 

граѓаните на општината

Поставени два пункта 

за дизинфекција, 

спроведени повеке од 

50 дезинфекции на 

јавни објекти

Пост-КОВИД: општините како 

двигатели за одржливиот развој“ 

УНДП, БРР, ЦРИПР Претпријатија од ИПР Промовиран отворениот 

повик за аплицирање на 

предлог-проекти УНДП 

и БРР

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

1.3.1. Подобрување на 

деловното опкружување за 

старт-апи и 

претприемништво;

1.3.2. Поддршка за 

претприемнички активности и 

самовработување на млади, 

жени и ранливи групи; 

1.3.3. Потикнување на 

вработување на лица со 

низок степен на образование;

За чиста општина Пехчево 2021 Општина Пехчево Стекнување работни 

вештини

264.000,00 264.000,00 Општина Пехчево - Бр. на работно 

ангажирани 

невработени лица     - 

Бр. на исчистени диви 

депонии           - 

Исчистени јавни 

површини во м2 

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.3.3. Потикнување на 

вработување на лица со 

низок степен на образование;

Вработување на ранливи 

категории и лица од социјален 

ризик

Министерство за 

труд и социјала

Социјала 2.000.000,00 2.000.000,00 МТСП Општина Делчево Вработени 20 лица, 

пружена социјална 

поддршка на 20 

семејства

1.3.4. Подобрување на 

искористеноста на 

природните и културно 

историските знаменитости за 

нови услужни бизниси;

1.3.5. Формирање, 

зајакнување и вмрежување 

на организации за поддршка 

и поттикнување на 

претприемништвото и 

самовработувањето;

1.3.6. Стимулирање на 

социјално претприемништво;

1.3.7. Промовирање на 

родова еднаквост и следење 

на претприемничката 

активност според пол.

Локални акциони планови за 

родова еднаквост 

Министерството за 

труд и социјална 

политика  и UN 

Women

Унапредување на 

институционализацијата 

на РОБ преку систематска 

интеграција на родовата 

перспектива во 

стратешкото планирање и 

програмирање на 

владините институции во 

РС Македонија

МТСП, UN Women и 

Општина Берово

Општина Берово Изработен акционен 

план 

1.4.1. Изработка на студии, 

просторно - урбанистичка и 

техничка документација;

Основен проект за реконструкција 

на дел од Ул. Равен Пехчево            

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

337.362,00 337.362,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за партерно 

уредување со поставување на 

урбана опрема на Спиковски 

водопади                          

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

204.494,00 204.494,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за партерно 

уредување со поставување на 

урбана опрема на Спортско-

рекреативен центар ,,Равна Река,, 

Пехчево                  

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

369.163,00 369.163,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за изградба на 

капела  

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

445.127,00 445.127,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Просторен план на Република 

Северна Македонија,

Буџет на МКД Просторно/Урбанистичко 

планирање

МЖСПП, АПП, Општини, 

Центри, 

Грагани на МКД Потпишан Меморандум 

за соработка

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето

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



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.4.1. Изработка на студии, 

просторно - урбанистичка и 

техничка документација;

Основен проект за реконструкција 

на објекти од високоградба  со 

сите фази за гаража за 

противпожарни возила   

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

124.543,00 124.543,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за изградба на 

цевковод за вода за пиење на 

,,Равна Река,, Крак 1 и Крак 2     

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

585.856,00 585.856,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за изградба на 

резервоар за вода за пиење во 

с.Црник  

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

137.446,00 137.446,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за пренамена на 

објект - Центар за 

посетители/Туристичко 

информативно биро

Општина Пехчево Просторно/Урбанистичко 

планирање

237.446,00 237.446,00 Општина Пехчево Изработена техничка 

документација

Основен проект за проширување 

на капацитетите на Дом за стари 

лица “Иван Влашки” во општина 

Берово

Општина Берово 349.280,00 349.280,00 Општина Берово Општина Берово Изработена техничка 

документација

Основен проект за изградба на

прочистителна станица за отпадни 

води во село Зрновци, општина

Зрновци;

Општина Зрновци Општина Зрновци Општина Зрновци Изработена техничка 

документација

Основен проект за зафат за

постојано водоснабдување во

село Мородвис, општина Зрновци;

Општина Зрновци Општина Зрновци Општина Зрновци Изработена техничка 

документација

Основен проект за прочистителна

станица за отпадни води во село

Видовиште, општина Зрновци;

Општина Зрновци Општина Зрновци Општина Зрновци Изработена техничка 

документација

Зафат за акомулирање на вода во

село Мородвис, општина Зрновци;

Општина Зрновци Општина Зрновци Локално население Изработен зафат

Изградба на резервоар за вода во

село Зрновци, општина Зрновци;

Општина Зрновци Општина Зрновци Локално население Изграден резервоар

Основен проект за изградба на 

капела во општина Зрновци

Општина Зрновци Општина Зрновци Општина Зрновци Изработена техничка 

документација

Урбанистички план за село

Спиково, општина Пехчево

Општина Пехчево Општина Пехчево Општина Пехчево изработен урбанистички 

план

Урбанистички план за село

Негрево, општина Пехчево

Општина Пехчево Општина Пехчево Општина Пехчево изработен урбанистички 

план

Урбанистички план за село 

Чифлик, општина Пехчево;

Општина Пехчево Општина Пехчево Општина Пехчево изработен урбанистички 

план

Урбанистички план за село Црник, 

општина Пехчево;

Општина Пехчево Општина Пехчево Општина Пехчево изработен урбанистички 

план

Урбанистички план за село 

Мородвис, општина Зрновци;

Општина Зрновци Општина Зрновци Општина Зрновци изработен урбанистички 

план

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



Урбанистички план за село 

Оризари, општина Кочани;

Општина Кочани Општина Кочани Општина Кочани изработен урбанистички 

план

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.4.2. Подобрување и 

осовременување на 

постојната и изградба на 

нова сообраќајна 

инфраструктура; 

Санација на пропуст на локален 

пат с.Чифли- с.Умлена

Општина Пехчево Инфраструктура 761.392,00 761.392,00 Општина Пехчево Саниран пропуст

Изградба на улици во Општина 

Чешиново-Облешево

Министерство за 

финансии

8.425.013,00 6.754.351,00 жители на општина 

Чешиново-Облешево

Изградени 1044 м

Асфалтирање на улица Трифун 

Ангелов с.Мородвис

Општински буџет Локални патишта и улици 848.007,00 848.007,00 Општина Зрновци 150 м асфалтирана 

улица

Изградба на  локален пат Делчево 

Тработивиште/Реконструкција

Министерство за 

транспорт и врски, 

Светска банка

Локална инфраструктура, 

Урбанизам

Општина Делчево Општина Делчево Реконструирни 5300 

метри

Реконструкција на улица Скопска Министерство за 

транспорт и врски, 

Светска банка

Локална инфраструктура, 

Урбанизам

Општина Делчево Општина Делчево Изградени 300 метри 

локални патишта

Реконструкција на улица Орце 

Николов

Министерство за 

транспорт и врски, 

Светска банка

Локална инфраструктура, 

Урбанизам

42.000.000,00 42.000.000,00 Општина Делчево Општина Делчево Изградени 700 метри 

локални патишта

Реконструкција на улиците дел од 

Маршал Тито, Улица 7 и Вера 

Јоцич, Улица 3

Светска банка 

МСИП 2

Локална инфраструктура, 

Урбанизам

32.000.000,00 32.000.000,00 Општина Делчево Општина Делчево Реконструирани 2000 

метри локални патишта

Асфалтирање на повеќе улици во 

градот и населените места

Кредит од МСИП 2 Сообраќајна 

инфраструктура

43.937.331,00 39.265.960,00 Општина Кочани Асфалтирани улици во 

вкупна должина од 3,1 

км.

Реконструкција на улица „Роза 

Петрова“ од крстосување со улица 

„Ристо Симеонов“ до спој со улица 

„Страшо Ербапче“ (дел 2) 

Биро за регионален 

развој

Сообраќајна 

инфраструктура

8.177.411,00 8.177.411,00 Општина Кочани Реконструирана улица 

во должина од  1061 м и 

изграден тротоар во 

должина од  1061 м

Изградба на улица „20“ во 

населба Ширината во Берово, 

фаза 2 од стационажа км 0+000,00 

до км 0+574,72

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

4.465.809,12 4.465.809,12 Жителите и посетителите 

во Берово

Изградени 574 метри

Изградба на пешачка патека спој 

на ул. Борис Кидрич и ул.Димитар 

Влахов Берово – втора фаза

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

255.513,07 255.513,07 Жителите и посетителите 

во Берово

Изградени 55 метри

Реконструкција на дел од улица 

Малешка во Берово (прва фаза)

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

843.088,17 843.088,17 Жителите и посетителите 

во Берово

Реконструирани 98 

метри

Изградба на канализациона 

мрежа за населено место 

Русиново - Крак 3 општина Берово

Општина Берово Програма за водовод и 

канализација

1.239.000,00 1.239.000,00 жителите на с. Русиново 2000 жители

Изградба на дел од булевар на кеј 

на река Брегалница – улица 7 и 

крак од ул.Велко Влаховиќ Берово

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

2.081.269,25 2.081.269,25 жителите и посетителите 

во Берово

Изградени 122 метри

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



Подготовка и усвојување на 

Детален Урбанистички План за 

блок 18 

Општина Виница Жители на општина 

Виница

25 ha

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.4.2. Подобрување и 

осовременување на 

постојната и изградба на 

нова сообраќајна 

инфраструктура; 

Легализација на куќи на ранливи 

категории  

Делегација

на Европска Унија во 

Македонија, во 

рамките на 

инструментот за 

претпристапна 

помош (IPA II) за 

грантовата шема за

Поддршка на 

Социјалната 

инклузија на Ромите.

CELIM (Centro Laici Italiani 

per le Missioni) Ромски 

Ресурсен Центар (РРЦ) 

легалзирани 55 куќиво 

ромско маало 

Реконструкција на ул.2 во село 

Русиново - Општина Берово

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

589.040,96 589.040,96 жителите на с. Русиново Реконструирани 95 

метри

Реконструкција на улица „Маршал 

Тито“ во с. Смојмирово, општина 

Берово

БРР, Општина 

Берово

Програма за улици и 

патишта

3.546.586,76 3.546.586,76 МЛС, БРР и Општина 

Берово

жители на с. Смојмирово Реконструирани 590 

метри

Реконструкција на дел од ул.Кирил 

и Методиј

општина Виница 2.827.000 Реконструирана улица 

во должина од  345 м

Реконструкција на улица во 

с.Градец 

општина Виница 2.900.000 Реконструирана улица 

во должина од 540м

Асфалтирање на 6 улички во нм 

Пишица со вкупна должина 550м

Општински буџет Патна инфраструктура 2 127 000 1 687 000 асфалтирани 550м 

улици

Реконструкција на две улици во 

Пробиштип ( ул Планинска и дел 

од улица Илинденска )

Општински буџет Патна инфраструктура 3 265 000 3 298 000 асфалтирани 800м 

улици

Реконструкција на улица Пониква 

во Злетово

Општински буџет Патна инфраструктура 1 950 000 1 693 000 асфалтирани 480м 

улици

Поплочување со бехатон плочки 

на 7 улички во Маричанска 

населба  и 2 улички во нас 

Пробиштип

Општински буџет Патна инфраструктура 3 493 450 3 523 000 пополоцени околу 1км 

пат

Изградба на тротоари на улица 

Миро Барага со л=830м

Општински буџет Патна инфраструктура 3 500 000 2 358 330 изградени 830м 

тротоари

Реконструкција на улици во 

Македонска Каменица

Буџет на општина Програма за 

изградба,реконструкција и 

одржување на локални 

патишта и улици

8.625.159,00 7.514.088,00 Општина Македонска каменица реконструиран улици во 

должина од 988 м

Пристапен пат и мост на река 

Козјачка во село Карбинци

АФПЗРР и Општина 

Карбинци

22.716.556,00 22.430.170,00 / Општина Карбинци Изгрден 0,64 км пат и 

изграден 1 мост со 

дочжина од 28 м 

Реконструкција на локален пат 

село Прналија врска со Р2431

БРР и Општина 

Карбинци

6.853.246,00 4.190.180,00 / Општина Карбинци Реконструиран локален 

пат 1,6 км 

Реконструкција на локален пат 

село Кучица село Прналија 

(делница 1)

Општина Карбинци 4.284.015,00 2.895.760,00 / Општина Карбинци Реконструиран локален 

пат 0,8 км 
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Реконструкција на дел од ул.Кирил 

и Методиј

општина Виница 2.827.000,00 жители  на Виница реконструирана улица 

во должина од  345 м

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.4.2. Подобрување и 

осовременување на 

постојната и изградба на 

нова сообраќајна 

Осветлување на дел од 

магистрален пат А3 кој поминува 

низ Македонска Каменица

МЛС-БРР Улично осветлување 10.388.054,00 ЦРИПР, општина 

Македонска Каменица

ЈПДП, жители на 

Македонска Каменица, 

возачи

Склучен Договор за 

финансирање

Изградба на улици во Општина 

Карбинци

Општина Карбинци 2.297.685,00 2.484.774,00 Општина Карбинци Изгрдени улици во 3 

населени места Нов 

Караорман (0,3 км) 

Горни Балван (0,3 км) и 

населба Ванчо Прке-

Крупиште (0,2) со 

вкупна должина од 0,8 

км

Реконструкција на улица во 

с.Градец 

општина Виница 2.900.000,00 Жители на с. Град реконструирана улица 

во должина од 540м

Подобрување на 

инфраструктурата за развој на 

туризмот – локален пат во Берово 

и доуредување на локалитет 

Лесново

МЛС-БРР Комунална 

инфраструктура

10.054.560,00 ЦРИПР, општини Берово и 

Пробиштип

Туристи, жители на 

општините Берово и 

Пехчево

Склучен Договор за 

финансирање

Изградба на улици во Индустриска 

зона (УПВНМ Таринци) комплет со 

сите фази водовод, атмосферска 

и фекална канализација

Општина Карбинци 9.350.836,00 10.550.836,00 Општина Карбинци Изградени 0.5 км улици 

(2 улици) со коловоз 7м, 

и тротоари од двете 

страни по 1,5 м. 

Водовод Ф110 - 1.0 км, 

Фекална канализација 

0.3 км Ф200 и 

Атмосферска 

канализација Ф300 - 0,2 

км. 

1.4.3. Подобрување и 

осовременување на 

постојната и изградба на 

нова комунална 

инфраструктура;

Изградба на резервоар за вода 

50м3          

АФЗРР Водоснабдување 1.616.738,00 1.616.738,00 нема КЈП Водна Кула Изграден резервоар од  

50 м3

Изградба на дел од потисен 

цевковод од пумпна станица 

Грдовски орман до изливен базен 

на препумпна станица од 

водоводен сиситем на град 

Кочани 

Влада на РСМ преку 

ТАВ

Комунална 

инфраструктура

44.576.461,00 0,00 Општина Кочани Изграден цевковод во 

должина од 2.215 м ( во 

тек е реализација)

Изградба на дел од потисен 

цевковод од пумпна станица 

Грдовски орман до изливен базен 

на препумпна станица од 

водоводен сиситем на град 

Кочани

Министерство за 

транспорт и врски  

преку Декадата и 

Стратегијата за 

Ромите 

Комунална 

инфраструктура

3.741.229,00 0,00 Општина Кочани Изградена една 

препумпна станица (во 

тек е реализација)
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Реконструкција на дел од ул. 

Ѓорѓи Димитрови и спој со крак од  

ул 5 во Берово   

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

3.287.362,94 Општина Берово Жителите и посетителите 

во Берово

Реконструирани 137 

метри

Реконструкција на улично 

осветлување на ул.Борис Кидрич - 

Берово

БРР, Општина 

Берово

Програма за осветлување 1.008.805,60 1.008.805,60 БРР, Општина Берово Жителите и посетителите 

во Берово

Реконструирани 350 

метри

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.4.3. Подобрување и 

осовременување на 

постојната и изградба на 

нова комунална 

инфраструктура;

Изградба на пешачка и вело 

патека - фаза 1 како спој на улица 

Гоце делчев со улица Борис 

кидрич во Берово од стационажа 

км 0+000,00 до км 0+051,79

Општина Берово Програма за улици и 

патишта

242.780,28 242.780,28 Општина Берово Жителите и посетителите 

во Берово

Изградени 52 метри

Поплочување на улици  и 

тротоари во градот и населените 

места 

општина Виница 1.700.000 Поплочена површина 

од 500 м

Изградба на атмосверска 

канализација на дел од  улица 

Миро Барага со л=0м

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање

атмосверски канализации 2 700 000 2 128 728 изградена над 1км 

канализација

Изградба на доводен цевковод до 

индустриска зона Неокази

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање

Водоснабдителн системи 5 000 000 2 871 080 изграден цевковод 

1230м 

Поплочување на улици  и 

тротоари во градот и населените 

места 

општина Виница 1.700.000 поплочена површина од 

500 м

Изградба на атмосферска 

камнализација на дел од улична 

мрежа во М.Каменица

Буџет на општина Програма за изградба на 

водовод,канализација и 

одведување на отпадни 

води

5.309.629,00 5.309.629,00 Општина Македонска 

Kаменица

Изградена атмосферска 

канализација во 

должина од  823 м

Реконструкциуја на водоводна 

мрежа во М.Каменица (Маала 

Павлиш Дол)

Буџет на општина Програма за изградба на 

водовод,канализација и 

одведување на отпадни 

води

10.148.000,00 9.348.349,00 Општина Македонска 

Kаменица

Реконструирана на 

водоводна мрежа во 

должина од 2372 м

Изградба на фекална 

канализациона мрежа со 

пречиститекна станица во село 

Нов Караорман

Министерство за 

транспорт и врски       

13.559.828,00 13.559.828,00 Општона Карбинци Општина Карбинци Изградена 

канализациона мрежа 

со L1605.17 м (759.11 м 

се примарна мрежа 

F200 и L= 846.06 ме 

колектор Ф315), 52 

ревизиони шахти од АБ 

прстени Ф1000

Изградба на фекална 

канализациона мрежа во село 

Кучица

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање и 

општина Карбинци       

5.513.616,00 5.391.516,00  Општина Карбинци Изградена 

канализациона мрежа 

Ф200 - 2 км, и 75 

ревизиони шахти Ф1000 

тип Интрахол
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1.4.4. Гасификација и 

подобрување на енергетската 

инфраструктура;

1.4.5. Подобрување на 

транспортните услуги

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.4.6. Промовирање на 

„паметни“ смарт општини и 

подобра дигитална 

поврзаност

Дигитализација на општинските 

услуги 

UNDP Пост-КОВИД: општините 

како двигатели на 

одржливиот развој

                 2.700.000,00      Програмата за развој на 

Обединети Нации (УНДП) 

во соработка со Бирото за 

регионален развој и 

Министерството за локална 

самоуправа, УНДП и 

Центарот за развој на 

Источен плански регион

11 општини од ИПР функциопнални 6 

модули за 

дигитализација на 

општините

1.4.7. Заштита од 

елементарни непогоди.

Изградба на прагови на коритото 

на река Брегалница

Министерство за 

животна средина

Животна средина 1.100.000,00 1.100.000,00 Општина Делчево општина Делчево Изградени 3 прага на 

река Брегалница

Стабилизација и уредување на 

речното корито на Козјачка река 

во село Карбинци

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање и 

општина Карбинци       

6.718.939,00 6.718.939,00 Општина Карбинци Уредено речно корито 

во должина од 135м 

(коси ѕидови од камен 

во цемент 465 м”, АБ 

заштитни ѕидови од двете 

страни 262 м³ пешачка 

АБ патека помеѓу 

косите ѕидови и 

заштитните ѕидови 82 

м³, вградена арматура  

22,5 t.

Стратешки план за намалување

на ризици од катастрофи на

Општина Карбинци за период

2021-2025 година;

Општина Карбинци Општина Карбинци Изработен стратешки 

план

1.5.1. Анализирање и 

прилагодување на потребите на 

деловните субјекти за работна 

сила

1.5.2. Формирање на  економско-

социјални совети во општините и 

на ниво на регион;
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Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

1.5.3. Унапредување на родовата 

еднаквост при вработувањето 

преку стимулативни практики и 

можности за вклучување на 

пазарот на трудот на млади, жени, 

лица со ниско образование или 

долгорочно невработени

1.5.4. Намалување на работната 

сила во неформалниот сектор и 

поттикнување на 

самовработувањето

„За наше Берово“ се спроведува 

во рамки на Општинско корисна 

работа

UNDP и Општина 

Берово

Оперативниот план за 

активни програми и мерки 

за вработување и услуги 

на пазарот на труд за 

2021 година

1.296.000,00 432.000,00 UNDP Општина Берово Ангажирани 20 лица

„Еднакви можности“ за Општинско 

корисна работа 

UNDP и Општина 

Берово

Оперативниот план за 

активни програми и мерки 

за вработување и услуги 

на пазарот на труд за 

2021 година Програмата 

Општинско - корисна 

работа – СДЦ компонента 

2021

891.000,00  297.000,00 UNDP SDC Општина Берово Ангажоирани 11 лица

1.5.5. Поврзување на потребите 

на бизнисите и понудата на 

заинтересирани ученици од 

средното и високото образование

1.5.6. Развивање иновативни 

програми за преквалификација и 

доквалификација на вработените 

со практична работа на 

воведените нови технологии во 

деловните субјекти; 

1.5.7. Промовирање на практична 

работа и волонтирање во 

претпријатијата; 

1.5.8. Зголемување на 

продуктивноста на работната 

сила
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Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.1.1. Креирање на 

регионални и локални 

партнерства за социјална 

заштита;

Формиран Социјален совет на 

општина Виница

/ / Жители на општина 

Виница

Формиран социјален 

совет со 13 членови  

Поддршка на Социјално 

претприемништво

Барка 366.000,00 ЦРИПР, Барка, МЛС, МТСП Жители на ИПР, МТСП Организиран Саен

Претставени 20 

социјални претпријатија

Формиран Совет за социјална

заштината на Источен плански

регион;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општини во ИПР

Жители на ИПР, МТСП Формиран социјален 

совет, Избран 

Претседавач  

Формиран Социјален совет на

општина Берово;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Берово

Жители на општина 

Берово

Формиран социјален 

совет  

Формиран Социјален совет на

општина Делчево;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Делчево

Жители на општина 

Делчево

Формиран социјален 

совет  

Формиран Социјален совет на

општина Кочани;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Кочани

Жители на општина 

Кочани

Формиран социјален 

совет  

Формиран Социјален совет на

општина Пробиштип;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Пробиштип

Жители на општина 

Пробиштип

Формиран социјален 

совет  

Формиран Социјален совет на

општина Пехчево;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Пехчево

Жители на општина 

Пехчево

Формиран социјален 

совет  

Формиран Социјален совет на

општина Чешоиново-Облешево;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Чешиново- 

Облешево

Жители на општина 

Чешиново- Облешево

Формиран социјален 

совет  

Формиран Социјален совет на

општина Штип;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општина Штип

Жители на општина Штип Формиран социјален 

совет  

2.1.2. Подготовка на регионален и 

општински социјални планови;

Предлог за потребата од

развивање на социјални услуги во

Источен плански регион, за видот

и начинот на воспоставување на

услугите;

ЦРИПР, МЛС, МТСП, 

општини во ИПР

Изработен и усвоен 

предлог

Социјален план и програма за

социјална заштита на општина

Виница;

МТСП, општина Виница МТСП, општина Виница Изработени и усвоени 

план и програма

Социјален план и програма за

социјална заштита на општина

Пробиштип за период 2022-2025

година;

МТСП, општина Пробиштип МТСП, општина 

Пробиштип

Изработени и усвоени 

план и програма

Социјален план и програма за 

социјална заштита на општина 

Штип;

МТСП, општина Штип МТСП, општина Штип Изработени и усвоени 

план и програма

Социјален план и програма за 

социјална заштита на општина 

Чешиново-Облешево;

МТСП, општина Чешиново-

Облешево

МТСП, општина 

Чешиново-Облешево

Изработени и усвоени 

план и програма

Социјален план и програма за 

социјална заштита на општина 

Кочани;

МТСП, општина Кочани МТСП, општина Кочани Изработени и усвоени 

план и програма

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

2.1.Зајакнување на капацитетите за образование и социјална заштита



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.1.3. Зајакнување на 

капацитетите на вработените 

во општините за развој на 

образованието и социјалната 

заштита;

2.1.4. Унапредување на 

капацитетите на социјалните 

установи и подобро 

таргетирање на социјално 

ранливите категории;

2.1.5. Зајакнување на 

човечки ресурси за 

образовни и лични асистенти 

за ранливи групи;

Обрзовни и лични асистенти МТСП Социјала 2.000.000,00 2.000.000,00 Општина Делчево Граѓаните на општина 

Делчево

Обучени 20 образовни 

асистенти и помогнати 

20 лица со посебни 

потреби

Преку Програмата ОКР 2021г 

ангажирани се двајца образовни 

асистенти за работа со ученици со 

попреченост во средното 

училиште Н.Н.Борче Пробиштип

УНДП Врз основа на Договорот 

за соработка помеѓу 

Агенцијата за 

вработување на РСМ 

(АВРСМ), Програмата за 

развој на Обединетите 

нации (УНДП)  и општина 

Пробиштип Оперативниот 

план за активни програми 

и мерки за вработување и 

услуги на пазарот на 

трудот за 2021 година 

Вкупната вредност на 

проектот ОКР 2021 

година е 583.200,00 

денари од УНДП И 

145.800,00 ден 

кофинансирање од 

општина Пробиштип

Во фаза на 

реализација

ЦСР, АВРСМ,   ученици со попреченост Преку оваа програма 

ангажирани се ДЕВЕТ  

лица од кои ДВАЈЦА 

образовни асистенти, 

ЕДЕН воспитувач и 

ШЕСТ негуватели во 

детската градинка. 

2.1.6. Подобро 

искористување на домашни и 

меѓународни фондови за 

образование и социјална 

заштита.

2.2.1. Подобрување на 

содржината, условите за 

учење и квалитетот во 

предучилишното 

образование;

Инклузија на деца со попреченост 

во предучилишните установи

 UNICEF и Отвори ги 

прозорците

Препознавање на деца со 

ПОП,рана интервенција и 

примена на асистивна 

технологија.Обука за 

Алтернативна и 

аугментативна 

комуникација.

Градинки од РСМ Стручниот, воспитниот и 

негователскиот кадар во 

градинката ОЈУДГ” Гоце 

Делчев “- Виница 

Запознаени 12 

воспитувачки и 25 

негователки

2.1.Зајакнување на капацитетите за образование и социјална заштита

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.2.1. Подобрување на 

содржината, условите за 

учење и квалитетот во 

предучилишното 

образование;

Активности на отворено”-“Пристап 

и имплементација на шумско 

училиште Active learning outdoors-

implementing Forest School 

approach”

ERAZMUS + Еколошко размислување 

кај децата.Зголемување 

на физичката активност 

на децата и моторните 

вештини со активности на 

отворено.Да се намали 

нивото на стрес кај 

децата.

1.170.000,00 216.031,00 Естонија,Грција,Словенија,

Турција

Градинка” Гоце Делчев”-

Виница 

 Се реализираат 

активности со воспитна 

група (5-6) години од 

Објект 1 и Објект 2

Изградба на детста градинка во 

село Разловци

МТСП Предучилишно 

образование

4.000.000,00 4.000.000,00 Општина Делчево жителите на с.Разловци Реконструирани 3 

простории на ООУ 

Климент Охридски и 

изграден капацитет за 

20 дечиња

Реконструкција на дел од  кровна 

конструкција на училишна зграда 

на  ООУ,,Кирил и 

Метѕодиј,,М.Каменица

МОН Програма за подобрување 

на образовни услуги

6.225.243,00 6.225.243,00 ООУ/МОН ООУ,,Кирил и Методиј,,М.каменица Подобрени образовни 

услови за 570 ученици и 

вработени

Реконструкција на дел од 

фасадна столарија на  училишна 

зграда на  ООУ,,Кирил и 

Метѕодиј,,М.Каменица

МОН Програма за подобрување 

на образовни услуги

1.500.000,00 1.500.000,00 ООУ/МОН ООУ,,Кирил и Методиј,,М.каменица Подобрени образовни 

услови за 570 ученици и 

вработени

2.2.2. Зголемување на 

опфатот на деца во 

предучилишно образование;

Изградба на нова детска градинка 

во м.в. Драчевик

МТСП Образование 60.000.000,00 60.000.000,00 Општина Кочани Изграден нов објект со 

капацитет од 120 деца

Доградба на градинка  ОЈУДГ "23 

АВГУСТ", НА КП 2246/1, ГП 1.1 И 

1.8, КО БЕРОВО - ОПШТИНА 

БЕРОВО - 2 (втора) фаза 

(Доградба на 4 занимални во 

детска градинка 23 Август во 

Берово во рамките на реализација 

на проект ,,Зајакнување на 

општинските капацитети“)

ОЈУДГ 23 Август 

Берово, УНДП

Зајакнување на 

општинските капацитети“-

УНДП и Детска заштита

4.700.638,00 4.700.638,00  УНДП Жителите на Берово Изградени 4 нови 

занимални 

 “Инклузија на деца Роми во 

детските градинки”

 РЕФ и МТСП  Згружување и 

воспитување на деца 

Роми во предучилишна 

установа

 Градинката и општина 

Виница

Деца Роми на возраст од 

(3-6) год.

 Децата имаат 

згрижувачка и воспитно-

образовна активност

2.2.3. Подобрување на 

условите и квалитет на 

образование;

OOУ Гоце Делчев - Штип, 

Училиште на 21 век 

Организиран од 

Британски Совет, а 

финансиран од 

Владата на 

Обидинетото 

кралство, во 

соработка со BPC -

микробит  

Општина Штип, ООУ 

Гоце Делчев, ученици и 

наставен кадар 

Обезбедување на донација на 

ИКТ опрема (лаптопи) за 

наставници во ООУ Гоце Делчев 

Штип

Германска амбасада опремен наставен 

кадар со 25 лаптопи

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.2.3. Подобрување на 

условите и квалитет на 

образование;

Проект за мултиетничка 

интеграција во образованието 

СОУ Коле Нехтенин                                    

МОН, 30.000,00 30.000,00 СОУ„Сани Фрашери“ - 

Куманово                        

СОУ„Коле Нехтенин“ - Штип СОУ„Коле Нехтенин“ - 

Штип, ученици и наставен 

кадар 

Смарт табла за 

реализација на 

заеднички ученички 

активности кои 

придонесуваат за 

развој и унапредување 

на мултикултурализмот 

и мултиетничката 

интеграција и 

толеранција                     

Мултикултурализам   практична 

обука на ученици 

Еразмус + 3.327.280,00 НВО од Кипар СОУ„Коле Нехтенин“ - 

Штип, 

ученици и наставен кадар 

Добиен проект

Дворно уредување на 

ООУ„Климент Охридски“ во 

централното училиште во 

Облешево и во подрачните 

училишта во с.Кучичино, 

с.Чифлик, с.Теранци и с.Бања

општина Чишиново-

Облешево

1.710.147,68 Уредени 5 училишни 

дворови

Проект за реновирање на 

повеќенаменска училишна сала и 

замена на кровен покривач објект 

на ПОУ„Климент Охридски“ 

с.Кучичино

општина Чишиново-

Облешево

548.369,00 Изработена техничка 

документација

Реконструкција на сала во ООУ 

Ванчо Прке - Делчево 

Сопствен буџет Основно образование 2.500.000,00 2.500.000,00 Општина Делчево

Учениците и спортските 

клубови

Реконструирана 

спортска сала која ја 

користат 700 

корисници, ученици и 

два спортски клуба

Реконструкција на ООУ „Никола 

Карев“
МОН Образование 9.927.080,00 0,00

Општина Кочани Реконструирана 

училишна зграда 

(реализацијата е во тек)

Реконструкција на ООМУ „Ристо 

Јуруков“ МОН Образование 6.423.937,00 0,00

Општина Кочани Реконструирана 

училишна зграда 

(реализацијата е во тек)

Промена на столарија на втор кат 

во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово
ОСУ Ацо Русковски

1.032.349,00 1.032.349,00 ОСУ Ацо Русковски 413 крајни корисници

Реконструкција на училишни 

простории, замена на врати 

прозори, под и молерисување во 

ОУ Гоце Делчев Виница 

блок дотации училиштето Гоце делчев - 

Виница

2.545.016,00 Зголемена ЕЕ

Реконструкција на санитарни јазли 

во ПУ Јакимово и Истибања

747.450,00 Реконструирани 

санитарни јазли, 

подобрена здравствена 

заштита

Поставвуање на вариолајт завеси 

, ОУ Гоце Делчев Виница 

94.310,00 Поставени Вариолајт 

завеси

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.2.3. Подобрување на 

условите и квалитет на 

образование;

Набавка на наставни средства и 

училишен мебел во ОУ Гоце 

Делчев Виница 

544.444,23 Подобрен наставен 

процес

Програмски активности на 

ОО„Црвен Крст Пробиштип

општина Пробиштип Програма за социјална 

детска и здравствена 

заштита за 2021 година

75.000,00денари 75.000,00 денарикрводарители, социјално загрозени семејства, хендикепирани лица, младите лица 20 лица вклучени во 

реалицација 

крводарителска акција 

по основ на 

крводарување ,        45 

лица вклучени во 

реализација на 

активности по основ на 

социјално-хуманитарни 

дејности за 2021 

година.

2.2.4. Воведување на нови 

стручни профили во 

средните училишта согласно 

потребите на локалната 

бизнис заедница и 

зајакнување на капацитетите 

на вработените во 

училиштата;

Во СОУ,,Димитар Мирасчиев“ во 

учебната 2021/22 год е воведена 

нова реформирана квалификација 

Техничар за изработка на облека. 

МОН и ЦСОО Текстилно кожарска 

струка/текстил,кожа и 

слични производи

ЦСОО, МОН, БРО, 

Компании од областа на 

текстилната/конфекциска 

индустрија

 СОУ,,Димитар 

Мирасчиев- Штип

Запишани  10 ученика  

во учебна 2021/22 

година

Воведен е образовен профил 

медицинско-лабораториски 

санитарен техничар од 01.09.2021 

година. 

СОУ Јане Сандански 

- Штип

МОН, ЦСОО и БРО СОУ Јане Сандански - 

Штип

Верифициран смер од 

страна на МОН

Запишани 6 ученика

Воведување на

прехрамбена

струка , профил

:прехрамбен

техничар во СОУ Ванчо Прке - 

Виница 

МОН  

 

СОУ„Ванчо

Прке“-

Виница

Зголемени можности за 

продуцирање на 

квалитетни кадри кои ќе 

одговараат на

побарувањата на пазарот 

на трудот

Запишани 10 ученици 

на струка Прехрамбен 

техничар

2.2.5. Подобрување на 

условите и капацитетите на 

училиштата за инклузивно 

образование за децата со 

посебни образовни потреби;

Инклузија на деца со посебни 

образовни потреби

Здружение за 

асистивна 

технологија 

„Отворете ги 

прозорците'', Детска 

фондација 

Песталоци

3 деца

2.2.6. Формирање на 

регионални центри за 

стручно образование и обука

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.2.7. Промовирање 

образованието на возрасни;

2.2.8. Подобрување на 

дигитални вештини и 

употреба на е-алатки во 

образованието;

Набавка на компјутерска опрема 

во ОУ Гоце Делчев - Виница 

1.550.520,00 Наставен кадар Обезбедени 59 лап топ 

компјутери

2.2.8. Подобрување на 

дигитални вештини и 

употреба на е-алатки во 

образованието;

Набавка на компјутерска опрема 

во СОУ Ванчо Прке - Виница

2.683.960,00 Наставен кадар и 

ученици

Набавени се: 60 лаптоп 

компјутери за 

наставниците,

-Набавени се 4 

интерактивни панели 

(комбинирани апарати, 

што содржат во себе 

ЛЦД, електронска табла 

и компјутер)

2.2.9. Поддршка за 

апликативните научно-

истражувачки активности во 

високото образование.

2.2.10 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 

Инклузија на децата  надвор од 

училиштата во образовниот 

систем

Детска фондација 

„Песталоци“

2.3.1. Подобрување на 

сместувањето и грижата за 

стари лица;

Доградба и реконструкција на дом 

на стари лица „Д-р Иван Влашки“

Центарот за развој 

на источниот 

плански регион, 

Министерството за 

локална 

самоуправа, 

Швајцарската 

Агенција за развој и 

соработка како и 

Општина Берово 

Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален 

развој (Грантова шема

за инвестициски проекти

во областите на социјална 

инклузија)

7.298.000,00 7.298.000,00 ЦРИПР, МЛС, Швајцарската 

Агенција за развој и 

соработка  и Општина 

Берово

ОЈУЗСЛ Др. Иван Влашки 

Берово

10 нови станари вкупен 

капаците 39 стари лица

Спроведување на проект за 

Општо корисна работа -Грижа за 

стари и изнемоштени лица

UNDP, општина 

Македонска 

Каменица

Програма на АВРМ 1.300.00,0 ден. 578.000,00 UNDP + op[tina +AVRM Општина Македонска 

Каменица

опфатени 200 лица

2.3.2. Подобрување на 

покриеноста со установи и 

услуги за социјална заштита;

Одделенски наставник во Мал 

групен дом                                                               

УНДП 20% и 

Општина Штип 20%

Општинско корисна 

работа-Оперативен 

план„Социјални услуги по 

мерка на граѓаните“  

81.000,00 81.000,00 Општина Штип, УДП, АВРМ-

Штип, ЈУМ Центар за 

социјална работа-Штип 

Деца без родители и 

родителска грижа

5 деца на месечно ниво

2.2. Создавање услови за квалитетно образование

2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.3.2. Подобрување на 

покриеноста со установи и 

услуги за социјална заштита;

Медицинска сестра во Дневен 

центар за деца со аутизам 

УНДП 20% и 

Општина Штип 20%

Општинско корисна 

работа-Оперативен 

план„Социјални услуги по 

мерка на граѓаните“

81.000,00 81.000,00 Општина Штип, УДП, АВРМ-

Штип, ЈУМ Центар за 

социјална работа-Штип 

Деца со аутизам 9 деца со аутизам

Неговател во Дневен центар за 

лица со телесна или 

интелектуална  попреченост

УНДП 20% и 

Општина Штип 20%

Општинско корисна 

работа-Оперативен 

план„Социјални услуги по 

мерка на граѓаните“ 

81.000,00 81.000,00 Општина Штип, УДП, АВРМ-

Штип, ЈУМ Центар за 

социјална работа-Штип 

лица со телесна или 

интелектуална  

попреченост

14 корисници на 

месечно ниво

2.3.3. Воспоставување на 

мобилни социјални услуги;

 Мобилни тимови за помош на 

стари и изнемоштени лица, лица 

со попречености и други ранливи 

категории 

  / Активност од Програмата 

за социјлана детска и 

здравствена заштита на 

Општина Штип                               

Од страна на Црвен крст 

Штип се обезбедени 

волонтери а од страна на 

општина Штип  се 

обезбеди логистичка 

поддршка со возило и 

возач.

      / / Црвен крст Штип  и 

Општина Штип

стари, изнемоштени 

лица, хронично болни 

лица, самохрани 

родители, лица со 

попреченост, лица кои 

поради различни причини 

имаат потешкотии со 

движењето или спаѓаат 

во категоријата на лица 

во ризик 

опфатени 600 лица

Неговател за стари лица УНДП Општинско корисна 

работа СДЦ компонента       

„Одговорна општина која 

се грижи за потребите на 

граѓаните“

162.000,00 162.000,00 Општина Штип, УДП, АВРМ-

Штип, ЈУМ Центар за 

социјална работа-Штип 

Стари лица 13 лица на месечно 

ниво

Општокорисна работа УНДП Социјала 300.000,00 300.000,00 Општина Кочани Ангажирање на 8 

невработени лица 

Подвижност МТСП Социјала 10.055.478,00 10.055.478,00 ОО Црвен Крст Кочани Општина Кочани со 

општините Чешиново-

Облешево и Зрновци  

Реноворан и опремен 

услужен  сервисен 

центар, ангажирани 16 

лица и набавено 1 

возило

Возврати со љубов, грижа и почит  Министерството за 

труд и социјална  

политика, преку 

Светска Банка.

ПРОЕКТ ЗА 

ПОДОБРУВАЊЕ НА 

СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ

8.754.241,00 МТСП, Светска банка и ОЈУЗСЛ Др Иван Влашки 

Берово

60 крајни корисници и 

23 даватели на услуги

2.3.4. Децентрализација и 

деинстутуционализација на 

социјалните услуги за 

ранливи категории;

2.3.5. Подобрување на 

пристапот за сите во јавните 

установи во регионот

2.3.6. Формирање на дневни 

центри за ранливи групи;

Изградба на објекти за преселба 

на ромските семејства кои живеат 

во старата касарна

Влада на РСМ преку 

стратегија за ромите 

и општина Кочани

Социјала 23.750.000,00 0,00 Општина Кочани Изградени 7 објекти  по 

4 клетки ( 28 стана) за 

ромски семејства ( во 

тек е реализација)

2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

2.3.6. Формирање на дневни 

центри за ранливи групи;

Реновирање и реконструкција на

22 куќи на социјално загрозени

Ромски семејства во општина

Виница 

МТСП, ЕУ, Општина 

Виница

МТСП, ЕУ, Општина Виница Ромско население Реновирани 20 куќи, 2 

во фаза на реновација

2.3.7. Формирање на шелтер 

центри за жртви на родово 

засновано насилство.

2.3.8. Поттикнување на 

социјална инклузија на лица 

со атипичен развој и 

попреченост

2.4.1. Подобрување на 

условите во здравствените 

објекти;

2.4.2. Подобрување на 

здравствените услуги;

Фасилитатор за поддршка на 

патронажните служби 

УНДП Општинско корисна 

работа-Оперативен 

план„Социјални услуги по 

мерка на граѓаните“  

162.000,00 162.000,00 Општина Штип, УДП, АВРМ-

Штип, ЈУМ Центар за 

социјална работа-Штип и 

ЈЗУ Здравствен дом „Др. 

Панче Караѓозов“

Деца од ромска 

националност

Обслужени 53 

корисника на месечно 

ниво

Фасилитатор за остварување на 

здравствена заштита 

УНДП Општинско корисна 

работа-Оперативен 

план„Социјални услуги по 

мерка на граѓаните“  

81.000,00 81.000,00 Општина Штип, УДП, АВРМ-

Штип, ЈУМ Центар за 

социјална работа-Штип и 

ФЗО-Штип

Возрасни лица од ромска 

националност 

 143 корисника на 

месечно ниво

2.4.3. Подобрување на 

пристапот до здравствена 

заштита на ранливите групи 

со фокус на жени и деца од 

руралните средини;

2.4.4. Здравствени и 

социјални придобивки од 

спортски активности;

,,Ослободи се од стресот,, Буџет на Општина 

Штип

Програма за еднакви 

можности 2021 година

48.000,00 48.000,00 ЕХО Самохрани мајки одржани над 40  фитнес 

тренинзи, околу 30 

жени 

2.4.5. Воспоставување на 

инфраструктура и услуги за 

згрижување на кучиња 

скитници.

2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории

Приоритет 2.4: Подобрување на условите во здравствените установи во регионот



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

3.1.1. Воспоставување на 

регионално управување со 

отпадот 

Проект Воспоставување на 

самоодржлив систем за 

интегрирано управување со 

отпад во источниот и 

североисточниот регион

ИПА2 Св.Николе -Централната 

постројка  и Берово, 

Куманово, Македонска 

Каменица, Ранковце, 

Виница и Штип-6те 

трансфер станици 

Основано 

мегуопштинско јавно 

претпријатие Исток 

североисток

Седница на Меѓуопштинскиот 

одбор за управување со отпад во 

Источен плански регион

ЦРИПР, МЖСПП, општини 

од ИПР и Свети Николе

Граѓаните на ИПР Избран Претседател, 

Донесена одлука за 

формирање на 

заедничко Јавно 

претпријатие со 

ЦРСИПР

3.1.2. Затворање на диви 

депонии

3.1.3. Селектирање, 

рециклирање и повторна 

употреба на отпадот

Набавка на возила за смет ИПА, ЈКПД 

Брегалница

Управување со отпад 11.000.000,00 11.000.000,00 Општина Делчево Граѓаните на општина 

Делчево

Набавено едно возило з 

асмет од 14м3 и едно 

од 5м3

Систем за управување со 

пластичен отпад

ГИЗ ГИЗ, ЦРИПР, општина Штип 

и Македонска Каменица

Жителите на Штип и 

Македонска каменица

Запознаени 10 

чинители,

Подготвена апликација 

за Втора фаза 

3.1.4. Преработка на отпад Набавка на канти за отпадоци и 

контејнери за селекција на отпад

АФПЗР Управување со отпад 250.000,00 250.000,00 ЛАГ Малеш Пијанец Граѓаните на општина 

Делчево

Набавени три сета на 

контејнери со по 3 

различни бои за 

селекција на отпад

3.1.5. Подигнување на свеста 

и обука за правилно 

управување со отпадот

3.1.6. Поддршка за пилот 

проекти за циркуларна и 

зелена економија.

3.2.1. Воспоставување на 

мрежа на заштитени 

подрачја

Прогласување на дел од 

Малешево, за заштитен предел

ПЗП Фармахем, 

СДЦ, ЦРИПР

Програмата за 

зачувување на природата,

Прогрма за зачувување на 

природата, Swiss 

HELVETAS, ЦРИПР, 

Општина Берово и Општина 

Пехчево

Жителите на општините 

Берово и Пехчево, 

МЖСПП

Одлука за 

прогласување на 

заштитено подрачје

3.2.2. Донесување и 

спроведување на планови за 

управување со заштитени 

подрачја

3.2.3. Прогласување на 

Малешево за заштитени 

подрачја

СЦ.3 Одржливо управување со животната средина и природните ресурси

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

3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на биодиверзитетот



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

3.2.4. Подготовка на локални 

планови за биолошка 

разновидност

3.2.5. Подигнување на свеста 

и обука за вредноста на 

заштитени подрачја и 

биодиверзитетот

Уредување на палеонтолошки 

локалитет с. Стамер

Програма за 

зачувување на 

природата

Природа 600.000,00 МЕД, ИПР, СДЦ Општина Делчево Уреден палеонтолошки 

локалитет и поставени 

10 информативни 

табли, 6 патокази и 

една поставка на 

отворено, еден 

летниковец

3.3.1. Воспоставување на 

регионален систем за 

мониторинг на воздух

3.3.2. Регулација на речни 

корита

Регулација на дел од Кочанска 

река

Грант преку МСИП 2 Животна средина 10.614.838,00 10.614.838,00 Општина Кочани Регулирано речно 

корито во должина од 

451 м

Регулација на речно корито на 

Градечка река 

Министерство за 

животна средина и 

општина Виница

6.500.000,00 Регулирани 350 м

3.3.3. Заштита на 

површински и подземни води

Фекална канализација во с.Трсино општина Виница 1.050.000,00 Изградена канализација 

во должина од 770 м 

3.3.4. Рационално 

искористување на водните 

ресурси

Реконструкција на водоводна 

мрежа во с.Блатец

БРР 1.700.000,00 Реконструирана 

водоводна мрежа во 

должина од 830 м

3.3.5. Санирање на жешки 

еколошки и индустриски 

точки

3.3.6 Подигнување на свеста 

и обука за заштита на 

воздухот, водата и почвата;

Искуството на Кина во контролата 

на аерозагадувањето за Северна 

Македонија

Република Кина Република Кина СЕП, МЖСПП, Општини 

од МКД, Центри од МКД

Запознаени 30 

учесници со искуствата 

на Кина

"PowerGreen" - Дигитализација и 

трансфер на технологија како 

двигатели на намалувањето на 

карбон во иднина

CEI ЦЕИ, МАСИТ, EEN граганите на МКД Стекнати 2 

партнерства,

3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на биодиверзитетот

3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

3.3.7 Обезбедување еднакво 

учество на жените и мажите 

во процесите на креирање 

политики и носење на одлуки 

во општинските, 

меѓуопштинските и 

регионалните тела за 

прашања поврзани со 

заштитата на животната 

средина

Род и климатски промени УНДП МТСП, УНДП, ЦРПМ Граѓаните на МКД Информирани 30 

учесници

3.4.1. Подготовка на 

регионална стратегија за 

климатски промени

3.4.2. Подготовка на 

регионален и локални 

планови за ублажување на 

последиците од климатските 

промени

3.4.3. Воведување на 

формално и неформално 

образование за климатските 

промени

3.4.4. Интегрирано 

управување со шумите

3.4.5. Одржливо управување 

со жетвени остатоци

3.5.1. Подготовка на студии 

за искористување на 

потенцијалите на ЕЕ и ОИЕ

3.5.2. Регионална програма 

за искористување на ЕЕ и 

ОИЕ

Енергетска ефикасност во  ООМУ 

Ристо Јуруков, ООУ Никола Карев 

ПУ Грдовци и ЈОУДГ Павлина 

Велјанова  

Влада на РСМ 

Програма за 

намалување на 

аерозагадување-

енергетска 

ефикасност

Енергетска ефикасност 2.079.728,00 2.079.728,00 Општина Кочани Заменето прозори во 

три општински 

образовни објекти

3.5.3. Подигнување на свеста 

и обука за ЕЕ и ОИЕ

3.5.4. Поттикнување на 

иновативни модели за 

користење на ОИЕ.

3.4. Справување со последиците од климатските промени

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



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

4.1.1. Подготовка на студии и 

анализи за модернизација на 

земјоделското производство

1.Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план на КП 388/2, 

КО Врсаково, Општина Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 1.2 ха

2.Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план на КП 

304,КП 306, КО Долани, Општина 

Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 5.5 ха

3.Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план на КП 248/3, 

КО Добрашани, Општина Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 3.2 ха

4.Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план на КП 522, 

КО Караорман вон град, Општина 

Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 1.2 ха

5.Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план Е1.8 водови 

за пренос на електрична енергија, 

траса на инфраструктурен 10 кв 

кабел, подземен далековод, КО 

Караорман вод град, Општина 

Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 0.8 ха

6.Урбанистички проект со план за 

парцелација за ГП 1.29, Општина 

Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 0.3 ха

7.Урбанистички проектза 

инфраструктура-крстосница на ул 

Борис Крајгер, ул Сремски Фронт, 

Општина Штип

Општина Штип Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 0.6 ха

8.Урбанистички проект со план за 

парцелација за ГП 16.1 со намена 

Д3 - теренски градби за спорт и 

рекреација од ДУп за дел од УЕ 

16, 17, 19 и 22 Општина Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 1.0 ха

Измена и дополна на ДУП за дел 

од Автокоманда, дел од УБ 28, 

Општина Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 0.8 ха

Измена и дополна на ДУП за дел 

од Центар, дел од УБ, дел од УМ 

1 и 2 Општина Штип

Приватни лица Општина Штип и 

приватни  лица

Урбанизирани 2.2 ха

СЦ.4 Конкурентно земјоделство и подобар квалитет на живот во руралните средини

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



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата

Корисник

Индикатори

4.1.2. Воведување на 

иновативни и добри 

земјоделски практики

4.1.3. Воведување на 

стандарди во земјоделското 

производство и преработките

4.1.4. Поттикнување на 

алтернативно земјоделско 

производство

4.1.5. Зголемување на 

капацитетите за 

искористување на ИПАРД и 

националната програма за 

земјоделство и рурален 

развој

4.1.6. Подобрување на 

капацитетите на човечките 

ресурси во земјоделството

4.1.7. Поддршка за 

консолидација на 

земјоделското земјиште во 

регионот.

Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

4.2.1  Подршка за изградба 

на откупно дистрибутивни 

центри преку ЈПП

4.2.2. Поттикнување на 

инвестициите во 

земјоделството и 

преработувачки капацитети 

Изградба на градски зелен пазар Агенција за 

финансиска 

поддршка во 

земјоделието, 

Општина Делчево

Комунална 

супраструктура

15.000.000,00 15.000.000,00 АФПЗР Општина Делчево Изграден дел од првата 

фаза.(метална 

конструкција)

4.2.3. Поддршка за 

формирање на задруги и 

кооперативи

4.2.4. Вмрежување на 

земјоделските 

производители и 

преработувачките 

капацитети 

4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 

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



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

4.2.5. Поттикнување на 

земјоделски стопанства 

управувани од жени и млади

4.3.1. Промоција и 

информирање за програмите 

за поддршка на млади, жени 

и ранливи групи во 

руралните средини

4.3.2. Зајакнување на 

капацитети и поддршка на 

претприемништвото на 

млади, жени и ранливи групи 

во руралните средини

4.3.3. Зачувување и 

развивање на традициите, 

културата и занаетчиството 

во руралните средини

4.3.4. Изградба на 

репроцентри за одгледување 

на автохтони раси на добиток

4.3.5. Развивање и 

промоција на руралниот 

туризам

Изградба на Регионален етно парк 

Трета фаза

АФЗРР Туризам 1.695.164,00 1.695.164,00 општина Зрновци Асфалтирана улица 60 

м и паркинг простор 200 

м2

Реновирање на културен дом во 

с.Мородвис

АФЗРР туризам , култура 1.908.836,00 1.908.836,00 општина Зрновци Реновиран културен 

дом во с.Мородвис

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

АФПЗРР и Општина 

Штип

Програмата за 

финансиска поддршка за 

руралниот развој од 2019 

година (јавен оглас 

03/2020) – Мерка 412 и 

413

1.791.430,00 394.692,00 ЛАГ Плачковица, Конче 

Радовиш  карбинци

ОУ Гоце Делчев 

Подрачно училиште во 

нас. Три Чешми 

Намалена 

потрошувачка на 

електрична енергија 

4.4.1. Ревитализација и 

проширување на мрежата за 

наводнување

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

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

4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 



Мерка Проект / Активност
Финансиски 

извор

Програма (Област на 

реализација

Вкупна вредност на 

проектот во денари

Реализирани 

средства

Партнери во 

имплемантацијата
Корисник Индикатори

4.4.2. Ревитализација и 

проширување на локалните 

патишта и пристапот до 

земјоделските

Изградба на локален пат во с. 

Љуботен 

АФПЗРР и Општина 

Штип

мерка 124 Пристап до 

земјоделски патишта

1.073.648,00 1.073.648,00 АФПЗРР и Општина Штип Население од Рурални 

населени места од с. 

Љуботен и с. Чифлик 

Подобрен пристап до 

земјоделско земјиште

Реконструкција на улици во 

с.Тработивиште, 

с.Вирче,с.Стамер

АФЗРР, Општински 

буџет, МТВ

Локална патна 

инфраструктура

13.000.000,00 13.000.000,00 ИПР, Транспорт и врски Општина Делчево Реконстриирани 8 

локални улици до 

200метри должина.

Реконструкција на улици во с. 

Двориште

МТВ и Светска банка ,,Македонија без кал”-

Поврзување на општините 

со локални патишта

22.000.000,00 22.000.000,00 Министерството за 

транспорт и врски, Светска 

банка и Општина Берово.

Жителите на с. Двориште  Реконструирани 3350 

метри

Реконструкција  на локален пат во 

с. Косевица (Маали Бошнаци и 

Пашите)

Буџет на општина  + 

АФПЗРР

Програма за 

изградба,реконструкција и 

одржување на локални 

патишта и улици

12.526.442,00 12.399.945,00 Општина + АФПЗРР Општина Македонска каменица Реконструиран локален 

патр во должина од 

2.023,0 м

Рехабилитација на полски пат во 

село Вирче

МЗШВ Програма за капитални 

субвенции во 

зејоделството и 

руралниот развој

2.021.989,00 ЦРИПР, Општина Делчево Жители на с. Вирче Потпишан договор,

Добиен проект

Спроведена Јавна 

набавка

Избран изведувач
4.4.3. Обновување и развој 

на „паметни“ (смарт) села

4.4.4. Спроведување на 

социјални и културни 

активности во селата

Изградба на велосипедска патека 

Звегор

БРР Велосипедско пешачки 

патеки

3.500.000,00 3.500.000,00 БРР Опптина Делчево Изградена втора фаза 

од вело патекаа 

с.Звегор во должина од 

750 метри

4.4.5. Изработка на студии за 

потенцијалите за развој на 

подрачја во фаза на 

сериозна депопулација

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



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата

Корисник
Индикатори

5.1.1. Изработка на 
стратешки документи за 
развој на туризмот

Подготовка на Мастер план за 
изградба на ски центар на Царев 
Врв

Влада на РСМ                20.000.000,00      Општина Кочани, општина 
Македонска Каменица, 
општина Крива Паланка

РСМ Изработена 
документација за 
линиска 
инфраструктура 

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

5.1.3. Поттикнување на 
вработување на жените и 
младите во туристичко - 
угостителскиот сектор
5.1.4. Воведување на систем 
за евиденција на туристи

5.1.5. Зајакнување на 
Координативното тело за 
развој на туризмот во 
Источен плански регион
5.1.6. Формирање и 
зајакнување на Тело за 
управување со туристичката 
дестинација
5.1.7. Категоризација и 
стандардизација на 
сместувачки капацитети и 
угостителски објекти

5.2.1. Подобрување на 
квалитетот на постојната 
туристичка инфраструктура

Нашето заедничко минато - 
патека за заедничка иднина - 
Реконструкција со адаптација на 
Мултикултурен центар во Кочани

ИНТЕРРЕГ ИПА, 
МЛС, Општина 
Кочани

               18.847.835,00                18.847.835,00      Општина Гоце Делчев, р 
Бугарија, Општина Кочани

население на Општина 
Кочани

1 реконструиран објект 
на Мултикултурен 
центар во централно 
градско подрачје на 
Кочани

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

МЛС-БРР, Општина 
Виница

               17.704.328,00                  3.040.528,00      Општина Виница население на Општина 
Виница

Реконструиран објект - 
дом на култура

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

МЛС-БРР, Општина 
Штип, Општина 
Кочани

               10.909.778,00                                    -        Општина Штип, Општина 
Кочани

население на општините 
Штип и Кочани

Изградени детски 
игралишта и поставена 
урбана опрема во 
општина Кочани;
Партерно уредување 
на Дом на млади во 
општина Штип

СЦ.5 Зацврстување на Источен плански регион како атрактивна туристичка дестинација

5.1 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот

5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот

5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

5.2.2. Изградба на нова 
туристичка инфраструктура

Партерно уредување на 
рекреативен центар во 
туристичка населба Равна река - 
Општина Пехчево

Програма за РРР, 
Општина Пехчево

Туризам 12.736.942,80 ЦРИПР, општина Пехчево општина Пехчево, 
туристи

Склучен договор за 
финансиска подршка

5.2.3. Изградба на комунална 
и патна инфраструктура до и 
околу туристички локалитети

Планински велосипедски рај Светска банка преку 
PLRC

Туризам 36.499.308,00 21.179.000,00 Општина Кочани Изградени 
велосипедски патеки 
во должина од 35 км и 
реконструиран 
планинарски дом

5.2.4. Подобрување на 
туристичката сигнализација

5.2.5. Зголемување и 
осовременување на 
сместувачките капацитети
5.2.6. Мапирање, заштита и 
валоризација на природното 
и културното наследство.

Проектот Знаење, заштита и 
промоција на старите центри во 
Албанија и Северна Македонија.

Министерство за 
култура на 
Република Франција

Проектот од областа на 
културно наследство

/ / Асоцијација на впечатливи 
локалитетии градови на 
Франција. 

Урбанистичко 
планирање во Општина 
Штип и Завод и Музеј 
Штип

Таргетирани цели на 
делување од областа 
културно наследство  

Културен мост низ вековите -
конзервација и реставрација на 
средновековна црква „Св. 
Власие“, археолошки локалитет 
Исар, Штип

ИНТЕРРЕГ ИПА, 
МЛС

               10.920.702,00                10.920.702,00      Општина Белица, Р. 
Бугарија, Општина Штип, 
НИ Завод и Музеј Штип

Општина Штип, НУ 
Завод и музеј Штип

Изградена и осветлена 
патека во должина од 
146м, реставрирана и 
конзервирана црква, 2 
патокази, 1 
информативна табла, 
10 клупи и 10 
канделабри

5.3.1. Создавање на регионален 
бренд

5.3.2. Создавање на интегрирана 
регионална туристичка понуда

Велосипедска тура за
запознавање со природните
вредности и традициите во
Малешевијата;

СДЦ ПЗПМ-Излезна фаза 1.120.000,00 1.120.000,00 ПЗПМ Велосипедисти Спроведена 
велосипедска тура

5.3.3. Развивање на нови 
туристички атракции и искуства

Автентични искуства со помош на
хипотерапија, дегустација на
повеќе од 20 различни видови
млечни производи според стари
традиционални рецепти и
активен туризам

СДЦ ПЗПМ-Излезна фаза 1.120.000,00 1.120.000,00 ПЗПМ локално население, 
туристи 

Стекнати Искуства,
Спроведена тура

5.3.4. Промоција на регионот 
како туристичка дестинација

Изработил: Емил Василев

5.3. Создавање и промоција на интегрирана регионална туристичка понуда

Центар за развој на Источен плански регион
Директор

Зујица Ангелова
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В. Табеларен приказ за реализација на сите приватни инвестици во 
планскиот регион во извештајната година 



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

1.1.1. Идентификување на 
сектори со конкурентска 
предност и спроведување на 
процес за паметна 
специјализација
1.1.2. Промоција на регионот, 
неговите конкурентски 
предности и инвестициски 
можности

1.1.3. Подобрување на 
инвестициската клима и 
овозможување на погодности 
за домашни инвеститори

1.1.4. Вмрежување на 
релевантните регионални, 
локални и национални 
институции за привлекување 
на домашни и странски 
инвестиции во ТИРЗ и 
општинските зони

1.2.1. Воведување на нови 
технологии и иновации во 
претријатијата;

„Кофинансирани грантови за 
новоосновани трговски друштва 
старт-ап и спин оф“.

ФИТР ФИТР, ЦРИПР Претпријатија од МКД Обезбедена 
финансиска помош,

Ко-финансирани грантови за 
комерцијализација на иновации.

ФИТР ФИТР, ЦРИПР Претпријатија од МКД Финансирани 4 
претпријатија

1.2.2. Зајакнување на 
капацитетот на 
претпријатијата за пристап до 
фондовите за подобрување 
на конкурентноста и 
иновацискиот потенцијал;

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион
 СЦ 1.Развој на конкурентна и иновативна регионална економија, преку осовременување на инфраструктурата, привлекување на инвестиции и работна сила 

прилагодена на потребите на пазарот на трудот
1.1.Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции во сектори со конкурентска предност

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

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

1.2.4. Заштита и брендирање 
на производи препознатливи 
за регионот

1.2.5. Зголемување на 
извозот и подобрување на 
конкурентноста на извозно 
ориентираните претпријатија;

1.2.6. Поддршка на бизнис 
секторот за справување со 
последиците од пандемијата 
ковид-19.

1.3.1. Подобрување на 
деловното опкружување за 
старт-апи и 
претприемништво;
1.3.2. Поддршка за 
претприемнички активности и 
самовработување на млади, 
жени и ранливи групи; 

1.3.3. Потикнување на 
вработување на лица со 
низок степен на образование;

1.3.3. Потикнување на 
вработување на лица со 
низок степен на образование;

1.3.4. Подобрување на 
искористеноста на 
природните и културно 
историските знаменитости за 
нови услужни бизниси;

1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

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

1.3.6. Стимулирање на 
социјално претприемништво;

1.3.7. Промовирање на 
родова еднаквост и следење 
на претприемничката 
активност според пол.

1.4.1. Изработка на студии, 
просторно - урбанистичка и 
техничка документација;

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

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

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

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

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

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

1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

1.4.4. Гасификација и 
подобрување на енергетската 
инфраструктура;

1.4.5. Подобрување на 
транспортните услуги
1.4.6. Промовирање на 
„паметни“ смарт општини и 
подобра дигитална 
поврзаност
1.4.7. Заштита од 
елементарни непогоди.

1.5.2. Формирање на  економско-
социјални совети во општините и 
на ниво на регион;

1.5.3. Унапредување на родовата 
еднаквост при вработувањето 
преку стимулативни практики и 
можности за вклучување на 
пазарот на трудот на млади, жени, 
лица со ниско образование или 
долгорочно невработени

1.5.4. Намалување на работната 
сила во неформалниот сектор и 
поттикнување на 
самовработувањето

1.5.5. Поврзување на потребите 
на бизнисите и понудата на 
заинтересирани ученици од 
средното и високото образование

1.5.6. Развивање иновативни 
програми за преквалификација и 
доквалификација на вработените 
со практична работа на 
воведените нови технологии во 
деловните субјекти; 

1.5.7. Промовирање на практична 
работа и волонтирање во 
претпријатијата; 

1.5.8. Зголемување на 
продуктивноста на работната 
сила

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

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



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.1.1. Креирање на 
регионални и локални 
партнерства за социјална 
заштита;
2.1.2. Подготовка на регионален и 
општински социјални планови;

2.1.3. Зајакнување на 
капацитетите на вработените 
во општините за развој на 
образованието и социјалната 
заштита;

2.1.4. Унапредување на 
капацитетите на социјалните 
установи и подобро 
таргетирање на социјално 
ранливите категории;

2.1.5. Зајакнување на човечки 
ресурси за образовни и лични 
асистенти за ранливи групи;

2.1.6. Подобро 
искористување на домашни и 
меѓународни фондови за 
образование и социјална 
заштита.

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

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

2.2. Создавање услови за квалитетно образование

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

2.1.Зајакнување на капацитетите за образование и социјална заштита



2.2.2. Зголемување на 
опфатот на деца во 
предучилишно образование;

Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.2.3. Подобрување на 
условите и квалитет на 
образование;
2.2.3. Подобрување на 
условите и квалитет на 
образование;
2.2.4. Воведување на нови 
стручни профили во средните 
училишта согласно потребите 
на локалната бизнис 
заедница и зајакнување на 
капацитетите на вработените 
во училиштата;

2.2.5. Подобрување на 
условите и капацитетите на 
училиштата за инклузивно 
образование за децата со 
посебни образовни потреби;

2.2.6. Формирање на 
регионални центри за стручно
образование и обука

2.2.7. Промовирање 
образованието на возрасни;

2.2.8. Подобрување на 
дигитални вештини и 
употреба на е-алатки во 
образованието;

2.2.8. Подобрување на 
дигитални вештини и 
употреба на е-алатки во 
образованието;

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



2.2.9. Поддршка за 
апликативните научно-
истражувачки активности во 
високото образование.

Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

2.2.10 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 

2.3.1. Подобрување на 
сместувањето и грижата за 
стари лица;
2.3.2. Подобрување на 
покриеноста со установи и 
услуги за социјална заштита;
2.3.2. Подобрување на 
покриеноста со установи и 
услуги за социјална заштита;

2.3.3. Воспоставување на 
мобилни социјални услуги;
2.3.4. Децентрализација и 
деинстутуционализација на 
социјалните услуги за 
ранливи категории;
2.3.5. Подобрување на 
пристапот за сите во јавните 
установи во регионот

2.3.6. Формирање на дневни 
центри за ранливи групи;

2.3.6. Формирање на дневни 
центри за ранливи групи;

2.3.7. Формирање на шелтер 
центри за жртви на родово 
засновано насилство.

2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории

2.2. Создавање услови за квалитетно образование



2.3.8. Поттикнување на 
социјална инклузија на лица 
со атипичен развој и 
попреченост

2.4.1. Подобрување на 
условите во здравствените 
објекти;
2.4.2. Подобрување на 
здравствените услуги;
2.4.3. Подобрување на 
пристапот до здравствена 
заштита на ранливите групи 
со фокус на жени и деца од 
руралните средини;

2.4.4. Здравствени и 
социјални придобивки од 
спортски активности;
2.4.5. Воспоставување на 
инфраструктура и услуги за 
згрижување на кучиња 
скитници.

Приоритет 2.4: Подобрување на условите во здравствените установи во регионот



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

3.1.1. Воспоставување на 
регионално управување со 
отпадот 
3.1.2. Затворање на диви 
депонии
3.1.3. Селектирање, 
рециклирање и повторна 
употреба на отпадот
3.1.4. Преработка на отпад

3.1.5. Подигнување на свеста 
и обука за правилно 
управување со отпадот

3.1.6. Поддршка за пилот 
проекти за циркуларна и 
зелена економија.

3.2.1. Воспоставување на 
мрежа на заштитени подрачја

3.2.2. Донесување и 
спроведување на планови за 
управување со заштитени 
подрачја

3.2.3. Прогласување на 
Малешево за заштитени 
подрачја

3.2.4. Подготовка на локални 
планови за биолошка 
разновидност

3.2.5. Подигнување на свеста 
и обука за вредноста на 
заштитени подрачја и 
биодиверзитетот

СЦ.3 Одржливо управување со животната средина и природните ресурси
3.1. Интегриран систем за управување со отпадот и промоција на циркуларна економија

3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на биодиверзитетот



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

3.3.1. Воспоставување на 
регионален систем за 
мониторинг на воздух
3.3.2. Регулација на речни 
корита
3.3.3. Заштита на површински 
и подземни води

3.3.4. Рационално 
искористување на водните 
ресурси
3.3.5. Санирање на жешки 
еколошки и индустриски 
точки
3.3.6 Подигнување на свеста 
и обука за заштита на 
воздухот, водата и почвата;

3.3.7 Обезбедување еднакво 
учество на жените и мажите 
во процесите на креирање 
политики и носење на одлуки 
во општинските, 
меѓуопштинските и 
регионалните тела за 
прашања поврзани со 
заштитата на животната 
средина

3.4.1. Подготовка на 
регионална стратегија за 
климатски промени
3.4.2. Подготовка на 
регионален и локални 
планови за ублажување на 
последиците од климатските 
промени

3.4.3. Воведување на 
формално и неформално 
образование за климатските 
промени
3.4.4. Интегрирано 
управување со шумите

3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата

3.4. Справување со последиците од климатските промени



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

3.4.5. Одржливо управување 
со жетвени остатоци

3.5.1. Подготовка на студии 
за искористување на 
потенцијалите на ЕЕ и ОИЕ

3.5.2. Регионална програма 
за искористување на ЕЕ и 
ОИЕ

3.5.3. Подигнување на свеста 
и обука за ЕЕ и ОИЕ

3.5.4. Поттикнување на 
иновативни модели за 
користење на ОИЕ.

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

3.4. Справување со последиците од климатските промени



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

4.1.1. Подготовка на студии и 
анализи за модернизација на 
земјоделското производство

4.1.2. Воведување на 
иновативни и добри 
земјоделски практики
4.1.3. Воведување на 
стандарди во земјоделското 
производство и преработките

4.1.4. Поттикнување на 
алтернативно земјоделско 
производство

4.1.5. Зголемување на 
капацитетите за 
искористување на ИПАРД и 
националната програма за 
земјоделство и рурален 
развој

4.1.6. Подобрување на 
капацитетите на човечките 
ресурси во земјоделството
4.1.7. Поддршка за 
консолидација на 
земјоделското земјиште во 
регионот.

4.2.1  Подршка за изградба 
на откупно дистрибутивни 
центри преку ЈПП

4.2.2. Поттикнување на 
инвестициите во 
земјоделството и 
преработувачки капацитети 

4.2.3. Поддршка за 
формирање на задруги и 
кооперативи

СЦ.4 Конкурентно земјоделство и подобар квалитет на живот во руралните средини

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

4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

4.2.4. Вмрежување на 
земјоделските производители 
и преработувачките 
капацитети 
4.2.5. Поттикнување на 
земјоделски стопанства 
управувани од жени и млади

4.3.1. Промоција и 
информирање за програмите 
за поддршка на млади, жени 
и ранливи групи во руралните 
средини

4.3.2. Зајакнување на 
капацитети и поддршка на 
претприемништвото на 
млади, жени и ранливи групи 
во руралните средини

4.3.3. Зачувување и 
развивање на традициите, 
културата и занаетчиството 
во руралните средини

4.3.4. Изградба на 
репроцентри за одгледување 
на автохтони раси на добиток

4.3.5. Развивање и промоција 
на руралниот туризам

4.3.6. Зајакнување и 
вмрежување на ЛАГ-овите.

4.4.1. Ревитализација и 
проширување на мрежата за 
наводнување
4.4.2. Ревитализација и 
проширување на локалните 
патишта и пристапот до 
земјоделските

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

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

4.2.Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион 



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

4.4.3. Обновување и развој на 
„паметни“ (смарт) села

4.4.4. Спроведување на 
социјални и културни 
активности во селата

4.4.5. Изработка на студии за 
потенцијалите за развој на 
подрачја во фаза на сериозна 
депопулација

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



Мерка Проект / Активност Финансиски 
извор

Програма (Област на 
реализација

Вкупна вредност на 
проектот во денари

Реализирани 
средства

Партнери во 
имплемантацијата Корисник Индикатори

5.1.1. Изработка на 
стратешки документи за 
развој на туризмот
5.1.2. Едукација, обука и 
квалификација на човечките 
ресурси во туристичко - 
угостителскиот сектор

5.1.3. Поттикнување на 
вработување на жените и 
младите во туристичко - 
угостителскиот сектор
5.1.4. Воведување на систем 
за евиденција на туристи

5.1.5. Зајакнување на 
Координативното тело за 
развој на туризмот во 
Источен плански регион
5.1.6. Формирање и 
зајакнување на Тело за 
управување со туристичката 
дестинација
5.1.7. Категоризација и 
стандардизација на 
сместувачки капацитети и 
угостителски објекти

5.2.1. Подобрување на 
квалитетот на постојната 
туристичка инфраструктура

5.2.2. Изградба на нова 
туристичка инфраструктура
5.2.3. Изградба на комунална 
и патна инфраструктура до и 
околу туристички локалитети

5.2.4. Подобрување на 
туристичката сигнализација

5.2.5. Зголемување и 
осовременување на 
сместувачките капацитети

СЦ.5 Зацврстување на Источен плански регион како атрактивна туристичка дестинација

5.1 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот

5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот

5.2: Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот
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