
Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

Зајакнување на капацитетите на 

Центарот за поддршка на мали и 

средни претпријатија

400.000,00 ден. ЦРЈИПР 2020
Број на МСП за 

консултативни услуги

Обезбедување на советодавни 

обуки за МСП со посебен фокус на 

МСП раководени или во 

сопственост на жени

62.510,00 ден. ЦРЈИПР 2020

Број на учесници од кои 

најмалку 40% жени,             

Број на обуки

Организирање на настан за 

идентификација на проектна идеа за 

иновативен проект 

41.673,00 ден. ЦРЈИПР 2020

Број на учесници од кои 

најмалку 40% жени; Број на 

проектни идеи и број на 

проектни идеи поднесени од 

жени; Број на подготвени и 

поднесени предлог проекти 

и од жени

Акциониот План за 2020 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион се занова на Законот за рамномерен регионален развој 

(Службен весник на РМ, бр.63/7,187/13,43/14,215/15 и 64/2018) и се изработува согласно обврските од Законот за рамномерен регионален развој. Во процесот на 

подготовка на Акциониот план за 2020 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион се повикуваме и на Законот за еднакви можности 

на жените и мажите (Службен весник на РМ, бр. 6/2012 и бр.166/2014) и обезбедување на  еднакви можности за жените и мажите, девојчињата и момчињата во регионот 

преку сите стратешки цели и активности кои ќе ги спроведува Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и општините од регионот. Акцискиот план е изработен 

на партиципативна основа, со вклученост на сите засегнати страни во утврдувањето на фактичката состојба, развојот и планирањето на мерки за зајакнување на 

економската положба на сите маргинализирани групи во регионот.

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА 

 Стратешка цел 1 – Поттикнување на економски раст во регионот

Воспоставување на функционален и 

оперативен регионален Бизнис 

центар за поддршка и 

консултативни услуги за мали и 

средни претпријатија

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Приоритет/Мерка

1.1.1

1.1.5

Поттикнување на инивативноста кај 

претпријатијата и создавање на 

економија базирана на знаење

Приоритет 1.1 - Институционална поддршка на бизнис секторот и зајакнување на капацитетите на малите и средните претпријатија



Имплементација на одобрениот 

иновативен проект 
2.197.146,00 ден. ЦРЈИПР 2020 Реализиран проект

1.1.6

Поттикнување на 

претприемништвото кај млади и 

жени

Организирање на иновативен камп 187.923,00 ден. ЦРЈИПР 2020

Број на учесници од кои 

најмалку 40% жени,             

Број на обуки

2.889.252,00 ден.

Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

2.1.1
Подобрување на туристичката 

инфраструктура и сигнализација  

Туристичка патека од природата до 

културата на планината Плавуш со 

овозможен пристап на лица со 

посебни потреби

8.684.404,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општина 

Валандово 

2019-2020

Подобрена туристичка 

понуда и подобрување на 

условите на живот на луѓето

2.1.4
Развој и уредување на туристички 

зони 

Подобрување на туристичката 

понуда во ЈИПР преку изградба на 

патна инфраструктура во Сончевата 

населба на Мантово  со овозможен 

пристап на лица со посебни потреби

12.232.806,00 ден.
Црјипр и 

Општина Конче
2019-2020

Подобрена туристичка 

понуда и подобрување на 

условите на живот на луѓето

20.917.210,00 ден.

Вкупно

Вкупно

Стратешка цел 2 – Одржлив развој на туризмот и културата

1.1.5

Поттикнување на инивативноста кај 

претпријатијата и создавање на 

економија базирана на знаење

Приоритет/Мерка

Приоритет 2.1 - Развој на туристичка и културна инфраструктура



Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

3.2.5

Сензитација и заштита на 

населението од елементарни 

непогоди, штетници и инсекти

Дезинсекција - Авиотретирање за 

заштита од комарци во ЈИПР
5.000.000,00 ден.

10 општини од 

ЈИПР
2020 Извршено третирање

3.3.5.

Изградба на капацитети за 

згрижување на стари и 

изнемоштени лица 

Изградени капацитети за 

згрижување на стари лица
         7.104.944,00 ден. 

10 општини од 

ЈИПР
2020

Број капацитети на дневни 

центри за стари и 

изнемоштени лица

5.000.000,00 ден.

Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

Уредување на од индустриски зопни 

во ЈИПР, услов за зголемен 

економски развој

5.713.885,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина 

Василево

2019-2020

Изградена улица во 

Индустриска зона и 

подобрување на условите за 

економски развој  

     Стратешка цел 3 – Социјална и економска сигурност во регионот

Приоритет 3.2 - Подобрување на условите за живот заради намалување на миграционите процеси во регионот

   Стратешка цел 4 - Развивање на современа и функционална инфраструктура за економски развој и подобар животен стандард

Вкупно

Приоритет 3.3 - Подобрување на условите за живот на старите лица, маргинализираните категории на граѓани и ранливите групи 

Приоритет 4.1 - Осовременување и проширување на сообраќајно-транспортна инфраструктура

4.1.2

Осовременување на постоечката и 

изградба на нова локална, 

регионална и магистрална патна 

инфраструктура



Изградба на локален пат с. Зубово – 

спој со пат с. Ново Село – с. 

Мокриево, последна III фаза од км 

1+340 до км 2+247 

6.659.560,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина Ново 

Село 

2019-2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

Реконструкција и рехабилитација на 

локален патен правец од клучка 

Р604 пат Струмица - Дојран до 

клучка Р611 пат Валандово – 

Гевгелија преку населено место 

Црничани со вкупна должина на 

делницата од 800 метри

4.389.600,00 ден.
ЦРЈИПР и 

општина Дојран
2019-2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

Ревитализација на пат с. 

Богородица – с. Стојаково – 

крстосница со регионален пат 

Гевгелија – Богданци, кај 

бензинската пумпа Шимов, 1-ва 

фаза.

14.532.821,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Гевгелија и 

Богданци

2019-2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

Ревитализација на патот 

Богородица -  Стојаковo, крстосница 

со регионален пат Гевгелија - 

Богданци, 2-ра фаза

12.432.640,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Гевгелија и 

Богданци

2019-2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

Изградба на локален пат за 

поврзување на населените места 

Бориево и Колешино Прва фаза

18.669.200,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Ново Село, 

Босилово и 

Струмица

2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

4.1.2

Осовременување на постоечката и 

изградба на нова локална, 

регионална и магистрална патна 

инфраструктура



Изградба на локален пат за 

поврзување на населените места 

Бориево и Колешино Втора фаза

49.578.756,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Ново Село, 

Босилово и 

Струмица

2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

Изградба на локален пат од с. 

Дамјан до с. Погулево во должина 

од 1927,81 метар

16.812.324,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Радовиш, Конче 

и Василево

2020

Изградба на локален пат за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

Изградба на на мост на река Турија 

на локален пат с.Просениково - с. 

Срај

15.172.366,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Струмица, 

Босилово и 

Василево

2020

Изградба на мост за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

143.961.152,00 ден.

Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Босилово, с. Моноспитово, с. 

Дрвош и  с. Бориево - општина 

Босилово

4.935.450,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општините 

Босилово

2016-2020

Изработени 4  урбанистички 

плански долументации за:  

с. Босилово, с. 

Моноспитово, с. Дрвош и  с. 

Бориево - општина 

Босилово

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Борисово, с. Мокрино и  с. Старо 

Коњарево - општина Ново Село

3.407.509,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина Ново 

Село 

2016-2020

Изработени 3 урбанистички 

плански документации за: с. 

Борисово, с. Мокрино и  с. 

Старо Коњарево - општина 

Ново Село

5.3.4

   Стратешка цел 5 – Развој на конкурентно земјоделско производство и унапредување на животот во руралните подрачја

Вкупно

Приоритет 5.3 - Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата и  подрачјата со специфични развојни потреби

Поддршка на обновата и развојот 

на селата

4.1.2

Осовременување на постоечката и 

изградба на нова локална, 

регионална и магистрална патна 

инфраструктура



Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Милетково, с. Моин и  с. Давидово 

- општина Гевгелија

2.603.515,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина 

Гевгелија 

2016-2020

Изработени 3  урбанистички 

плански документации за: с. 

Милетково, с. Моин и  с. 

Давидово - општина 

Гевгелија

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Нов Дојран - општина Дојран

1.576.767,00 ден.
ЦРЈИПР и 

општина Дојран 
2016-2020

Изработена 1  урбанистичка 

планска документација за: с. 

Нов Дојран - општина Дојран

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Дедино, с. Лубница и  с. Габревци - 

општина Конче

1.938.092,00 ден.
ЦРЈИПР и 

општина Конче
2016-2020

Изработени 3  урбанистички 

плански документации за: с. 

Дедино, с. Лубница и  с. 

Габревци - општина Конче

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Дамјан, с. Ињево и  с. Подареш - 

општина Радовиш

3.036.721,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина 

Радовиш

2016-2020

Изработени 3  урбанистички 

плански документации за: с. 

Дамјан, с. Ињево и  с. 

Подареш - општина 

Радовиш

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Владевци, с. Анѓелци и  с. 

Градашорци - општина Василево

2.466.784,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина 

Василево

2016-2020

Изработени 3  урбанистички 

плански документации за: с. 

Владевци, с. Анѓелци и  с. 

Градашорци- општина 

Василево

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: 

с. Дабиље и с. Добрејци - општина 

Струмица

2.962.209,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општина 

Струмица

2016-2020

Изработени 2  урбанистички 

плански документации за: с. 

Дабиље и  с. Добрејци- 

општина Струмица

22.927.047,00 ден.Вкупно

5.3.4
Поддршка на обновата и развојот 

на селата

Поддршка на обновата и развојот 

на селата
5.3.4



Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

6.1.1
Подобрување на управувањето со 

отпад

Помалку отпад за поквалитетен 

живот со чистење на отпад од 

дивите депонии

19.256.057 ден. ЦРЈИПР 2020
Намалени диви депонии,                      

на отпадот

Прекугранична соработка во 

спречување  на шумски пожари 
12.514.415 ден.

ЕУ преку ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка Р. 

Бугарија – Р. 

Македонија, 

вкупен Буџет 

399.415 евра

2019-2020

Набавка на против пожарна 

опрема за пожарникарските 

служби

Заеднички мерки за спречување  и 

намалување на последиците од 

катастрофа во општините 

Сандански и Радовиш

24.083.609 ден.

ЕУ преку ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка Р. 

Бугарија – Р. 

Македонија, 

вкупен Буџет  

591.570 евра

2019-2020

Уредување на речно корито 

и намалени површини од 

поплави

Интегрирани оперативни центри за 

хуманитарна помош - “HELP”
15.329.859 ден.

ЕУ преку ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка 

Грција – Р. 

Македонија

2018-2020

Набавен Команден 

оперативен комуникациски 

центар за хуманитарни и 

кризни цели (Контејнер) со 

предвидените потребни 

елементи

71.183.940 ден.Вкупно

Приоритет 6.1 - Управување со животната средина и справување со климатските промени

Заштита на шуми6.1.4

  Стратешка цел 6 – Воспоставување на одржливи системи за управување со животната средина 



6.2.2
Изградба на две прифатилишта за 

бездомни животни  I фаза
16.611.537,00 ден.

ЦРЈИПР и сите 

десет општини 

во 

Југоисточниот 

плански регион 

2018-2020

Изградени две 

прифатилишта за бездомни 

животни во општина 

Струмица и општина 

Гевгелија 

Изградба на две прифатилишта за 

бездомни животни  II фаза
2.074.788,00 ден.

ЦРЈИПР  преку 

УНДП
2019-2020

Опремување на 

прифатилиште во Струмица;         

Изработена Студија за 

избор на Модел на 

управување со 

прифатилиштата за 

бездомни животни             

6.2.3

Заштита и управување со 

заштитени подрачја и споменици на 

природата

Заеднички стратегии за заштита на 

биолошката разновидност и 

одржлив развој на билатералнaта 

мрежа на заштитени подрачја“ - 

COMBINE2PROTECT

18.397.796,34 ден.

ЕУ преку ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка 

Грција – Р. 

Македонија

2018-2020

Изработена Регионална 

Стратегија за  

бидиверзитетот со акционен 

план; Изработена Мапа на 

клучни живеалишта и 

видови; Мапа на 

сензитивност на ЈИПР  

37.084.121,34 ден.

303.962.722 ден. 61,50 ден.Вкупна вредност на акциониот план за 2018

Приоритет 6.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја

4.942.483,29 €

Заштита на животинскиот свет 

Вкупно


