
Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

1.1.1

Зголемување на вештините и 

претприемничкиот капацитет во 

регионот со посебен фокус на на 

жените и младите

Организирање на обуки и 

работилници за претприемништво 

(почетно ниво, напредно ниво и сл.)

61.791,00 ден. ЦРЈИПР 2021
Број на учесници, Број на жени, 

Број на млади            

Спроведување на обуки за 

вработените

 Давање на советодавни услуги на 

старт-апи и претприемачи (фокус на 

млади и жени)

Подобрување на интерните 

процедури

Акциониот План за 2021 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020 - 2024 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 2021 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 2021 ГОДИНА 

 Стратешка цел 1 – Развивање на претприемништвото и индустријата, потикнување на конкурентноста и иновативноста на претпријатијата и создавање поволна 

инвестициска клима

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2020 - 2024

Приоритет/Мерка

1.1.2

Зајакнување на улогата на Бизнис 

центарот во рамки на Центарот за 

развој на Југоисточен плански 

регион

Приоритет 1.1 - Развивање на претприемнички еко систем и поттикнување на претприемништвото со посебен фокус на жени и млади

400.000,00 ден. ЦРЈИПР 2021

Број на обуки, Број на учесници, 

Број на подобрени интерни 

процедури (зајакнети човечки 

капацитети, подобрени услуги)        



Организирање на настани за 

промоција на можностите за 

финансирање на старт-апи и 

претприемништво што се нудат во 

рамки на меѓународни и 

национални фондови

Подготовка на апликации од старт-

апи и претприемачи спрема 

меѓународни и национални 

фондови

1.2.3

Поттикнување на иновативноста кај 

ММСП и промовирање на 

економија базирана врз знаење

Деловен екосистем како интегриран 

систем
10.591.750,00 ден.

ЕУ преку 

Интеррег ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка 

Грција – Р. 

Северна 

Македонија, 

вкупен буџет 

171.679,50 евра

2021

Еден 3Д скенер, два 3Д 

принтери, еден 4 во 1 принтер и 

скенер и еден десктоп компјутер, 

6 отворени денови за 

запознавање на МСП со новата 

технологија,  7-дневен 

иновативен бут камп за 21 

учесник, 3-дневно студиско 

патување во Грција, 2 серии на 

работилници во времетраење од 

по 3 дена за 20 претставници од 

МСП во регионот.

2021

Број на учесници, Број на 

настани, Број на подготвени 

апликации од старт-апи и 

претприемачи од ЈИПР

Приоритет 1.2 - Подобрување на конкурентноста и иновативноста на микро, мали и средни претпријатија (ММСП)

Приоритет 1.3 - Развој и промоција на регионот како атрактивна туристичката дестинација

1.1.5

Промовирање на можностите за 

финансирање на старт-апи и 

претприемништво што се нудат во 

рамки на меѓународни и 

национални фондови

185.763,00 ден. ЦРЈИПР



1.3.3

Поддршка за развој на нови 

туристички атракции, услуги и 

искуства

Изградба на пристапен пат до 

прочистителна станица и влез на 

регионалниот центар/стационар за 

бездомни кучиња.

6.484.022,00 ден.

ЦРЈИПР и 10-те 

општини во 

Југоисточниот 

плански регион

2021

Изградена улица во должина од 

531 метар, уреден влез на 

стационар со седум паркинг 

места, клупи за седење и корпи 

за отпадоци

1.3.5

Поттикнување и поддршка на 

различни видови на туризам 

(езерски бањски, рурален, културен 

и црковен, активен, здравствен, 

манифестациски, конференциски, 

ловен, вински, казино)

Подобрување на туристичката 

понуда во Југоисточниот плански 

регион

22.907.334,00 ден.

ЦРЈИПР и 

општините 

Конче, 

Гевгелија, 

Дојран и 

Валандово

2021

Изградена туристичка патека од 

манастирот св.Горѓи до Исар 

Кулата во општина Валандово во 

должина од 700 метри, 

Доизградба на локален пат до 

с.Хума кое се наоѓа на пл. Кожув 

во должина од 782,14 метри, 

Изградена пешачка патека која 

води до граничниот премин стар 

Дојран во должина од 1285 

метри, Доизграден и опремен  1 

Конак на Манастирот св.Стефан 

во с.Конче со уреден паркинг 

простор.

40.630.660,00 ден.

Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

Вкупно

Стратешка цел 2 – Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион

Приоритет 2.2 - Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура

Приоритет/Мерка



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 

2021

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. 

Сарај

14.809.513,00 ден.

ЦРЈИПР и 

Општините 

Струмица, 

Босилово и 

Василево

2021

Изградба на мост за 

подобрување на условите на 

животот на граѓаните

2.3.10
Подобрување и заштита од 

елементарни непогоди

Интегрирани оперативни центри за 

хуманитарна помош - “HELP”
15.329.859 ден.

ЕУ преку 

Интеррег ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка 

Грција – Р. 

Северна 

Македонија, 

Вкупен буџет 

249.266,00 евра

2018-2021

Набавен Команден оперативен 

комуникациски центар за 

хуманитарни и кризни цели 

(Контејнер) со предвидените 

потребни елементи

36.798.932,00 ден.

Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

     Стратешка цел 3 – Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на населението во регионот

Вкупно

Приоритет 3.2 - Социјална инклузија на ранливите категории

Приоритет 2.3 - Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура

Осовременување на постоечката и 

изградба на нова локална, 

регионална и магистрална патна 

инфраструктура

2.2.1



3.2.2

Вклучување на ранливите 

категории на пазарот на труд и 

поттикнување на социјално 

претприемништво

Академија за реинтеграција на 

маргинализирани лица
6.591.294,00 ден.

ЦРЈИПР, 

Здружение 

Избор - 

Струмица

Март 2021

Набавена опрема за збогатување 

на програмата за реинтеграција 

за стекнување на вештини за 

професионално оспособување на 

маргинализирани лица, 

вработени 4 лица од 

маргинализирани категории

3.5.5
Заштита на населението од 

штетници и инсекти

Дезинсекција - третирање за 

заштита од комарци во ЈИПР
8.244.937,00 ден.

10 општини од 

ЈИПР
2021

Извршено третирање (прскање) 

против комарци во Југоисточниот 

регион

3.5.6 Згрижување на кучиња скитници
Изградба на две прифатилишта за 

бездомни животни  I фаза
16.611.537,00 ден.

ЦРЈИПР и сите 

десет општини 

во 

Југоисточниот 

плански регион 

2018-2021

Изградени две прифатилишта за 

бездомни животни во општина 

Струмица и општина Валандово 

31.447.768,00 ден.

Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

Приоритет 3.5 - Подобрување на здравствената состојба на населението

Приоритет 4.3 - Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, подрачјата со значителна депопулација и специфични развојни потреби

Вкупно

   Стратешка цел 4 - Развој на конкурентно земјоделско производство  и унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја



Изградба на локален пат од село 

Дамјан до село Погулево во 

должина од 1927,81 м

16.169.777,00 ден.

ЦРЈИПР, 

општина 

Радовиш, Конче 

и Василево

2021
Изграден локален патен правец 

во должина од 1927,81 м 

Изградба на Локален пат на 

релација Колешино - Бориево 

(трета фаза)

18.450.085,00 ден.

ЦРЈИПР 

општина Ново 

Село, Босилово 

и Струмица

2021

Изграден локален пат во 

должина од 1830 метри од 

с.Бориево-с.Колешино

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

2016-2021

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 

2016-2021

Изработени 3 урбанистички 

плански документации за: с. 

Борисово, с. Мокрино и  с. Старо 

Коњарево - општина Ново Село

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 

2016-2021

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 
2016-2021

Изработена 1  урбанистичка 

планска документација за: с. Нов 

Дојран - општина Дојран

4.3.1

Осовременување на сообраќајната 

инфраструктура во селата и 

подрачјата со специфични развојни 

потреби

4.3.3
Поддршка на обновата и развојот 

на селата



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
2016-2021

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

2016-2021

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

2016-2021

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

2016-2021

Изработени 2  урбанистички 

плански документации за: с. 

Дабиље и  с. Добрејци- општина 

Струмица

57.546.909,00 ден.

Приоритет/Мерка Активности Износ
Носители на 

активности
Времетраење Индикатори

Приоритет 5.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја

Вкупно

  Стратешка цел 5 – Заштита на животната средина, справување со климатските промени и оптимално користење на природните ресурси и енергетските 

потенцијали 

4.3.3
Поддршка на обновата и развојот 

на селата



Прекугранична соработка во 

спречување на шумски пожари 
12.514.415 ден.

ЕУ преку 

Интеррег ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка Р. 

Бугарија – Р. 

Северна 

Македонија, 

вкупен Буџет 

399.415 евра

2019-2021

Набавка на против пожарна 

опрема за пожарникарските 

служби во Југоисточниот регион

Рано откривање на пожарите и 

нивно движење за превенција 

и справување со катастрофи
17.286.075 ден.

ЕУ преку 

Интеррег ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка 

Грција – Р. 

Северна 

Македонија, 

вкупен буџет 

280.186,50 евра

2021

Набавени 2 противпожарни 

возила за о. Струмица и за о. 

Гевгелија, поставени системи за 

рано откривање на пожари

5.2.5
Зајакнување на капацитетите за 

заштита на биодиверзитетот

Заеднички стратегии за заштита на 

биолошката разновидност и 

одржлив развој на билатералнaта 

мрежа на заштитени подрачја“ - 

COMBINE2PROTECT

18.397.796,34 ден.

ЕУ преку 

Интеррег ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка 

Грција – Р. 

Северна 

Македонија, 

Вкупен буџет 

299.151,16 евра

2018-2021

Изработена Регионална 

Стратегија за  бидиверзитетот со 

акционен план; Изработена Мапа 

на клучни живеалишта и видови; 

Мапа на сензитивност на ЈИПР  

Заштита и пбнпвуваое на шумите5.2.4

Приоритет 5.4 - Управување и заштита со водните ресурси



5.4.3
Регулација и управување со речни 

текови

Заеднички мерки за спречување  и 

намалување на последиците од 

катастрофа во општините 

Сандански и Радовиш

24.083.609 ден.

ЕУ преку 

Интеррег ИПА 

Програмата за 

прекугранична 

соработка Р. 

Бугарија – Р. 

Северна 

Македонија, 

вкупен Буџет  

591.570 евра

2019-2021

Уредување на речно корито на 

река Сушица во Радовиш и 

намалени површини од поплави

72.281.895,34 ден.

238.706.164,34 ден. 61,50 ден.

Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Жулиета Ѓуркова

Раководител

   

Вкупна вредност на акциониот план за 2021 3.881.401,05 €

Вкупно


