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Согласно член 26-a од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.весник на РМ 

бр.63/07, 187/2013, 43/2014 и 215/2015) и член 22 од Законот за рамномерен 

регионален развој (Сл.весник на РСМ бр. 24/2021) Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион до Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион поднесува:  

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ  

НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2020 ГОДИНА 

 

ОПШТ ДЕЛ 

 

I. ВОВЕД  

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион (ЦРЈИПР) со својство на 

правно лице е основан во септември 2008 година, од страна на десетте единици 

на локалната самоуправа што влегуваат во состав на Југоисточниот планскиот 

регион (Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново 

Село, Радовиш и Струмица). 

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е единица на локалната 

самоуправа со делокруг на работа утврден согласно член 24 став 3 од Законот за 

рамномерен регионален развој (Сл.весник на РМ бр.63/07, 187/2013, 43/2014 и 

215/2015) и член 30 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл.весник на 

РСМ бр. 24/2021). 

  

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион официјално отпочна со работа 

на 01.12.2008 година по назначувањето на Раководител и отворањето на 

канцеларијата. 

  

Седиштето на Центарот за развој на Југоисточниот планскиот регион е во општина 

Струмица на Бул. „Маршал Тито“ бр. 1-1, 2400 Струмица, Тел: +389 34 340 139, 

www.southeast.mk. 

http://www.southeast.mk/
http://www.southeast.mk/
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II. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ 

 

 

2.1. Раководител 

 

Раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. 

2.2 Администрација 

 

Администрацијата е поделена на две одделенија кои извршуваат специфични 

задачи за успешна работа на Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион во функција на регионалниот развој: 

 

1. Одделение за меѓуопштинска соработка и административни работи 

• Раководител на одделение 

• Координатор за меѓуопштинска координација 

• Администратор 

 

2. Одделение за имплементација на проекти и меѓународна соработка 

• Раководител на одделение 

• Координатор за имплементација на проекти 

• Координатор за меѓународна соработка 

 

Во текот на 2020 година во Центарот за развој на Југоисточниот плански регион 

беа вработени вкупно 8 (осум) лица. Пет лица се вработени на неопределено 

 

Раководител  
на Центарот за развој 

на Југоисточниот 
плански регион 

 

Раководител  
на одделение за 
меѓуопштинска 

соработка и 
административни работи 

 

Раководител  
на одделение за 

имплементација на 
проекти и меѓународна 

соработка 

 

Координатор за 
меѓуопштинска 
координација  

 

Координатор за 
имплементација  

на проекти  

 

 
 

Координатор за 
меѓународна 

соработка 
 

 

 

Администратор  

http://www.southeast.mk/
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време и тоа со следнава структура: Раководител на Центарот (1), Раководител 

на одделение за меѓуопштинска соработка и административни работи (1) до 

април 2020 по што заминува во пензија, Раководител на одделение за 

имплементација на проекти и меѓународна соработка (1), Координатор за 

имплементација на проекти (1), Координатор за меѓународна соработка кој 

започна со работа на оваа позиција од ноември 2020 година (1) и 

Администратор (1). Тројца од вработените се со Договор на определено време 

и тоа еден ангажиран во Бизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги 

за МСП, втор на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ со договор 

кој заврши во ноември 2020 година и третиот е ангажиран на проектите 

„Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив 

развој на билатералната мрежа за заштитни подрачја – COMBINE2PROTECT“ и 

„Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи 

во општините Сандански и Радовиш“. 

 

III. ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 

ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

3.1. Услуги за поддршка на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион 

 

➢ Поддршка на работата на Советот на регионот, стручни и 

административно-технички работи за потребите на Советот за 

развој на планскиот регион, 

 

3.2. Услуги за општо информирање 

 

➢ Интернет страна: www.southeast.mk 

➢ Информирање преку директен контакт; 

➢ Информирање преку регионалните ТВ медиуми; 

➢ Фејсбук страница на проектот „Интегриран центар за хуманитарна 

помош – Help“ https://www.facebook.com/helpinterreg, twitter-

https://twitter.com/projectHelp9; 

➢ Фејсбук и инстаграм страница на проектот Combine2Protect IPA 
Interreg https://www.facebook.com/COMBINETOPROTECT; 

➢ Информативна страница за временски услови и болести на 
земјоделски култури во рамки на проект „Агрометеоролошки станици 
за заштита на земјоделските култури и животната средина“  
www.agrojug.mk; 

➢ Мобилна апликација за временски услови и болести на земјоделски 
култури во рамки на проект „Агрометеоролошки станици за заштита 
на земјоделските култури и животната средина“ 
https://meteobot.mk/meteobot-mobilna-aplikacija/;  

http://www.southeast.mk/
https://www.facebook.com/COMBINETOPROTECT
http://www.agrojug.mk/
https://meteobot.mk/meteobot-mobilna-aplikacija/
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➢ Веб страна на  Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за 

мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион": 

www.investinseregion.mk; 

➢ Фејсбук страница на Регионален бизнис центар 

https://www.facebook.com/bizniscentarjipr; 

➢ Веб страна на  проектот „Заеднички мерки за спречување и 

намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански 

и Радовиш": https://www.jointactions.eu/; 

➢ Фејсбук страница на проектот „Заеднички мерки за спречување и 

намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански 

и Радовиш": https://www.facebook.com/Project-Joint-Actions-inspired-by-

nature-IPA-Interreg-107974824016888.  

 

 

3.3. Консултантски услуги за подготовка и имплементација на проекти 

 

➢ Информирање за достапни фондови и отворени повици 

➢ Подготовка на предлог проекти 

➢ Реализација на проекти 

➢ Фасилитирање партнерства 

➢ Советувања при имплементација на проекти 

 

3.4. Обуки и услуги 

 

➢ Реализација на обуки 

➢ Организирање и менаџирање на обуки од трети лица 

➢ Организирање на информативни средби 

➢ Организирање на средби помеѓу засегнати страни од регионот и 

надвор од него 

➢ Настани за градење свесност за регионалниот развој 

➢ Изработка на извештаи и анализи од регионалниот развој 

 

3.5. Услуги за промоција 

 

➢ Организирање на промотивни настани и учество на саеми во име на 

регионот 

➢ Организирање на информативни денови за промоција на 

потенцијалите на регионот 

➢ Подготовка на промотивни материјали за регионот 

➢ Поддршка при учество на саеми и други манифестации 

 

3.6. Лобирање 

 

➢ Лобирање за различни програми за засегнати страни од регионот 

http://www.southeast.mk/
http://www.investinseregion.mk/
https://www.facebook.com/bizniscentarjipr
https://www.jointactions.eu/
https://www.facebook.com/Project-Joint-Actions-inspired-by-nature-IPA-Interreg-107974824016888
https://www.facebook.com/Project-Joint-Actions-inspired-by-nature-IPA-Interreg-107974824016888


 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЦРЈИПР ЗА 2020 ГОДИНА 
 

                                              www.southeast.mk                               7  

 

➢ Лобирање за потребите на бизнис секторот 

 

 

 

3.7. Поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија 

 

➢ Организирање на промотивни настани, советодавни и информативни 

средби 

➢ Информирање преку интерактивен веб портал 

 

 

IV. АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР ВО 2020 ГОДИНА 

 

4.1. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОД 

СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО 

ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Изградба на две 

прифатилишта за 

бездомни животни 

9.239,876.00 

денари  

Проектот е во 

фаза на 

имплементација 

МЛС-БРР 

 

 

4.2. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОД 
СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО 
ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Врз основа на барањето од Бирото за регионален развој, за прибирање на 

предлог – проекти за развој на планските региони, а согласно Програмата за 

рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија за 2019 

година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во текот на 2019 и 

2020 година ги реализираше следниве проекти и тоа: 

 

 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Подобрување на 

туристичката понуда во 

Југоисточниот плански 

регион преку изградба на 

патна инфраструктура во 

Сончевата Езерска 

11.781,223.00 

денари 

Проектот е 

завршен 

МЛС - БРР 

 

http://www.southeast.mk/
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населба Мантово 

4. 

Ревитализација на патот 

Богородица-Стојаково, 

крстосница со 

регионалниот пат 

Гевгелија- Богданци II 

фаза 

6.695.232.00 

денари 

Проектот е 

завршен   

МЛС-БРР, 

Општина 

Гевгелија и 

Општина 

Богданци 

 

5. 

Помалку отпад за 

поквалитетен живот 
678.972.00 

денари 

Проектот е 

завршен  

МЛС-БРР, 

Општина 

Радовиш  

6. 

Уредување на дел од 

индустриските зони во 

ЈИПР, услов за зголемен 

економски развој  

5.713.885.00 

денари 

Проектот е 

завршен  

МЛС-БРР, 

Општина  

Василево 

 

 

4.3. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОД 
СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО 
ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Врз основа на барањето од Бирото за регионален развој, за прибирање на 
предлог – проекти за развој на планските региони, а согласно Програмата за 
рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија за 2020 
година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во текот на 2020 
година ги реализираше следниве проекти и тоа: 
 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Изградба на мост на река 

Турија на локален пат с. 

Просениково – с.Сарај  

14.772,366.00 

денари 

Во фаза на 

реализација  

МЛС – БРР 

Општина 

Струмица 

 

2. 

Изградба на локален пат 

за поврзување на 

населените места 

Бориево и Колешино- 

прва фаза  

10.568.166.00 

денари 

Проектот е 

завршен  

МЛС - БРР, 

Општина 

Босилово и 

општина Ново 

Село 

3. 

Изградба на локален пат 

за поврзување на 

населените места 

Бориево и Колешино- 

втора фаза 

7.695.567.00 

денари 

Проектот е 

завршен 

МЛС-БРР, 

Општина 

Босилово и 

општина Ново 

Село 

 

 

 

http://www.southeast.mk/
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4.4 АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОД СТРАНА НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО ЗА 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион (ЦРЈИПР), во месец 
октомври, ги започна подготовките за одржување на Регионални форуми во 
заедницата како алатка за идентификација, приоретизирање и подготовка на 
предлог проекти за добивање на финансиска поддршка од Програмата за 
рамномерен регионален развој на Бирото за регионален развој (БРР) и 
Министерството за локална самоуправа на РСМ (МЛС) за 2021 година.  
 
По одржување на првиот форум каде што се изгласаа приоритетните области и 
подобласти, подготовка на економска и кост-бенефит анализа, како и по 
одржувањето на вториот форум на заедницата и Седницата на Советот каде 
што се изврши рангирање на предлог проектите, Центарот за развој на ЈИПР ги 
аплицираше следниве проекти:  
 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

 

 

Збогатување на 

туристичка понуда во 

Југоисточниот плански 

регион  

22.907.334,00 

Во фаза на 

оценување на 

проектот 

МЛС-БРР, 

општина 

Валандово, 

општина 

Гевгелија, 

општина 

Дојран и 

општина Конче 

2. 

Изградба на пристапен 

пат до регионалниот 

стационар за бездомни 

кучиња 

6.484.022,00 

Во фаза на 

оценување на 

проектот 

МЛС-БРР и 

општина 

Струмица 

3. 

Изградба на локален 

пат од село Дамјан до 

село Погулево во 

должина од 1927,81 м 

16.169.777,00 

Во фаза на 

оценување на 

проектот 

МЛС-БРР и 

општина 

Радовиш 

4. 

Изградба на локален 

пат на релација 

Колешино Бориево 

(трета фаза) 

18.450.085,00 

Во фаза на 

оценување на 

проектот 

МЛС-БРР и 

општина 

Босилово и 

општина Ново 

Село  
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4.5  ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ИПА ПРОГРАМАТА ЗА 
ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА  

 
Од првиот повик од Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Грција и Република Северна Македонија 2014-2020 во процес на 
имплементација сеуште се двата проекти „Заеднички стратегии за заштита 
на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта мрежа 
на заштитени подрачја“ - COMBINE2PROTECT и „Интегрирани оперативни 
центри за хуманитарна помош“ - “HELP”, чиишто краен датум за 
имплементација на проектите е продолжен до крајот на јуни месец 2021 
година, поради спреченост и неможност да се имплементираат дел од 
активностите поради ситуацијата со Ковид19. 
 
  
Краток опис на проектите: 
 
Во реализација на проектот „Заеднички стратегии за заштита на 
биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта мрежа на 
заштитени подрачја“ - COMBINE2PROTECT, ЦРЈИПР е во улога на Лидер 
Партнер, а главна цел на проектот е да се обезбедат најсоодветни 
инструменти за да се поттикне капацитетот за зачувување на биолошката 
разновидност и да се дистрибуира до голем број на корисници за да се 
обезбеди одржливо, ефикасно управување и функционирање на заштитените 
подрачја, зголемување на бројот на видови, површини на живеалишта, заштита 
на екосистеми и подобрување на алатките за зачувување на заштитените 
подрачја.  
 
Во рамки на проектот како една од главните активности на ЦРЈИПР 
реализирана е Стратегија за биолошка разновидност и Акциски план за 
Југоисточниот плански регион со мапи на клучни живеалишта, видови и 
сензитивност во ЈИПР. Истата е комплетно изработена. 
 
Во реализација на проектот „Интегрирани оперативни центри за 
хуманитарна помош“ - “HELP”, ЦРЈИПР е Проектен Партнер, а целта на 
проектот е да ја подобри стратешката и оперативаната ефикасност на јавната 
администрација и јавните служби во управувањето со елементарните непогоди 
во пошироката прекугранична област преку обезбедување на интегрирано 
решение за техничка поддршка и управување со пост-катастрофални операции 
и логистика на терен.  
 
Во рамки на проектот како главна активност на ЦРЈИПР во о. Струмица 
поставен е и опремен Команден Центар за управување со кризи и елементарни 
непогоди.  
 
За успешно користење и управување со софтверската програма и целокупната 
опрема беа извршени низа тренинзи на засегнати страни кои беа запознаени 
со  Софтверот за управување со инциденти, неговите општи и специфични 
функционалности, а сето тоа беше заокружено и со практична вежба. Исто така 
беше извршен и тренинг за користење на сателитската и радио станицата и 
обука за користење на алармот. Учесници на овој тренинг беа претставници од 
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Центарот за управување со кризи од Скопје како и од Регионалните Центри од 
Југоисточниот регион. 
 
Преку вториот повик на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Грција и Република Северна Македонија Центарот за развој на ЈИПР 
подготви и аплицираше со два проекти и тоа: „Деловен екосистем како 
интегриран систем“ - Be In и „Рано откривање на пожарите и нивно 
движење за превенција и справување со катастрофи“ – eFIDAR.  Истите се 
во фаза на евалуација и резултатите ќе бидат познати во текот на 2021 година. 
 

Од вториот повик од Интеррег ИПА Програма за прекугранична соработка  
помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија во процес на 
имплементација е проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување 
на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“, каде 
ЦРЈИПР како проектен партнер го спроведува заедно со општина Сандански и 
општина Радовиш.  

Цел на проектот е уредување на речното корито на р.Сушица во Радовиш со 
цел спречување и ублажување на последиците од природни и човечки 
предизвикани катастрофи од прекугранична димензија и влијание. Интензивно 
се работи на речното корито на река Сушица во о.Радовиш, каде согласно 
предвидените активности во рамки на проектот изведено е чистење на 
вегетација, жбунови и дрвја со одвоз на материјал до депонија, со што е 
отпочнато оформување на десната страна на коритото по течението на реката, 
во должина од 300 метри, со машински широк откоп. Градежните работи на 
теренот се одвиваат според планот, а во моментот се работи на машински 
ископ на темел, припрема и изведба на кејски ѕид од ѕидан камен по 
спецификации дадени во проектот. Градежните активности по проектот е 
предвидено да траат до месец април 2021 година.      

Од истиот повик одобрен за финансирање е и проектот „Прекугранична 
соработка во справување со шумски пожари“. По завршување на одредени 
административни процедури имплементацијата на проектот ќе започне на 
почетокот на 2021 година. Главна цел на овој проект е преку набавка на опрема 
за ТПЕ во Југоисточниот регион значајно да се унапреди безбедноста и 
функционалноста на пожарникарите од регионот и нивен навремен и соодветен 
одговор против шумските пожари кои предизвикуваат огромни штети, ја 
уништуваат нашата шума, природата, а не ретко земаат и човечки животи. 
 
Во рамките на овој проект ќе биде набавена комплетна лична заштитна опрема 
за шумски пожари за сите пожарникари од Југоисточниот плански регион, со 
која во моментов не располага ниту една од противпожарните единици од 
регионот. Ќе се набави професионална опрема за шумски пожари која вклучува 
комбинезони, ќебиња, чизми, ракавици, шлемови направени специјално за 
шумски пожари, заштитни маски против чад и балаклави огноотпорни маски. За 
секоја од противпожарните единици во регионот ќе се набават пумпи, 
противпожарни црева и моторни пили. Со оваа опрема значајно ќе се унапреди 
безбедноста и функционалноста на пожарникарите од регионот и нивен 
навремен и соодветен одговор против шумските пожари кои предизвикуваат 
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огромни штети, ја уништуваат нашата шума, природата, а не ретко како што е 
познато од минатото има и човечки жртви. 
 
Покрај набавката на опрема ќе се креира и прекугранична мрежа за 
спречување и одговор на опасности од природата и животната средина во која 
ќе учествуваат претставници на општинските територијални противпожарни 
единици и волонтерските заедници од двете земји чија цел е да се создаде 
добра координација и структура за превенција и соодветен одговор на 
катастрофите со посебен акцент на шумските пожари. За дел од членовите на 
мрежата е предвидено спроведување на низа обуки (вкупно 6) од страна на 
меѓународни сертифицирани обучувачи. Ќе се спроведе и информативна и 
медиумска кампања за промовирање на волонтерство и спречување на 
шумските пожари. 

 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 
проектот 

Извори на 
финансирање 

1. 

„Заеднички стратегии за 
заштита на биолошката 
разновидност и одржлив 
развој на билатералнaта 
мрежа на заштитени 
подрачја“ – 
COMBINE2PROTECT 

18.397.796,00 
денари за 
ЦРЈИПР 

Во фаза на 
имплементација 

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
Програмата за 
прекугранична 

соработка помеѓу 
Грција и Р.С. 
Македонија 

2. 
„Интегрирани оперативни 
центри за хуманитарна 
помош“ – “HELP” 

15.329.859,00 
денари за 
ЦРЈИПР 

Во фаза на 
имплементација  

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
Програмата за 
прекугранична 

соработка помеѓу 
Грција и Р.С. 
Македонија 

3. 
„Деловен екосистем како 
интегриран систем“ - Be 
In 

10.558.289,00 
денари за 
ЦРЈИПР 

Во фаза на 
евалуација 

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
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Програмата за 
прекугранична 

соработка помеѓу 
Грција и Р.С. 
Македонија 

4. 

„Рано откривање на 
пожарите и нивно 
движење за превенција и 
справување со 
катастрофи“ – eFIDAR 

17.230.362,00 
денари за 
ЦРЈИПР 

Во фаза на 
евалуација 

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
Програмата за 
прекугранична 

соработка помеѓу 
Грција и Р.С. 
Македонија 

5.  

„Заеднички мерки за 
спречување и 
намалување на 
последиците од 
катастрофи во 
општините Сандански и 
Радовиш“ 

23.971.665,00 
денари за 
ЦРЈИПР 

Во фаза на 
имплементација 

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
Програмата за 
прекугранична 

соработка помеѓу 
Бугарија и Р.С. 

Македонија 

6. 
„Прекугранична 
соработка во справување 
со шумски пожари“ 

12.152.523,00 
денари за 
ЦРЈИПР 

Ќе започне со 
имплементација 

на почеток на 
2021 година 

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
Програмата за 
прекугранична 

соработка помеѓу 
Бугарија и Р.С. 

Македонија 
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4.6 ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ИЗВОРИ НА 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

На 01 јули 2015 година Центарот за развој склучи договор за фазата на 

имплементација на проектот „Управувањето со сливот на река Струмица“. 

Официјално договорот траеше до 30.11.2020 година, меѓутоа и понатаму 

Центарот ќе дава поддршка на УНДП се до завршувањето на проектот во јуни 

2021 година. 

  

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Управување со сливот на 

река Струмица (Фаза на 

имплементација) 

 

2.940.000,00 

швајцарски 

франци 

Проектот е 

завршен 

согласно 

склучениот 

договор, а 

Центарот до јуни 

2021 година ќе 

дава поддршка 

во 

имплементација 

на активностите. 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка 

Главна цел на проектот е подобрување на условите за живот на населението и 
еколошкиот статус на басенот на реката Струмица преку интегрирано управување 
со водните ресурси, а се имплементира во партнерство со УНДП (Програмата за 
развој на Обединетите нации), Министерство за животна средина и просторно 
планирање; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; 
општините Радовиш, Конче, Струмица, Ново Село, Василево, Босилово и други 
засегнати страни. 

Во 2020 година потпишани се два договори за реализација на проекти во 
Југоисточнен регион преку проектот Грантова шема за инвестициски и иновативни 
проекти за 2020 година во рамки на проект „Одржлив и инклузивен рамномерен 
регионален развој“: 

 
 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Создавање на услови за 

поголема социјална 

инклузија на лицата со 

посебни потреби во 

Југоисточниот плански 

2.169.000,00 

денари 

Проектот е 

реализиран 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка и 

Министерство за 
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регион (иновативен 

проект) 

локална 

самоуправа 

2 

Академија за 

реинтеграција на 

маргинализирани лица 

(инвестициски проект) 

6.591.294,00 

денари 

Проектот е во 

фаза на 

имплементација 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка и 

Министерство за 

локална 

самоуправа 

 
 
 
4.7 ПРОЕКТИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

 

Проектот од Мерка 322 – Обнова и развој на селата, Изработка на 
урбанистички планови за населените места во општина Струмица, Конче, 
Радовиш, Босилово, Василево, Ново Село, Гевгелија и Дојран  од претходниот 
повик од 2015 година на Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој  е во завршна фаза.  

 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Изработка на урбанистички 

планови за населените 

места:  

- с. Милетково, с. Моин, с. 

Давидово - о. Гевгелија;  

- с. Дедино, с. Лубница, с. 

Габревци - о. Конче;  

- с. Дабиље, с. Добрејци - 

о. Струмица;  

- с. Борисово, с. Мокрино, 

с. Старо Коњарево - о. 

Ново Село;  

- с. Владевци, с. Анѓелци- 

Градашорци, о. Василево,  

- с. Босилово, с. 

Моноспитово, с. Дрвош, с. 

Бориево - о. Босилово, - с. 

Дамјан, с. Ињево, с. 

Подареш - о. Радовиш,  

- с. Нов Дојран - о. Дојран 

21.671.348,00 

денари 

Проектот е во 

завршна фаза  

АФПЗРР - 

18.350.000,00  

денари 

о. Гевгелија - 

395.538,00 ден о. 

Конче - 496.613,00 

ден 

о. Струмица - 

908.071,00 ден о. 

Ново Село - 

518,182,00 ден 

о.  Василево - 

423.106,00 ден о. 

Босилово - 

751.258,00 ден. 

о. Радовиш - 

1.087.655,00 ден 

о. Дојран - 

238,916,00 ден 
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Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави 

повик преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 

година, кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион имаше можност да 

учествува со проектни предлози по следниве мерки: 

Мерка 321 – Развој на јавна инфраструктура во рурални средини 
Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во 
руралните подрачја 
 
 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Реконструкција и 

рехабилитација на 

локален патен правец од 

клучка Р604 пат 

Струмица- Дојран до 

клучка Р 611 пат 

Валандово-Гевгелија 

преку населено место 

Црничани со вкупна 

должина на делницата 

од 800 метри 

 

 

 

5.047.165,00 

денари 

 

 

 

Проектот е 

завршен 

      АФПЗРР, 

Општина Дојран  

2. 

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 

4.709.732,00   

денари 

Проектот е во 

фаза на 

реализација 

АФПЗРР, 

Општина Ново 

Село 

 

3. 

Ревитализација на пат 

с.Богородица- 

с.Стојаково- крстосница 

со регионален пат 

Гевгелија- Богданци, кај 

бензинската пумпа 

Шимов I фаза 

 

 

 

8.764.385,00 

денари 

 

 

 

Проектот е 

завршен 

АФПЗРР, 

Општина 

Богданци 

4. 

Реконструкција на пат од 

крстосница за 

с.Добрашинци до брана 

Турија од КМ 0+0000 до 

КМ 0+800 во општина 

Василево 

11.662.985,00 
Денари 

Проектот е 

завршен 

АФПЗРР, 

Општина 

Василево 
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4.8 ПРОЕКТИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ 

НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
Врз основа на јавниот повик за доставување на барања за користење на 
средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на 
планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој, Центарот 
за развој на Југоисточниот плански регион како и Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на ден 12.06.2020 година потпишаа 
Договор за финансирање на проекти за подобрување на пристапот до 
обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност во 
вредност од 1.575.580,00 денари. Во текот на 2020 година согласно договорот 
беа тампонирани следниве полски патишта: 
 

1. Земјоделски пат м.в.Папрата и Барта l=735,00 м во Општина Богданци – 
со вредност од 313.636,00 ден; 

2. Полски пат во село Богородица стационажа од км 0.000 до км 0.245 – 
Општина Гевгелија со вредност од  167.361,00 ден; 

3. Земјоделски пат во с. Робово со должина 400м и ширина 3м (дел од 
К.П.бр.1656,783 и 788 - К.О.Робово) Општина Босилово со вредност од 
417.780,00 денари; 

4. Земјоделски пат во атарот на Борисово, општина Ново Село во должина 
од 500 метри со вредност од 191.462,00 денари. 

 
 

5 АКТИВНОСТИ НА БИЗНИС ЦЕНТАРОТ ВО РАМКИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ЈИПР ВО 2020 ГОДИНА 

Регионалниот Бизнис Центар е формиран во рамки на проектот "Формирање на 

Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија 

во Југоисточниот плански регион" и функционира во рамките на Центарот за развој 

на Југоисточниот плански регион од 2014 година. Истиот има за цел зголемување 

на конкурентноста на планските региони преку поддршка на малите и средни 

претпријатија и на претприемништвото, а целни групи се: микро, мали и средни 

претпријатија, претприемачи, локални власти, здруженија на граѓани и фондации, 

невработени лица, занаетчии, трговци, економски оператори во регионот, 

регионални стопански комори, потенцијални заинтересирани странски и домашни 

инвеститори. 

 
Формирањето на Бизнис Центарот беше финансиски и технички помогнато од 
страна на Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP), додека неговата 
работа продолжи со поддршка од страна на Министерството за локална 
самоуправа. 
  
Дел од активностите кои беа спроведени во рамките на Бизнис Центарот во 2020 
година се: 
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✓ Организирана работилница со засегнати страни за идентификација на 

иновативни проектни идеи 

✓ Подготвени и аплицирани три проектни апликации до Министерство за 

локална самоуправа и Швајцарска Агенција за развој и соработка во 

рамки на Грантова шема за иновативни проекти 2020 година 

✓ Имплементација на иновативни проекти во рамки на грантови шеми за 

2019 и 2020 година овозможени преку проект „Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален развој“ 

✓ Изработена Анализа за потребите на МСП и земјоделците во регионот; 

✓ Подготвена листа со можни извори за финансирање на МСП 

✓ Ажурирање на податоците од Електронска регионална база на податоци 

за институции и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот сектор 

(непрофитни, образовни, локални агенции и единици на владини 

агенции, консалтинг фирми, правници, нотари, сметководители и слично) 

✓ Подготовка на настани определени според потребите на Центарот за 

развој на Југоисточниот плански регион 

✓ Подготовка и дистрибуција на месечен Е-билтен за поддшка на МСП; 

✓ Ажурирање на веб страната Бизнис Центарот www.investinseregion.mk; 

✓ Подготовка на извештаи за текот на реализација на проектните 

активности и доставени до Министерството за локална самоуправа 

✓ Обезбедување на советодавни услуги на мали и средни предпријатија од 

регионот 

✓ Координација со ФИТР и спроведување обуки за имплементација на 

Ваучерската програма за градење на капацитетите на претпријатијата во 

Република Северна Македонија. 

 

6 СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 

РЕГИОН ВО 2020 ГОДИНА 

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во периодот јануари – 

декември 2020 година подготви и организираше 9 (девет) Седници и тоа: 

шеснаесетта Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 

седумнаесетта Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 

осумнаесетта Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 

деветнаесетта Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 

дваесетта Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, дваесет 

и прва Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, дваесет и 

втора Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, дваесет и 

трета Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион и дваесет и 

четврта Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. 

 

http://www.southeast.mk/
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6.1. Шеснаесетта (XVI) Седница на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 11.03.2020 година, одржана во 

просториите на Југоисточниот плански регион со следниот дневен 

ред:  

➢ Усвојување на Записник од петнаесеттата Седница на Советот за развој 

на Југоисточниот плански регион; 

➢ Усвојување на Извештајот за попис за 2019 година на Центарот за развој 
на Југоисточниот плански регион;  

➢ Усвојување на Завршните сметки за 2019 година на Центарот за развој 
на Југоисточниот плански регион; 

➢ Усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион; 

➢ Усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански регион за 2019 година; 

➢ Усвојување на Предлог-Одлука за промена на седиштето на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 

➢ Усвојување на Предлог-Одлука за взаемна активност на општините за 
третирање против возрасни комарци во 2020 година на територијата на 
општините од Југоисточниот плански регион; 

➢ Донесување на Одлука за преотстапување на објект по проект 
„Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш- 
општина Валандово“; 

➢ Предлог - Одлука за избор на модел за отпочнување со работа на 
прифатилиште за згрижување и третирање на бездомни и 
нерегистрирани кучиња; 

➢ Разно. 

 

6.2. Седумнаесетта (XVII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 31.03.2020 година, одржана преку 

електронската апликација „ZOOM“ со следниот дневен ред:  

 

➢ Усвојување на Записник од шеснаесеттата Седница на Советот за развој 
на Југоисточниот плански регион;  

➢ Усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански регион за 2019 година;  

➢ Координација и размена на искуства за поголема заштита на граѓаните 
во Југоисточниот плански регион од настанатата пандемија; 

➢ Разно. 
 

6.3. Осумнаесетта (XVIII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 26.05.2020 година, преку онлајн 

апликацијата „ZOOM“ со следниот дневен ред: 

 

➢ Усвојување на записник од седумнаесеттата Седница на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 
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➢ Предлог-Одлука за изработка и имплементација на проект „ Деловен 
екосистем како интегриран систем“-Be in; 

➢ Предлог-Одлука за изработка и имплементација на проект „Рано 
откривање на пожарите и нивно ширење за превенција и справување со 
катастрофи“- еFIDAR; 

➢ Разно. 

6.4. Деветнаесетта (XIX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 27.07.2020 година, преку апликацијата 

„ZOOM“ со следниот дневен ред: 

 

➢ Усвојување на Записникот од осумнаесеттата Седница на Советот за 

развој на Југоисточниот плански регион;  

➢ Предлог-Одлука за изработка, аплицирање и имплеменација на проект 

преку Вториот повик за поднесување на предлог проекти за подготовка 

на техничка документација за инфраструктурни проекти финансирани 

преку УНДП и Шведската агенција за меѓународен развој (СИДА); 

➢ Донесување на Одлука за преотстапување на објект по проект„ Изградба 

на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово“-

Општина Конче; 

➢ Донесување на Одлука за преотстапување на објект по 

проект„Реконструкција на пат од крстосница пред с. Добрашинци до 

брана Турија од км 0+0000 до км 0+800 во општина Василево“ 

➢ Разно. 

 

6.5. Дваесетта (XX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 15.09.2020 година, одржана преку 

апликацијата „ZOOM“ со следниот дневен ред: 

➢ Презентација на ревидираната регулатива, очекувани резултати и 
натамошни чекори во функција на зајакната социјална инклузивност, 
транспарентност и партиципативност од страна на Г-н Јован 
Манасиевски експерт ангажиран од МЛС и СДЦ; 

➢ Усвојување на Записник од деветнаесеттата Седница на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 

➢ Предлог-Одлука за распишување на Оглас за избор/реизбор на 
раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион; 

➢ Предлог- Одлука за преотстапување на проектот „Уредување на дел од 
индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој“ на 
општина Василево“ 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Богданци; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Босилово; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Валандово; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Василево; 

http://www.southeast.mk/


 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЦРЈИПР ЗА 2020 ГОДИНА 
 

                                              www.southeast.mk                               21  

 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Гевгелија; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Дојран; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Конче; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Ново Село; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Радовиш; 

➢ Предлог-Одлука за преостапување на Агрометеоролошки станици на 
општина Струмица; 

➢ Дискусија во ворска со воспоставување меѓуопштинска соработка за 
решавање на проблемот со бездомните животни; 

➢ Разно. 
 

6.6. Дваесет и прва (XXI) Седница на Советот за развој на Југоисточниот 
плански регион, одржана на 17.11.2020 година, одржана преку 
апликацијата „ZOOM“ со следниот дневен ред: 

 
➢ Усвојување на Записникот од Дваесеттата Седница на Советот за развој 

на Југоисточниот плански регион; 
➢ Донесување на Одлука за избор на Раководител на Центарот за развој 

на Југоисточниот плански регион согласно спроведениот Јавен оглас; 
➢ Донесување на Одлука за преотстапување на објектот „Прифатилиште 

за бездомни животни на општина Струмица; 
➢ Донесување на Одлука за преотстапување на опрема за „Прифатилиште 

за бездомни животни“ на општина Струмица; 
➢ Разно  

 
6.7. Дваесет и втора (XXII) Седница на Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион, одржана на 07.12.2020 година, 
одржана преку апликацијата „ZOOM“ со следниот дневен ред: 

 
➢ Усвојување на Записник од дваесет и првата Седница на Советот за 

развој на Југоисточниот плански регион; 
➢ Презентација на предложените концепт-решенија развиени од страна на 

надворешниот експерт како резултат на идентификуваните предизвици 
од првата форумска сесија, која се организираше во рамките на 
Регионалните форуми на заедницата како алатка за идентификација, 
приоретизирање и подготовка на проекти за финансирање преку 
Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година на БРР-
МЛС; 

➢ Донесување на Одлука за прифаќање на предложените концепт 
решенија кои се од регионално значење; 

➢ Разно. 
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6.8. Дваесет и трета (XXIII) Седница на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион, одржана на 15.12.2020 година, 
одржана преку апликацијата „ZOOM“ со следниот дневен ред: 
 

➢ Усвојување на Записник од дваесет и втората Седница на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 

➢ Утврдување на Листа на регионални предлог проекти за 2021 година 
согласно усвоените концепт решенија и ранг листата од спроведениот 
прашалник од втората форумска сесија; 

➢ Разно. 
 
6.9. Дваесет и четврта (XXIV) Седница на Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион, одржана на 30.12.2020 година, 
одржана преку апликацијата „ZOOM“ со следниот дневен ред: 

 
➢ Усвојување на Записник од дваесет и третата Седница на Советот за 

развој на Југоисточниот плански регион; 
➢ Донесување на Одлука за усвојување на Финансиски план за работа на 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година; 
➢ Донесување на Одлука за усвојување на Акциониот план за 2021 година, 

за спроведување на Програмата за рамномерен регионален развој на 
Југоисточниот плански регион; 

➢ Донесување на Одлука за примопредавање на проект „Изградба на 
локален пат с. Бориево-с.Колешино делница од км 0+000 до 1+700 на 
општина Босилово; 

➢ Донесување на Одлука за примопредавање на проект „Изградба на 
локален пат с.Бориево- с.Колешино делница од 1+920 до 6+411 на 
општина Ново Село; 

➢ Донесување на Одлука за примопредавање на проект „Реконструкција и 
санација на локален патен правец од Клучка со Р 604 пат Струмица-
Дојран со клучка П-611 пат Валандово-Гевгелија на општина Дојран;  

➢ Донесување на Одлука за преотстапување на проект „Рехабилитација на 
пат Богородица-Стојаково, крстосница со регионален пат Гевгелија-
Богородица прва фаза на општина Богданци; 

➢ Донесување на Одлука за преотстапување на проект „Рехабилитација на 
пат Богородица –Стојаково, крстосница со регионален пат Гевгелија-
Богородица втора фаза на општина Гевгелија; 

➢ Разно. 
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7. Реализирани работилници, обуки, семинари, промоции  

 

7.1. Настани организирани од страна на Центарот за развој на ЈИПР 
 

Ред. 

број 

Работилници, Обуки, Семинари, 

Тркалезна маса, Студиски 

престој 

Место на 

одржување 
Дата Организатор 

1. 

Работилница за идентификација 

на иновативни идеи во рамки на 

Грантова шема за иновативни 

проекти на Регионалните бизнис 

центри за 2020 година. 

Струмица 23.01.2020 ЦРЈИПР 

2. 

Прва форумска сесија во рамките 

на грантовата шема со 

претставници од НВО, Црвен крст, 

центри за социјална работа 

бизнис сектор  

Сириус, 

Струмица 
31.01.2020 ЦРЈИПР 

3. 

Во канцелариите на Центарот за 
развој на ЈИПР се одржа обука на 
тема „Дигитализација на 
земјоделството преку користење 
на податоците од 
Агрометеоролошки станици“ 

Струмица 03.02.2020 ЦРЈИПР 

4. 

Втора форумска сесија во рамките 
на грантовата шема со 
претставници од НВО, Црвен крст, 
центри за социјална работа 
бизнис сектор 

Сириус, 

Струмица 
07.02.2020 ЦРЈИПР 

5. 

Промоција на проектите 
„Заеднички работен простор-
средство за зајакнување на 
соработката со бизнис секторот“ и 
проектот „Агрометеоролошки 
станици за заштита на 
земјоделските култури и 
животната средина“ 

Струмица 13.02.2020 ЦРЈИПР 

6. 

Состанок со претставници од 
Дневните центри за лица со 
посебни потреби  за 
имплементација на иновативниот 
проект. 

Струмица 17.02.2020 ЦРЈИПР 

7. 

Грантистите од третиот циклус  

подигнаа дел од предвидената 

опрема добиена во рамки на 

проектот „Управување со сливот 

на река Струмица“ 

Струмица 23.08.2020 ЦРЈИПР 

http://www.southeast.mk/


 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЦРЈИПР ЗА 2020 ГОДИНА 
 

                                              www.southeast.mk                               24  

 

8. 

Четврт регионален форум за 

презентација на резултатите од 

проектот „Агрометеоролошки 

станици за заштита на 

земјоделските култури и 

животната средина“ 

Струмица 23.09.2020 ЦРЈИПР 

9. 
Одржан тренинг за користење на 
командниот Центар изработен во 
рамките на проектот „ХЕЛП“ 

Струмица 
2,11,12.11.20

20 
ЦРЈИПР 

10. 

Преку апликацијата ZOOM 
започна воведна консултативна 
средба на засегнатите страни за 
изработка на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански 
регион  2020-2024 

Струмица 06.10.2020 ЦРЈИПР 

11. 

Прва регионална работилница за 
изработка на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански 
регион 2020-2024  

 
 

Дом на АРМ, 
Струмица 

 

 

21.10.2020 

 
 

ЦРЈИПР 
 
 

12. 

Работилница за поврзување на 
заедницата  
за зајакната социјална 
инклузивност во регионалниот 
развој  

Х. Сириус, 
Струмица 

29.10.2020 
ЦРЈИПР, МЛС, 

СДЦ 
 

13. 

Втора регионална работилница за 
изработка на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански 
регион 2020-2024  

 
Онлајн 

 
11.11.2020 

 
ЦРЈИПР 

14. 

Организирани обуки за работно 
оспособување и рехабилитација 
во четири Дневни центри за лица 
со посебни потреби во рамки на 
проект „Создавање на услови за 
поголема социјална инклузија на 
лицата со посебни потреби во 
Југоисточниот плански регион“ 

Дневни 
центри за 
лица со 
посебни 

потреби во 
Југоисточен 

регион 

25.11-
16.12.2020 

 
ЦРЈИПР 

15. 

Финална конференција за 
изработка на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански 
регион 2020-2024  

 
 

Онлајн 

 
 
02.12.2020 

 
 

ЦРЈИПР 

16. 
Состанок за презентација на 
резултатите од втора формска 
сесија 

Онлајн 15.12.2020 ЦРЈИПР 
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17. 

Практични обуки на земјоделците 
грантисти од третиот циклус на 
грантови по проектот „Управување 
со сливот на река Струмица“ 

Радовишко – 
Струмичкиот 

регион 

30.07.2020 
07.08.2020 
21.08.2020 
24.09.2020 
03.11.2020 

ЦРЈИПР и 
УНДП 

 

 

 

7.2. Настани организирани од други институции на кои присуствуваа 

претставници од Центарот за развој на ЈИПР  

 

Ред. 

број 

Работилници, Обуки, 

Семинари, Тркалезна маса, 

Студиски престој 

Место на 

одржување 
Дата Организатор 

1. 

Дводневен форум за дискусија 
на тема „Креативна и 
иновативна промоција на 
заедничкото и уникатно 
културно наследство на 
прекуграничниот регион“ 

Вила Парк 

Струмица 

07.02.2020 

08.02.2020 

Здружението 

Туристички 

Сојуз 

Струмица - 

Струмица 

2. 
Информативен вебинар 1 - Втор 
повик за апликации - УНДП 
Фонд за техничка документација 

Онлајн 11.06.2020 УНДП 

3. 

Oбуки за развивање на 
индивидуалните и 
институционалните капацитети 
на Центaрот за развој за 
социјална инклузија во 
регионалниот развој. 

Во 

просториите 

на ЦРЈИПР 

во Струмица 

11.06.2020 

22.06.2020  

09.07.2020 

Министерство

то за локална 

самоуправа и 

Швајцарската 

агенција за 

развој и 

соработка 

4. 

Работилница за зајакнување на 
капацитетите за адаптација на 
климатски промени и 
финализирање на програмата 
за работа на РСМ  

Онлајн 08.07.2020 

Влада на 

РСМ, 

Зелениот 

Климатски 

Фонд и 

Организација 

за храна и 

агрокултура 

на 

Обединетите 

Нации 

5. 
Прв состанок на Заедничката 
работна група за изработка на 
новата програма со Грција 

Онлајн 13.07.2020 МЛС 

6. 
Демонстрација на контејнерите 
изработени во рамките на 

Онлајн 28.07.2020 ТЕИ Грција 
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проектот ХЕЛП 

7. 

Академија за млади промотори 
преку проектот - Младите луѓе - 
новите промотори на културниот 
идентитет на прекуграничниот 
регион 

Вила Парк 

Струмица 

19.08.2020 

 21.08.2020  

Здружението 

Туристички 

Сојуз 

Струмица - 

Струмица 

8. 
Форум на заедницата по проект 
ПЛАНДОЈРАН  

Дојран 10.09.2020 

Општина 

Дојран и 

Македонско 

научно 

друштво 

Битола 

9. 
Прв состанок на Заедничката 
работна група за изработка на 
новата програма со Бугарија 

Х.Сириус, 
Струмица 

15.09.2020 МЛС 

10. 
2 Балкански Форум за 
Претприемништво и Иновации   

Онлајн 
25.09.2020 

26.09.2020 

Министерство

за внатрешни 

работи 

(Сектор 

Македонија - 

Тракија), во 

соработка со 

Управниот 

орган на 

европските 

програми за 

територијалн
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а соработка 

(Интеррег), 

11. 
Обука за користење на нова веб 
страна 

Онлајн 28.09.2020 
Електра 

Солушн 

12. 

Работилница за планирање, 

хармонизирање и 

мониторирање на политиката на 

рамномерен регионален развој 

Онлајн 30.09.2020 Влада на РСМ 

13. 

 

Инфо ден во рамките на 
проектот ХЕЛП 

 

Онлајн 14.10.2020 ЦУК 

14. 

Финална Конференција на 

проектот Младите луѓе - 

новите промотори на културниот 

идентитет на прекуграничниот 

регион 

Co-work hub 

Струмица 

30.10.2020 

31.10.2020 

Туристички 

Сојуз 

Струмица - 

Струмица 

15. 
Работилница за социјална 

реформа 
Онлајн 10.11.2020 УНДП 

16. 

Завршна прекугранична 

конференција  по проектот 

„Развој на екосистем за 

социјално претприемништво” 

Хотел 

Сириус 

Струмица 

26.11.2020 

Фондацијата 

за развој на 

мали и средни 

претпријатија 

- Струмица 

17. 
Состанок на Техничката работна 
група на Советот за рамномерен 
регионален развој 

Онлајн 30.11.2020 Влада на РСМ 

18. Обуки ФИТР Онлајн 

04.12.2020 
07.12.2020 
09.12.2020 
11.12.2020 
14.12.2020 
16.12.2020 

ФИТР 

19. 
Презентација на Reload 
проектот 

Онлајн 17.12.2020 УНДП 

20. 

Промотивен настан во 
организација на Проектот за 
воспоставување на „Систем за 
координација при планирање, 
спроведување, следење и 
проценка на политиката за 
рамномерен регионален развој“ 

Онлајн 22.12.2020 

Кабинетот на 
Заменик 

претседатело
т на Владата 
на Република 

Северна 
Македонија 
задолжен за 
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(SiReRa) економски 
прашања и 

координација 
на економски 
ресори и СДЦ 

 

 

Изработил: Јован Коцев 

 

 

 

                                                       Центар за развој на Југоисточниот плански регион 

                          Раководител 
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Врз основа на член 12 став 1 од Одлуката за основање на Центарот за развој 
на Југоисточниот плански регион, Раководителот на Центарот доставува на 
усвојување Годишен финансиски извештај за работа на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион до Советот за развој на Југоисточниот плански 
регион. 
  
Основа за изработка на извештајот се:  
1. Завршната сметка на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 
2020 година и  

2. Завршните сметки од проекти за 2020 година:  

• Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив 

развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја – 

COMBINE2PROTECT; 

• Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP; 

• Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од 

катастрофи во општините Сандански и Радовиш; 

• Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој. 

 
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН  
Основна сметка: 880006123978915 
EДБ: 400027008505268 
ЕМБС: 6396704 

Ред. 
Бр. Приходи 2020 

1. 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 
(почетно салдо) 44,487,960.00 

2. 
Трансфер на средства од општините за 
кофинансирање на проекти и активности 12,134,230.00 

3. 
Трансфер на средства од општините за тековно 
работење на ЦРЈИПР 1,592,860.00 

4. 
Трансфер на средства од МЛС за тековно 
работење на ЦРЈИПР 1,200,000.00 

5. 
Трансфер на средства од Биро за регионален 
развој 26,810,295.00 

6. Трансфер на средства од МЗШВ 1,575,580.00 

7. Трансфер на средства од АФПЗРР 9,883,885.00 

8. Приходи од менаџирање на проект 785-Е4 258,197.00 

9. Приходи од менаџирање на проект 785-Д0 271,224.00 

10. Приходи од закупнина на објекти 7,500.00 

11. Останати приходи 40,095.00 

  ВКУПНО 98,261,826.00 

 

 

http://www.southeast.mk/
https://southeast.mk/portfolio/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be/
https://southeast.mk/portfolio/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be/
https://southeast.mk/portfolio/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be/
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Ред. 
Бр. Расходи 2020 

1. Бруто плати и надоместоци 2,122,610.00 

2. Комунални услуги 297,829.00 

3. Патни и дневни расходи во земјата и странство 11,540.00 

4. Ситен инвентар и материјали 134,865.00 

5. 
Поправки и тековно одржување (Комарци и 
Чистење на диви депонии во општина Радовиш) 8,009,038.00 

6. Договорни услуги 6,957,143.00 

7. Други тековни услуги 11,758,229.00 

8. Привремени вработувања 850,364.00 

9. Разни трансфери 452,951.00 

10. Други градежни објекти 49,872,130.00 

  ВКУПНО 80,466,699.00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 17,795,127.00 

 

ПРОЕКТ: Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и 

одржлив развој на билатералнaта мрежа на заштитени подрачја - 

COMBINE2PROTECT 

Сметка: 8800061239785B0 

ЕДБ 4080018121881 

 

Ред. 
Бр. Приходи 2020 

1. 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 
(почетно салдо) 1.626.929,00 

2. Трансфер на средства од INTERREG IPA MK-GR 2.821.994,00 

3. 
Трансфер на средства од национално 
кофинансирање 480.351,00 

4. Трансфер на средства од ЦРЈИПР 1.600.000,00 

  ВКУПНО 6.529.274,00 

 

Ред. 
Бр. Расходи 2020 

1. Реализирани проектни активности 5.591.325,00 

2. 
Трансфер на средства до партнерот Државен 
инспекторат за животна средина (ПП3) 893.073,00 

  ВКУПНО 6.484.398,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 44.876,00 

 

 

http://www.southeast.mk/
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ПРОЕКТ: Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP 

Сметка: 8800061239785C5 

ЕДБ 4080018121865 

 

Ред. 
Бр. Приходи 2020 

1. 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 
(почетно салдо) 1.708.198,00 

2. Трансфер на средства од INTERREG IPA MK-GR 3.862.735,00 

3. 
Трансфер на средства од национално 
кофинансирање 206.995,00 

4. Трансфер на средства од ЦРЈИПР 6.807.000,00 

  ВКУПНО 12.584.928,00 

 

 

Ред. 
Бр. Расходи 2020 

1. Реализирани проектни активности 12.583.986,00 

2. Поврат на средства кон ЦРЈИПР 0,00 

  ВКУПНО 12.583.986,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 942,00 

 

 

 

ПРОЕКТ: Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците 

од катастрофи во општините Сандански и Радовиш 

Сметка: 8800061239785E4 

ЕДБ 4080019129053 

 

Ред. 
Бр. Приходи 2020 

1. 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 
(почетно салдо) 1.743.641,00 

2. 
Трансфер на средства од национално 
кофинансирање 183.363,00 

3. Трансфер на средства од о. Радовиш 5.892.385,00 

4. Трансфер на средства од ЦРЈИПР 3.130.000,00 

  ВКУПНО 10.949.389,00 

 

http://www.southeast.mk/
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Ред. 
Бр. Расходи 2020 

1. Реализирани проектни активности 10.903.637,00 

  ВКУПНО 10.903.637,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 45.752,00 

 

 

ПРОЕКТ: Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој 

Сметка: 8800061239785Д0 

ЕДБ 4080017120601 

 

Ред. 
Бр. Приходи 2020 

1. 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 
(почетно салдо) 3.730.247,00 

2. Трансфер на средства од проект (МЛС - SDC) 8.455.051,00 

  ВКУПНО 12.185.298,00 

 

Ред. 
Бр. Расходи 2020 

1. Реализирани проектни активности 10.793.061,00 

  ВКУПНО 10.793.061,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 1.392.237,00 

 

Изработила: Мима Станоевска 

 

 

 

                                                       Центар за развој на Југоисточниот плански регион 

                          Раководител 

                             Жулиета Ѓуркова  
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