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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), 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 2019 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). 

  

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, 

Фах: +389 34 340 139, www.rdc.mk/southeastregion/. 

http://www.rdc.mk/southeastregion/
http://www.rdc.mk/southeastregion/
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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 

 Координатори за имплементација на проекти 

 Координатори за меѓународна соработка 

 

Бројот на вработени во текот на 2019 година во Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион изнесуваше вкупно 9 (девет) лица од кои 1 (едно) 

 

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  

 

Координатори за 
имплементација  

на проекти  

 

 
 

Координатори за 
меѓународна 

соработка 
 

 

 

Администратор  

http://www.rdc.mk/southeastregion/
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лице во Бизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги за МСП, 1 (едно) 

лице на проектот „Управување со сливот на река Струмица“, 1 (едно) лице 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“, како и 1 

(едно) лице на имплементација на проектот „Интегриран оперативен систем за 

хуманитарна помош - HELP“. Останатите вработени се на неопределено време 

и тоа со следнава структура: Раководител на Центарот (1), Раководител на 

одделение за меѓуопштинска соработка и административни работи (1), 

Раководител на одделение за имплементација на проекти и меѓународна 

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

(1). 

 

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 

 

3.2. Услуги за општо информирање 

 

 Интернет страна: www.rdc.mk/southeastregion/ 

 Фејсбук страница на Центарот за развој на ЈИПР 

https://www.facebook.com/Centar-za-razvoj-na-Jugoistocen-region-

259936474032099/ 

 Информирање преку директен контакт  

 Фејсбук страница на проектот „Интегриран центар за хуманитарна 

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

https://twitter.com/projectHelp9 

 Веб страна за проектот „Размислуваме за компостирање – Посветени 
на одржување на органскиот синџир“: www.composting-home.eu  

 Фејсбук и инстаграм страница на проектот 
https://www.facebook.com/COMBINETOPROTECT/; 

 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/  

 Поддршка и одржување на порталот "Формирање на Бизнис Центар 

за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија 

во Југоисточниот плански регион": www.investinseregion.mk.  

 

 

http://www.rdc.mk/southeastregion/
http://www.rdc.mk/southeastregion/
https://www.facebook.com/Centar-za-razvoj-na-Jugoistocen-region-259936474032099/
https://www.facebook.com/Centar-za-razvoj-na-Jugoistocen-region-259936474032099/
https://www.facebook.com/helpinterreg/
http://www.composting-home.eu/
https://www.facebook.com/COMBINETOPROTECT/
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/
http://www.investinseregion.mk/
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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 материјал за регионот 

 Поддршка при учество на саеми и други манифестации 

 

3.6. Лобирање 

 

 Лобирање за различни програми за засегнати страни од регионот 

 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.rdc.mk/southeastregion/
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IV. АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР ВО 2019 ГОДИНА 

 

4.1. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОД 

СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО 

ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 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 

2. 

Поставување на урбана 

опрема на Кочулски 

водопади 

2,490.836.00 

денари 

Проектот е 

завршен во 2019 

година 

МЛС- БРР 

3. 

Изградба на 

канализационен систем 

на фекална отпадна вода 

во Стај Дојран за улица  

Вељко Влаховиќ и дел од 

улица Никола Карев 

3.216,090.00 

денари  

Проектот е 

завршен во 2019 

година 

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 до 

Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој поднесе 6 

(шест) предлог 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 

населба Мантово 

11.781,223.00 

денари 

Во фаза на 

имплементација 

МЛС - БРР 

 

http://www.rdc.mk/southeastregion/
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2. 

Туристичка патека од 

природата до културата 

на планината Плавуш 

8.155.431.00 

денари 

Проектот е 

завршен 

МЛС - БРР, 

Општина 

Валандово 

3. 

Хортикултурно и 

партерно уредување на 

дел  од езерското 

крајбрежје и формирање 

на езерска плажа во 

Дојран 

3.846.800.00 

денари 

Проектот е 

завршен  

МЛС-БРР, 

Општина 

Дојран 

4. 

Ревитализација на патот 

Богородица-Стојаково, 

крстосница со 

регионалниот пат 

Гевгелија- Богданци II 

фаза 

12.232.639.00 

денари 

Во фаза на 

имплементација   

МЛС-БРР, 

Општина 

Гевгелија и 

Општина 

Богданци 

 

5. 

Помалку отпад за 

поквалитетен живот 
1.635.746.00 

денари 

Во фаза на 

имплементација  

МЛС-БРР, 

Општина 

Радовиш  

6. 

Уредување на дел од 

индустриските зони во 

ЈИПР, услов за зголемен 

економски развој  

5.149.164.00 

денари 

Во фаза на 

имплементација  

МЛС-БРР, 

Општина  

Василево 

 

 

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

По Програмата за рамномерен регионален развој на Република Северна 
Македонија за 2020 година, Центарот за развој на Југоисточниот плански 
регион ќе ги имплементира следниве проекти одобрени од Министерството за 
локална самоуправа - Биро за регионален развој: 
 

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  

10.816,004.00 

денари 

Во фаза на 

распишување 

јавна набавка  

МЛС – БРР 

Општина 

Струмица 

 

2. 

Изградба на локален пат 

за поврзување на 

населените места 

Бориево и Колешино- 

прва фаза  

16.284.504.00 

денари 

Во фаза на 

распишување 

јавна набавка 

МЛС – БРР, 

Општина 

Босилово и 

општина Ново 

Село 

http://www.rdc.mk/southeastregion/
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3. 

Изградба на локален пат 

за поврзување на 

населените места 

Бориево и Колешино- 

втора фаза 

8.594.872.00 

денари 

Во фаза на 

распишување 

јавна набавка 

МЛС-БРР, 

Општина 

Босилово и 

општина Ново 

Село 

 

 

4.4. АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ИПА 
ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА  

 
Од првиот повик од новата Интеррег ИПА Програма за прекугранична соработка 
помеѓу Грција и Република Северна Македонија беше аплицирано со два проекти 
со кои Центарот за развој на Југоисточниот плански регион потпиша договори и се 
во фаза на имплементација. Станува збор за проектите: „Заеднички стратегии 
за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералнaта 
мрежа на заштитени подрачја“ – COMBINE2PROTECT, каде ЦРЈИПР е 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 и проектот „Интегрирани оперативни 
центри за хуманитарна помош“ – “HELP”, каде 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. 
 
Од вториот повик од Интеррег ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу 
Бугарија и Република Северна Македонија беше аплицирано со два проекти 
Проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од 
катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ ЦРЈИПР како проектен 
партнер го спроведува заедно со општина Сандански и општина Радовиш, чија 
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, а за проектот 
“Прекугранична соработка во справување со шумски пожари” Центарот е во 
фаза на склучување на договор. Овој проект има за цел да ја прошири и обнови 
противпожарната опрема на постоечките противпожарни станици во 
Југоисточниот регион и секако квалитетот и функционалноста да се искачат на 
повисок степен, достигнувајќи ги модерните станици во светот. Со оваа опрема, 
се очекува од Територијалните противпожарни единици да ја зголемат својата 
подготвеност за справување со пожари на отворен простор како и ефикасноста 
при интервенции во сообраќајни несреќи.  
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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 

18.397.796,34 
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.  

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

23.971.664,95 
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 

4.  
„Прекугранична 
соработка во справување 
со шумски пожари“ 

12.251.437,14 
денари за 
ЦРЈИПР 

Во фаза на 
склучување на 

договор 

Проектот е ко-
финансиран од 

Европската унија 
и Националните 

Фонодови на 
земјите 

учеснички Преку 
Интеррег ИПА 
Програмата за 
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прекугранична 
соработка помеѓу 

Бугарија и Р.С. 
Македонија 

 

 

4.5. 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“. 

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 

Во фаза на 

имплементација 

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 мај 2019 година се склучи договор за имплементација на иновативен проект 
преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, 
Грантова шема за иновативни проекти на Регионалните Бизнис Центри при 
Центрите за развој на планските региони: 
 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Заеднички работен 

простор – средство за 

зајакнување на 

соработката со бизнис 

секторот 

2.112.560,00 

денари 

Проектот е во 

финална фаза 

на 

имплементација 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка и 

Министерство за 

локална 

самоуправа 

 
Во мај 2019 година се склучи договор за имплементација на инвестициски 
проект преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“,  
Грантова шема за инвестициски проекти на планските региони: 
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Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Агрометеоролошки 

станици за заштита на 

земјоделските култури и 

животната средина 

4.654.830,00 

денари 

Проектот е во 

финална фаза 

на 

имплементација 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка и 

Министерство за 

локална 

самоуправа 

 
 
4.6. 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 - 330,624,00 

ден 

о. Струмица - 

362,880,00 ден о. 

Ново Село - 

518,182,00 ден 

о.  Василево - 

362.880,00 ден о. 

Босилово - 

751.258,00 ден. 

о. Радовиш - 

342,720,00 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, по 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 во 

фаза на 

имплементација 

      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 

имплементација 

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 во 

фаза на 

имплементација 

АФПЗРР, 

Општина 

Богданци 

4. 

Реконструкција на пат од 

крстосница за с. 

Добрашинци до брана 

Турија од КМ 0+0000 до 

КМ 0 +800 

13.950.620,00 

денари 

Проектот е 

завршен 

АФПЗРР, 

Општина 

Василево 
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4.7. 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 21.12.2018 година потпишаа 
Договор за финансирање на проекти за подобрување на пристапот до 
обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност во 
вредност од 7.041.491,00 денари. 
 

Бр. Назив на проектот Буџет 
Статус на 

проектот 

Извори на 

финансирање 

1. 

Подобрување на 
постојната патна 
инфраструктура во 
руралните средини во 
Југоисточниот плански 
регион заради подобар 
пристап до 
земјоделските површини 
 

 

 

 

7.041.491,00 

денари 

 

 

 

Проектот е 

завршен во 2019 

година 

Министерство за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 

 

V. АКТИВНОСТИ НА БИЗНИС ЦЕНТАРОТ ВО РАМКИТЕ НА ЦЕНТАРОТ 
ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР ВО 2019 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. 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 2019 
година се: 
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 Организирана работилница со засегнати страни за идентификација на 

иновативни проектни идеи; 

 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 

 

VI. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 

РЕГИОН ВО 2019 ГОДИНА 

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во периодот јануари – 

декември 2019 година подготви и организираше 6 (Шест) седници и тоа: десеттата 

седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, единаесеттата 

седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, дванаесеттата 

седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, тринаесеттата 

седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, четиринаесеттата 

седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион како и 

петнаесеттата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. 

 

6.1. Десеттата (X) на Советот за развој на Југоисточниот плански регион 

одржана на 14.03.2019 година во општина Струмица со следниот 

дневен ред:  

 Усвојување на Записник од деветтата седница на Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион; 

 Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот за попис за 2018 година 
на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион;  

 Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2018 година;  

 Предлог- Одлука за усвојување на Завршните сметки за 2018година на 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион; 
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 Донесување на Одлука за потврдување на трите проектни концепти кои 
што се највисоко рангирани од регионалните форуми за аплицирање на 
грантовата шема во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој“; 

 Разно. 

 

6.2. Единаесеттата (XI) седница на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 27.03.2019 година во општина Богданци 

со следниот дневен ред:  

 

 Усвојување на Записник од десеттата седница на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион;  

 Усвојување на Предлог - Одлука за взаемна активност на општините за 
третирање против комарци во 2019 година на територијата на општините 
од Југоисточниот плански регион;  

 Разно.  
 

6.3. Дванаесеттата седница (XII) на Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион одржана на 19.07.2019 година во општина Струмица  

со следниот дневен ред: 

 

 Усвојување на записник од единаесеттата седница на Советот за развој 
на Југоисточниот плански регион; 

 Донесување на Одлука за преотстапување на урбана опрема по проект 
„Поставување на урбана опрема на Кочулски водопади“ - општина 
Валандово; 

 Донесување на Одлука за преотстапување на канализационен систем по 
проект „Изградба на канализационен систем на фекална отпадна вода во 
Стар Дојран за улица Вељко Влаховиќ и дел од  улица Никола Карев“ - 
општина Дојран; 

 Усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за 
развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2018 година; 

 Донесување на Одлука за времено решение за функционирањето на 
стационарот во Струмица до периодот на завршување на подготовката 
на Студијата за одржливо менаџирање на прифатилиштата и 
благосостојбата на бездомните животни во Југоисточниот плански 
регион; 

 Донесување на Одлука за преотстапување на двете возила за транспорт 
на заловените бездомни животни на општините Струмица и Валандово; 

 Разно. 

6.4. Тринаесеттата(XIII) на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион одржана на 20.11.2019 година во општина Ново Село со 

следниот дневен ред: 
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 Усвојување на Записникот од дванаесетата седница на Советот за 

развој на Југоисточниот плански регион;  

 Избор на Претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион; 

 Предлог - Одлука за доделување на Јубилејна награда на раководителот 

на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Жулиета 

Ѓуркова; 

 Разно. 

 

6.5. Четиринаесеттата (XIV) седница на Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион одржана на 06.12.2019 година во 

општина Босилово со следниот дневен ред: 

 Усвојување на Записникот од Тринаесеттата седница на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион;  

 Утврдување на Листа на приоритетни предлог проекти за 2020 година; 
 Разно. 

 

6.6. Петнаесеттата (XV) седница на Советот за развој на Југоисточниот 
плански регион одржана на 26.12.2019 година во општина 
Валандово со следниот дневен ред: 

 
 Усвојување на Записникот од Четиринаесеттата Седница на Советот за 

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

Центар за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година; 
 Донесување на Одлука за усвојување на Акциониот план за 2020 година, 

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

 Донесување на Одлука за преотстапување на објект по проект 
„Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и 
формирање на езерска плажа во Дојран“; 

 Презентација на Студијата за справување со кучиња скитници во 
Југоисточниот плански регион од страна на УМФ тренинг; 

 Презентирање на проект поддржан од УНДП - Повеќенаменски 
стационар (самоодржливо решение на стационари за кучиња), од страна 
на Мама Органа; 

 Разно.  
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VII. 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. Прва регионална форумска сесија  

Хотел 

Сириус, 

Струмица 

08.02.2019 

ЦРЈИПР, 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка 

2. Втора форумска сесија  

Хотел 

Сириус, 

Струмица 

15.02.2019 

ЦРЈИПР, 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка 

3. 
Трета форумска сесија  

Хотел 

Сириус, 

Струмица 

01.03.2019 

ЦРЈИПР, 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка 

4. 
Меѓународна конференција за 
рамномерен регионален развој во 
Југоисточен регион. 

Хотел 

Сириус, 

Струмица 

06-

07.06.2019 

МЛС-ЦРЈИПР, 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка 

5. 

Инфо ден во рамки на проектот 

„ХЕЛП“. Целта на инфо денот 

беше промоција на проектот пред 

засегнатите страни и запознавање 

со целите на проектот, 

активностите кои ќе се 

реализираат, како и досега 

постигнатите резултати во 

рамките на имплементацијата на 

проектот. 

Хотел 

Сириус, 

Струмица 

08.10.2019 ЦРЈИПР 

6. 

Трет циклус на обуки за 

земјоделците кандидати за 

грантови за воведување на 

современи агроеколошки мерки – 

1 (прва) теоретска обука 

 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

14.10.2019 ЦРЈИПР 
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7. 

Трет циклус на обуки за 

земјоделците кандидати за 

грантови за воведување на 

современи агроеколошки мерки – 

2 (втора) теоретска обука 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

22.10.2019 ЦРЈИПР 

8. 

Трет циклус на обуки за 

земјоделците кандидати за 

грантови за воведување на 

современи агроеколошки мерки – 

3 (трета) теоретска обука 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

29.10.2019 ЦРЈИПР 

9. 

Трет циклус на обуки за 

земјоделците кандидати за 

грантови за воведување на 

современи агроеколошки мерки – 

4 (четврта) теоретска обука 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

08.11.2019 ЦРЈИПР 

10. 

Трет циклус на обуки за 

земјоделците кандидати за 

грантови за воведување на 

современи агроеколошки мерки – 

5 (пета) теоретска обука 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

15.11.2019 ЦРЈИПР 

11. 

Трет циклус на обуки за 

земјоделците кандидати за 

грантови за воведување на 

современи агроеколошки мерки – 

6 (шеста) теоретска обука 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

22.11.2019 ЦРЈИПР 

12. 

Прво полагање на земјоделците 

кандидати за грантови за 

воведување на современи 

агроеколошки мерки 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

11.12.2019 ЦРЈИПР 

13. 

Второ полагање на земјоделците 

кандидати за грантови за 

воведување на современи 

агроеколошки мерки 

Хотел 

Сириус, 

Струмица и 

Д клуб, 

Радовиш 

13.12.2019 ЦРЈИПР 

14. 

Претставници од Краљево, 
Република Србија во работна 
посета на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион 

Преставници од единиците на 
Цивилната заштита на град 
Краљево заедно со претставници 
од Регионалниот центар за 
управување со кризи Струмица, 

ЦРЈИПР 17.12.2019 ЦРЈИПР 
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Дирекцијата за заштита и 
спасување Струмица и Црвен Крст 
Струмица денес беа во работна 
посета на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион. 

Целта на посетата беше 
вмрежување, поврзување и 
споделување на добри практики 
врз основа на проектот „Градење 
на акциска мрежа за урбана 
отпорност во Југоисточна Европа“ 
- SEE URBAN, поддржана од 
Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП). 

 

15. 

Во рамките на проектот 

„Агрометеоролошки станици за 

заштита на земјоделските култури 

и животната средина“ Центарот за 

развој на Југоисточниот плански 

регион започна со информативни 

денови за користење на нови 

методи за управување во 

земјоделството и подигање на 

свеста на земјоделските 

производители за прекумерното 

третирање на почвата. 

 
 
 
 

Радовиш, 
Гевгелија 

 

 

 
 
 

13.12.2019 
23.12.2019 

 

 
 
 
 

ЦРЈИПР 

 

 

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. 

Презентирани одобрените проекти 
преку Грантовата шема за 
инвестициски и Грантовата шема 
за иновативни проекти 
овозможени преку проектот 
„Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој“, 
кој го имплементираат 
Министерството за локална 
самоуправа и Кабинетот на 
Заменик на претседателот на 

Хотел 

Мериот, 

Скопје 

29.05.2019 

МЛС- 

Швајцарска 

агенција за 

развој и 

соработка 
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Владата на Република Северна 
Македонија задолжен за 
економски прашања и 
координација на економски 
ресори, а со поддршка од 
Швајцарската агенција за развој и 
соработка. 

2. 

За време на одбележувањето на 
Денот на ослободувањето на 
општина Дојран, Градоначалникот 
на општина Дојран Г-н Анго Ангов 
додели Благодарница за придонес 
и помагање во развојот на 
економскиот локален развој на 
Раководителот на Центарот за 
развој за Југоисточниот плански 
регион Г-а Жулиета Ѓуркова. 

Општина 
Дојран 

05.11.2019 
Општина 

Дојран 

3. 

Раководителот на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански 
регион Г-а Жулиета Ѓуркова 
заедно со Министерот за локална 
самоуправа Г-н Горан Милевски и 
Градоначалникот на општина 
Дојран, Г-н Анго Ангов, извршија 
промовирање на уште еден 
успешно реализиран проект за 
развој на туризмот во Дојран. 

Општина 

Дојран 
11.11.2019 

Општина 

Дојран  

4. 

Во рамките на проектот 
„Заеднички мерки за спречување 
и намалување на последиците од 
катастрофи во општините 
Сандански и Радовиш“ 
финансиран од Европската Унија 
преку Интеррег ИПА Програмата 
за прекугранична соработка 
помеѓу Р. Бугарија - Р. С. 
Македонија, се одржа првиот 
состанок на проектниот (среда и 
четврток), во просториите на 
општина Сандански, Р. Бугарија. 

Општина 

Сандански, 

Република 

Бугарија 

27-28.11.2019  

Општина 

Сандански,Р.

Бугарија 

5.  

Технички прием и пробно 

пуштање во употреба на 

пречистителната станица во с. 

Едрениково, општина Василево 

изградена во рамките на проектот 

„Управување со сливот на река 

Струмица“ 

С. 

Едрениково, 

општина 

Василево 

06.12.2019 

УНДП, 

ЦРЈИПР, 

општина 

Василево 
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6. 

По повод 23-годишнината од 

постоењето на општина Василево, 

се одржа Свечена Седница на 

којашто Градоначалникот на 

Општина Василево Г-н Марјан 

Јанев, на свеченоста врачи 

Благодарница на Г-а Жулиета 

Ѓуркова, раководител на Центарот 

за развој на Југоисточниот 

плански регион за особен 

придонес во развојот и 

промоцијата на Општина 

Василево. 

Општина 

Василево 
16.12.2019 

Општина 

Василево 

7. 

Во рамките на проектот 

„Акцелератор на знаење на МСП – 

МЕКА“ имплементиран од страна 

на Фондацијата за локален развој 

и развој на информатички 

технологии – ФЛОРИТ – Гевгелија 

и Организација на жени – Штип, 

беше доделена опрема за 

извршување на активностите на 

Регионалниот Бизнис Центар при 

Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион. 

Флорит, 

Гевгелија 
17.12.2019 

Флорит, 

Гевгелија 

 

 

 

                                                       Центар за развој на Југоисточниот плански регион 

                          Раководител 

                             Жулиета Ѓуркова  
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