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Bps ocxoaa Ha qfleH 22 craa 2, qneH 30 crae 1 anrneja 6, q.neH 32 n qnen 65 oA 3aronor
3a paMHoMepeH pernoHaneH pasaoj (Cnyx6en BecHrK na PCM, 6p.2412021 n 6p.174t21),
lexrapor sa paaeoj Ha nnaHcKt4or perhoH noArorBr4, a Coaeror sa pasaoj Ha nnaHcKt4or
perhoH ro ycBor4 cneAHroB:

roA]4lxEH I43BEIUTAJ 3A PEAnh3Atlr4JA HA npOTpAMATA 3A PA3BOJ HA
nnAHcKl4 pErt4OH 2021 -2026 3A 2021 rOfl nHA

l-o4ru:nror rsaeulraj 3a peanu3aqraja xa flporpaMara 3a paeaoj Ha nltaHcKhor perroH ro
o n Qa rta ne phogor j axyapr,r-ge Ke M B p L1 2021 r ognna.

PE314ME

(Pesmrraero coApxh Kyc h cLlHrerta3hpaH nprKa3 xa Hajaaxnrre nx$opMaLlilr4 n KnyqHHTe
nocruralba Bo peanrsaqmjara Ha [lporpauara sa pasaoj Ha nnaHcKt4or perhoH Bo
nseeulrajHara rorqytHa. Tyxa ce iqaBa ]4 onuJTa oqeHKa 3a ocrBapeHocra Ha 3allpraHnre
Llefln m nnaHoBt4. O6euor Ha pe3nMero e xajrunory eAHa crpanrarla.)

BonoqeroKoTHa2021rognaaceycBo14[,lporparuarasipasao;rra.1-
permoH sa HoBr4or nporpaMcKh neproA 2021 -2026 rognaa co cneAHaaa auenja.

,,JyrorcroHHt4or perhon ao 2026 roArHa e eKoHoMcKr4 Ar,lHaMhqeH h KoHKypeHTeH per[oH,
npeno3HarnhB no arpaKTnBHara rypr4crr4r.{Ka noHyAa, seujogencKhre npou3BoAt4 t4 xpaHa,

rpnxa 3a xrBorHara cpeAnHa, coqrjannara c[rypHocr h KBanurerHoro xr,tBeelbe Bo
yp6aHnre h pypanHhre cpe4rnn"

Bo xacoxa Ha ocrBapyBaFbe Ha oBaa Branja, a cornacHo aHanhrilqKnor nperneA Ha cnre
npoeKTn 14 aKTnBHocru HaBelqeHil Bo nsaeurajor, Moxe .qa ce yrBpAt4 AeKa Ha perroHaflHo
HrBo peannavpaHn ce BKynHo 78 npoerru 3a peann3aqraja xa l-lporpauara ea paeaoj r roa
ao najroneu 6poj ao CrpareurKa Uefl 2-39 npoeKrr u ao CrpareuKa qen 3 - 1g npoeKrh.

l-.[errapor 3a paaeoj Ha JhnP KaKo rpaHcnapeHrHa mHcrrryqraja HaBpeMeHo tv
ran$opunpar.r.re rpafannre Bo pernoHor r nouhpoKo 3a caojara pa6ora, 3a cexoja
peanil3hpaHa aKThBHocr, cocraHoK, HacraH o4 6nno KaKoB Tt4n, npr3HaHne, jaaeH noBrlK,
HoB npoeKT, rsaeutraj, KaKo n 3a nnaHoBVTe A nporpaMrre Kou ce oA 3Haqerbe sa pasaojor
Ha perhoHor. Cnre rax$oprvraqnr peAoBHo na o6jaayBa Ha caojara rHTepHer crpaHa I Ha
coqrjannrre MeAuyMh co Kot4 pacnonara. Bo reror aa 2021 roArHa o6jaaeHra ce 56
coonurrennja sa jaanocr, oApxaHil 2 npec rox$epexqnn, oljaaeHn ce 45 o}jaan oA crpaHa
Ha MeAnyMhre, periloHanHil r HaLliloHanHn, a rMaue n20 o6jaan na corlnjanHrre Mpex[.

Co qen Aa ro cnyluHe MilcneH,ero Ha rpafaHilTe oA pa3nrqHrr Karerophr4, l-lenrapor aeke
HeKonKy roAhHl4 no peA opraHr3npa Perronanxra $opyrvrn Ha 3aeAHhLlara KaKo anarKa 3a
r4enruQnxyBaFbe u npnoprrn3npaFbe Ha periloHanHh npoeKTr. Bo 2021 roA[Ha ce
3anoqHa co [MnneMexraqnja xa 4 (verrapr) npoeKrr Kot4 npon3neroa oA oApxaHnor
Sopytucxra npoqec xoH rpajor na 2020 roAhHa. Sugej(ra BaKBara npaKca ce noKaxa KaKo
no3[r]4BHa l-{enrapor ke npoAonxh co cnpoBeAyBahbe Ha $opyrvrcrua npoqec[ u na roj
HaqilH ke o6es6egr naprilt-lhnan4BHocr Bo cBoero pa6oreue.

Bo rexor na 2021 ro,qilHa ce cnpoBeAoa Aocra aKTr4BHocn4 noBp3aHil co HATA



 
 

 

 

Врз основа на член 22 став 2, член 30 став 1 алинеја 6, член 32 и член 65 од Законот 

за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр.24/2021 и бр.174/21), 

Центарот за развој на планскиот регион подготви, а Советот за развој на планскиот 

регион го усвои следниов: 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021-2026 ЗА 2021 ГОДИНА 

 

Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на планскиот регион го 

опфаќа периодот јануари-декември 2021 година. 

 

РЕЗИМЕ 

(Резимето содржи кус и синтетизиран приказ на најважните информации и клучните 
постигања во реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион во 
извештајната година. Тука се дава и општа оценка за оствареноста на зацртаните 
цели и планови. Обемот на резимето е најмногу една страница.) 

 

Во почетокот на 2021 година се усвои Програмата за развој на Југоисточниот плански 

регион за новиот програмски период 2021 – 2026 година со следнава визија: 

„Југоисточниот регион во 2026 година е економски динамичен и конкурентен регион, 

препознатлив по атрактивната туристичка понуда, земјоделските производи и храна, 

грижа за животната средина, социјалната сигурност и квалитетното живеење во 

урбаните и руралните средини“ 

Во насока на остварување на оваа Визија, а согласно аналитичкиот преглед на сите 

проекти и активности наведени во извештајот, може да се утврди дека на регионално 

ниво реализирани се вкупно 78 проекти за реализација на Програмата за развој и тоа 

во најголем број во Стратешка цел 2 - 39 проекти и во Стратешка цел 3 - 19 проекти. 

Центарот за развој на ЈИПР како транспарентна институција навремено ги 

информираше граѓаните во регионот и пошироко за својата работа, за секоја 

реализирана активност, состанок, настан од било каков тип, признание, јавен повик, 

нов проект, извештај,  како и за плановите и програмите кои се од значење за развојот 

на регионот. Сите информации редовно ги објавува на својата интернет страна и на 

социјалните медиуми со кои располага. Во текот на 2021 година објавени се 56 

соопштенија за јавност, одржани 2 прес конференции, објавени се 45 објави од страна 

на медиумите, регионални и национални, а имаше и 20 објави на социјалните мрежи. 

Со цел да го слушне мислењето на граѓаните од различни категории, Центарот веќе 

неколку години по ред организира Регионални форуми на заедницата како алатка за 

идентификување и приоритизирање на регионални проекти. Во 2021 година се 

започна со имплементација на 4 (четири) проекти кои произлегоа од одржаниот 

форумски процес кон крајот на 2020 година. Бидејќи ваквата пракса се покажа како 

позитивна Центарот ќе продолжи со спроведување на форумски процеси и на тој 

начин ќе обезбеди партиципативност во своето работење. 

Во текот на 2021 година се спроведоа доста активности поврзани со социјалната 



 
 

 

 

инклузија. Центарот беше избран за Регионална канцеларија за социјално 

претприемништво во Југоисточниот плански регион која нуди квалитетна техничка 

поддршка, како и професионална поддршка за развој на потенцијални социјални 

претпријатија, со цел да се овозможи вработување на ранливи категории на лица. 

Беше формиран и првиот Совет за социјална заштита на Југоисточниот регион кој е од 

големо значење бидејќи со тоа се прави чекор кон децентрализација на социјалната 

заштита, а Предлогот за потребата од развивање на социјални услуги во 

Југоисточниот плански регион, видот и начинот на воспоставување на услугите кој се 

усвои на првата Седница во иднина ќе овозможи да се искористат капацитетите на 

Центарот за развој и да се подготвуваат и аплицираат проекти од областа на 

социјалната заштита. 

Во процесот на имплементацијата на проектните активности секогаш се внимава да 

нема негативни влијанија врз животната средина. Во текот на минатата година 

Центарот имплементираше неколку проекти кои спаѓаат во стратешката цел заштита 

на животната средина. Едни од позначајните се проектот за реконструкција на речното 

корито на река Сушица во Радовиш како и проектот Заеднички стратегии за заштита 

на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени 

подрачја каде се изработи и Реагионална стратегија за биодиверзитет. 

Во текот на 2021 година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион има 

вкупно 8 (осум) вработени лица, одржани беа 10 (десет) Седници на Советот за развој 

на Југоисточниот плански регион и 1 (една) Седница на Советот за социјална заштита 

во Југоисточниот регион. 

Извештајот за финансиско работење на Центарот покажува позитивен финансиски 

резултат со вкупни приходи од 96.616.157,00 денари и вкупни расходи од  

59.581.870,00 денари на основната сметка на Центарот за извештајната 2021 година. 

Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на планскиот регион се 
состои од наративен и табеларен дел. 

 

I. НАРАТИВЕН ДЕЛ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

Наративниот дел на Годишниот извештај задолжително го содржи следново: 

1. Листа на реализирани проекти и активности  

Овој дел содржи листа на реализирани проекти и активности во рамки на секоја 
поединечна мерка, во согласност со стратегиските цели и приоритетите утврдени во 
Програмата за развој на планскиот регион. 

Притоа, за секој реализиран проект и активност треба да се наведе: целосниот назив, 
точниот период на реализација, износот на реализирани средства и корисникот. 

Горенаведеното се презентира на следниов начин: 

       

Стратегиска цел 1 - Развивање на претприемништвото и индустријата, 

поттикнување на конкурентноста и иновативноста на претпријатијата и 

создавање поволна инвестициска клима 



 
 

 

 

Приоритет 1.1 -  Развивање на претприемнички еко систем и поттикнување на 

претприемништвото со посебен фокус на жени и млади; 

Мерка 1.1.1 - Зголемување на вештините и претприемничкиот капацитет во 
регионот со посебен фокус на на жените и младите; 
- Нема реализирани активности  

Мерка 1.1.2 – Зајакнување на улогата на Бизнис центарот во рамки на Центарот 
за развој на Југоисточен плански регион; 
- Регионален Бизнис Центар во рамки на проект ОИРРР – I фаза (20.05.2020 

– 31.10.2021, 902.920,00 денари, ЦРЈИПР) 
 
Мерка 1.1.3 - Вмрежување на организациите за поддршка на старт-апи и 
поттикнување на претприемништвото; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.1.4 - Основање на бизнис инкубатор за претпријатија со посебен фокус 
на претпријатија основани од жени и млади претприемачи; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.1.5 - Промовирање на можностите за финансирање на старт-апи и 
претприемништво што се нудат во рамки на меѓународни и национални 
фондови; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.1.6  - Следење на претприемничката активност во регионот со посебен 
фокус на жените и младите; 
- Нема реализирани активности  

 
Мерка 1.1.7 - Развој на социјално претприемништво и стимулирање на 
економското јакнење на жените од ранливите групи. 
- Нема реализирани активности 
 

Приоритет 1.2 - Подобрување на конкурентноста и иновативноста на микро, мали и 

средни претпријатија (ММСП) 

Мерка 1.2.1 - Подобрување на конкурентноста и иновативноста на ММСП преку 
формирање на кластери; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.2.2 - Поддршка за воспоставување на нови организации за поддршка 
на ММСП; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.2.3 - Поттикнување на иновативноста кај ММСП и промовирање на 
економија базирана врз знаење; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.2.4 - Воспоставување на мрежа на ментори за поддршка на постоечки 
ММСП со посебен фокус на жени-сопственици на претпријатија; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.2.5 - Поттикнување и подобрување на општествената одговорност на 
бизнис заедницата; 
- Нема реализирани активности 



 
 

 

 

 
Приоритет 1.3 - Развој и промоција на регионот како атрактивна туристичката 

дестинација 

Мерка 1.3.1 - Осовременување на патната инфраструктура до туристичките 
локалитети и туристичка сигнализација; 
- Набавка и поставување на туристичка сигнализација на туристичките 

локалитети во Општина Ново Село  (2021 година, 70.905,00 денари, 
Општина Ново Село) 

 
Мерка 1.3.2 - Осовременување на планинарските домови и приватното 
сместување во регионот; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.3.3 - Поддршка за развој на нови туристички атракции, услуги и 
искуства; 
- Изградба на пристапен пат до пречистителна станица и влез на регионален 

стационар за бездомни кучиња (2021 година, 6.484.022,00 денари, Центар 
за развој на Југоисточниот плански регион) 

- Уредување на плажа Калдрма (2021 година, 1.085.932,00 денари, општина 
Дојран) 

 
Мерка 1.3.4 - Промоција на туристичката понуда на регионот; 
- Туристички бисер на Југоисточна Македонија (2021 година, 45.211.704,00, 

општина Дојран) 
 
Мерка 1.3.5 - Промовирање на туризмот како атрактивна и конкурентна дејност 
за вработување на жените и младите; 
- Подобрување на туристичка понуда во Југоисточниот плански регион (2021 

година, 22.907.334, 00 денари, Центар за развој на Југоисточниот плански 
регион) 

 
Мерка 1.3.6 - Промоција на културата и заштита на природното и културното 
наследство на регионот; 
- Изградба на настрешница на уметничка галерија ( 2021 година, 

5.323.906,00 денари, општина Струмица) 
 
Мерка 1.3.7 - Категоризација и стандардизација на сместувачки капацитети и 
угостителски објекти; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.3.8 - Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во 
туристичко - угостителскиот сектор. 
- Нема реализирани активности 

 

Приоритет 1.4- Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на 

инвестициите во одделни индустрии со потенцијал 

Мерка 1.4.1 - Идентификување на индустриите со потенцијал за развој на 
регионот; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.4.2 - Промовирање на паметна специјализација во индустрии со 
потенцијал; 



 
 

 

 

- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.4.3 - Воспоставување на механизам за редовна соработка помеѓу 
локалните институции, организациите за поддршка и Центарот за развој на 
Југоисточниот регион со локалните бизниси; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.4.4 - Поттикнување на инвестииците од страна на приватниот сектор во 
индустрии што имаат најголема продуктивност и создаваат додадена вредност; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.4.5 -  Привлекување на инвестиции во ТИРЗ; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.4.6 - Поддршка на извозно ориентираните претпријатија; 
- Нема реализирани активности 

 

Приоритет 1.5 - Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од 

пандемијата ковид-19 

Мерка 1.5.1 - Идентификување на секторите кои се најмногу погодени од 
пандемијата ковид-19; 
- Нема реализирани активности  
 
Мерка 1.5.2 - Анализа на состојбите и потребите во бизнис заедницата во 
периодот на пандемијата ковид-19; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 1.5.3 - Искористување на програми за поддршка на секторите кои се 
најмногу погодени од пандемијата Ковид-19 
- Нема реализирани активности  

 

Стратегиска цел 2 -  Развивање и осовременување на инфраструктурата во 

Југоисточниот плански регион 

Приоритет 2.1 - Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на 

локално и регионално ниво; 

Мерка 2.1.1 - Унапредување на просторното планирање; 
- Улица во село Босилово, село Петралинци, село Сарај, крак во село 

Босилово на дел од локален пат Босилово- Радово (2021 година, 
5.661.572,00 денари, Општина Босилово) 

- Улица во село Моноспитово, улица во село Дрвош (2021 година, 
4.984.972,00, Општина Босилово) 

 
Мерка 2.1.2 - Измена и дополнување на веќе постоечките и изработка на нови 
урбанистички планови;     
 
- Изработка на урбанистички планови за с.Борисово, с.Мокрино, с.Старо 

Коњарево во општина Ново Село; с.Босилово, с.Моноспитово, с.Дрвош и 
с.Бориево во општина Босилово; с.Милетково, с.Моин и с.Давидово во 
општина Гевгелија; с.Нов Дојран во општина Дојран; с.Дедино, с.Лубница и 
с.Габревци во општина Конче; с.Дамјан, с.Ињево и с.Подареш во општина 
Радовиш; с.Владевци, с.Ангелци – с.Градашорци во општина Василево; 



 
 

 

 

с.Дабиље и с.Добрејци во општина Струмица (во процес на реализација, 
24.119.501,00 денари, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 

 
Мерка 2.1.3 - Изработка на технички документации за локални и регионални 
инфраструктурни проекти; 
- Изработка на инвестиционо техничка документација на ниво на основен 

проект за три проекти во населено место Габрово: 
 

1. Рехабилитација на полски пат заедно со проект за инфраструктура во 

с.Габрово 

2. Oсновен проект за изведба на локален пат заедно со проект за 

инфраструктура  

3. Инфраструктурен и основен проект за уредување на пороен канал с.Габрово 

(2021 година, 500.000,00 денари, Општина Струмица) 

- Изработка на техничка документација за изградба на прочистителна 
станица на фекална канализациона мрежа во населено место Сушица со 
испуст во реципиент и со вклучена ревизија (2021 година, 377.600,00 
денари, општина Ново Село) 

 
Мерка 2.1.4 - Воведување и изработка на подземни катастри за постоечка патна 
инфраструктура, комунална инстраструктура и енергетска инфраструктура; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 2.1.5 - Обезбедување еднаков пристап на жените и мажите до 
квалитетна инфраструктура (локални патишта, канализациска и 
електродистрибутивна мрежа); 
- Нема реализирани активности 

 

Приоритет 2.2 - Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура 

Мерка 2.2.1 - Осовременување на постоечката и изградба на нова локална, 
регионална и магистрална патна инфраструктура; 
- Изградба и реконструкција на улици во Богданци (ул.„10-ти Октомври“, 

ул.„Ѓуров Дол“, ул.„Браќа Миладиновци“, ул.„Мирка Гинова“, ул.„Мирче 
Џочков“, ул.„Кочо Рацин“), (2021 година, 14.600.000,00 денари, општина 
Богданци) 

- Изградба и реконструкција на две улици во Стојаково (ул.„29-ти Ноември“, 
ул.„Гоце Делчев“ бр.1), (2021 година, 3.318.871,00 денари, општина 
Богданци) 

- Изградба и реконструкција на шест улици во Стојаково (ул.„Леонид Јанков“, 
ул.„Солунска“, ул.„Дваесетипетмина“ крак 1, ул.„Дваесетипетмина“ крак 2, 
ул. „Карпошева“ крак 2, ул.„Јане Сандански“), (2021 година, 5.951.333,00 
денари, општина Богданци) 

- Изградба и реконструкција на ул. „Македонска“ во Селемли (2021 година, 
1.865.674,00 денари, општина Богданци) 

- Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и 
улуци за 2021 (2021 година, 8.359.732,00 денари, општина Ново Село) 

- Изградба на дел од локален пат од с.Лубница -с.Скоруша (2021 година, 
10.300.000,00 денари, општина Конче) 

- Изградба на дел од ул.„Апостол Петков“, дел од ул.„Павел Шатев“  во УБ 9 - 
Караорман (горен строј и асфалтирање), (2021 година, 5.698.991,00 денари, 
општина Гевгелија) 



 
 

 

 

- Асфалтирање на улица во Негорци (Пат за Кованец), (2021 година, 
467.273,00 денари, општина Гевгелија) 

- Асфалтирање на дел од ул.„Аргир Манасиев“ во УБ 14 – Ракита, (2021 
година, 467.273,00 денари, општина Гевгелија) 

- Бетонирање на помали улици и краци, тротоари и пешачки патеки во 
Општина Гевгелија, (2021 година, 4.486.230,00 денари, општина Гевгелија) 

- Изградба (бетонирање) на улици во с.Серменин – Гевгелија, (2021 година, 
3.281.752,00 денари, општина Гевгелија) 

- Бетонирање на улица „Кирил Манасиев“ (Турски гробишта), (2021 година, 
599.092,00 денари, општина Гевгелија) 

- Изградба на ул. „Цветан Димов Пирава“, улица во Дедели, улица во 
Брајковци, ул. „Јосиф Јосифовски “ - Јосифово, ул. „Крушевска“ -
Валандово, улица во Брајковци, Реконструкција на пат Чалакли-Татарли -
прва фаза, Реконструкција на пат Чалакли- Татарли втора фаза, ул. „Јане 
Сандански“- Јосифово, дел од ул. „Маршал Тито“ - Јосифово, ул. „6-ти 
Ноември“ - Јосифово, споредни улици во населено место Пирава, (2021 
година, 22.214.376,00 денари, општина Валандово) 

- Изградба на улици-ул.5, ул.6 и ул.16 во населено место с.Габревци, (2021 
година, 3.000.200,00 денари, општина Конче) 

- Реконструкција на локален пат Л603 од с.Стојаково до с.Ѓавото, општина 
Богданци, фаза од км 0+000 до км 1+010, (2021 година, 16.860.170,00 
денари, општина Богданци) 

- Изградба и реконструкција на ул. „Крушевска“ во Богданци, (2021 година, 
16.981.626,00 денари, општина Богданци) 

- Асфалтирани улици во наслените места Добрашинци, Нова Маала, 
Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково, Чанаклија, Седларци, (2021 
година, 18.066.772,00 денари, општина Василево) 

- 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, (2021 година, 4.709.732,00 
денари, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 

- Подобрување на постојната патна инфраструктура во руралните средини 
во Југоисточниот плански регион заради подобар пристап до земјоделските 
површини во општините Богданци, Валандово, Гевгелија и Струмица, (2021 
година, 2.179.193,44 денари, Центар за развој на Југоисточниот плански 
регион) 

- Изградба, санација и одржувањена локални патишта, улици и тротоари, 
(2021 година, 8.886.307,00 денари, општина Дојран) 

- Рехабилитација на ул. „Партизанска“ во Стар Дојран, (2021 година, 
2.903.310,00 денари, општина Дојран) 

 
Мерка 2.2.2 - Подобрување на постоечката и поставување нова хоризонтална и 
вертикална сигнализација; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 2.2.3 - Подобрување на безбедноста на патиштата и заштита на 
пешаците и другите ранливи категории како учесници во сообраќајот; 
- Изградба и санација на тротоари на ул. „Моша Пијаде“ Валандово, (2021 

година, 2.219.580,00 денари, општина Валандово) 
- Тротоар во Богородица, (2021 година, 268.398,00 денари, општина 

Гевгелија 
- Рабници  на дел од ул.„Ацо Шопов“ и дел од ул.„Аргир Манасиев“ во УБ 14 

Ракита, (2021 година, 1.167.875,00 денари, општина Гевгелија) 
 
Мерка 2.2.4 - Воспоставување услови за подобрување на железнички сообраќај; 
- Нема  реализирани активности 



 
 

 

 

 
Мерка 2.2.5 - Ревитализација на полските патишта и подобрување на пристапот 
до земјоделските површини; 
- Нема реализирани активности 
 
Мерка 2.2.6 - Подобрување на автобускиот превоз помеѓу општините во рамки 
на регионот; 
- Нема реализирани активности 

 

Приоритет 2.3 - Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура 

Мерка 2.3.1 - Подобрување на постоечките и изградба на нови 
водоснабдителни системи; 
- Изградба  на систем за водоснабдување на с.Селемли од бунарско 

подрачје во општина Богданци, ( 2021 година, 5.768.880,00 денари, 
општина Богданци) 

- Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Габревци и Ракитец,         
(2021 година, 7.343.000,00 денари, општина Конче) 

- Изградба на водоснабдителен систем во Сушица, (2021 година, 
22.267.504,00 денари, општина Ново Село) 

- Реконструкција на колекторски систем Стојаково, (2021 година, 4.254.142, 
00 денари, општина Богданци) 

 
Мерка 2.3.2 - Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за 
собирање и третман на отпадни води; 
- Изградба на дел од улична канализациона мрежа во с.Дедино и Долни 

Липовиќ, (2021 година, 3.863.000,00 денари, општина Конче) 
- Изградба на дел од фекална канализација во населено место Брајковци и 

Пирава, (2021 година, 813.704,00 денари, општина Валандово) 
- Изградба на фекална канализациона мрежа во с.Фурка- втора фаза, (2021 

година, 5.526.123,00 денари, општина Дојран) 
 
Мерка 2.3.3 - Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за 
наводнување; 
- Набавка и монтажа на потопна пумпа во постоечки бунар за систем за 

наводнување на зелена рекреативна зона градски парк Стар Дојран, 
(2021година, 638.562,00 денари, општина Дојран)  

 
Мерка 2.3.4 - Промовирање на ЈПП за искористување на хидро-енергетскиот 
потенцијал преку изградба на мали хидроцентрали; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 2.3.5 - Изработка на техничка документација за изградба на систем за 
гасификација на ЈИ регион; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 2.3.6. - Изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич – Струмица; 
- Замена и инсталација на куќни ултра звучни водомери со надоградба на 

опрема за далечинско мобилно отчитување и интеграција на водомерите во 
систем за далечинско отчитување и проширување на гасоводна секундарна 
дистрибутивна мрежа во општината, ( 2021 година, 91.600.315,00 денари, 
Општина Струмица) 

 
Мерка 2.3.7 - Изработка на техничка документација  и приклучување на 



 
 

 

 

примарни и секундарни енергетски водови; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 2.3.8 - Подобрување на дигиталната поврзаност во регионот; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 2.3.9 - Воведување на паметни (смарт) решенија во општините; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 2.3.10 - Подобрување и заштита од елементарни непогоди; 
- Потпорен ѕид Караорман, Рабници кај Затвор, пат Негорци-Кованец и 

Сливник во Миравци, (2021 година, 1.018.513,00 денари, општина 
Гевгелија) 

- Сливник и потпорен ѕид во Миравци, потпорен ѕид Караорман, Сливник во 
Петрово, ( 2021 година, 806.178,00 денари, општина Гевгелија) 

 
Стратегиска цел 3 - Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и 

квалитетно образование и здравствена заштита на населението во регионот 

 
Приоритет 3.1 - Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд 

Мерка 3.1.1 - Утврдување на потребите на деловните субјекти за работна сила; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.1.2 - Промоција на средно стручно образование и континуирано 
образование на возрасни; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.1.3 - Практична работа и вклучување на учениците во граѓанскиот и 
бизнис секторот; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.1.4 -  Зајакнување на капацитетите во општините за развој на 
образованието; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.1.5 - Воспоставување на  економско-социјални совети во општините и 
на ниво на регион; 
- Нема реализирано активности 

 

Приоритет 3.2 - Социјална инклузија на ранливите категории 

Мерка 3.2.1 - Организирање на социјални содржини за стари лица; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 3.2.2 - Вклучување на ранливите категории на пазарот на труд и 
поттикнување на социјално претприемништво; 
- Поддршка на социјално претприемништво, (2021 година, 836.400,00 

денари, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 
 
Мерка 3.2.3 - Поттикнување на социјално претприемништво; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.2.4 - Социјална инклузија на семејства корисници на социјална помош; 



 
 

 

 

- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.2.5 - Подигнување на свеста за прифаќање и вклучување на 
маргинализираните групи; 
- Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со 

посебни потреби во ЈИПР, (2021 година, 2.169.000,00 денари, ЦРЈИПР) 
- Академија за реинтеграција на маргинилизирани лица, (2021 година, 

6.590.046,00 денари, ЦРЈИПР) 
 

Приоритет 3.3 - Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова 

образовна и социјална инфраструктура 

Мерка 3.3.1 - Подобрување и модернизација на веќе посточката училишна 
инфраструктура и изградба на нова; 
- Реконструкција на основно училиште во с.Дедино, (2021 година, 

7.083.000,00 денари, општина Конче) 
- Оградување на дворот во ООУ „Владо Кантарџиев“ во Гевгелија-втора 

фаза и оградување на дворна површина во ПУ Мрзенци, (2021 година, 
3.304.000,00 денари, општина Гевгелија) 

- Набавка на опрема за кујна, (2021 година, 2.767.000,00 денари, општина 
Гевгелија) 

- Оградување на подрачното училиште во с.Моин, (2021 година, 2.012.518, 00 
денари, општина Гевгелија) 

- Санација и адаптација на Дом на култура - Нов Дојран, (2021 година, 
4.776.526,00 денари, општина Дојран) 

- Реконструкција на простории за парастас во с.Николиќ, (2021 година, 
439.502,00 денари, општина Дојран) 

- Спортско игралиште во општина Дојран, (2021 година, 1.982.400, 00 денари, 
општина Дојран) 

 
Мерка 3.3.2 - Воведување на дигитални технологии и алатки во образованието 
и социјалните услуги; 
- Набавка на смарт табли, клима уреди и ролетни, (2021 година, 1.198.206,00 

денари, општина Дојран) 
 
Мерка 3.3.3 – Реконструкција, модернизација и изградба на инфраструктура и 
отворање на нови капацитети за згрижување на деца на предучилишна возраст; 
- Изведба на Градежни и градежно занаетчиски работи за изградба на детска 

градинка во с.Прдејци, Гевгелија, (2021 година, 2.215.567,00 денари, 
Општина Гевгелија) 

 
Мерка 3.3.4 – Изградба на капацитети за згрижување на деца со посебни 
потреби; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.3.5 – Подобрување на постоечките и изградба на капацитети за 
згрижување на стари и изнемоштени лица; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.3.6 – Подобрување на пристапноста до јавните објекти и јавниот 
транспорт за лица со попреченост во развојот; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.3.7 – Формирање на дневни центри за ранливите категории; 



 
 

 

 

- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.3.8 – Формирање на засолништа за жртви на родово засновано 
насилство; 
- Шелтер Центар за згрижување жени жртви на семејно насилство, (2021 

година, 1.000.000,00 денари, општина Струмица) 
 

Приоритет 3.4 – Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности 

Мерка 3.4.1 – Формирање на мобилни сервис служби; 
- Проект за подобрување на социјалните услуги-помош и нега на стари лица 

во домовите, (2021 година, 10.760.933,00 денари, општина Струмица) 
 
Мерка 3.4.2 – Обезбедување на услуги за помош и нега на стари лица, лица со 
попреченост и грижа за деца со посебни потреби; 
- Лични асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовен 

образовен процес, ( 2021 година, 323.800,00 денари, општина Струмица 
- Мобилен тим за помош и поддршка на стари лица, (2021 година, 544.320,00 

денари, општина Струмица) 
- Негуватели во социјален клуб за лица со интелектуална попреченост 

„Порака“ , (2021 година, 405.000,00 денари, општина Струмица) 
- Развој на социјалните услуги: помош и нега на стари лица во домот, ( 2021 

година, 10.866.800,00 денари, општина Струмица, Василево и Ново Село) 
 
Мерка 3.4.3  - Развивање и јакнење на вонинституционалните форми на грижа 
за ранливите категории; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.4.4 – Формирање на регионален совет за социјална заштита; 
- Формиран регионален совет за социјална заштита во Југоисточниот 

плански регион и одржана првата конститутивна седница  
 
Мерка 3.4.5 – Подготовка на регионален социјален план и општински социјални 
планови; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.4.6 – Зајакнување на човечките капацитети за обезбедување на 
социјални услуги; 
- Нема реализирнао активности 

 

Приоритет 3.5 –Подобрување на здравствената состојба на населението 

Мерка 3.5.1 – Опремување на објекти за примарна здравствена заштита; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.5.2 – Унапредување на примарната здравствена заштита; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.5.3 – Подобрување на здравствената заштита на ранливите категории; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.5.4 – Здравствени придобивки преку спортски активности; 
- Опрема за детски игралишта, ( 2021 година, 2.215.567,00 денари, општина 

Гевгелија) 



 
 

 

 

Мерка 3.5.5 – Заштита на населението од елементарни непогоди, штетници и 
инсекти; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 3.5.6 – Згрижување на кучиња скитници; 
- Нема реализирано активности 

Стратешка цел 4 – Развој на конкурентно земјоделско производство и 

унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја 

Приоритет 4.1 – Модернизација и подобрување на конкурентноста на земјоделското 

производство и преработувачката индустрија; 

Мерка 4.1.1 – Техничко – технолошки развој и воведување на иновативни 
практики за одржливо земјоделското производство; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.1.2 – Промоција и брендирање на земјоделските производи и 
преработки од регионот; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.1.3 – Стандардизација на земјоделското производство и преработките 
на храна; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.1.4 – Поттикнување на инвестиците во земјоделското производство и 
преработките на храна; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.1.5 – Унапредување на знаењето и севкупниот човечки капитал во 
земјоделството; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.1.6 – Зајакнување на капацитетите за искористување на ИПАРД и 
националната програма за поддршка на земјоделството и рурален развој; 
- Нема реализирано активности  

Мерка 4.1.7 – Подобрување на условите на зелените и сточните пазари; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.1.8 – Консолидација на земјоделското земјиште; 
- Нема реализирано активности 

Приоритет 4.2 – Диверзификција на економските активности во руралните средини; 

Мерка 4.2.1 – Воспоставување на програми за финансиска и нефинансиска 
поддршка на деловните субјекти и самовработување во руралната економија; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.2.2 – Стимулирање на иновативноста во руралната економија; 
- Нема реализирано активности  

Мерка 4.2.3 – Поттикнување на развојот на руралниот туризам; 
- Нема реализирано активности  



 
 

 

 

Мерка 4.2.4 – Стимулирање на здружувањето во задруги и кооперативи; 
- Нема реализирано активности  

Мерка 4.2.5 – Поттикнување на преработувачки капацитети на мали и средни 
селски стопанства чии сопственици се млади и жени; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.2.6 – Поттикнување на заштитата и управување со традиционалните, 
културните и природните вредности во руралните подрачја; 
- Нема реализирано активности 

Мерка 4.2.7 – Зајакнување на капацитетите и вмрежување на ЛАГ-овите; 
- Нема реализирано активности  

Приоритет 4.3 – Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, 

подрачјата со значителна депопулација и специфични развојни потреби 

Мерка 4.3.1 – Осовременување на сообраќајната инфраструктура во селата и 
подрачјата со специфични развојни потреби; 
 
- Реконструкција на улици во Самоилово, (2021 година, 3.453.978,00 денари, 

општина Ново Село) 
- Изградба на пат село Дамјан до село Погулево во должина од 1927,81 

метри, (2021 година, 16.169.777,00, Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион) 

- Изградба на локален пат на релација Колешино- Бориево (трета фаза), 
(2021 година, 24.997.462,00 денари, Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион) 
 

Мерка 4.3.2 – Подобрување на комуналната инфраструктура во селата и 
подрачјата со специфични развојни потреби; 
 
- Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково – с.Сарај, 

(2021 година, 16.576.715,00 денари, Центар за развој на Југоисточниот 
плански регион) 

 

Мерка 4.3.3 – Поддршка за обнова и развој на селата; 

- Изградено ново мултифункционално игралиште во село Подареш, (2021 
година, 10.500.000,00 денари, општина Радовиш) 

 
Мерка 4.3.4 – Подготовка на студии за развој на подрачјата со значителна 
депопулација; 
- Нема реализирано активности  

Стратешка цел 5 – Заштита на животната средина, справување со климатските 

промени и оптимално користење на природните ресурси и енергетските 

потенцијали 

Приоритет 5.1 – Оддржливо управување со животната средина и справување со 

климатските промени; 

Мерка 5.1.1 – Воспоставување на регионален систем за мониторинг на емисија 



 
 

 

 

на загадувачи и емисија на стакленички гасови; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 5.1.2 – Намалување на загадувањето на воздухот; 
- Горилници на гас - ОУ „Маршал Тито“ н.м Муртино,  Горилници на гас – ОУ 

„Герас Цунев“ н.м Просениково, (2021 година, 1.800.000,00 денари, општина 
Струмица) 

 
Мерка 5.1.3 – Ремедијација на индустриски жешки точки; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.1.4 – Ублажување на ефектите од климатските промени со посебен 
фокус на земјоделството; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.1.5 – Намалување на загадувањето на почвата; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.1.6 – Зајакнување на капацитетите за одржливо управување со 
животната средина; 
- Нема реализирано активности  

Приоритет 5.2 – Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја 

Мерка 5.2.1 – Валоризација на заштитени подрачја; 
 
- Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив 

развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја, (2021 година, 
18.397.796,00 денари, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 

 
Мерка 5.2.2 – Рехабилитација на деградирано земјиште на територијата на 
регионот; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 5.2.3 – Заштита на флора,фауна и водните живеалишта; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.2.4 – Заштита и обновување на шумите; 
 
- Прекугранична соработка во спречување на шумски пожари, (2021 година, 

12.514.415,00 денари, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 
- Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување 

со катастрофи, (2021 година, 6.901.407,00 денари, Центар за развој на 
Југоисточниот плански регион) 

 
Мерка 5.2.5 – Зајакнување на капацитетите за заштита на биодиверзитетот; 
 
- Интегрирани оперативен центар за хуманитарна помош, (2021 година, 

15.329.859,00 денари, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 
- Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од 

катастрофа во општините Сандански и Радовиш, (2021 година, 
24.083.609,00, Центар за развој на Југоисточниот плански регион) 
 



 
 

 

 

Приоритет 5.3 – Промовирање на циркуларна и зелена економија 

Мерка 5.3.1 – Воспоставување на регионален систем за интегрирано 
управување со отпадот; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.3.2 – Подобрување и воведување на услуга за редовно собирање на 
отпадот во руралните населби; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 5.3.3 – Санација и уредување на нестандардни и диви депонии; 
- Чистење на диви депони во Ново Село, Колешино, Сушица и Мокрино, 

(2021 година, 266.897,00 денари, општина Ново Село) 
 
Мерка 5.3.4 – Селекција, рециклирање и повторна употреба на отпадот; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.3.5 – Изработка на техничка документација и изведба на системи за 
производство на енергија од обновливи извори (сонце, ветер, биомаса); 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.3.6 – Промовирање на енергетска ефикасност во јавни и приватни 
објекти; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.3.7 – Зајакнување на капацитетите на сите чинители за циркуларна 
економија и отворање на зелени работни места; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 5.3.8 – Спроведување на пилот проекти за зелена економија; 
- Нема реализирано активности 

Приоритет 5.4 – Управување и заштита со водните ресурси 

Мерка 5.4.1 – Рационално користење на водата за пиење; 
- Нема реализирано активности 
 
Мерка 5.4.2 – Рационално користење на водата за наводнување; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 5.4.3 – Регулација и управување со речни текови; 
 
- Регулација на речно корито на река Сушица, (2021 година, 22.450.000,00 

денари, општина Радовиш) 
 
Мерка 5.4.4 – Воспоставување на систем на заштита и управување со 
подземните води; 
- Нема реализирано активности  
 
Мерка 5.4.5 – Подготовка на техничка документација за водни акумулации 
- Нема реализирано активности 
 

По Стратегиски цели бројот на реализирани проекти изгледа вака: 



 
 

 

 

Стратегиска цел 1 – вкупно реализирани проекти - 7 

Стратегиска цел 2 – вкупно реализирани проекти - 40 

Стратегиска цел 3 – вкупно реализирани проекти - 20 

Стратегиска цел 4 – вкупно реализирани проекти - 5 

Стратегиска цел 5 – вкупно реализирани проекти - 8 

 

Вкупно реализирани проекти - 80 

Во извештајната 2021 година беа подготвени  вкупно 5 апликации и сите беа 
прифатени за финансирање. 

На крајот на овој дел се наведува вкупната бројка на реализирани проекти/активности 
во рамките на секоја стратегиска цел, како и збирната бројка на реализирани 
проекти/активности по основ на сите стратегиски цели заедно. 

Покрај тоа, одделно се наведува и вкупниот број на подготвени проектни апликации од 
страна на Центарот за развој за извештајната година, како и податокот за бројот на 
прифатени апликации од вкупно подготвените од Центарот за развој. 

 

2. Обезбедување транспарентност во реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааат податоците за остварените резултати во делот на 
транспарентноста во реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион.  

Во однос на официјалниот портал на Центарот за развој треба да се наведе општа 
оценка за неговата функционалност и за достапноста на целосната релевантна 
документација врзана за работата на Центарот за развој, Советот за развој и за 
реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион. Исто така, овој дел треба 
да ги содржи следниве податоци: колку вкупно нови содржини се поставени на 
страницата во текот на извештајната година; колку содржини се ажурирани; колкав е 
бројот на посети на страницата; кои и какви се најчестите барања и коментари на 
посетителите. 

Во овој дел се дава и кус наративен осврт на медиумското покривање на активностите 
за реализација на Програмата за регионален развој за извештајната година. 

Притоа, покрај освртот за активностите и присуството на традиционалните медиуми - 
локални, регионални и национални радио, ТВ и печатени медиуми, се дава посебен 
осврт и за покривањето на активностите за реализација на Програмата на социјалните 
мрежи. Во таа насока, се цени активното присуство и влијание на социјалните мрежи 
преку користењето на сопствени Facebook, Instagram и Twitter профили на Центарот, 
како и на сопствен  Youtube канал на Центарот.  
 
 

Центарот за развој на ЈИПР редовно ги информира граѓаните за својата работа, за 

секоја реализирана активност, состанок, настан од било каков тип, признание, јавен 

повик, нов проект, извештај,  како и за плановите и програмите кои се од значење за 

развојот на регионот. ЦРЈИПР секогаш навремено и транспарентно им овозможува 

пристап на сите граѓани кон основните информации за услугите што им ги обезбедува. 



 
 

 

 

Оваа пракса на ЦРЈИПР овозможува јавноста континуирано да биде информирана за 

законите и одлуките што ја засегаат, како и поттикнува подобро управување со 

информациите, подобрување на внатрешниот тек на информациите и зголемена 

ефикасност на институцијата. Сите информации ги објавува на своите интернет 

страни и социјални медиуми со кои располага. При тоа овие информации се лесно 

достапни, разбирливи и употребливи. 

Функционалноста и достапноста на официјалниот портал на ЦРЈИПР  е на високо ниво 

и доколку 1 би било најниска оценка, а 10 најголема, тогаш  официјалниот портал на 

ЦРЈИПР би се оценил со 8 и тоа може да се увиди според барометарот на веб 

транспарентност објавен на https://cup.org.mk/publications/Barometar_MK.pdf  со самото 

тоа што веб страницата на ЦРЈИПР ги содржи сите компонентни на транспаретност и 

индикатори за мерење како генерални информации, услуги, проекти, новости, 

публикации, јавни набавки, завршни сметки и комуникација, контакт каде секој 

граѓанин може директно да испрати порака. Достапноста на целосната релевантна 

документација врзана за работата на ЦРЈИПР, Советот за развој и релизацијата на 

Програмата за развој на ЈИПР би ја оцениле со 10 земајќи го во предвид фактот дека 

сите активности кои ги спроведува ЦРЈИПР се јавно истакнати на веб страната и ги 

содржи сите битни детали и податоци, по одржувањето на секоја седница јавно се 

истакнува дневниот ред за кој членовите на Советот воделе дискусија. Достапноста на 

Програмата за развој на регионот, како и инклузивното учество и сесиите за 

изработка, резултатите и спроведените активности во рамки на Програмата се јавно 

објавени на официјалната веб страна на ЦРЈИПР.  

Во текот на извештајната 2021 година на веб страната на ЦРЈИПР поставени се 49 

нови содржини, ажурирани се 98 содржини доколку се земат во предвид и соржините 

на англиски јазик, бројот на посети на веб страната за 2021 година целокупно доколку 

се земат во предвид различни содржини изнесува повеќе од 2.000 прегледи и најчести 

барања и коментари на посетителите се однесуваат воглавно на отворени повици или 

како да земат учество во одредени активности. 

Кога станува збор за значајни настани организирани од страна на ЦРЈИПР за 

информирање на јавноста, ЦРЈИПР секогаш испраќа покани до медиумите од 

регионот со цел целосна медиумска покриеност и транспарентно информирање на 

граѓаните. Речиси 90% од активностите и настаните кои ги спроведува ЦРЈИПР се 

медиумски покриени и тоа најчесто со присуството на локални и регионални 

традиционални медиуми, радио, ТВ и печатени медиуми, како и од репортери кои 

известуваат за национални телевизии и портали. Медиумската покриеност на 

активностите за реализација на програмата за регионален развој за извештајната 

година опфаќа голем број на информирани граѓани не само од регионот, туку и 

пошироко со тоа што медиумските објави често се споделуваат и на социјалните 

мрежи преку користењето на сопствени Facebook , Instagram профили и Youtube канал 

на Центарот. Исто така активното присуство и влијание на социјалните мрежи ја 

анимира и информира јавноста и со самото тоа што голем број на медиумски објави се 

расподелуваат и од страна на индивидуалци и вработени во ЦРЈИПР и тоа дава 

додадена вредност во делот на транспарентноста на презентирање на податоците за 

остварените резултати во реализацијата на Програмата за развој на Југоисточниот 

плански регион.  

 

Презентираното треба и прецизно да се квантифицира, на начин како што е прикажано 

во Табеларниот дел на Годишниот извештај во Табеларниот приказ D. 

https://cup.org.mk/publications/Barometar_MK.pdf


 
 

 

 

 

3. Обезбедување партиципативност во реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааат податоците за остварените резултати во делот на 
партиципативноста, како едно од законски дефинираните начела на политиката на 
рамномерен регионален развој.  

Потребно е да се даде посебен осврт на подготовката, одржувањето и резултатите од 
работата на регионалните форуми на заедницата. Притоа, треба да се наведе бројот 
на одржани регионални форуми, вкупниот број на учесници во регионалните форуми, 
просечниот број на учесници по одржан регионален форум, како и податоците за 
структурата на учесниците.  
 
Исто така, потребно е да се наведе и процентниот удел на проекти кои се избрани на 
форуми од вкупниот број на реализирани проекти од страна на Центарот за развој на 
планскиот регион. 
 
Покрај тоа, за делот на проектите и активностите каде не се реализирани регионални 
форуми на заедницата треба да се наведе: дали, какви и во колку случаи се 
применети некои други алатки или механизми на партиципативност.  
 
 

      

Во 2021 година не беа одржани Форуми на заедницата поради тоа што Програмата за 

рамномерен регионален развој стана двогодишна, меѓутоа проектите за кои што се 

склучи договор во 2021 година по Програмата за рамномерен регионален развој за 

2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година се избрани токму 

преку Форуми на заедницата како приоритетни проекти. 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, во месец октомври 2020 година, 

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). 

Според концептот за спроведување на регионалните форуми, предвидено беше 

одржување на две форумски сесии на кои учесниците ќе ги изберат приоритетните 

области и подобласти од стратешките цели на регионот, ќе ги идентификуваат 

проблемите, потребите и предизвиците што го засегаат регионот и ќе ги 

приоретизираат концепт решенијата изготвени врз основа на граѓанските потреби. Но, 

заради ескалирање на КОВИД 19 пандемијата и големиот број на заразени во 

Југоисточниот регион само неколку учесници од клучните партнери прифатија физичко 

присуство, заради што беше донесена одлука првата форумска сесија да се 

реализира со спроведување на електронски прашалник. 

Најпрвин беше изготвена листа со потенцијални учесници кои можат да дадат 

придонес во одредувањето на приоритетите на регионот, а потоа ЦЈИПР и 

модераторот изготвија и дистрибуираа покана во која беше објаснет целокупниот 

форумски процес и неговите цели и резултати. Беше потенцирано дека треба да се 

врши избор на приоритетни области и подобласти од Програмата за развој на ЈИПР и 

да се идентификуваат проблемите во регионот за кои надворешен експерт ќе изготви 

соодветни концепт решенија, а Советот за развој на ЈИПР ќе даде оценка и насоки за 



 
 

 

 

нивно подобрување или евентуално елиминирање како неприоритетни и неизводливи. 

Понатаму, беше објаснето дека на втората форумска сесија учесниците ќе ги 

приоретизираат предложените концепт решенија, врз чија основа  Советот за развој 

на ЈИПР ќе ја  изготви годишната листа на приоритетни проекти (Акциски план) и ќе се 

направи избор за развивање на  предлог проекти со кои ќе се аплицира за Програмата 

за рамномерен регионален развој на БРР/МЛС. 

На учесниците им беше посочено дека активното учество во форумскиот процес е од 

особено значење заради решавање на проблемите и избор на квалитетни проекти со 

регионален карактер, обезбедена документација, решени имотно-правни работи, 

изводливост и сл. 

Од особено значење е да се напомене дека имаше значителен интерес од лицата кои 

го добија прашалникот, односно 87 лица одговорија на истиот. 

Во истражувањето учествуваа: 43 (49,4%) жени и 44 (50,6) мажи. 

Според возраста 14 (16,1%) - се на возраст од 18-30 години, 9 (10,3%) се на возраст од 

30-60 години и 64 (73,6%) се на возраст над 60 години.  

Според етничка припадност најмногу лица се од македонска националност 81 (93,1%), 

1 (1,1%) србин и 5 (5,7%) припадници на турската националност. 

Според занимањето имаме различни учесници и тоа најмногу вработени во јавни 

институции – 43 (49,4%), потоа ангажирани во граѓански сектор 8 (9,2%), 17 (19,5%) во 

бизнис сектор, потоа по 7 лица или по 8% невработени и пензионери, а потоа 

следуваат со 1,1 % ученици/студенти и изјаснети како наставник, земјоделец и сл. 

Од вкупниот број учесници, 12 или  13,8% од анкетираните сметаат дека припаѓаат на 

социјално исклучена група и тоа најголем број или 6 (50%) од изјаснетите се стари 

лица, 2 (16,7%) се останати лица во социјален ризик, 2 (16,7%) припаѓаат на лица 

припадници на верски заедници и религиозни групи и 1 (8,3%) на долгорочно 

невработени лица и останати. 

И втората форумска сесија се спроведе електронски и со пополнување на е-

прашалник со цел приоретизирање на концепти за предлог проекти како предлог 

решенија произлезени од учесниците на првата форуска сесија, а развиени од страна 

на експерти во соработка со Центарот за развој на ЈИПР 

Прашалникот беше пополнет од страна на 62 учесници или 71,26% од вкупно 87 

учесници од првата сесија (претставници од општините, јавна администрација од 

регионот, ГО, бизнис сектор, пензионери, невработени лица и др.) Од вкупно 62 

учесници 26 (41,9 %) се жени, а 36 (58,1%) се мажи. 

Во однос на возраста, 10 (16,1%) се млади до 30 г., потоа 47 (75,8%) се од 30-60 г. и5 

(8,1%) се над 60 г. возраст. 

Во однос на етничката припадност, 55 (88,7%) се Македонци, потоа 4 (6,5%) Турци, 2 

(3,2 %) Срби и 1 (1,6%) Власи.Учесниците се претставници: 39 (62,9%) од јавни 

институции, 12 (719,4%) бизнис сектор, 5 (8,1%) од пензионери, 3 (4,8%) невработени, 

2 (3,2%) од ГО и 1 (1,6%) од ангажирани во земјоделство и сточарство 

Ранливите категории учествувале со 7 (11,3%) учесници и тоа 4 (57,1%) стари лица, 2 

(28,6%) останати лица во ризик и 1 (14,3%) од припадници на заедниците и религиозни 

групи. 



 
 

 

 

За вкупно 4 (четири) проекти се склучи Договор по Програмата за рамномерен 

регионален развој за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година, 

кои проекти беа избрани како приоритетни на Регионалните форуми на заедницата и 

кои претставуваат 23,5 % од вкупниот број на реализирани проекти од страна на 

Центарот за развој на планскиот регион за 2021 година. 

Центарот за развој секогаш кога постои можност, било да се работи за официјални 

средби, состаноци, работилници, тркалезни маси или друг вид на настани на кои се 

вклучени различни категории на граѓани го зема во предвид мислењето на присутните 

учесници кои можат да бидат од различни категории на граѓани. Се земаат во предвид 

сите препораки, мислења, различни идеи кои понатаму во зависност од проектот се 

вклучуваат во проектните активности. На тој начин се овозможува во Југоисточниот 

плански регион да се реализираат активности кои произлегуваат од граѓаните од 

Југоисточниот плански регион, кои понатаму со нивна имплементација ќе се подобри 

квалитетот на животот на сите граѓани во регионот. 

 

4. Обезбедување социјална инклузивност во реализацијата на 
Програмата 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоците за придонесот и 
остварените резултати во делот на социјалната инклузија во реализацијата на 
Програмата за развој на планскиот регион.  

 

2021 година за Центарот за развој на ЈИПР беше година во која се спроведоа голем 

број на активности поврзани со делот на социјалната инклузивност, а при 

подготовката на проектните апликации се внимаваше да биде опфатена и оваа 

компонента. 

Минатата година Центарот за развој на Југоисточниот плански регион беше избран 

за Регионална канцеларија за социјално претприемништво во Југоисточниот 

плански регион која нуди квалитетна техничка поддршка, како и професионална 

поддршка за развој на потенцијални социјални претпријатија, со цел да се 

овозможи вработување на ранливи категории на лица. 

Меѓу другите активности работевме на тоа социјалните претприемачи да бидат 

навремено информирани за конкретната финансиска и техничка поддршка што 

може да ја искористат. 

Се одржаа голем број на состаноци со различни категории на граѓани, 

претприемачи, образовни институции, заштитни друштва, невладини организации 

на кои беше презентирана работата на Центарот во делот на социјалното 

претприемништво, а беа сослушани и нивните потреби, проблеми како и 

понудените решенија  за нивно решавање. 

На 01.12.2021 година во Струмица се одржа првиот Регионален саем на социјални 

претпријатија од Југоисточниот плански регион каде околу дваесет потенцијални 

социјални претпријатија и невладини организации од Југоистониот плански регион 

имаа свои изложбени штандови. Посетителите имаа можност да уживаат и да се 

запознаат со социјалната мисија, претприемачките идеи, нивните потенцијали како 

и можноста за идна меѓусебна соработка. Беше организирана и панел дискусија на 

која беа дискутирани можностите за одржливост и раст на регионалните социјални 



 
 

 

 

претпријатија, преку обезбедување финансиска, менторска и друга поддршка од 

различни фондови.  

Во месец декември 2021 година се формираше и Советот за социјална заштита на 

Југоисточниот плански регион каде членови се градоначалниците на сите десет 

општини на Југоисточниот плански регион и директорите на сите Центри за 

социјална работа во регионот, а Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион има улога на административно тело. 

Формирањето на овој Совет е од големо значење бидејќи со тоа се прави чекор кон 

децентрализација на социјалната заштита, а Предлогот за потребата од развивање 

на социјални услуги во Југоисточниот планскиот регион, видот и начинот на 

воспоставување на услугите кој се усвои на првата Седница во иднина ќе овозможи 

да се искористат капацитетите на Центарот за развој и да се аплицира за проекти 

од областа на социјалната заштита. 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на социјална инклузија при 
реализацијата на секој одделен проект каде носител е Центарот за развој на 
планскиот регион, на следниов начин: 

 
ред. 
Број 

проект / активност 
компонента на 

социјална инклузивност 
индикатор/и 

1. 

 

Изградба на пат село 
Дамјан до село 

Погулево во должина од 
1927.81 метри 

Овој пат ќе го користат 
стари лица од изолирани 
рурални подрачја, деца 
од изолирани рурални 
подрачја кои секојдневно 
ќе ги завршат своите 
обврски 

- Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

-  Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

2. 
Изградба на локален пат 
на релација Колешино- 
Бориево (трета фаза) 

Изградениот пат во 
Колешино (трета фаза) ќе 
го користат  стари лица 
од изолирани рурални 
подрачја, лица кои 
секојдневно патуваат до 
своите земјоделски 
производи, деца од 
изолирани подрачја како 
и лица- припадници на 
верски заедници и 
религиозни групи 

 - Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

- Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

- Број на припадници на 
верски заедници и 
религиозни групи кои ќе го 
користат патот 

3. 

Изградба на пристапен 
пат до пречистителна 
станица и влез на 
регионален стационар 
за бездомни кучиња 

Со имплементацијата на 
овој проект ќе се 
овозможува изградба на 
пристапен пат во должина 
од 561 метри до 
регионалното 
прифатилиште за 

- Зголемена фрекфенција 
на стари лица и деца до 14 
години на јавните 
површини и на настани 

- Изградено 1 паркинг 
место за лица со посебни 



 
 

 

 

бездомни животни во 
општина Струмица и ќе се 
овозможи негово 
непречено 
функционирање. 
Ефикасноста на службите 
ќе се зголеми и тие 
непречено ќе ја обавуваат 
својата работа т.е. ќе 
пристапат кон 
заловување на 
бездомните животни и 
нивно сместување во 
регионалниот стационар, 
по што ќе пристапат кон 
нивно третирање 
согласно законските 
прописи. 

Исто така во склоп на 
паркинг просторот што ќе 
се уреди на самиот влез 
на регионалниот 
стационар од вкупно 7 
паркинг места, едно 
паркинг место ќе биде 
наменето за лица со 
посебни потреби 

потреби 

4. 
Подобрување на 
туристичка понуда во 
ЈИПР 

Проектот „Збогатување на 
туристичка понуда во 
ЈИПР“, исполнува повеќе 
критериуми на социјална 
инклузивност, бидејќи 
опфаќа повеќе видови на 
групи и тоа: деца со 
попреченост, возрасни 
лица со попреченост, 
стари лица, лица 
припадници на 
заедниците, бездомни 
лица 

- Број на лица со посебни 
потреби кои ќе ги посетат 
туристичките локалитети 
реализирани со овој проект 

- Изградено 1 паркинг 
место за лица со посебни 
потреби 

5. 

 

Изработка на 
урбанистички планови 
за с.Борисово, 
с.Мокрино, с.Старо 
Коњарево во општина 
Ново Село; с.Босилово, 
с.Моноспитово, с.Дрвош 
и с.Бориево во општина 
Босилово; с.Милетково, 
с.Моин и  с.Давидово во 
општина Гевгелија; 
с.Нов Дојран во општина 
Дојран; с.Дедино, 
с.Лубница и с.Габревци 
во општина Конче; 
с.Дамјан, с.Ињево и 
с.Подареш во општина 
Радовиш; с.Владевци, 
с.Ангелци – 

Проектот се однесува за 
повеќе населени места во 
регионот каде живеат 
граѓани од сите социјални 
групи 

- Број на лица од социјално 
загрозените групи на 
граѓани кои живеат во 
населените места за кои се 
изработуваат 
урбаниситчките планови 



 
 

 

 

с.Градашорци во 
општина Василево; 
с.Дабиље и с.Добрејци 
во општина Струмица 

6. 

 

Изградба на локален пат 
с.Зубово со пат с.Ново 
Село – с.Мокриево, 
последна III фаза 

Локалниот пат с.Зубово 
со пат с.Ново Село - 
с.Мокриево ќе го користат 
сите жители  на 
населните места и тоа: 
стари лица од рурални 
подрачја, бездомни лица, 
деца со попреченост 

 - Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

 - Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

7. 

 

Изградба на мост на 
река Турија на локален 
пат с.Просениково- 
Сарај 

Проектот за мост на река 
Турија ќе го опфатат лица 
со попреченост, стари 
лица од рурални 
подрачја, бездомни лица, 
деца со попреченост кој 
секојдневно транзитираат 

 - Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

 - Број на стари лица од 
изолирани рурални и 
подрачја кои ќе го користат 
патот 

8. 
Поддршка во социјално 
претприемништво 

Самиот проект содржи 
социјално инклузивна 
компонента со тоа што  
целта на Социјалната 
регионална канцеларија 
за социјално 
претприемништвое да 
поддржи долгорочно и 
одржливо вработување и 
деловни можности за 
ранливите и 
маргинализирани групи и 
да обезбеди опсег на 
услуги како што се 
трансфер на знаење, 
градење капацитети, 
образование и обука, 
бизнис тренинзи, 
организација на настани , 
споделување 
канцелариски простор 
или опрема. 
Регионалната 
канцеларија ќе ги 
идентификува потребите, 
ќе развива и промовира 
нови услуги и ќе понуди 
дополнителна поддршка 
за воспоставување на 
еко-систем за развој на 
социјалните претпријатија 

- Мапирани преку 40 
потенцијални социјални 
претпријатија и граѓански 
организации кои работат во 
поле на социјала и сакаат да 
се развиваат во социјално 
претприемништво 
 
- Одржани повеќе од 10 
состаноци со претставници 
од Граѓански организации 
кои работат во поле 
социјала и потенцијални 
социјални претприемачи 
 
-Создадена листа од 20 
потенцијални излагачи за 
Регионалниот саем за 
социјално 
претприемништво 

- Информирани повеќе од 
20 лица од мапираните 
граѓански организации и 
компании од Југоисточниот 
регион за претстојниот 
Регионален саем за 
социјално 
претприемништво 

9. 
Рано откривање на 
пожарите и нивно 
движење за превенција 

Обезбедување на 
различни активности за 
едукација и промоција на 

-Социјалната инклузивност 
се мери со тоа што на 
настаните ќе присуствуваат 



 
 

 

 

и справување со 
катастрофи 

проектот и граѓани со помалку 
можности и граѓани од 
рурални порачја 

10. 

Подобрување на 
постојната 
инфраструктура во 
рурални средини во 
ЈИПР, заради подобар 
пристап до земјоделски 
површини во Струмица, 
Валандово, Гевгелија, 
Богданци 

Преку уредување на 
неколку полски патишта 
кои водат до плодно 
земјоделско земјиште во 
населените места во 
регионот ќе се овозможи 
на жените земјоделки од 
руралните подрачја 
полесно да ги завршуваат 
секојдневните обврски 

 

-Број на жени од руралните 
подрачј кои ќе ги користат 
полските патишта 

11. 
Интегриран оперативен 
центар за хуманитарна 
помош 

Преку јасен увид на 
настаната ситуација-
непогода и навремено 
планирање се 
овозможува 
спроведување на мерки 
за навремено 
информирање, поголемо 
ангажирање на граѓаните 
и надлежните институции, 
подобра заштита, 
евакуација, засолнување 
на сите социјално 
загрозени категории за 
време на ситуации 
предизвикани од 
природни непогоди 

- Број на лица од 
ранливите категории на кои 
ќе им се овозможи 
навремена заштита од 
природните непогоди 

12. 

Заеднички мерки за 
спречување и 
намалување на 
последиците од 
катастрофа во 
општините Сандански и 
Радовиш 

Обезбедување на 
различни активности за 
едукација и промоција 
(Отворени Работилница 
за климатски промени и 
тркалезни маси за 
размена на најдобри 
практики, искуства и 
знаења за различните 
мерки за ублажување на 
последиците од 
климатските промени) 

-Социјалната инклузивност 
се мери со тоа што на 
настаните присуствуваа и 
граѓани со помалку 
можности и граѓани од 
рурални порачја. 
 
-На работилницата за 
климатски промени 
присуствуваа преку 70 
учесници од кои 60% беа 
деца 

-На тркалезните маси 
присуствуваа повеќе од 30 
учесници од Бугарија и 
Република Северна 
Македонија 

13. 

Прекугранична 
соработка во 
спречување на шумски 
пожари 

Информативна кампања, 
активности за едукација и 
промоција на проектот за 
населението од 
Југоисточниот регион за 
превенција и заштита од 
шумските пожари,која 
еднакво се однесува за 

- Едукација за заштита 
спроведена на 173 405 
жители на Југoисточниот 
плански регион 



 
 

 

 

граѓани од ранливи 
категории, граѓани од 
различна етничка, верска 
или национална 
припадност, граѓани од 
сите старосни групи, 
маргинализирани групи 
на луѓе и сл. 

14. 

Заеднички стратегии за 
заштита на биолошката 
разновидност и одржлив 
развој на билатералната 
мрежа на заштитени 
подрачја 

Обезбедување на 
различни активности за 
едукација и промоција 
(Работилница за 
Брендирање на органско 
производство) 

-Социјалната инклузивност 
се мери со тоа што на 
настанот присуствуваа и 
граѓани со помалку 
можности и граѓани од 
рурални порачја 

 

15. 

Академија за 
реинтеграција на 
маргинализирани лица 

Обезбедување на 
континуирана подршка за 
развој на иновативните 
услуги за социјална 
инклузија и рамноправен 
пристап до квалитетни 
работни места на 
претставниците на 
маргинализираните групи 
со цел да се вработат и 
да станат самоодржливи 
 

- Обезбедена опрема (24) 
за органското 
производство, пекарски 
вештини, вештини 
поврзани со сушење и 
пакување на земјоделски 
производи 

16. 

Создавање на услови за 
поголема социјална 
инклузија на лицата со 
посебни потреби во 
ЈИПР 

Проектот дава придонес 

кон еднаквите можности, 

недискриминација и 

социјална инклузија. 

Квалитетно исполнување 

времето на престојот во 

Дневните центри, 

овозможување полесна 

интеграција во 

општеството 

 - Опремени 4 Дневни 
Центри за лица со физичка 
и ментална попреченост во 
ЈИПР со опрема за 
професионална 
ориентација, психомоторен 
развој и опрема за 
достапност до објекти кои 
немаат пристапни рампи 
 
 - Обучен персонал (17) за 
воведување на нови 
активности и методи во 
едукативната програма 

 
 - Подобрен  квалитет на 
престој на 53 корисници во 
Дневни центри за лица со 
попреченост во ЈИПР 

 

17. 
Одржлив и инклузивен 
рамномерен развој – 
фаза I 

Со овој проект при 
изработка на Програмата 
за рамномерен 
регионален развој 2021 – 
2026 година, како и за 
време на форумските 
сесии за проекти преку 
БРР беше застапено 
партиципативно учество 
на сите засегнати страни 
вклучувајќи и ранливи 

На првата форумска сесија 
за БРР учествуваа вкупно 
87 лица од кои: 12 
припаѓаат на социјално 
исклучена група,6 лица се 
стари лица, 2 се лица во 
социјален ризик, 2  
припадници на верски 
заедници и религиозни 
групи и 1 лице долгорочно 
невработени лица и 



 
 

 

 

категории. 

Во рамки на активностите 
за поддршка при 
подготовка на проектни 
апликации согласно 
повиците на ФИТР, 
Бизнис Центарот ги 
информираше сите 
општествено одговорни 
МСП како и МСП кои 
вработуваат социјално 
загрозени лица 

останати 
На втората форумска 
сесија за БРР 
ранливите категории 
учествувале со 7 учесници 
и тоа 4 стари лица, 2  
останати лица во ризик и 1 
од припадници на 
заедниците и религиозни 
групи 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и 
активности кои се реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој 
на планскиот регион 

 

5. Обезбедување родова еднаквост во реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоците за придонесот и 
за остварените резултати во делот на родовата еднаквоство реализацијата на 
Програмата за развој на планскиот регион, со посебен осврт на родовото одговорно 
буџетирање. 

 

Уште при изработката на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион беше 

остварена соработка со назначениот експерт за нашиот регион. Од страна на 

експертот имавме максимална поддршка така што соработката се одвиваше 

непречено добивајќи ги сите потребни информации и насоки во полето на родовото 

одговорно буџетирање. 

Родовата компонента во Програмата за развој на ЈИПР беше инкорпорирана уште од 

самиот почеток каде од страна на експертот за родово буџетирање беа дадени насоки 

во кои беше образложена потребата од воведувањето на родовата перспектива во 

Програмата за развој како и поврзаноста на самиот среднорочен документ со Целите 

за одржлив развој на ОН.  Сите предложени мерки за унапредување на родовата 

еднаквост се успешно интегрирани во финалната верзија од Програмата за развој на 

Југоисточниот плански регион 2021-2026 година како и во Акциониот план за 

имплементација на Програмата за 2021 година. 

При имплементацијата на проектните активности се води сметка за еднаква 

застапеност на двата пола. 

При одржување на најразлични обуки, работилници и друг вид на настани исто така се 

води сметка еднакво да бидат застапени и двата пола. 

 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на родова еднаквост при 
реализацијата на секој одделен проект каде носител е Центарот за развој на 
планскиот регион, на следниов начин: 



 
 

 

 

 
ред. 
Број 

проект / 
активност 

компонента на родова еднаквост индикатор/и 

1. 

 

 
Изградба на пат 
село Дамјан до 
село Погулево во 
должина од 
1927.81 метри 

Според податоци дадени од страна на 
општина Радовиш во село Дамјан и 
село Погулево живеат постари лица 
на мажи и жени 

50 стари лица 
(вклучувајќи и жени и 
мажи) 

2. 

 

 
Изградба на 
локален пат на 
релација 
Колешино- 
Бориево (трета 
фаза) 

Според податоци од Заводот за 
статистика на РСМ 24.252 жител од 
општина Босилово и општина Ново 
Село 

12.453 мажи и 11.799 
жени од Општините Ново 
село и Босилово ќе имаат 
директна корист од патот 

3. 

 

 
Изградба на 
пристапен пат до 
пречистителна 
станица и влез на 
регионален 
стационар за 
бездомни кучиња 

Изградбата на патот ќе овозможи 
стационарот да може да отпочне со 
работа каде што ќе се земе во 
предвид да има родова застапеност 
кај вработените во стационарот и 
подеднакво да бидат застапени и 
мажите и жените. Воедно патот ќе 
биде од корист подеднакво за сите 
посетители на стационарот без 
разлика на пол, вера и националност 

Број на вработени жени и 
мажи во стационарот, 
број на мажи и жени кои 
ќе го користат 
изградениот пат 

4. 

 

Подобрување на 
туристичка понуда 
во ЈИПР 

Според јавно достапни туристички 
податоци, корисници каде ќе се 
изведуваат инфраструктурните 
активности се вкупно 80.298 жители 

40.882 жители од 
населените места ќе 
имаат директен бенефит 
од проектите од кои 
23.924 се жени, а 16.958 
се мажи 

5. 

 

Изработка на 
урбанистички 
планови за 
с.Борисово, 
с.Мокрино, с.Старо 
Коњарево во 
општина Ново 
Село; с.Босилово, 
с.Моноспитово, 
с.Дрвош и 
с.Бориево во 
општина Босилово; 
с.Милетково, 
с.Моин и  
с.Давидово во 
општина Гевгелија; 
с.Нов Дојран во 
општина Дојран; 
с.Дедино, 
с.Лубница и 
с.Габревци во 
општина Конче; 
с.Дамјан, с.Ињево 
и с.Подареш во 
општина Радовиш; 
с.Владевци, 

Подготвената урбанистичка 
документација за општините 
Босилово, Ново Село, Гевгелија, 
Дојран, Струмица, Василево, Конче и 
Радовиш подеднакво ќе служи за 
потребите на сите граѓани без разлика 
на пол 

152.314 жители на 
населените 
местаопштините 
Босилово, Ново Село, 
Гевгелија, Дојран, 
Струмица, Василево, 
Конче и Радовиш ќе 
имаат директна корист од 
проектот од кои 76.766 се 
мажи, а  75.548 се жени 



 
 

 

 

с.Ангелци – 
с.Градашорци во 
општина Василево; 
с.Дабиље и 
с.Добрејци во 
општина Струмица 

6. 

 

Изградба на 
локален пат 
с.Зубово со пат 
с.Ново Село – 
с.Мокриево, 
последна III фаза  

Локалниот пат с.Зубово со пат с.Ново 
Село – с.Мокриево го користат сите 
жители на општина Ново Село 

Од вкупно 10.418 жители 
во општина Ново Село 
5.329 жени и 5.089 мажи 
ќе го користат патот 

7. 

 

 
Изградба на мост 
на река Турија на 
локален пат 
с.Просениково- 
Сарај 

Со мостот ќе се овозможи подобра 
сообраќајна комуникација меѓу 
граѓаните првенствено од населените 
места Просениково и Сарај, односно 
подобра комуникација помеѓу 
општините Босилово и Василево 

Од вкупно 26.792 жители 
во општините Босилово и 
Василево има 13.776 
мажи, а 13.016 жени 

8. 

Поддршка во 
социјално 
претприемништво 

 
Родовата еднаквост како компонента 
во проектот е изразена преку учество 
на подеднаква застапеност на мажи и 
жени во активностите кои се 
реализираат во рамки на овој проект. 
Повеќето потенцијални социјални 
претприемачи од регионот се жени 
кои изработуваат рачни изработки или 
некаков друг вид на продукти и тие се 
оние кои со својот креативен дух ги 
пласираат прозиводите на пазарот, 
додека пак мажите како потенцијални 
социјални претприемачи имаат 
понатпреварувачки дух при развој на 
социјалното претпиемништво и тука 
се согледува балансот на родовата 
еднаквост 

Од вкупно 40 мапирани 
социјални потенцијални 
претпримачи и 
здруженија кои работат 
во поле на социјала 22 се 
предводени од жени или 
во секоја од нив има 
застапено жени во 
раководниот сектор 

9. 

Рано откривање на 
пожарите и нивно 
движење за 
превенција и 
справување со 
катастрофи 

Родовата еднаквост како компонента 
во проектот е изразена преку учество 
на подеднаква застапеност на мажи и 
жени во активностите и настаните кои 
се реализираат во рамки на овој 
проект 

 

50% од проектниот тим 
вклучени во проектните 
активности се жени 

10. 
Подобрување на 
постојната 
инфраструктура во 
рурални средини 
во ЈИПР, заради 
подобар пристап 
до земјоделски 
површини во 
Струмица, 
Валандово, 
Гевгелија, 
Богданци 

Патот ќе овозможи полесен пристап 
на земјоделските производители од 4 
општини и тоа на вкупно 99.335 
жители од 4 - те општини  

49.663 мажи и 49.672 
жени 

11. Интегрирани Застапеноста на мажи и жени е Жените се 30% вклучени 



 
 

 

 

оперативен центар 
за хуманитарна 
помош 

еднаква во рамки на надлежните 
институции кои се одговорни за 
справување со кризи предизвикани од 
природни влијанија, а кои се целни 
групи на проектот 

во процесот на 
имплементација на 
проектот како и во 
процесот на управување 
и превземање мерки  

12. Заеднички мерки 
за спречување и 
намалување на 
последиците од 
катастрофа во 
општините 
Сандански и 
Радовиш 

Родовата еднаквост како компонента 
во проектот е изразена преку учество 
на подеднаква застапеност на мажи и 
жени во активностите и настаните кои 
се реализираат во рамки на овој 
проект 

90% од проектниот тим 
вклучени во проектните 
активности се жени 

13. 

Прекугранична 
соработка во 
спречување на 
шумски пожари  

Родовата еднаквост во проектот како 
компонента е изразена со подеднакво 
партиципирање на мажите и жените 
во активностите и настаните кои се 
организираат во рамки на овој проект 

 

57 учесници во креирање 
на партнерската мрежа, 
од кои 11 жени и 46 мажи  

100% од проектниот тим 
го сочинуваат жени 

14. Заеднички 
стратегии за 
заштита на 
биолошката 
разновидност и 
одржлив развој на 
билатералната 
мрежа на 
заштитени 
подрачја 

Родовата еднаквост како компонента 
во проектот е изразена преку учество 
на подеднаква застапеност на мажи и 
жени во активностите и настаните кои 
се реализираат во рамки на овој 
проект. 

50% од проектниот тим 
вклучени во проектните 
активности се жени, како 
и погелемиот број на 
застапени експертите 
вклучени во изработка на 
Стратегијата за 
Биодиверзитет 

15. Академија за 
реинтеграција на 
маргинализирани 
лица 

Проектот се базира на овозможување 
на еднакви можности за реинтеграција 
во општеството  

Застапеноста на мажи и 
жени во терапевтските 
програми е еднаква 
50%:50% 

16. Создавање на 
услови за поголема 
социјална 
инклузија на 
лицата со посебни 
потреби во ЈИПР 

Набавената опрема за лица со 
посебни потреби е адаптирана да 
може да ја користат подеднакво 
женски и машки лица 

Подеднаква застапеност 
на женски и машки лица 
на работен кадар како и 
корисници на услугите на 
Дневните Центри  

17. 
 

 

 

 

Одржлив и 
инклузивен 
рамномерен развој 
– фаза I 

На одржаните работилници за 
изработка на Програмата за 
рамномерен регионален развој 2021-
2026 година и форумските сесии за 
БРР исто така беше запазена и 
родовата компонента. 

Сите активности кои беа преземени 
од Страна на Бизнис Центарот беа со 
застапена родова еднаквост, тука би 
ја истакнале и менторската поддршка 
која ја нудеше Бизнис Центарот за 
повиците од ФИТР каде посебен 
акцент се даваше на компаните со 
женски управители. 

Од присуството на 
поканетите, списоците за 
присутните на 
работилниците се утврди 
дека учество земале на 
воведната работилница 
24 мажи и 9 жени. На 
втората 14 мажи и 15 
жени и на третата 16 
мажи и 13 жени. 
 На првата форумска 
сесија за БРР учествуваа 
вкупно 87 лица од кои: 43 
жени и 44 мажи. 
На втората учествуваа 



 
 

 

 

 

вкупно 62 учесници 26 се 
жени, а 36 се мажи. 
 
ФИТР вкупно 13 
апликанти од кои 4 жени 
и 9 мажи. 
ФИТР вкупно 15 
апликанти од кои 5 жени 
и 10 мажи. 
ФИТР вкупно 9 апликанти 
од кои 3 жени и 6 мажи. 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и 
активности кои се реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на 
планскиот регион  

 

6. Придонес конзаштитата на животната средина во реализацијата на 
Програмата 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоци за придонесот и за 
остварените резултати во делот на заштитата и унапредувањето на животната 
средина во реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион.  

Управувањето и заштитата на животната средина е суштински сегмент во политиката 

на регионалниот развој.  

И во 2021 година Центарот за развој продолжи кон решавање на едно од најважните 

прашања поврзано со депонирање на цврстиот отпад односно со воспоставување на 

регионална депонија. За да се надмине проблемот се продолжи со напорите за 

изнаоѓање на заедничко решение за интергрирано управување со цврстиот отпад. 

Со цел отпочнување на активностите за анализа на моменталната состојба за 

управување со отпадот во Југоисточен регион, Центарот за развој на ЈИПР заедно со 

претставниците од избраната компанија и Министерството за животна средина и 

просторно планирање започнаа со постапка за прибирање на детални и ажурирани 

податоци за управувањето со комуналниот отпад за последните три години во 

Југоисточниот регион. Формулари со прашања за детални информации во врска со 

постојната ситуација за собирање на комунален отпад беа доставени за пополнување 

до сите општини и комунални претпријатија од регионот. 

Пред одобрување на проектот од страна на ЕБРД, во просториите на Центарот за 

развој на ЈИПР во октомври 2021 година, се одржа средба помеѓу претставници на 

Центрите за развој на Југоисточниот и Вардарскиот плански регион со експерти 

ангажирани од ЕБРД со кои се разговараше за готовите документи на регионите во 

врска со управување со отпад. Експертите исто така беа во теренска посета на 

предвидената локација на регионалната депонија во с. Добрашинци, општина 

Василево. 

На 03.12.2021 година на покана на МЖСПП се одржа средба со градоначалниците од 

Југоисточниот и Вардарскиот плански регион на која се презентираа идните 

активности што се однесуваат на воспоставување на систем за управување со отпад 

за овие два региони. 

Институционална поставеност на системот за интегрирано управување со отпадот во 

Југоисточниот и Вардарскиот плански регион предвидува дека секоја од вкупно 18-те 



 
 

 

 

општини ќе го собира отпадот на својата територија со помош на Јавните комунални 

претпријатија и за таа цел ќе добие нови контејнери и камиони. Предвидено е отпадот 

да се селектира, а приходите од продажбата да ги користат јавните комунални 

претпријатија. 

Значајни активности за зачувување на животната средина беа имплементирани преку 

неколку поголеми проети. Преку проектот „Заеднички мерки за спречување и 

намалување на последиците од катастрофа во општините Сандански и Радовиш“ 

беше извршено уредување на дел од коритото на река Сушица во должина од 624 м, 

со чистење на коритото, поставување на кејски ѕид, уредување на дното на коритото, 

градење скали и рампи, а беа засадени и 54 дрвја за позеленување и пошумување на 

речниот слив. Ваквите активности се многу значајни бидејќи ќе се направат чекори кон 

намалување на негативните последици од поплавите како и кон прилагодување на 

климатските промени во иднина. Исто така ќе се подобри квалитетот на живот на 

граѓаните во прекуграничниот регион преку зголемување на безбедноста од природни 

катастрофи. 

Преку проектот „Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и 

одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја“ се изработи 

Регионална Стратегија за Биодиверзитет со Акциски План, мапи на клучни 

живеалишта, видови и сензитивност на Југоисточниот регион кои се од големо 

значење за заштита на животната средина и подигање на свеста за статусот на 

зачувување од закани. 

При подготовката на сите проектни апликации и имплементација на истите се внимава 

проектните активности да немаат негативно влијание врз животната средина и да 

придонесат кон нејзино зачувување. 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на заштита и 
унапредување на животната средина при реализацијата на секој одделен проект каде 
носител е Центарот за развој на планскиот регион, на следниов начин: 

 
ред. 
Број 

проект / 
активност 

компонента на заштита и 
унапредување на животната 

средина 
индикатор/и 

1. 

 

 
Изградба на пат 
село Дамјан до 
село Погулево во 
должина од 
1927.81 метри 

Со изградбата на локалниот патен 
правец, не се очекува загадување врз 
сите сегменти од животната средина, 
флората и фауната 

Извештај за запазување 
на мерките за заштита на 
животната средина 

2. 

 

 
Изградба на 
локален пат на 
релација 
Колешино- 
Бориево (трета 
фаза) 

При изградбата на локалниот патен 
правец Бориево-Колешино 
изведувачот е должен да го почитува 
Законот за животна средина и Законот 
за градење, при што не се очекуваат 
негативни влијанија врз околината, 
загадување на воздухот, водата и 
почвата, врз флората и фауната, како 
и врз културното и историското 
наследство. Не се очекуваат ниту 
геолошки пореметувања 

Извештај за запазување 
на мерките за заштита на 
животната средина 



 
 

 

 

3. 

 

 
Изградба на 
пристапен пат до 
пречистителна 
станица и влез на 
регионален 
стационар за 
бездомни кучиња 

Со изведбата на проектот не се 
очекуваат негативни влијанија врз 
околината, загадување на воздухот, 
водата и почвата, врз флората и 
фауната, како и врз културното и 
историското наследство. Не се 
очекуваат ниту геолошки 
пореметувања 

Исто така со згрижувањето на 
бездомните животни ќе се овозможи 
истите да не ги валкаат јавните 
површини, да не претураат по 
остатоците од храна во ѓубрето, што 
ќе се овозможи почиста и поздрава 
околина за шетање и дружење 

Намален % на ѓубре на 
јавните површини 

4. 

 

Подобрување на 
туристичка понуда 
во ЈИПР 

Со изведбата на проектот не се 
очекуваат негативни влијанија врз 
околината, загадување на воздухот, 
почвата, туку напротив со негово 
уредување се очекуваат позитивни 
влијанија 

Извештај за запазување 
на мерките за заштита на 
животната средина 

5. 

 

 
Изработка на 
урбанистички 
планови за 
с.Борисово, 
с.Мокрино, с.Старо 
Коњарево во 
општина Ново 
Село; с.Босилово, 
с.Моноспитово, 
с.Дрвош и 
с.Бориево во 
општина Босилово; 
с.Милетково, 
с.Моин и  
с.Давидово во 
општина Гевгелија; 
с.Нов Дојран во 
општина Дојран; 
с.Дедино, 
с.Лубница и 
с.Габревци во 
општина Конче; 
с.Дамјан, с.Ињево 
и с.Подареш во 
општина Радовиш; 
с.Владевци, 
с.Ангелци – 
с.Градашорци во 
општина Василево; 
с.Дабиље и 
с.Добрејци во 
општина Струмица 

Овој проект ќе влијае позитивно врз 
животната средина со тоа што преку 
подготвената урбанистичка 
документација ќе се спречат 
дивоградбите и ќе се заштити 
животната средина 

Намален број на диви 
градби во регионот 

6. 

 

Изградба на 
локален пат 
с.Зубово со пат 

Проектот нема да влијае негативно 
врз животната средина, ниту врз 
културното и историско наследство. 

Извештај за запазување 
на мерките за заштита на 
животната средина 



 
 

 

 

с.Ново Село – 
с.Мокриево, 
последна III фаза  

Не се очекуваат ниту геолошки 
пореметувања 

7. 

 

Изградба на мост 
на река Турија на 
локален пат 
с.Просениково- 
Сарај 

Проектот нема да влијае негативно 
врз животната средина, ниту врз 
културното и историско наследство. 
Не се очекуваат ниту геолошки 
пореметувања 

Извештај за запазување 
на мерките за заштита на 
животната средина 

8. 
Поддршка во 
социјално 
претприемништво 

 
Заштитата кон животната средина 
преку реализација на овој проект 
може да се согледа преку призмата на 
тоа што дел од проектите или 
активностите кои ги спроведуваат 
потенцијалните социјални 
претприемачи, дел од нив 
размислуваат за зелени идеи и дел од 
нив употребуваат биоразградливи 
матријали, еко пелети, органско 
производство, рециклирачки 
матријали и слично 

Од вкупно 40 мапирани 
социјални потенцијални 
претпримачи и 
здруженија кои работат 
во поле на социјала, 
повеќе од 30 
употребуваат матријали и 
производство кое не 
наштетува на животната 
средина 

9. 

Рано откривање на 
пожарите и нивно 
движење за 
превенција и 
справување со 
катастрофи 

Приоритетна оска на проектот е 
заштита на животна средина и 
компонентата е изразена во тоа што 
проектот ќе придонесе за ублажување 
и управување со ефектите по пожарот 
што резултираат со ширење на 
пожарот, преку обезбедување точни 
информации за дисперзија на чад од 
шумски пожари 

Набавка на 2 возила за 
заштита од шумски 
пожари, една мала пумпа 
за спасување и едно 
возило за прва помош од 
пожар (пик-ап 4х4 со 
инсталација на 
противпожарна опрема) 
за заштитување на 
животната средина 

10. 

Подобрување на 
постојната 
инфраструктура во 
рурални средини 
во ЈИПР, заради 
подобар пристап 
до земјоделски 
површини во 
Струмица, 
Валандово, 
Гевгелија, 
Богданци 

Проектот ќе влијае позитивно врз 
животната средина бидејќи ќе се 
расчисти ѓубрето околу земјоделските 
патишта 

Количина на собрано 
ѓубре  

11. 

Интегриран и 
оперативен центар 
за хуманитарна 
помош 

Проектот овозможува спроведување 
на мерки за заштита на животната 
средина од појава на пожари, 
поплави, земјотреси и нивно 
навремено спречување преку 
користење на софистицирана опрема 
инсталирана во мобилен Команден 
Центар- C4I кој е поставен во 
Струмица 

Поставен 1 Команден 

Центар- C4I 

Подготвени 1 
прекуграничен Протокол 
и 1 Акциски план  за 
управување со кризи кои 
вклучуваат мерки за 
зачувување на животната 
средина 

12. 

Заеднички мерки 
за спречување и 
намалување на 
последиците од 

Приоритетна оска на проектот е 
заштита на животна средина и 
спречување и намалување на 
последиците од катастрофи. Проектот 

Уредување на дел од 
коритото на река Сушица 
во должина од 624м, со 
чистење на коритото, 
поставување на кејски 



 
 

 

 

катастрофа во 
општините 
Сандански и 
Радовиш 

опфаќа уредување на речното корито 
на р.Сушица во Радовиш и 
позеленување на истото за заштита 
од поплави и уништување на 
расположливата инфраструктура – 
мостови, патишта, дури и загуба на 
човечки животи 

ѕид, уредување на дното 
на коритото, градење 
скали и рампи. 

Засадени 54 дрвја за 
позеленување и 
пошумување на речниот 
слив 

13. 

Прекугранична 
соработка во 
спречување на 
шумски пожари  

Приоритетна оска на проектот е 
животна средина. Набавката на лична 
заштитна опрема и другата 
дополнителна опрема за гаснење 
пожари ќе придонесе кон побрза и 
поголема ефективност на 
пожарникарите при гаснење на 
пожари, а со тоа и заштита на 
животната средина, особено на 
шумите во регионот од опожарување   

 
Опремени 112 
пожарникари од 10 
општини со комплетна 
лична заштитна опрема  

Набавени 20 грбни пумпи 
за гасење на шумски 
пожари, 5 водени пумпи, 
5 моторни пили и 5 
пожарникарски црева со 
должина од по 200 метри 

 

14. 

Заеднички 
стратегии за 
заштита на 
биолошката 
разновидност и 
одржлив развој на 
билатералната 
мрежа на 
заштитени 
подрачја 

Приоритетна оска на проектот е 
заштита на животна средина и 
зачувување на биодиверзитетот. 
Развивањето на Регионална 
Стратегија за Биодиверзитет со 
Акциски План, мапи на клучни 
живеалишта, видови и сензитивност 
на Југоисточниот регион е од големо 
значење за заштита на животната 
средина и подигање на свеста за 
статусот на зачувување од закани 

Дизајнирање на 
заедничка мрежа за 
зголемување на 
сегашната и идната 
поврзаност и еколошката 
функционалност, со 
акцент на приоритетните 
видови и живеалишта 
 
Идентификување на 5 
нови локалитети во двете 
земји кои ќе бидат 
вклучени во мрежата на 
заштитени подрачја 
 
Проценка и моделирање 
на социо-економски 
движечки сили (на пр. 
Политики на ЕУ, 
економски трендови) и 
притисоци врз животната 
средина кои дејствуваат 
врз биолошката 
разновидност под 
влијание на тековните и 
проектирани идни услови. 
 
Мапирање на повеќе од 
20 клучни живеалишта, 
видови, притисоци и 
екосистемски услуги 

15. 

Академија за 
реинтеграција на 
маргинализирани 
лица 

Рационално користење на 
наводнување преку воведување 
систем капка по капка во 
производствениот процес на органски 
производи кои се дел од програмата 
за реинтеграција на маргинализирани 

Со систем капка по капка 
се искористува 95% од 
водата,  го спречува 
нерационалното 
користење на вода, се 
штеди вода и течно 



 
 

 

 

лица во ТЗ ПОКРОВ ѓубриво  

16. 

Создавање на 
услови за поголема 
социјална 
инклузија на 
лицата со посебни 
потреби во ЈИПР 

Уредена и позелена дворна површина 
придонесува кон чисто опкружување, 
континуирано одржување на зелена 
околина 

Озеленување на 136 m2 
дворна површина на 
Дневен Центар за лица со 
попреченост Струмица  

17. 

Одржлив и 
инклузивен 
рамномерен 
регионален развој I 
Фаза 

Организираните настани не 
предизвикаа никакви негативни 
влијанија врз животната средина 

/ 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и 
активности кои се реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на 

планскиот регион 

 

7. Придонес кондигитализацијатаво реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааатопштата оценка и збирните податоци за придонесот и за 
остварените резултати во делот на дигитализацијатаво реализацијата на Програмата 
за развој на планскиот регион.  

Во Центарот за развој на ЈИПР постојано се води сметка управувањето со проекти да 

е структуриран процес и да се спроведе соодветно низ сите фази на животниот циклус 

на проектот од  иницирање, планирање,  па се до имплементација, мониторинг, 

контрола и затварање, кои доведуваат до ефикасно водење и реализација на 

проектите, при што дигиталната компонента е неминовен елемент на сите проекти и 

активности на Центарот.  

Целта на дигитализацијата е да овозможи автоматизација на процесите, да го зголеми 

квалитетот на податоците и да ги собере и структурира сите тие податоци за да може 

да се примени напредна технологија што ќе овозможи значителни подобрувања на 

институционалната транспарентност и пристап до услуги што ќе ги задоволи 

потребите на крајните корисници. 

Присуство и комуникација преку Интернет, веб-страница и/или веб-страница за 

мобилни телефони, брза и ефикасна можност за електронска размена на податоци и 

информации. Токму поради тоа целокупната комуникација на Центарот се одвива во 

електронска форма, како меѓу вработените, така и со сите останати соработници и 

партнери. Исто така јавните набавки се во електронска форма, на кој начин се 

обезбедува транспарентонст на сите јавни набавки. Сите плаќања и финансиски 

обврски на Центарот се плаќаат електронски. На фејсбук и веб страните на Центарот 

и на Бизнис Центарот, се објавуват сите јавни информации, целокупниот процес низ 

кој минуваат сите проекти од нивно започнување до нивното завршување, се 

објавуваат сите стратешки документи и се водат дата бази на податоци.  

Сите нови проекти, надградби на постоечките и сите дополнителни активности на 

Центарот се во насока да се задоволи дигиталната компонента доколку тоа е 

возможно.  



 
 

 

 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на дигитализацијапри 
реализацијата на секој одделен проект каде носител е Центарот за развој на 
планскиот регион, на следниов начин: 

 
ред. 
Број 

проект / 
активност 

компонента на дигитализација индикатор/и 

1. 

 

 

Изградба на пат 
село Дамјан до 

село Погулево во 
должина од 

1927.81 метри 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 

2. 

 

 

Изградба на 
локален пат на 

релација 
Колешино- 

Бориево (трета 
фаза) 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 

3. 

 

 

Изградба на 
пристапен пат до 
пречистителна 

станица и влез на 
регионален 

стационар за 
бездомни кучиња 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 

4. 

 

Подобрување на 
туристичка понуда 

во ЈИПР 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 



 
 

 

 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

5. 

 

 
Изработка на 
урбанистички 
планови за 
с.Борисово, 

с.Мокрино, с.Старо 
Коњарево во 

општина Ново 
Село; с.Босилово, 

с.Моноспитово, 
с.Дрвош и 

с.Бориево во 
општина Босилово; 

с.Милетково, 
с.Моин и  

с.Давидово во 
општина Гевгелија; 

с.Нов Дојран во 
општина Дојран; 

с.Дедино, 
с.Лубница и 

с.Габревци во 
општина Конче; 

с.Дамјан, с.Ињево 
и с.Подареш во 

општина Радовиш; 
с.Владевци, 
с.Ангелци – 

с.Градашорци во 
општина Василево; 

с.Дабиље и 
с.Добрејци во 

општина Струмица 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот. Изработените 

урбанистички планови се во дигитална 

форма и како такви се предаваат на 

општините за понатамошно користење 
Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 

6. 

 

Изградба на 
локален пат 

с.Зубово со пат 
с.Ново Село – 
с.Мокриево, 

последна III фаза 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 

7. 

 

Изградба на мост 
на река Турија на 

локален пат 
с.Просениково- 

Сарај 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 



 
 

 

 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

8. 

Поддршка во 
социјално 

претприемништво 

Комуникацијата со сите засегнати 

страни се одвива со помош на 

електронски дигитални алатки за 

комуникација 

Подготвена датабаза со 
42 социјални 
потенцијални 
претприемачи од ЈИПР 

9. 

Рано откривање на 
пожарите и нивно 

движење за 
превенција и 

справување со 
катастрофи 

Дигиталната компонента на проектот 

изразена преку развој и 

имплементација на ИКТ системи за 

ефикасно рано откривање на шумски 

пожари, со зголемена прецизност, 

намалување ниски стапки на лажни 

аларми и способност за 24/7 работа ќе 

го покаже потенцијалот на ваквата 

иновативна технологија која ќе 

придонесе кон рано предупредување 

за ризик од катастрофи од шумски 

пожари 

Имплементација на 
алатки за WUI системот – 
Компјутерска обука за 
користење на системот за 
шумски пожари 

10. 

Подобрување на 
постојната 

инфраструктура во 
рурални средини 
во ЈИПР, заради 
подобар пристап 
до земјоделски 
површини во 
Струмица, 
Валандово, 
Гевгелија, 
Богданци 

Иако со имплементацијата на овој 

проект не е развиена некоја 

апликација, услуга или продукт во 

дигитална форма, дигитализацијата 

може да се согледа во тоа што за 

време на имплементацијата на 

проектот се користени различни 

видови на дигитални средства, 

апликации, смарт телефони за 

комуникација и ефикасно управување 

со проектот 

Број на дигитални алатки 
користени за 
имплементација на 
проектот 

11. 

Интегриран и 
оперативен центар 

за хуманитарна 
помош 

Регионот располага со современа 

технологија инсталирана во мобилен 

Команден Центар - C4I за полесно 

управување со кризи предизвикани од 

природни непогоди и прекугранично 

поврзување со соседна Грција 

Современи алатки за 
брзо реагирање и јакнење 
на капацитетите за 
справување со кризи на 
меѓународно ниво: 
1 мобилен команден 
центар -C4I, ИТ опрема 
1 Софтвер за управување 
– ГИС платформа. 
Мобилни врски за 
непречено прекугранично 
поврзување во услови на 
природни непогоди,Радио 
станици 

12. 

Заеднички мерки 
за спречување и 
намалување на 
последиците од 
катастрофа во 

општините 
Сандански и 

Проектот содржи дигитална 

компонента со тоа што има развиено 

тројазична веб страна 

www.jointactions.eu за подобрена 

комуникација и транспарентност при 

реализација на активностите. Исто 

Подготвена една 
тријазична веб страна 
www.jointactions.eu 
 
Електронски достапен 
Водич за добри практики 
во борба против 
последниците од 

http://www.jointactions.eu/
http://www.jointactions.eu/


 
 

 

 

Радовиш така месечно се објавуваа вести на 

веб портали од регионот кои служеа 

како дигитална алатка за 

информирање на сите засегнати 

страни 

климатски промени,  

Кампања за 
информирање и 
публицитет со која се 
овозможи промоција на 
активностите, настаните и 
резултатите од проектот 

13. 

Прекугранична 
соработка во 

спречување на 
шумски пожари 

Комуникација со сите засегнати страни 

со помош на електронски дигитални 

алатки за комуникација 

Подготвена листа на 64 
учесници со податоци за 
електронска комуникација 

14. 

Заеднички 
стратегии за 
заштита на 
биолошката 

разновидност и 
одржлив развој на 

билатералната 
мрежа на 
заштитени 
подрачја 

 

Проектот содржи дигитална 

компонента со тоа што има развиено 

тријазична интерактивна платформа 

со мапи на клучни живеалишта, 

видови и сензитивност од 

прекуграничниот регион, како и 

мобилна апликација 

COMBINE2PROTECT на која е 

прикажана разновидноста на 

биодиверитетот во прекуграничниот 

регион и некои позначајни историски 

локалитети 

Подготвена една 
тријазична интерактивна 
платформа 
 
Подготвена една мобилна 
апликција во рамки на 
проектот 
 
Електронски достапна 
Брошура со постигнати 
резултати преку проектот. 

Електронски достапна 
Стратегија за 
Биодиверзитет со Акциски 
План 

15. 

Академија за 
реинтеграција на 
маргинализирани 

лица 

Овозможени нови технологии односно 

опрема за извршување на производен 

процес на органско производство, 

пекарство и билкарство  

Овозможена нова опрема 
за органско производство 
и билкарство (4), 
пекарство (18), пакување 
и етикетирање (2)  

16. 

Создавање на 
услови за поголема 

социјална 
инклузија на 

лицата со посебни 
потреби во ЈИПР 

Осовременување на пристап на лица 

со инвалидитет во регионот преку 

набавени 3 мобилни уреди за 

пренесување до објекти кои немаат 

соодветна пристапност во регионот 

Дигитализација на работа во Дневните 

центри и начинот на спроведување на 

активностите 

Набавени 4 компјутери, 3 
принтери за потребите за 
одржување на едукативна 
програма во Дневни 
Центри за лица со 
попреченост во ЈИПР 

Набавени 3 мобилни 
уреди - гасеничари  за 
пренесување на 
корисници на инвалидски 
колички 

17. 

Одржлив и 
инклузивен 

рамномерен развој 
– фаза I 

 

Дел од состаноците, работилниците се 

одвиваа со користење на онлајн 

платформи 

Одржани 3 онлајн 
состаноци за изработка 
на Програмата, 2 онлајн 
работилници за форумски 
сесии за избор на проекти 
преку БРР 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и 

активности кои се реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на 

планскиот регион 

 



 
 

 

 

8. Извештај за финансиското работење на Центарот за развој на 
планскиот регион 

 
(Во овој дел се дава наративно резиме на Извештајот за финансиското работење, со 
презентирање на клучните финансиски показатели, во обем од најмногу половина 
страница.)  

 

Извештајот за финансиско работење за 2021 година е документ кој претставува 

основа за финансиското работење на Центаротза развој на ЈИПР. 

Неговата изработка е базирана на показателите за приходи и расходи во 2021 година, 

односно со утврдување на изворите на финансирање со направените расходи.  

Годишниот Финансиски извештај за 2021 година содржи податоци за:  

Приходите и расходите од главната сметка на Центарот и проектните сметки. 

Приходите на Центарот на основната сметка произлегуваат од средства од 

Министерството за локална самоуправа и од општините по основ на финасирање и 

менаџирање на проекти како и од различни институции за имплементација на проекти, 

додека од вкупните расходи дел се однесуваат за бруто плати на вработените, како и 

за покривање на месечните фиксни трошоци, тековно одржување и исплата на 

проектните активности.  

Приходите пак на сметките на Центарот отворени за имплементација на одредени 

проекти се главно од Интеррег ИПА Програмата и националното ко-финансирање 

обезбедено преку Министерството за локална самоуправа, а расходите се однесуваат 

на плаќања поврзани со имплементација на проектните активности. 

Извештајот за финансиско работење на Центарот покажува позитивен финансиски 

резултат со вкупни приходи од 96.616.157,00 денари и вкупни расходи од  

59.581.870,00 денари за извештајната 2021 година на основната сметка на Центарот. 

Финансиските податоци се достапни преку завршните сметки на Центарот кои редовно 

секоја година се објавуваат на веб страната на Центарот на следниот линк: 

https://southeast.mk/dokumenti/zavrshni-smetki/.  

 
 
(Целосниот Извештај за финансиското работење, кој претставува составен дел од 
Годишниот извештај,согласно член 32 став 2 од Законот за рамномерен регионален 
развој, се приложува како Анекс на крајот на овој Годишен извештај.)  
 

9. Организација и раководење 
 

(Овој дел содржи кус приказ на организациската структура и на расположивите 
човечки ресурси на Центарот за развој на планскиот регион. Потребно е да се наведе 
вкупниот број на ангажиран персонал во текот на извештајната година, структурата на 
ангажираниот персонал, квалификациите, и типот на работниот ангажман (договор на 
неопределено време, договор на определено време, договорен ангажман врзан за 
реализација на одреден проект). 

Во овој дел се дава и кус приказ на реализираните генерички и специјализирани обуки 
на персоналот на Центарот. 

https://southeast.mk/dokumenti/zavrshni-smetki/


 
 

 

 

Во овој дел се адресираат и ограничувањата кои произлегуваат од финансиските, 
кадровските и другите ресурси, а кои влијаат врз реализацијата на Програмата. Тука 
треба да се илустрира евентуалната потреба од дополнителни ресурси во функција на 
реализација на Програмата. 

Исто така, во овој дел се дава и кус синтетизиран приказ на работата на Советот за 
развој на планскиот регион преку бројот и главните содржини на одржаните седници, 
како и на други неформални облици на активности.)  

 

 

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. 

 

Во текот на 2021 година во Центарот за развој на Југоисточниот плански регион работеа 

вкупно 8 (осум) лица. Пет лица се вработени на неопределено време и тоа со следнава 

структура: Директор на Центарот (1), Раководител на одделение за имплементација на 

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

Координатор за меѓународна соработка (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 „Заеднички мерки за 

спречување и намалување на последиците од катастрофа во општините Сандански и 

Радовиш“ и на проектот „Регионална канцеларија за социјално претприемништво“ и 

третиот е ангажиран на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски 

пожари“. 

 

Во текот на 2021 година Центарот за развој на ЈИПР со дел од персоналот учествуваше 

на следниве обуки, работилници и настани:  

 

Ред. 

број 

Работилници, Обуки, Семинари, 

Тркалезна маса и друго 

Место на 

одржување 
Дата Организатор 

1. 
ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со 

климатски промени - Вода и Отпад 
Онлајн 08.04.2021 UNDP 

http://www.southeast.mk/


 
 

 

 

2. 
ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со 

климатски промени – 
Земјоделство/Шумарство/Сточарст

во 

Онлајн 20.04.2021 UNDP 

3. 

Учество на приватниот сектор во 

спроведување на националните 

придонеси кон ублажување на 

климатските промени 

Онлајн 25.05.2021 

Министерство 

за животна 

средина, GEF, 

UNDP 

4. Работилница за Развој на бизнисот Онлајн 27.05.2021 

Центар за 

климатски 

промени 

5. 
Промоција на социјалното 

претприемништво 
Онлајн 02.06.2021 

Промоција на 

социјално 

то 

претприемништ

во 

6. Дигитални алатки за организација Онлајн 09.06.2021 
Peace Corps 

North Macedonia 

7. 
Развој базиран на ниско-јаглродни 

емисии и Зелениот договор на ЕУ 
Онлајн 11.06.2021 

Милеуконтакт 

Македонија 

8. Регионални Центри за поддршка Онлајн 15.06.2021 Ептиса 

9. 
Недела на старт-ап бизниси и мали 

претпријатија 
Онлајн 

22.06.2021 

– 

25.06.2021 

IPA CBC, GS1, 

Центар за 

климатски 

помени 

10. 

Решенија засновани врз природата 

за управување со ризици од 

природни катастрофи во 

прекуграничниот регион на Бугарија 

и Северна Македонија 

 

Хотел „La 

Terrazza“  

Дојран 

 

 

22/23-

06.2021 
Општина Конче 

11. 
Вовед во социјлно 

претприемништво 
Онлајн 02.07.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјално 

претприемништ



 
 

 

 

во 

12. 

Екосистем на социјални 

претпријатија и развој на локални 

партнерства 

Онлајн 03.07.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

сцијално 

претприемништ

во 

13. Основиза развој на бизнисот Онлајн 08.07.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјално 

претприемништ

во 

14. 
Додавање грантови и прибирање 

средства 
Онлајн 15.07.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјално 

претприемништ

во 

15. 

Промоција на социјалното 

претприемништво и маркетинг 

основите 

Онлајн 16.07.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјално 

претприемништ

во 

16. 

Голема работилница (раскажување 

приказни) на тема „Реинтеграција 

на ранливите групи преку социјално 

претприемништво“ 

Онлајн 22.07.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјано 

претприемништ

во 

17. 

Инфосесија за споделување на 

искуствата и научените лекции од 

пилотирањето на конституирањето 

на Советот за социјална заштита 

во Југоисточниот плански регион  

Струмица 07.09.2021 МЛС и СДЦ 

18. 

Виртуелна конференција на високо 

ниво „Социјалната и солидарната 

економија: од маргините до 

главниот тек“ 

Онлајн 
13-

26.09.2021 

дел од 

глобалната 

OECD Акција 

19. Обука за Јавни набавки  Онлајн 

 27.09.2021 

- 

01.10.2021 

Биро за јавни 

набавки 

20. Род и климатски промени Онлајн 06.10.2021 

Центар за 

истражување и 

креирање 

политики 

(UNDP) 



 
 

 

 

21. 

Обука за платформата 

Croudfunding (групно финансирање) 

создадена за граѓански 

организации и социјални 

претпријатија 

Онлајн 14.10.2021 

Канцеларија за 

поддрша на 

социјално 

претприемништ

во 

22. 

Регионалната програма за локална 

демократија на Западен Балкан 2 

(ReLOaD2) 

Онлајн 

18/19/20 - 

10.2021 

25/26/27 - 

10.2021 

UNDP 

23. 

ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со 

климатски промени - 

Вода/Енергија/Храна 

Онлајн 25.10.2021 

Министерство 

за животна 

средина / UNDP 

24. 

Работилница „Како го мериме 

развојот и влијанието на 

социјалното претприемништво. 

Алатки, пракса, иднина 

организирана во рамките на 

неделата на претприемништвото„ 

Онлајн 05.11.2021 ФИТР 

25. Работилница за корупција Онлајн 14.12.2021 

OBSE, Државна 

комисија за 

спречување 

орупција 

26. 

Обука за пишување предлози и 

програми за доделување грантови 

во Скопје, одржана од виш не-

клучен експерт за градење 

капацитети на проектот Поддршка. 

до социјалните претпријатија, 

Зоран Стојовски 

Скопје во 

Канцелариј

ата за 

поддршка 

на 

социјално 

претриемн

иштво 

09.12.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјално 

претприемништ

во 

27. 

Инфо ден за спроведување на 

проектите по 2-от повик преку 

Програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Грција и 

Р.С.Македонија 

Онлајн 20.12.2021 
Интеррег ИПА 

Програма 

28. 

Состанок за Менторство и 

ангажирање на социјални 

претпријатија, како насоки преку 

менторската компонента на 

проектот Поддршка на социјалните 

претпријатија, дадена од клучниот 

експерт на проектот за грдење 

капацитети, Mindaugas Danys 

Онлајн 21.12.2021 

Канцеларија за 

поддршка на 

социјално 

претприемништ

во 



 
 

 

 

29. 
Kлиматско означување на буџетот 

(Climate Budget Tagging) 
Онлајн 21.12.2021 

Центар за 

истражување и 

креирање 

политики 

Консалтинг 

30. 
Повеќе и подобри работни места за 

жените 

Хотел 

Романтик - 

Дојран 

24.12.2021 

 

Промо Идеа 

Струмица 

 

 

Иако средствата од ПРРР од година на година растат, сепак оваа не е доволно за да се 

задоволат реалните потреби на регионите во контекст на регионален развој и 

намалување на диспаритети, а истовремено потребно е  другите линиски министерства 

да издвојуваат повеќе средства во насока на регионален развој и дирекно финансирање 

на проекти имплементирани од Центрите за развој на планските региони. Со поголеми 

средства за регионален развој се овозможува и повисок процент на реализација на 

Програмата. 

 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во периодот од јануари-декември 

2021 година, подготви и организираше 10 Седници на Советот за развој на ЈИПР и 1 

(Конститутивна) Седница на Советот за социјална заштита на ЈИПР и тоа со следниот 

дневен ред: 

Дваесет и петтата (XXV) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регионодржана на 29.01.2021 година, одржана онлајн преку платформата ZOOM со 

следниот дневен ред: 

 Усвојување на Записник од дваесет и четврта Седница на Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион; 

 Донесување на Одлука  за взаемна активност на општините за третирање против 
возрасни комарци во 2021 година на територијата на општините од Југоисточниот 
плански регион; 

 Донесување на Одлука за продажба на службено моторно возило Citroen C4; 
 Донесување на Одлука за купување на ново службено моторно возило; 
 Донесување на Одлука за висина на средства по општина за финансирање на 

ЈПЗБК „Астра- Луна“; 
 Разно. 

 

Дваесет и шестата (XXVI) Седницана Советот за развој на Југоисточниот плански 

регионодржана на 31.03.2021 година, одржана преку електронската апликација 

„ZOOM“ со следниот дневен ред: 

 

 Усвојување на Записник од двесет и петатта седница на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион;  

  Усвојување на Извештајот за попис за 2020 година  на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион; 

 Усвојување на Завршните сметки за 2020 година на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион; 



 
 

 

 

  Усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој  на 
Југоисточниот плански регион за 2020 година; 

 Усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2020 година; 

  Разно. 
 

Дваесет и седмата (XXVII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион одржана на 15.04.2021 година, преку онлајн апликацијата „ZOOM“ со 

следниот дневен ред: 

 

 Усвојување на записник од дваесет и шестата Седница на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион; 

 Усвојување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026 
година; 

 Разно. 
 

Дваесет и осмата (XXVIII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион одржана на 23.06.2021 година,  во просториите на општина Струмица,со 

следниот дневен ред: 

 

 Усвојување на Записникот од дваесет и седмата Седница на Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион; 

  Донесување на Одлука за преотстапување на мост по проект „Изградба на мост 

на река Турија на локален пат с.Просениково- с.Сарај“ финансиран од ПРРР за 

2020 година; 

 Донесување на Одлука за усвојување на Стратегијата за Биолошка разновидност 

и Акционен план за Југоисточен плански регион, реализирани во рамки на 

проектот „Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и 

одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја- 

COMBINE2PROTECT“, преку Интерег Ипа Програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија; 

 Донесување на Одлука за вработување на едно лице-Администратор во Центарот 

за развој на Југоисточниот плански регион; 

 Донесување на Одлука за усвојување на Деловник за работа на Советот за развој 

на Југоисточниот плански регион, усогласување со Законот за рамномерен 

регионален развој (Службен весник на РСМ бр.24/2021); 

 Информација за донесување на Одлука за изменување и дополнување, 

усогласување со Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на 

РСМ 24/2021), на Одлуката за основање на Центар за развој на Југоисточниот 

плански регион од страна на Советите на општините во реигонот;  

 Разно. 

 

Дваесет и деветтата(XXIX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански 

регион одржана на 18.08.2021 година, одржана преку апликацијата „ZOOM“ со 

следниот дневен ред: 

 

 Усвојување на Записникот од дваесет и осмата Седница на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион; 



 
 

 

 

 Донесување на Одлука за утврдување на учество со членови во Управниот или 
Надзорниот орган на општините во Заедничкото Јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња „ АСТРА-ЛУНА“-Струмица; 

 Разно. 

Триесеттата (XXX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 
одржана на 06.09.2021година, одржана преку апликацијата „ZOOM“ со следниот 
дневен ред: 

 

 Усвојување на Записникот од дваесеттата и деветата Седница на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 

 Донесување на Одлука за одобрување на проектот „Рано откривање на пожарите 
и нивно движење за превенција и справување со катастрофи“- EFIDAR; 

 Донесување на Одлука за одобрување на проектот „Деловен екосистем како 
интегриран систем“- BE IN; 

 Разно.  
 
Прва Конститутивна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански 
регион, одржана на 23.11.2021 година, во општина Струмица, со следниот дневен 
ред: 
 

 Избор на Верификациона комисија за верификација на мандатите на членови на 
Советот за развој на Југоисточниот плански регион од редот на 
Градоначалниците на општините, кои се присутни на конститутивната седница; 

 Извештај од Комисијата за верификација на мандати на членовите на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион ; 

 Избор на Претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион; 
 Донесување на Одлука за отпочнување на постапка за избор на претставник од 

бизнис заедницата за член во Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 
со мандат од 4 (четири) години; 

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

 Информација за активностите во наредниот период на Советот и Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 

 Разно. 
 
Втора (II) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, одржана 
на 30.11.2021 година, одржана во општина Гевгелија, со следниот дневен ред: 

 

 Усвојување на Записник од првата ( Конститутивна) Седница на Советот за 
развој на Југоисточниот плански регион; 

 Извештај за воспоставената меѓуопштинска соработка за решавање на 
проблемот со бездомните животни на територијата на Југоисточниот плански 
регион и основаното заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица; 

 Извештај за состојбата и активностите за изградба на регионална депонија за 
Југоисточниот плански регион односно воведување на регионално интегрирано 
управување со комуналниот цврст отпад во Југоисточниот плански регион; 

 Донесување на одлука за примопредавање на проектот „Изградба на патот 
с.Зубово- с.Ново Село – с. Мокриево“; 

 Разно. 
 
 



 
 

 

 

Третата (III) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 
одржана на 13.12.2021 година, одржана во општина Дојран, со следниот дневен 
ред: 
 

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

 Одлука за отпочнување на постапка за ликвидација и давање согласност на 
општина Струмица за формирање ново општинско јавно претпријатие кое ќе биде 
финансирано од нивна страна; 

 Разно. 
 
Четврта (IV) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 
одржана на 24.12.2021 година, одржана во општина Валандово, со следниот дневен 
ред: 
 

 Усвојување на Записникот од 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 2022 година; 

 Донесување на Одлука за усвојување на Акциониот план за 2022 година, за 
спроведување на Програмата за рамномерен регионален развој на Југоисточниот 
плански регион; 

 Донесување на Одлука за донација на возило CITROEN C4 на општина Босилово;  
 Разно. 

 
Прва (I) Конститутивна Седница на Советот за социјална заштита на Југоисточниот 
планскирегион, одржана на 24.12.2021 година, во општина Валандово, со следниот 
дневен ред: 
 

 Конституирање на Советот за социјална заштита на Југоисточниот плански 
регион; 

 Усвојување на Деловникот за работа на Советот за социјална заштита на 
Југоисточниот плански регион; 

 Избор на Претседател на Советот за социјална заштита на Југоисточниот плански 
регион; 

 Усвојување на Предлогот за потребата од развивање на социјални услуги во 
Југоисточниот плански регион, видот и начинот на воспоставување на услугите. 

  

 

10. Предлози и сугестии до клучните чинители на политиката на 
рамномерен регионален развој 

(Во овој дел се презентираат конкретни предлози и сугестии за подобрување и 
унапредување на реализацијата на Програмата за регионален развој. Предлозите и 
сугестиите произлегуваат од искуствата на Центрите во подготовката на апликациите 
и апликациските критериуми, реализацијата на проектните активности и евалуацијата 
на проектитеи се однесуваат на подобрување и унапредување на работата во 
дадените процеси. Пополнувањето на сите долу наведени полиња е задолжително.) 

Предлози и сугестии до Советот за рамномерен регионален развој 

 

Како предлог до Советот за развој на Југоисточниот плански регион би го посочиле тоа 



 
 

 

 

градоначалниците кои се членови на Советот да бидат поотворени за нови идеи и 

иновации кога станува збор за поднесување на предлог проекти за финансирање 

преку Центарот.  

Исто така како тело кое ги носи одлуките на регионално ниво да ги согледуваат 

работите порегионално, бидејќи секој Градоначалник се труди да издејствува повеќе 

проекти и инвестиции во неговата општина. Унапредувањето на регионалниот развој е 

возможен само доколку се размислува регионално со предлагање на проекти кои ќе 

опфаќаат повеќе општини, односно бенефит од проектот ќе имаат повеќе општини во 

Југоисточниот регион. 

Предлози и сугестии до Министерството за локална самоуправа  

 

Да се овозможи доделување на финансиски средства или експерти на Центрите за 

развој со цел да се направат различни видови на истражувања на регионално ниво 

кои бараат подолг временски период на истражување и различна експертиза или 

собирање на податоци од сите општини, како на пример податоци за развојни 

потенцијали на регионално ниво итн. 

Да се организираат различни видови на обуки за јакнење на капацитетите на 

вработените во сите Центри. 

Предлози и сугестии до Бирото за регионален развој 

 

Спроведување на целосна дигитализација на процесот на поднесување на предлог 

проектите по сите Програми, преку можност за генерирање на различни табели за 

финансиски податоци и можност за мониторинг и евалуација. 

Поднесување на различни видови на барања по електронски пат со цел побрза и 

поефикасна комуникација при реализација на различни активности и намалување на 

бројот на документи во хартија. 

Предлози и сугестии до линиските министерства во однос на реализацијата на 
одделните ресорни Програми  

 

Да се подобри комуникацијата со Центрите и да се земат во предвид потребите на 

регионално ниво.    

   

Предлози и сугестии до Советите на Општините од планскиот регион    

Исто така и Советите на Општините во Југоисточниот регион треба да ги прошират 

своите гледишта и да размислуваат порегионално.  

Во донесувањето на одлуките да не се размислува само на ниво на општина туку да 

се земе во предвид и регионалната димензија на работите бидејќи сепак сите тие се 

дел од една поголема територијална единица односно се дел од Југоисточниот регион 

и сите тие поединечно и заедно треба да придонесат кон остварување на политиката 

на рамномерен регионален развој. 



 
 

 

 

 

Покрај претходно наведеното, наративниот дел може да содржи и дополнителни 
податоци за кои изготвувачот ќе најде дека е целисходно да бидат презентирани. 

II. ТАБЕЛАРЕН ДЕЛ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

Табеларниот дел на Годишниот извештај задолжително ги содржи следниве 
табеларни прикази:     

A. Табеларен приказ на реализацијата на проектите и активностите во функција 
на реализација на Програмата за развој на планскиот регион, каде носител е 
Центарот за развој на планскиот регион.  

(Тука влегуваат сите проекти, независно од изворите на финансирање и 
програмите, каде носител е Центарот за развој на планскиот регион: од 
Програмата за регионален развој на МЛС и БРР; од буџетите на Општините од 
регионот; Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во 
областа на земјоделството и руралниот развој на МЗШВ; Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој на АФПЗРР; Програмата на 
АППРСМ;Програмите на ЕУ; Програмите за прекугранична соработка со соседните 
држави; Програмите од меѓународните извори на финансирање.) 

B. Табеларен приказ за реализацијата на сите проекти во извештајната година 
во функција на реализација на Програмата за развој на планскиот регион. 

(Тука влегуваат сите проекти за јавни инвестиции во регионот, било да се буџетски 

или вонбуџетски, односно, покрај проектите на линиските министерства и на 

општините, тука се и проектите на јавните претпријатија, фондовите и 

акционерските друштва со доминантна државна сопственост. Податоците за овој 

табеларен приказ Центрите ги црпат од непосреден увид и контакти со наведените 

чинители, како и од Електронскиот систем за координација на планирањето, 

спроведувањето, следењето и оценувањето на политиката за поттикнување на 

рамномерен регионален развој.) 

C. Табеларен приказ за реализацијата на сите приватни инвестиции во 
планскиот регион во извештајната година. 

(Податоците за овој табеларен приказ Центрите ги црпат од непосреден увид и 

контакти со деловната заедница од планскиот регион, од регионалните стопански 

комори, како и од активностите на сопствените Бизнис центри.)  

D. Табеларен приказ на бројот и содржината на реализирани активности за 
обезбедување транспарентност во реализацијата на Програмата за развој на 
планскиот регион во извештајната година. 

(Податоците за овој табеларен приказ Центрите ги црпат од своето непосредно 

управување со проектите каде се тие носители во реализација на Програмата за 

развој на планскиот регион.)  

Покрај претходно наведеното, табеларниот дел може да содржи и дополнителни 
табеларни прикази за кои изготвувачот ќе најде дека е целисходно да бидат 
презентирани.Наведените табеларни прикази треба да бидат презентирани на 
следниов начин: 



 
 

 

 

А.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТИТЕИ АКТИВНОСТИТЕ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 2021-2026 ГОДИНА, КАДЕ НОСИТЕЛ Е ЦЕНТАРОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 

 

(Табелата се прилагодува согласно бројот на дефинираните стратегиски цели, бројот на дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, бројот на дефинираните мерки во рамките на секој од дефинираните приоритети и бројот на проектни активности 

во рамките на секоја од дефинираните мерки, согласно утврденото во Програмата за развој на планскиот регион 2021-2026 година) 
 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ КАДЕ НОСИТЕЛ Е ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 
 

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1 Развивање на претприемништвото и индустријата, потикнување на конкурентноста и иновативноста на 

претпријатијата и создавање поволна инвестициска клима 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ 

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

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

1.1.1 

Зголемување на 
вештините и 

претприемничкиот 

капацитет во регионот 
со посебен фокус на 
на жените и младите; 

 
 

      

 

 

1.1.2 

Зајакнување на 

улогата на Бизнис 
центарот во рамки на 
Центарот за развој на 
Југоисточен плански 

регион; 

 
Регионален Бизнис центар во 

рамки на проект ОИРРР – I фаза 

Одржлив и 

инклузивен 
рамномерен 

регионален развој 

I фаза 

Ваучерска шема 
за меторска 

поддршка; 
Оперативни 
трошоци за 

Бизнис Центарот 
при ЈИПР 

769.587,00 769.587,00 / 

МСП од 

Југоисточниот 

плански регион, 

Центар за развој 

на ЈИПР 

37 апликанти на 

повиците на ФИТР 
1 Вработен во 

Центарот за развој на 

ЈИПР 



 
 

 

 

1.1.3 

Вмрежување на 
организациите за 

поддршка на старт-
апи и поттикнување на 
претприемништвото; 

        

 

1.1.4 

Основање на бизнис 
инкубатор за 

претпријатија со 
посебен фокус на 

претпријатија 

основани од жени и 

млади претприемачи; 

        

1.1.5 

Промовирање на 
можностите за 

финансирање на 
старт-апи и 

претприемништво што 

се нудат во рамки на 
меѓународни и 

национални фондови 

        

1.1.6 

Следење на 
претприемничката 

активност во регионот 
со посебен фокус на 
жените и младите; 

        

1.1.7 

Развој на социјално 
претприемништво и 

стимулирање на 

економското јакнење 
на жените од 

ранливите групи. 

        

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

1.2.1 

Подобрување на 
конкурентноста и 
иновативноста на 

ММСП преку 
формирање на 

кластери; 

   

 

    



 
 

 

 

1.2.2 

Поддршка за 

воспоставување на 
нови организации за 
поддршка на ММСП; 

   

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.3 

Поттикнување на 

иновативноста кај 
ММСП и промовирање 

на економија 

базирана врз знаење; 

   

 

    

1.2.4 

Воспоставување на 
мрежа на ментори за 

поддршка на 

постоечки ММСП со 
посебен фокус на 

жени-сопственици на 

претпријатија; 

   

 

    

1.2.5 

Поттикнување и 
подобрување на 

општествената 
одговорност на бизнис 

заедницата; 

   

 

    

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

1.3.1 

Осовременување на 

патната 
инфраструктура до 

туристичките 

локалитети и 
туристичка 

сигнализација; 

 

       

1.3.2 

Осовременување на 
планинарските 

домови и приватното 
сместување во 

регионот 

    

    



 
 

 

 

1.3.3 

 
 

 
Поддршка за развој на 

нови туристички 

атракции, услуги и 
искуства; 

Изградба на пристапен пат до 

пречистителна станица и влез на 

регионален стационар за бездомни 

кучиња 

 
 

Биро за 

регионален 
развој 

Програмата за 
рамномерен 

регионален 
развој за 2021 

година со 

индикативно 
планирани 

средства за 2022 

година 

 
 
 

6.484.022,00 
денари 

 
 

/ 
 

 
 

Општина  
Струмица 

 
Центар за развој 

на Југоисточниот 
плански регион 

 
Изграден пристапен 

пат во должина од 
1284 метри 

1.3.4 
Промоција на 

туристичката понуда 
на регионот; 

        

1.3.5 

Промовирање на 
туризмот како 

атрактивна и 
конкурентна дејност 
за вработување на 

жените и младите; 

Подобрување на туристичка понуда 

во Југоисточниот плански регион 

(2021 година, 22.907.334, 00 денари, 

Центар за развој на Југоисточниот 

плански регион) 

 

 

Биро за 
регионален 

развој 

Програмата за 
рамномерен 

регионален развој 

за 2021година со 
индикативно 
планирани 

средства за 2022 
година 

22.907.334,00 
денари 

/ 

Општина 
Валандово, 

општина Дојран, 
Општина Гевгелија 
и општина Конче 

Центар за развој 

на Југоисточниот 
плански регион 

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 во должина 
од 782,14 метри, 

Изградена пешачка 
патека која води до 
граничниот премин 

стар Дојран во 
должина од 1.285 

метри, доизграден и 

опремен  1 Конак на 
Манастирот 

св.Стефан во с.Конче 

со уреден паркинг 
простор за 10 возила. 

1.3.6 

Промоција на 
културата и заштита 

на природното и 

културното 
наследство на 

регионот; 

 

       

1.3.7 

Категоризација и 
стандардизација на 

сместувачки 

капацитети и 
угостителски објекти; 

 

       



 
 

 

 

1.3.8 

Подобрување на 
капацитетите на 

човечките ресурси во 
туристичко - 

угостителскиот сектор. 

 

       

Приоритет 1.4-  Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на инвестициите во одделни индустрии со потенцијал 

1.4.1 

Идентификување на 
индустриите со 

потенцијал за развој 
на регионот; 

 

       

1.4.2 

Промовирање на 
паметна 

специјализација во 
индустрии со 
потенцијал; 

 

       

1.4.3 

Воспоставување на 
механизам за редовна 

соработка помеѓу 

локалните институции, 
организациите за 

поддршка и Центарот 

за развој на 
Југоисточниот регион 
со локалните бизниси; 

 

       

1.4.4 

Поттикнување на 
инвестииците од 

страна на приватниот 

сектор во индустрии 
што имаат најголема 

продуктивност и 

создаваат додадена 
вредност; 

 

       

1.4.5 
Привлекување на 

инвестиции во ТИРЗ 
 

       



 
 

 

 

1.4.6 
Поддршка на извозно 

ориентираните 
претпријатија. 

 

       

Приоритет 1.5- Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од пандемијата ковид-19 

1.5.1 

Идентификување на 
секторите кои се 

најмногу погодени од 
пандемијата ковид-19; 

 

       

1.5.2 

Анализа на состојбите 
и потребите во бизнис 

заедницата во 

периодот на 
пандемијата ковид-19; 

 

       

1.5.3 

Искористување на 

програми за поддршка 
на секторите кои се 

најмногу погодени од 

пандемијата Ковид-19 

 

       

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2-Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион 

 
 

МЕРКА 
 

ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  
 

ФИНАНСИСКИ       
ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 2.1  Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на локално и регионално ниво; 

2.1.1 

 
 

Унапредување на 
просторното 
планирање; 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

2.1.2 

Измена и 

дополнување на веќе 
постоечките и 

изработка на нови 

урбанистички 
планови; 

Изработка на урбанистички 

планови за с.Борисово, 

с.Мокрино, с.Старо 

Коњарево во општина Ново 

Село; с.Босилово, 

с.Моноспитово, с.Дрвош и 

с.Бориево во општина 

Босилово; с.Милетково, 

с.Моин и  с.Давидово во 

општина Гевгелија; с.Нов 

Дојран во општина Дојран; 

с.Дедино, с.Лубница и 

с.Габревци во општина 

Конче; с.Дамјан, с.Ињево и 

с.Подареш во општина 

Радовиш; с.Владевци, 

с.Ангелци – с.Градашорци 

во општина Василево; 

с.Дабиље и с.Добрејци во 

општина Струмица 

Агенција за 
финансиска 
поддршка во 

земјоделството и 
рурален развој 

Програма за 

финансиска 
поддршка на 

руралниот развој 

за 2015 г., мерка 
322 

24.119.501,00 
денари 297.624,00 денари 

Општините Босилово, 
Василево, Дојран, 
Гевгелија, Конче, 

Ново Село, Радовиш 
и Струмица 

Центар за развој 
на Југоисточниот 

плански регион 

Изработени 
урбанистички 
планови за 21 

населено место во 
регионот 

2.1.3 

Изработка на технички 
документации за 

локални и регионални 
инфраструктурни 

проекти; 

 

       

 
2.1.4 

Воведување и 
изработка на 

подземни катастри за 

постоечка патна 
инфраструктура, 

комунална 

инстраструктура и 
енергетска 

инфраструктура 

 

       

2.1.5 

Обезбедување 
еднаков пристап на 

жените и мажите до 
квалитетна 

инфраструктура(локал

ни патишта, 
канализациска и 

електродистрибутивна 

 

       



 
 

 

 

мрежа 

Приоритет 2.2-Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура 

2.2.1 

Осовременување на 
постоечката и 

изградба на нова 

локална, регионална и 
магистрална патна 

инфраструктура 

Изградба на локален пат 

с.Зубово-спој со пат с. Ново 
Село-с. Мокриево, последна III 

фаза од КМ 1+340 до КМ 2 +247 

Агенција за 
финансиска 

поддршка во 
земјоделството и 
рурален развој 

Програмата за 
финансиска 

поддршка на 
руралниот развој 
за  2018 година, 

мерка 321 

4.709.732,00 
денари 

4.709.732,00 
денари 

Општина Ново Село 

Центар за развој 

на Југоисточниот 
плански регион 

Изграден пат во 

должина од 907 
метри 

Подобрување на постојната 

патна инфраструктура во 
руралните средини во 

Југоисточниот плански регион 

заради подобар пристап до 
земјоделските површини во 

општините Богданци, 

Валандово, Гевгелија и 
Струмица 

Министерство за 
земјоделство, 

шумарство и 
водостопанство 

Програмата за 
капитални 

субвенции за 
развој на плански 

региони  

во областа на 
земјоделството и 

руралниот 

развојза 2021 
година 

2.179.193,00 

денари 

2.179.193,00 

денари 

Општина Богданци, 

Гевгелија, Валандово 
и Струмица 

Центар за развој 

на Југоисточниот 
плански регион 

Тампонирани 
земјоделски 

патишта во 
четирите општини 

2.2.2 

Подобрување на 
постоечката и 

поставување нова 

хоризонтална и 
вертикална 

сигнализација 

 

       

2.2.3 

Подобрување на 
безбедноста на 

патиштата и заштита 

на пешаците и другите 
ранливи категории 
како учесници во 

сообраќајот 

 

       

2.2.4 

Воспоставување 
услови за 

подобрување на 
железнички сообраќај 

 

       



 
 

 

 

2.2.5 

Ревитализација на 
полските патишта и 

подобрување на 
пристапот до 

земјоделските 

површини 

 

       

2.2.6 

Подобрување на 
автобускиот превоз 

помеѓу општините во 
рамки на регионот 

 

       

Приоритет 2.3- Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура 

2.3.1 

Подобрување на 
постоечките и 

изградба на нови 
водоснабдителни 

системи 

 

       

2.3.2 

Подобрување на 
постоечките и 

изградба на нови 

системи за собирање 
и третман на отпадни 

води 

 

       

2.3.3 

Подобрување на 
постоечките и 

изградба на нови 

системи за 
наводнување 

 

       

2.3.4 

Промовирање на ЈПП 
за искористување на 
хидро-енергетскиот 

потенцијал преку 
изградба на мали 
хидроцентрали 

 

       

2.3.5 

Изработка на техничка 
документација за 

изградба на систем за 

гасификација на ЈИ 
регион 

 

       



 
 

 

 

2.3.6 

Изградба на 
меѓусистемска гасна 

врска Петрич - 

Струмица 

 

       

2.3.7 

Изработка на техничка 

документација  и 
приклучување на 

примарни и 

секундарни 
енергетски водови 

 

       

2.3.8 

Подобрување на 
дигиталната 

поврзаност во 
регионот 

 

       

2.3.9 

Воведување на 

паметни (смарт) 
решенија во 
општините 

 

       

2.3.10 

Подобрување и 

заштита од 
елементарни 

непогоди 

 

       

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3– Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на 

населението во регионот 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 3.1 - Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд 



 
 

 

 

3.1.1 

 

Утврдување на 
потребите на 

деловните субјекти за 

работна сила 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

3.1.2 

Промоција на средно 
стручно образование 

и континуирано 
образование на 

возрасни; 

 

       

3.1.3 

Практична работа и 
вклучување на 

учениците во 
граѓанскиот и бизнис 

секторот; 

 

       

3.1.4 

Зајакнување на 
капацитетите во 

општините за развој 

на образованието; 

 

       

3.1.5 

Воспоставување на  

економско-социјални 
совети во општините и 

на ниво на регион. 

 

       

Приоритет 3.2- Социјална инклузија на ранливите категории 

3.2.1 
Организирање на 

социјални содржини 
за стари лица; 

 

       

3.2.2 

Вклучување на 
ранливите категории 

на пазарот на труд и 
поттикнување на 

социјално 

претприемништво 

Поддршка на социјално 

претприемништво 
Европска Унија 

IPA II 2017 Action 
Programme of the 

EU Support for 
Education, 

Employment and 

Social Policy. 

 
 

 
836.400,00 

денари 

 

 
365.925,00  

денари 

 
 

Центар за развој на 
Југоисточниот плански 

регион и 

 
 

Центар за развој 
на Југоисточниот 
плански регион 

Организирани 
повеќе од 10 

информативни 
сесии 

(онлајн/офлајн) со 

засегнати страни 
за информирање 
кои услуги ги нуди 

Регионалната 
Канцеларија за 

социјално 



 
 

 

 

претприемништво 
во ЈИПР 

Организиран 1 
регионален саем 

на кои кој беа 

промовирани 
регионални 

потенцијални 

социјални 
претпријатија од 
Југоисточниот 

регион 
Споделени 

информации и 

совети за 
посетителите за 

прашања поврзани 

со социјалното 
претприемништво 

Воспоставени 

партнерства 
помеѓу локалните 
засегнати страни 

(општини, НВО / 
социјални 

претпријатија, 

приватни бизниси) 

3.2.3 
Поттикнување на 

социјално 
претприемништво; 

        

3.2.4 

Социјална инклузија 
на семејства 
корисници на 

социјална помош; 

        

3.2.5 

Подигнување на 
свеста за прифаќање 

и вклучување на 
маргинализираните 

групи 

Академија за реинтеграција на 
маргинализирани лица 

Одржлив и 
инклузивен 

рамномерен 
регионален 

развој- I фаза 

Грантова шема 
за инвестициски 

проекти 
во областите на 

социјална 

инклузија 

6.591.294,00 
денари 

6.590.046,00 
денари 

Центар за развој на 
Југоисточниот плански 

регион и Швајцарска 
агенција за развој и 

соработка 

Центар за развој 

на  
Југоисточниот 
плански регион 

Набавена опрема: 

1 Трактор, 1 
Тракторска 

приколица, 1 

Пакерица, 1 
Вилушкар 

1 Сиситем Капка 

по капка (25cm и 
33cm), 1 Делилица 
за тесто, 1 Преса 



 
 

 

 

за плескавици, 1 
Електрична скара, 

1 Електрична  
печка, 1 

Саламандер грил, 

1 Вертикален 
фрижидер, 1 
Вертикален 

фрижидер, 1 
Вертикален 

замрзнувач сплит 

врата, 1 
Вертикален 

замрзнувач, 1 Шок 

комора, 1 
Дехидратор за 

храна, 1 

Ламинатор за 
тесто, 1 

Алуминиумска 

пица лопатка, 1 
Разладна работна 
маса, 1 Плотна за 

палачинки, 1Термо 
комора – голема, 1 

Термо комора – 

мала, 1 
Електричен 

конвектомат, 1 

Етикетарка 

Создавање на услови за 

поголема социјална инклузија  
на лицата со посебни  

потреби во ЈИПР 

Одржлив и 

инклузивен 
рамномерен 

регионален развој 

I фаза 

Грантовата шема  
за иновативни 

проекти 

2.169.000,00 
денари 

2.158.882,00 
денари 

Центар за развој на 

Југоисточниот плански 
регион и  

Швајцарска агенција за 

развој и соработка 

Центар за развој 

на  
Југоисточниот 
плански регион 

Набавена опрема 

за 50 лица со 
посебни потреби 

во 4 дневни центри 

Приоритет 3.3- Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова образовна и социјална инфраструктура  

3.3.1 

Подобрување и 
модернизација на 

веќе посточката 
училишна 

инфраструктура и 

изградба на нова; 

 

       



 
 

 

 

3.3.2 

Воведување на 
дигитални технологии 

и алатки во 
образованието и 

социјалните услуги; 

 

       

3.3.3 

Реконструкција, 
модернизација и 

изградба на 
инфраструктура и 
отворање на нови 

капацитети за 
згрижување на деца 

на предучилишна 

возраст; 

 

       

3.3.4 

Изградба на 
капацитети за 

згрижување на деца 
со посебни потреби; 

 

       

3.3.5 

Подобрување на 
постоечките и 
изградба на 

капацитети за 
згрижување на стари и 

изнемоштени лица 

 

       

3.3.6 

Подобрување на 
пристапноста до 
јавните објекти и 

јавниот транспорт за 
лица со попреченост 

во развојот; 

 

       

3.3.7 
Формирање на дневни 
центри за ранливите 

категории; 
 

       

3.3.8 

Формирање на 

засолништа за жртви 
на родово засновано 

насилство 

 

       

Приоритет 3.4- Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности 



 
 

 

 

3.4.1 
Формирање на 

мобилни сервис 
служби; 

 

       

3.4.2 

Обезбедување на 
услуги за помош и 

нега на стари лица, 

лица со попреченост и 
грижа за деца со 
посебни потреби; 

 

       

3.4.3 

Развивање и јакнење 
на 

вонинституционалнит

е форми на грижа за 
ранливите категории; 

 

       

3.4.4 
Формирање на 

регионален совет за 
социјална заштита; 

 

       

3.4.5 

Подготовка на 
регионален социјален 

план и општински 
социјални планови; 

 

       

3.4.6 

Зајакнување на 
човечките капацитети 
за обезбедување на 

социјални услуги 

 

       

Приоритет 3.5- Подобрување на здравствената состојба на населението 

3.5.1 
Опремување на 

објекти за примарна 

здравствена заштита; 
 

       

3.5.2 
Унапредување на 

примарната 
здравствена заштита; 

 

       



 
 

 

 

3.5.3 

Подобрување на 

здравствената 
заштита на ранливите 

категории; 

 

       

3.5.4 
Здравствени 

придобивки преку 
спортски активности; 

 

       

3.5.5 

Заштита на 
населението од 

елементарни 
непогоди, штетници и 

инсекти; 

 

       

3.5.6 
Згрижување на 

кучиња скитници 
 

       

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

подрачја 

Приоритет 4.1 – Модернизација и подобрување на конкурентноста на земјоделското производство и преработувачката 

индустрија; 

4.1.1 

Техничко – 
технолошки развој и 

воведување на 

иновативни практики 
за одржливо 

земјоделското 

производство; 

 

       

4.1.2 

Промоција и 
брендирање на 

земјоделските 
производи и 

преработки од 

регионот; 

 

       

4.1.3 

Стандардизација на 

земјоделското 
производство и 
преработките на 

 

       



 
 

 

 

храна; 

4.1.4 

Поттикнување на 
инвестиците во 
земјоделското 

производство и 
преработките на 

храна; 

 

       

4.1.5 

Унапредување на 
знаењето и 

севкупниот човечки 

капитал во 
земјоделството; 

 

       

4.1.6 

Зајакнување на 
капацитетите за 

искористување на 

ИПАРД и 
националната 

програма за поддршка 

на земјоделството и 
рурален развој; 

 

       

4.1.7 
Подобрување на 

условите на зелените 
и сточните пазари; 

 

       

4.1.8 
Консолидација на 

земјоделското 

земјиште 
 

       

   Приоритет 4.2 – Диверзификција на економските активности во руралните средини; 

4.2.1 

Воспоставување на 

програми за 
финансиска и 
нефинансиска 

поддршка на 
деловните субјекти и 
самовработување во 

руралната економија; 

 

       



 
 

 

 

4.2.2 
Стимулирање на 

иновативноста во 
руралната економија; 

 

       

4.2.3 
Поттикнување на 

развојот на руралниот 
туризам; 

 

       

4.2.4 

Стимулирање на 

здружувањето во 
задруги и 

кооперативи; 

 

       

4.2.5 

Поттикнување на 
преработувачки 

капацитети на мали и 

средни селски 
стопанства чии 

сопственици се млади 

и жени; 

 

       

4.2.6 

Поттикнување на 
заштитата и 

управување со 
традиционалните, 

културните и 

природните вредности 
во руралните 

подрачја; 

 

       

4.2.7 

Зајакнување на 
капацитетите и 

вмрежување на ЛАГ-
овите. 

 

       

   Приоритет 4.3– Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, подрачјата со значителна депопулација и 

специфични развојни потреби 



 
 

 

 

4.3.1 

Осовременување на 

сообраќајната 
инфраструктура во 
селата и подрачјата 

со специфични 
развојни потреби; 

Изградба на пат село Дамјан 

 до село Погулево во должина 
од 1927.81 метри 

Биро за 
регионален развој 

Програмата за 
рамномерен 

регионален развој 

за 2021година 
со индикативно 

планирани 

средства за 2022 
година 

 

 
16.169.777,00 

денари 

 
/ 

 

Општина Радовиш, 
Општина Конче и 

општина Василево 

 

Центар за развој 
на Југоисточниот 
плански регион 

Изграден пат во 

должина од 
1927.81 метри 

Изградба на локален пат на 
релација Колешино-Бориево 

(трета фаза) 

Биро за 
регионален развој 

Програмата за 
рамномерен 

регионален развој 

за 2021година 
со индикативно 

планирани 

средства за 2022 
година 

24.997.462,00 
денари 

/ 
Општина Ново Село, 
Општина Босилово 

Центар за развој 
на Југоисточниот 
плански регион 

Изграден е пат од 
1830 метри 

4.3.2 

Подобрување на 
комуналната 

инфраструктура во 

селата и подрачјата 
со специфични 

развојни потреби; 

Изградба на мост на река Турија 
на локален пат с.Просениково- с. 

Сарај 

Биро за 

регионален развој 

Програмата за 
рамномерен 

регионален развој 
за 2020година 

14.772.366,00 

денари 

16.576.715,00 

денари 

Општина Струмица, 
Општина Босилово, 

Општина Василево 

Центар за развој 
на Југоисточниот 

плански регион 

Изграден мост во 
должина од 15 

метри и ширина од 
3 метри 

4.3.3 
Поддршка за обнова и 

развој на селата; 
        

4.3.4 

Подготовка на студии 

за развој на 
подрачјата со 
значителна 

депопулација. 

 

       

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

природните ресурси и енергетските потенцијали 

      Приоритет 5.1 - Оддржливо управување со животната средина и справување со климатските промени; 

5.1.1 

Воспоставување на 
регионален систем за 

мониторинг на 

емисија на загадувачи 

 

       



 
 

 

 

и емисија на 
стакленички гасови; 

5.1.2 
Намалување на 
загадувањето на 

воздухот; 
 

       

5.1.3 
Ремедијација на 

индустриски жешки 
точки; 

 

       

5.1.4 

Ублажување на 
ефектите од 

климатските промени 

со посебен фокус на 
земјоделството; 

 

       

5.1.5 
Намалување на 
загадувањето на 

почвата; 
 

       

5.1.6 

Зајакнување на 
капацитетите за 

одржливо управување 
со животната средина 

 

       

      Приоритет 5.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја 

5.2.1 
Валоризација на 

заштитени подрачја 

Заеднички стратегии за заштита 
на биолошката разновидност и 

одржлив развој на 
билатералната мрежа на 

заштитени подрачја 

Европска Унија 

Интеррег ИПА 
Програма за 

прекугранична 

соработка помеѓу 
Грција – Р.С. 
Македонија 

78.053.506,00 

денари 
1.047.162,00 

Универзитетот 

“Аристотел” во Солун, 
Грција, Државен 
инспекторат за 

животна средина, 
Р.Македонија, 

Регионот на Западна 

Македонија, Грција 

Центар за развој 

на Југоисточниот 
плански регион 

 Изработена една 

мобилна 
апликација за 

идентификување и 

промоција на 
биодиверзитетот и 

историски 

локалитети во 
двете земји 
вклучени во 

мрежата на 
заштитени 
подрачја 

Изработена една 



 
 

 

 

тријазична 
брошура со 

резултати на 
проектот, 
 Одржан 

информативен ден 
за промоција на 

шемата за 

брендирање на 
органски 

производи во 

рамки на проектот,  
Преведена 
Регионална 

Стратегија за 
Биодиверзитет со 

Акциски План, 

мапи на клучни 
живеалишта, 

видови и 

сензитивност на 
Југоисточниот 

регион на англиски 

јазик и 
дистрибирана до 
сите засегнати 

страни 

5.2.2 

Рехабилитација на 

деградирано земјиште 
на територијата на 

регионот 

        

5.2.3 
Заштита на 

флора,фауна и 

водните живеалишта 

        

5.2.4 
Заштита и 

обновување на 
шумите 

Прекугранична соработка во 

спречување на шумски пожари Европска Унија 

Интеррег ИПА 
Програма за 

прекугранична 
соработка помеѓу 
Р. Бугарија – Р.С. 

Македонија 

12.514.415,00 
денари 

1.384.267 денари 

Центар за развој на 

Југоисточниот плански 
регион 

Асоцијација на 

Југозападни 
општини, Р. 

Бугарија 

Опремени 112 

пожарникари од 10 
општини со 

комплетна лична 

заштитна опрема, 
набавени 20 грбни 
пумпи за гасење 

на шумски пожари, 
5 водени пумпи, 5 
моторни пили и 5 



 
 

 

 

пожарникарски 
црева со должина 

од по 200 метри 

Рано откривање на пожарите и 

нивно движење за превенција и 

справување со катастрофи 
Европска Унија 

Интеррег ИПА 
Програма за 

прекугранична 

соработка помеѓу 
Грција – Р.С. 
Македонија 

16.478.279,00 

денари 
/ 

Центар за развој на 
Југоисточниот плански 

регион, Центар за 
управување со кризи 

Регион 
Централна 

Македонија 

Набавени 2 возила 
за заштита од 

шумски пожари 

5.2.5 

Зајакнување на 

капацитетите за 
заштита на 

биодиверзитетот 

Заеднички мерки за спречување 

и намалување на последиците 
од катастрофа во општините 

Сандански и Радовиш 

Европска Унија 

Интеррег ИПА 
Програма за 

прекугранична 
соработка помеѓу 
Р. Бугарија – Р.С. 

Македонија 

36.157.816,00 
денари 

22.604.571,00 
денари 

Центар за развој на 
Југоисточниот плански 

регион 

Општина 
Сандански, 

Бугарија 

Спроведени 2 
инвестиции за 
справување со 

климатските 
промени, 100 
учесници на 

тренинзи и настани 
на терен, 44514 
жители имаат 

бенефит од 
спроведените 

мерки за 

превенција од 
поплави.  

Интегриран и оперативен центар 
за хуманитарна помош 

Европска Унија 

Интеррег ИПА 

Програма за 
прекугранична 

соработка помеѓу 

Грција – Р.С. 
Македонија 

55.691.527,00 
денари 

15.289.358,00 
денари 

Министерство за 
внатрешни работи 

(Сектор Македонија - 

Тракија), Центарот за 
развој на ЈИПР, 

Грчкиот Спасувачки 

Тим од Грција и 
Центар за управување 

со кризи, Република 

Македонија 

Интернационален 
Грчки 

Универзитет, 

Грција 

1000 учесници во 
настани за 

превенција од 
природни 

катастрофи, 

набавени и 
опремени 3 

командни центри 

      Приоритет 5.3 - Промовирање на циркуларна и зелена економија 

5.3.1 

Воспоставување на 
регионален систем за 

интегрирано 
управување со 

отпадот 

 

       



 
 

 

 

5.3.2 

Подобрување и 
воведување на услуга 

за редовно собирање 
на отпадот во 

руралните населби 

 

       

5.3.3 
Санација и уредување 

на нестандардни и 

диви депонии 
 

       

5.3.4 

Селекција, 

рециклирање и 
повторна употреба на 

отпадот 

 

       

5.3.5 

Изработка на техничка 
документација и 

изведба на системи за 
производство на 

енергија од обновливи 

извори (сонце, ветер, 
биомаса) 

 

       

5.3.6 

Промовирање на 

енергетска 
ефикасност во јавни и 

приватни објекти 

 

       

5.3.7 

Зајакнување на 
капацитетите на сите 

чинители за 
циркуларна економија 
и отворање на зелени 

работни места 

 

       

5.3.8 
Спроведување на 

пилот проекти за 
зелена економија 

 

       

      Приоритет 5.4 -  Управување и заштита со водните ресурси 

5.4.1 
Рационално 

користење на водата 
за пиење 

 

       



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

В.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 2021-2026 ГОДИНА 
 

(Табелата се прилагодува согласно бројот на дефинираните стратегиски цели, бројот на дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, бројот на дефинираните мерки во рамките на секој од дефинираните приоритети и бројот на проектни активности 

во рамките на секоја од дефинираните мерки, согласно утврденото во Програмата за развој на планскиот регион 2021-2026 година) 
 

5.4.2 
Рационално 

користење на водата 
за наводнување 

 

       

5.4.3 
Регулација и 

управување со речни 
текови 

 

       

5.4.4 

Воспоставување на 

систем на заштита и 
управување со 

подземните води 

 

       

5.4.5 

Подготовка на 
техничка 

документација за 

водни акумулации 

 

       

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА 
 



 
 

 

 

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1Развивање на претприемништвото и индустријата, потикнување на конкурентноста и иновативноста на 

претпријатијата и создавање поволна инвестициска клима 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ 

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

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

1.1.1 

Зголемување на 
вештините и 

претприемничкиот 

капацитет во регионот 
со посебен фокус на 
на жените и младите; 

 
 

      

 

 

1.1.2 

Зајакнување на 
улогата на Бизнис 

центарот во рамки на 
Центарот за развој на 
Југоисточен плански 

регион; 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

1.1.3 

Вмрежување на 
организациите за 

поддршка на старт-
апи и поттикнување на 
претприемништвото; 

        

 

1.1.4 

Основање на бизнис 
инкубатор за 

претпријатија со 
посебен фокус на 

претпријатија 

основани од жени и 

млади претприемачи; 

        



 
 

 

 

1.1.5 

Промовирање на 
можностите за 

финансирање на 
старт-апи и 

претприемништво што 

се нудат во рамки на 
меѓународни и 

национални фондови 

        

1.1.6 

Следење на 
претприемничката 

активност во регионот 
со посебен фокус на 
жените и младите; 

        

1.1.7 

Развој на социјално 
претприемништво и 

стимулирање на 

економското јакнење 
на жените од 

ранливите групи. 

        

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

1.2.1 

Подобрување на 
конкурентноста и 
иновативноста на 

ММСП преку 
формирање на 

кластери; 

   

 

    

1.2.2 

Поддршка за 
воспоставување на 

нови организации за 
поддршка на ММСП; 

   

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.3 

Поттикнување на 
иновативноста кај 

ММСП и промовирање 
на економија 

базирана врз знаење; 

   

 

    



 
 

 

 

1.2.4 

Воспоставување на 
мрежа на ментори за 

поддршка на 
постоечки ММСП со 

посебен фокус на 

жени-сопственици на 
претпријатија; 

   

 

    

1.2.5 

Поттикнување и 
подобрување на 
општествената 

одговорност на бизнис 
заедницата; 

   

 

    

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

1.3.1 

Осовременување на 
патната 

инфраструктура до 
туристичките 
локалитети и 

туристичка 
сигнализација; 

Набавка и поставување на 

туристичка сигнализација на 

туристичките локалитети во 

Општина Ново Село 

 

 
 

Општина Ново 

Село 

 
70.905.00  
денари 

70.905.00  
денари 

 
Општина Ново 

село 

Број на поставени 
сообраќајни знаци во 
одредени населени 

места 

1.3.2 

Осовременување на 
планинарските 

домови и приватното 

сместување во 
регионот 

        

1.3.3 

Поддршка за развој на 

нови туристички 
атракции, услуги и 

искуства; 

Уредување на плажа Калдрма Општина Дојран  
1.085.932.00 

денари 
1.085.932,00 

денари 
 Општина Дојран 

Уредена плажа 
Калдрма 

1.3.4 
Промоција на 

туристичката понуда 
на регионот; 

Туристички Бисер на 
Југоисточна Македонија 

Општина Дојран и 
ЛРЦП 

 
45.211.704,00 

денари 
  Општина Дојран  

1.3.5 

Промовирање на 
туризмот како 

атрактивна и 
конкурентна дејност 
за вработување на 

жените и младите; 

 

       



 
 

 

 

1.3.6 

Промоција на 
културата и заштита 

на природното и 
културното 

наследство на 

регионот; 

Изградба на настрешница на 

уметничка галерија Општина Дојран  
5.323.906,00 

денари 
5.323.906,00 

денари 
 Општина Дојран 

Реконструирана  
уметничка галерија 

1.3.7 

Категоризација и 

стандардизација на 
сместувачки 
капацитети и 

угостителски објекти; 

 

       

1.3.8 

Подобрување на 
капацитетите на 

човечките ресурси во 
туристичко - 

угостителскиот сектор. 

 

       

Приоритет 1.4-  Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на инвестициите во одделни индустрии со потенцијал 

1.4.1 

Идентификување на 
индустриите со 

потенцијал за развој 
на регионот; 

 

       

1.4.2 

Промовирање на 
паметна 

специјализација во 

индустрии со 
потенцијал; 

 

       

1.4.3 

Воспоставување на 
механизам за редовна 

соработка помеѓу 

локалните институции, 
организациите за 

поддршка и Центарот 

за развој на 
Југоисточниот регион 
со локалните бизниси; 

 

       



 
 

 

 

1.4.4 

Поттикнување на 
инвестииците од 

страна на приватниот 
сектор во индустрии 
што имаат најголема 

продуктивност и 
создаваат додадена 

вредност; 

 

       

1.4.5 
Привлекување на 

инвестиции во ТИРЗ 
 

       

1.4.6 
Поддршка на извозно 

ориентираните 

претпријатија. 
 

       

Приоритет 1.5- Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од пандемијата ковид-19 

1.5.1 

Идентификување на 
секторите кои се 

најмногу погодени од 

пандемијата ковид-19; 

 

       

1.5.2 

Анализа на состојбите 

и потребите во бизнис 
заедницата во 
периодот на 

пандемијата ковид-19; 

 

       

1.5.3 

Искористување на 
програми за поддршка 

на секторите кои се 
најмногу погодени од 
пандемијата Ковид-19 

 

       

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2-Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион 

 



 
 

 

 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 2.1  Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на локално и регионално ниво; 

2.1.1 

 

 
Унапредување на 

просторното 

планирање; 

 
 

Улица во село Босилово, село 

Петралинци, Сарај, Борисово на 

дел од локален пат Босилово- 

Радово 

 
Општина 

Босилово и други 
донатори 

 

 

 
5.661.572,00 

денари 

 
5.661.572,00 

денари 

 

 

 
Општина 

Босилово 

Изградени улици во 

населени места 

Улица во село Моноспитово и 
село Дрвош 

Општина 

Босилово и други 
донатори 

 
4.984.972,00 

денари 
4.984.972,00 

денари 
 

Општина 
Босилово 

Изградени улици во 
населени места 

2.1.2 

Измена и 
дополнување на веќе 

постоечките и 

изработка на нови 
урбанистички 

планови; 

 
       

2.1.3 

Изработка на технички 

документации за 
локални и регионални 

инфраструктурни 

проекти; 

Изработка на инвестиционо 

техничка документација на ниво 

на основен проект за три 

проекти во населено место 

Габрово 1.рехабилитација на 

полски пат заедно со проект за 

инфраструктура во 

с.Габрово2.основен проект за 

изведба на локален пат заедно 

со проект за инфраструктура 

3.инфраструктурен и основен 

проект за уредување на пороен 

канал с.Габрово 

 

 
 

Општина 

Струмица 

 
 

500.000,00 
денари 

 
 

500.000,00 

денари 

 
Општина 
Струмица 

 
Изработени проекти 



 
 

 

 

Изработка на техничка 

документација за изградба на 

прочистителна станица на 

фекална канализациона мрежа 

во населено место Сушица со 

испуст во реципиент и со 

вклучена ревизија 

 

 
 

Општина Ново 

Село 

 

 

 
 

377.600,00 

денари 

 

 
 

377.600,00 

денари 

 

 

 
 
 

Општина Ново 
Село 

 
 
 

Изработка на проект 

 
2.1.4 

Воведување и 
изработка на 

подземни катастри за 

постоечка патна 
инфраструктура, 

комунална 

инстраструктура и 
енергетска 

инфраструктура 

        

2.1.5 

Обезбедување 
еднаков пристап на 
жените и мажите до 

квалитетна 
инфраструктура( 
локални патишта, 

канализациска и 
електродистрибутивна 

мрежа 

        

Приоритет 2.2-Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура 

2.2.1 

Осовременување на 
постоечката и 

изградба на нова 
локална, регионална и 

магистрална патна 

инфраструктура 

Изградба и реконструкција на 

улици во Богданци (10-ти 

Октомври, Ѓуров Дол ,Браќа 

Миладиновци, Мирка Гинова, 

Мирче Џочков, Кочо Рацин 

 
 

 
Општина 
Богданци 

 

 
 

 
14.600.000,00 

денари 

 
 

 
14.600.000,00 

денари 

 

 
 

 
Општина 
Богданци 

 
 

 
 

Изградени улици во 

Богданци 



 
 

 

 

Изградба и реконструкција на 

две улици во  Стојаково ( ул 29-

ти Ноември , ул Гоце Делчев 1 

 

Општина 

Богданци 
 

3.318.871,00 

денари 

3.318.871,00 

денари 
 

Општина 

Богданци 

 
Изградба на две 

улици 

Изградба, санација и 

одржувањена локални патишта, 

улици и тротоари 

Општина Дојран  
8.886.307,00 

денари 
8.886.307,00 

денари 
 

Општина 
Дојран 

 
Изградба на 

патишта, улици и 

тротоари 

Рехабилитација на улица 

Партизанска  во Стар Дојран 
Општина Дојран  

2.903.310,00 
денари 

2.903.310,00 
денари 

 Општина Дојран 

Подобрена 
инфрасруктура на  
постоечка улица 

Реконструкција на локален пат 

Л603 од с.Стојаково до с.Ѓавото 

, општина Богданци, фаза од км 

0+000 до км 1+010 

Општина 
Богданци 

 
16.860.170,00 

денари 
16.860.170,00 

денари 
 

Општина 
Богданци 

Реконструирана 

улица од 1010 
метри  

Асфалтирани улици во 

наслените места Добрашинци, 

Нова Маала, Василево, Ангелци, 

Градашорци, Едрениково, 

Чанаклија, Седларци 

Општина 

Василево 
 

18.066.772,00 

денари 

18.066.772,00 

денари 
 

Општина 

Василево 

 

 
Асфалтирани  

улици во 8 населени 

места 

Изградба и реконструкција на 

улица „Крушевска“ во Богданци 

 

Општина 
Богданци 

 
16.981.626,00 

денари 
16.981.626,00 

денари 
 

Општина 
Богданци 

 
 

Изградба на улица 



 
 

 

 

Изградба на улици-ул.5, ул.6 и 

ул.16 во населено место 

с.Габревци 

 

Општина Конче  
3.000.200,00 

денари 

3.000.200,00 

денари 
 Општина Конче 

 
 

 
Изградба на три 

улици 

Изградба на улица „Цветан 

Димов“ Пирава, улица во 

Дедели, улица во Брајковци, 

улицата „Јосиф Јосифовски “ 

Јосифово, улица „Крушевска“ 

Валандово, улица во Брајковци, 

Реконструкција на пат Чалакли-

Татарли -прва фаза, 

Реконструкција на пат Чалакли- 

Татарли втора фаза, улица 

„Јане Сандански“ Јосифово, дел 

од улица „Маршал Тито“ 

Јосифово, улица „6-ти Ноември“ 

Јосифово, споредни улици во 

населено место Пирава 

Општина 
Валандово 

 
22.214.376,00 

денари 
22.214.376,00 

денари 
 

Општина 
Валандово 

 
 

 
 
 

 
Изградени повеќе 
улици во повеќе 

населени места во 
општината 

Бетонирање на улица „Кирил 

Манасиев“ (Турски гробишта) 

Општина 
Гевгелија 

 
599.092,00 

денари 
599.092,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

 
Реконструирана 

улица 

Изградба (бетонирање) на улици 

во с.Серменин – Гевгелија 

Општина 
Гевгелија 

 
3.281.752,00 

денари 
3.281.752,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

 
 

Изградена улица 

Бетонирање на помали улици и 

краци, тротоари и пешачки 

патеки во Општина Гевгелија 

 
 
 

 
Општина 
Гевгелија 

 

 
 
 

 
4.486.230,00 

денари 

 
 
 

 
4.486.230,00 

денари 

 

 
 
 

 
Општина 
Гевгелија 

Реконструирани 
улици, тротоари и 
пешачки патеки 



 
 

 

 

Асфалтирање на дел од 

ул.„Аргир Манасиев“ во УБ 14 – 

Ракита 

Општина 
Гевгелија 

 
467.273,00 

денари 
467.273,00  

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

 
 

Асфалтиран дел на 
улица 

Асфалтирање на улица во 

Негорци (Пат за Кованец) 

Општина 
Гевгелија 

 
467.273,00 

денари 
467.273,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

 
 

Асфалтирана улица 

Изградба на дел од ул.„Апостол 

Петков“ дел од ул.„Павел Шатев“  

во УБ 9 - Караорман (горен строј 

и асфалтирање 

Општина 
Гевгелија 

 
5.698.991,00 

денари 
5.698.991,00 

денари 
 

Општина 
гевгелија 

 
 
 

Изградени улици 

Изградба на дел од локален пат 

од с.Лубница -с.Скоруша (2021 

година 

Општина 
Конче 

 
10.300.000,00 

денари 
10.300.000,00 

денари 
 Општина Конче 

 

 
Изграден локален 

пат 

Програма за изградба, 

реконструкција и одржување на 

локални патишта и улуци за 

2021 

Општина Ново 
Село 

 
8.359.732,00 

денари 
8.359.732,00 

денари 
 

Општина Ново 
Село 

Подготвена 
програма за 

изградба, 
реконструкција и 

одржување на 

локални патишта и 
улици 

Изградба и реконструкција на 

шест улици во Стојаково (ул. 

„Леонид Јанков“, ул. 

„Солунска“,ул.„Дваесетипетмина

“ крак 1,ул.„Дваесетипетмина“ 

крак 2,ул.„ Карпошева“ крак 2,ул 

„Јане Сандански“)( 

Општина 
Богданци 

 
5.951.333,00 

денари 
5.951.333,00 

денари 
 

Општина 
Богданци 

 



 
 

 

 

Изградба и реконструкција на 

улица „Македонска“  во Селемли 

Општина 
Богданци 

 
1.865.674,00 

денари 
1.865.674,00 

денари 
 

Општина 
Богданци 

 
 

Изградена улица 

         

 

2.2.2 

Подобрување на 
постоечката и 

поставување нова 

хоризонтална и 
вертикална 

сигнализација 

       

 

2.2.3 

Подобрување на 

безбедноста на 
патиштата и заштита 

на пешаците и другите 

ранливи категории 
како учесници во 

сообраќајот 

Изградба и санација на тротоари 

на ул „Моша Пијаде“ Валандово 

 

Општина 

Валандово 
 

2.219.580,00 

денари 

2.219.580,00 

денари 
 

Општина 

Валандово 

 
 

Изградени  

 тротоари 

Тротоар во Богородица 
Општина 

Гевгелија 
 

268.398,00 

денари 

268.398,00 

денари 
 

Општина 

Гевгелија 

 
 

Изграден 

тротоар 

  

Рабници  на дел од ул.„Ацо 

Шопов“ и дел од ул.„Аргир 

Манасиев “ во УБ 14 – Ракита 

 

Општина 
Гевгелија 

 
1.167.875,00 

денари 
1.167.875,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

 
 
 

Изградени 
 рабници 

2.2.4 

Воспоставување 

услови за 
подобрување на 

железнички сообраќај 

       

 



 
 

 

 

2.2.5 

Ревитализација на 
полските патишта и 

подобрување на 
пристапот до 

земјоделските 

површини 

       

 

2.2.6 

Подобрување на 
автобускиот превоз 

помеѓу општините во 
рамки на регионот 

       

 

Приоритет 2.3 - Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура 

2.3.1 
Подобрување на постоечките 

и изградба на нови 
водоснабдителни системи 

Изградба  на систем за 

водоснабдување на с. 

Селемли од бунарско 

подрачје во општина 

Богданци 

Општина 
Богданци 

 
5.768.880,00 

денари 
5.768.880,00 

денари 
 

Општина 
Богданци 

 
 

Изграден систем  
за водоснабдување 

Реконструкција на систем 

за водоснабдување во 

с.Габревци и Ракитец 

Општина Конче  
7.343.000,00 

денари 
7.343.000,00 

денари 
 Општина Конче 

Реконструиран 

систем за 
водоснабдување 

  
Изградба на 

водоснабдителен систем 

во Сушица 

Општина Ново 

Село 
 

22.267.504,00 

денари 

22.267.504,00 

денари 
 

Општина Ново 

Село 

 
 

Изграден систем  
за водоснабдување 

  

Реконструкција на 

колекторски систем 

Стојаково 

 

Општина 
Богданци 

 
4.254.142,00 

денари 
4.254.142,00 

денари 
 

Општина 
Богданци 

 
Реконструиран 

колекторски систем 



 
 

 

 

2.3.2 

Подобрување на постоечките 

и изградба на нови системи 
за собирање и третман на 

отпадни води 

Изградба на дел од 

улична канализациона 

мрежа во с.Дедино и 

Долни Липовиќ 

Општина Конче  
3.863.000,00 

денари 

3.863.000,00 

денари 
 Општина Конче 

 
Изградена 

канализациона 
мрежа 

Изградба на дел од 

фекална канализација во 

населено место 

Брајковци и Пирава 

Општина 

Валандово 
 

813.704,00 

денари 

813.704,00  

денари 
 

Општина 

Валандово 

 
 

Изградена фекална 
канализација 

Изградба на фекална 

канализациона мрежа во 

с.Фурка- втора фаза 

Општина Дојран  
5.526.123,00 

денари 

5.526.123,00 

денари 
 Општина Дојран 

 
Изградена фекална 

канализациона 
мрежа 

2.3.3 
Подобрување на постоечките 
и изградба на нови системи 

за наводнување 

Набавка и монтажа на 

потопна пумпа во 

постоечки бунар за 

систем за наводнување 

на зелена рекреативна 

зона градски парк Стар 

Дојран 

 

 
 

Општина 

Дојран 

 
 

638.562,00 
денари 

 
638.562,00 

денари 
 

 
 

Општина Дојран 

 
 
 

 
 

Набавена и 

монтирана потопна 
пумпа 

2.3.4 

Промовирање на ЈПП за 
искористување на хидро-

енергетскиот потенцијал 
преку изградба на мали 

хидроцентрали 

 

       

2.3.5 

Изработка на техничка 

документација за изградба на 
систем за гасификација на ЈИ 

регион 

 

       



 
 

 

 

2.3.6 
Изградба на меѓусистемска 

гасна врска Петрич - 
Струмица 

Замена и инсталација на 

куќни ултра звучни 

водомери со надоградба 

на опрема за далечинско 

мобилно отчитување и 

интеграција на 

водомерите во систем за 

далечинско отчитување и 

проширување на 

гасоводна секундарна 

дистрибутивна мрежа во 

општината 

Општина 
Струмица 

 
91.600.315,00 

денари 
/  

Општина 
Струмица 

 
 

 
 
 

 
Инсталирани нови 

ултра звучни 

водомери и 
проширена 
гасоводна 

секундарна мрежа 

2.3.7 

Изработка на техничка 
документација  и 

приклучување на примарни и 
секундарни енергетски 

водови 

 

       

2.3.8 
Подобрување на дигиталната 

поврзаност во регионот 
 

       

2.3.9 
Воведување на паметни 

(смарт) решенија во 
општините 

 

       

2.3.10 
Подобрување и заштита од 

елементарни непогоди 

Потпорен ѕид Караорман, 

Рабници кај Затвор, Пат 

Негорци-Кованец и 

Сливник во Миравци 

 

 
 

 
Општина 
Гевгелија 

 

 
 

 
1.018.513,00 

денари 

 
 

 
1.018.513,00 

денари 

 

 
 

 
Општина 
Гевгелија 

 

 
 
 

Изграден потпорен 
ѕид 

Сливник и потпорен ѕид 

во Миравци, Потпорен 

зид Караорман, Сливник 

во Петрово 

Општина 
Гевгелија 

 
806.178,00 

денари 
806.178,00  

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

 
Изградени сливник 

и потпорен ѕид 



 
 

 

 

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3– Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на 

населението во регионот 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 3.1 - Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд 

3.1.1 

 

Утврдување на 
потребите на 

деловните субјекти за 

работна сила 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3.1.2 

Промоција на средно 

стручно образование 
и континуирано 
образование на 

возрасни; 

 

       

3.1.3 

Практична работа и 
вклучување на 

учениците во 
граѓанскиот и бизнис 

секторот; 

 

       

3.1.4 

Зајакнување на 
капацитетите во 

општините за развој 
на образованието; 

 

       

3.1.5 

Воспоставување на  

економско-социјални 
совети во општините и 

на ниво на регион. 

 

       

Приоритет 3.2- Социјална инклузија на ранливите категории 



 
 

 

 

3.2.1 
Организирање на 

социјални содржини 
за стари лица; 

 

       

3.2.2 

Вклучување на 
ранливите категории 
на пазарот на труд и 

поттикнување на 
социјално 

претприемништво 

 

       

3.2.3 
Поттикнување на 

социјално 

претприемништво; 
 

       

3.2.4 

Социјална инклузија 

на семејства 
корисници на 

социјална помош; 

 

       

3.2.5 

Подигнување на 
свеста за прифаќање 

и вклучување на 

маргинализираните 
групи 

 

       

Приоритет 3.3- Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова образовна и социјална инфраструктура  

3.3.1 

Подобрување и 
модернизација на 
веќе посточката 

училишна 
инфраструктура и 
изградба на нова; 

Реконструкција на основно 
училиште во с.Дедино 

Општина Конче  
7.083.000,00 

денари 
7.083.000,00 

денари 
 Општина Конче 

Реконструирано  
основно училиште 

Оградување на дворот во ООУ 

„Владо Кантарџиев“ во 

Гевгелија-втора фаза и 

оградување на дворна површина 

во ПУ Мрзенци 

 

Општина 
Гевгелија 

 
3.304.000,00 

денари 
3.304.000,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

Реконструиран 

училишен двор и 
дворна површина 

Набавка на опрема за кујна 
Општина 

Гевгелија 
 

2.767.000,00 

денари 

2.767.000,00 

денари 
 

Општина 

Гевгелија 
Набавена опрема 



 
 

 

 

 

Оградување на подрачното 

училиште во с.Моин 

Општина 
Гевгелија 

 
2.012.518,00 

денари 
2.012.518,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

Ограден двор на 

подрачно 
училиште 

Спортско игралиште во општина 

Дојран 

 

 

Општина       
Дојран 

 
1.982.400,00 

денари 

1.982.400,00 

денари 
 Општина Дојран 

Изградено 

спортско 
игралиште 

Санација и адаптација на дом на 

култура - Нов Дојран 

 

Општина 
Дојран 

 
4.776.536,00 

денари 
4.776.536,00 

денари 
 

Општина      
Дојран 

Адаптиран Дом на 
култура 

Реконструкција на простории за 

парастас во с. Николиќ 
Општина Дојран  

439.502,00 
денари 

439.502,00  
денари 

 
Општина     

Дојран 

Реконструирани 
простории за 

парастас 

3.3.2 

Воведување на 
дигитални технологии 

и алатки во 

образованието и 
социјалните услуги; 

Набавка на смарт табли, клима 

уреди и ролетни 

 
 

Општина Дојран 

 
1.198.206,00 

денари 
1.198.206,00 

денари 
 Општина Дојран 

Опремени повеќе 
објекти во општина 

Дојран 

3.3.3 

Реконструкција, 

модернизација и 
изградба на 

инфраструктура и 

отворање на нови 
капацитети за 

згрижување на деца 

на предучилишна 
возраст; 

Изведба на Градежни и 

градежно занаетчиски работи за 

изградба на детска градинка во 

с.Прдејци, Гевгелија 

 
 

 
Општина 
Гевгелија 

 

 
 

 
2.215.567,00 

денари 

 
 

 
2.215.567,00 

денари 

 

 
 

 
Општина 
Гевгелија 

Изградена детска 

градинка 



 
 

 

 

3.3.4 

Изградба на 

капацитети за 
згрижување на деца 
со посебни потреби; 

        

3.3.5 

Подобрување на 
постоечките и 
изградба на 

капацитети за 
згрижување на стари и 

изнемоштени лица 

        

3.3.6 

Подобрување на 
пристапноста до 
јавните објекти и 

јавниот транспорт за 
лица со попреченост 

во развојот; 

        

3.3.7 
Формирање на дневни 
центри за ранливите 

категории; 

        

3.3.8 

Формирање на 
засолништа за жртви 
на родово засновано 

насилство 

Шелтер Центар за згрижување 

жени жртви на семејно 

насилство 

Општина 
Струмица 

 
1.000.000,00 

денари 
1.000.000,00 

денари 
 

Општина 
Струмица 

Изграден Шелтер 
Центар 

Приоритет 3.4- Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности 

3.4.1 
Формирање на 

мобилни сервис 
служби; 

Проект за подобрување на 
социјалните услуги-помош и нега 

на стари лица во домовите 

Општина 
Струмица 

 
10.760.933,00 

денари 
10.760.933,00 

денари 
 

Општина 
Струмица 

Достапни и број на 
понудени 

социјални услуги 

3.4.2 

Обезбедување на 
услуги за помош и 

нега на стари лица, 
лица со попреченост и 

грижа за деца со 

посебни потреби; 

Лични асистенти на ученици со 

попреченост вклучени во 

редовен образовен процес 

Општина 

Струмица 
 

323.800,00 

денари 

323.800,00 

денари 
 

Општина 

Струмица 

Развиени лични 
асистенти за 

ученици со 
попреченост 

Мобилен тим за помош и 

поддршка на стари лица 

Општина 

Струмица 
 

544.320,00 

денари 

544.320,00 

денари 
 

Општина 

Струмица 

Развиен и 
достапен мобилен 

тим за помош на 
стари лица 



 
 

 

 

Негуватели во социјален клуб за 

лица со интелектуална 

попреченост Порака 

Општина 
Струмица 

 
405.000,00 

денари 
405.000,00  

денари 
 

Општина 
Струмица 

Достапни 

негуватели за лица 
со интелектуална 

попреченост 

Развој на социјалните услуги: 

помош и нега на стари лица во 

домот 

Општина 
Струмица 

 
10.866.800,00 

денари 
10.866.800,00 

денари 
 

Општина 
Струмица 

Број на развиени 
социјални услуги 

3.4.3 

Развивање и јакнење 

на 
вонинституционалнит
е форми на грижа за 

ранливите категории; 

        

3.4.4 
Формирање на 

регионален совет за 
социјална заштита; 

        

3.4.5 

Подготовка на 
регионален социјален 

план и општински 

социјални планови; 

        

3.4.6 

Зајакнување на 

човечките капацитети 
за обезбедување на 

социјални услуги 

        

Приоритет 3.5- Подобрување на здравствената состојба на населението 

3.5.1 
Опремување на 

објекти за примарна 
здравствена заштита; 

        

3.5.2 
Унапредување на 

примарната 
здравствена заштита; 

        



 
 

 

 

3.5.3 

Подобрување на 

здравствената 
заштита на ранливите 

категории; 

        

3.5.4 
Здравствени 

придобивки преку 
спортски активности; 

Опрема за детски игралишта Општина 
Гевгелија 

 
2.215.567,00 

денари 
2.215.567,00 

денари 
 

Општина 
Гевгелија 

Опремени повеќе 
детски игралишта 

во општина 

Гевгелија 

3.5.5 

Заштита на 
населението од 

елементарни 
непогоди, штетници и 

инсекти; 

        

3.5.6 
Згрижување на 

кучиња скитници 
        

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

подрачја 

Приоритет 4.1 - Модернизација и подобрување на конкурентноста на земјоделското производство и преработувачката 

индустрија; 

4.1.1 

Техничко – 
технолошки развој и 

воведување на 

иновативни практики 
за одржливо 

земјоделското 

производство; 

 

       

4.1.2 

Промоција и 
брендирање на 

земјоделските 
производи и 

преработки од 

регионот; 

 

       

4.1.3 

Стандардизација на 

земјоделското 
производство и 
преработките на 

 

       



 
 

 

 

храна; 

4.1.4 

Поттикнување на 
инвестиците во 
земјоделското 

производство и 
преработките на 

храна; 

 

       

4.1.5 

Унапредување на 
знаењето и 

севкупниот човечки 

капитал во 
земјоделството; 

 

       

4.1.6 

Зајакнување на 
капацитетите за 

искористување на 

ИПАРД и 
националната 

програма за поддршка 

на земјоделството и 
рурален развој; 

 

       

4.1.7 
Подобрување на 

условите на зелените 
и сточните пазари; 

 

       

4.1.8 
Консолидација на 

земјоделското 

земјиште 
 

       

   Приоритет 4.2 - Диверзификција на економските активности во руралните средини; 

4.2.1 

Воспоставување на 

програми за 
финансиска и 
нефинансиска 

поддршка на 
деловните субјекти и 
самовработување во 

руралната економија; 

 

       



 
 

 

 

4.2.2 
Стимулирање на 

иновативноста во 
руралната економија; 

 

       

4.2.3 
Поттикнување на 

развојот на руралниот 
туризам; 

 

       

4.2.4 

Стимулирање на 

здружувањето во 
задруги и 

кооперативи; 

 

       

4.2.5 

Поттикнување на 
преработувачки 

капацитети на мали и 

средни селски 
стопанства чии 

сопственици се млади 

и жени; 

 

       

4.2.6 

Поттикнување на 
заштитата и 

управување со 
традиционалните, 

културните и 

природните вредности 
во руралните 

подрачја; 

 

       

4.2.7 

Зајакнување на 
капацитетите и 

вмрежување на ЛАГ-
овите. 

 

       

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

и специфични развојни потреби 

4.3.1 

Осовременување на 
сообраќајната 

инфраструктура во 
селата и подрачјата 

со специфични 

развојни потреби; 

Реконструкција на улици во 

Самоилово 
Општина Ново 

Село 
 

3.453.978,00 
денари 

3.453.978,00 
денари 

 
Општина Ново 

Село 
Реконструирани 

улици 



 
 

 

 

4.3.2 

Подобрување на 
комуналната 

инфраструктура во 
селата и подрачјата 

со специфични 

развојни потреби; 

        

4.3.3 
Поддршка за обнова и 

развој на селата; 

Изградено ново 

мултифункционално игралиште 

во село Подареш 
Општина Радовиш  

10.500.000,00 
денари 

10.500.000,00 
денари 

 
Општина 
Радовиш 

Изградено 
игралиште  

4.3.4 

Подготовка на студии 
за развој на 

подрачјата со 
значителна 

депопулација. 

        

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

природните ресурси и енергетските потенцијали 

      Приоритет 5.1 - Оддржливо управување со животната средина и справување со климатските промени; 

5.1.1 

Воспоставување на 

регионален систем за 
мониторинг на 

емисија на загадувачи 

и емисија на 
стакленички гасови; 

 

       

5.1.2 
Намалување на 

загадувањето на 
воздухот; 

Горилници на гас- ОУ „Маршал 

Тито“ н.м Муртино,  Горилници 

на гас – ОУ „Герас Цунев“ н.м 

Просениково 

Општина 
Струмица 

 
1.800.000,00 

денари 
1.800.000,00 

денари 
 

Општина 
Струмица 

Достапни 

горилници на гас 
во основни 
училишта 

5.1.3 
Ремедијација на 

индустриски жешки 
точки; 

 

       

5.1.4 

Ублажување на 
ефектите од 

климатските промени 
со посебен фокус на 

земјоделството; 

 

       



 
 

 

 

5.1.5 
Намалување на 

загадувањето на 
почвата; 

 

       

5.1.6 

Зајакнување на 
капацитетите за 

одржливо управување 

со животната средина 

 

       

      Приоритет 5.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја 

5.2.1 
Валоризација на 

заштитени подрачја 
 

       

5.2.2 

Рехабилитација на 
деградирано земјиште 

на територијата на 

регионот 

 

       

5.2.3 
Заштита на 

флора,фауна и 
водните живеалишта 

 

       

5.2.4 
Заштита и 

обновување на 

шумите 
 

       

5.2.5 

Зајакнување на 

капацитетите за 
заштита на 

биодиверзитетот 

 

       

      Приоритет 5.3 - Промовирање на циркуларна и зелена економија 

5.3.1 

Воспоставување на 
регионален систем за 

интегрирано 

управување со 
отпадот 

 

       



 
 

 

 

5.3.2 

Подобрување и 
воведување на услуга 

за редовно собирање 
на отпадот во 

руралните населби 

 

       

5.3.3 
Санација и уредување 

на нестандардни и 
диви депонии 

Чистење на диви депони во 

Ново Село, Колешино, Сушица и 

Мокрино 

Општина Ново 

село 
 

266.897,00 

денари 
266.897,00 денари  

Општина Ново 

Село 

Исчистени диви 

депонии 

5.3.4 

Селекција, 
рециклирање и 

повторна употреба на 

отпадот 

 

       

5.3.5 

Изработка на техничка 
документација и 

изведба на системи за 
производство на 

енергија од обновливи 

извори (сонце, ветер, 
биомаса) 

 

       

5.3.6 

Промовирање на 
енергетска 

ефикасност во јавни и 

приватни објекти 

 

       

5.3.7 

Зајакнување на 
капацитетите на сите 

чинители за 
циркуларна економија 
и отворање на зелени 

работни места 

 

       

5.3.8 
Спроведување на 

пилот проекти за 
зелена економија 

 

       

      Приоритет 5.4 -  Управување и заштита со водните ресурси 

5.4.1 
Рационално 

користење на водата 

за пиење 
 

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН ВО ИЗВЕШТАЈНАТА 

ГОДИНА  
 

(Табелата се прилагодува согласно бројот на дефинираните стратегиски цели, бројот на дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели и бројот на приватни инвестициски проекти во рамките на секој од дефинираните приоритети) 

5.4.2 
Рационално 

користење на водата 
за наводнување 

 

       

5.4.3 
Регулација и 

управување со речни 
текови 

 
 
 

      

5.4.4 

Воспоставување на 

систем на заштита и 
управување со 

подземните води 

 

       

5.4.5 

Подготовка на 
техничка 

документација за 

водни акумулации 

 

       



 
 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА  
 

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1  Развивање на претприемништвото и индустријата, потикнување на конкурентноста и иновативноста на 

претпријатијата и создавање поволна инвестициска клима 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ 

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

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

1.1.1 

Зголемување на 
вештините и 

претприемничкиот 

капацитет во регионот 
со посебен фокус на 
на жените и младите; 

 
 

      

 

 

1.1.2 

Зајакнување на 
улогата на Бизнис 

центарот во рамки на 
Центарот за развој на 
Југоисточен плански 

регион; 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

....    

1.1.3 

Вмрежување на 

организациите за 
поддршка на старт-

апи и поттикнување на 

претприемништвото; 

        

 

1.1.4 

Основање на бизнис 
инкубатор за 

претпријатија со 
посебен фокус на 

претпријатија 

основани од жени и 

млади претприемачи; 

        



 
 

 

 

1.1.5 

Промовирање на 
можностите за 

финансирање на 
старт-апи и 

претприемништво што 

се нудат во рамки на 
меѓународни и 

национални фондови 

        

1.1.6 

Следење на 
претприемничката 

активност во регионот 
со посебен фокус на 
жените и младите; 

        

1.1.7 

Развој на социјално 
претприемништво и 

стимулирање на 

економското јакнење 
на жените од 

ранливите групи. 

        

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

1.2.1 

Подобрување на 
конкурентноста и 

иновативноста на 
ММСП преку 

формирање на 

кластери; 

Проширување на капацитетите 

за пласман на производи за 
домакинства и нивно одржување 

Сопствени извори 

и Фонд за 
иновации и 

технолошки развој 

 
25.324.500,00 

денари 
25.324.500,00 

денари 

Милд Дооел 

Струмица и Фонд за 
иновации и 

технолошки развој 

Милд Дооел 
Струмица 

18 вработувања, 
изграден современ 

објект од околу 1200 

м2, зголемена 
конкуренција за 

купување на 

производи за 
домакинство 

 

Одржлив економски и социјален 
развој на општините – Конче и 

Радовиш 

 

Рудник за бакар 
Боров Дол 

Солвеј 
Инвестмент Груп 

69.500.000,00 
евра 

69.500.000,00  
евра 

Солвеј Инвестмент 
Груп 

 
Вработување на 300 

лица 

1.2.2 

Поддршка за 
воспоставување на 
нови организации за 

поддршка на ММСП; 

   

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.2.3 

Поттикнување на 
иновативноста кај 

ММСП и промовирање 

на економија 
базирана врз знаење; 

   

 

    

1.2.4 

Воспоставување на 
мрежа на ментори за 

поддршка на 
постоечки ММСП со 

посебен фокус на 

жени-сопственици на 
претпријатија; 

   

 

    

1.2.5 

Поттикнување и 

подобрување на 
општествената 

одговорност на бизнис 

заедницата; 

   

 

    

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

1.3.1 

Осовременување на 
патната 

инфраструктура до 
туристичките 
локалитети и 

туристичка 
сигнализација; 

Ново искуство на пазарење 
преку богата понуда која ги 

опфаќа сите потреби за 

домаќинството 

 
Сопствени извори 

 

Жикол ДООЕЛ 

   Жикол Дооел Жикол Доел 

Изграден мал 
трговски центар од 

4500 м2, 7 нови 

продавници, 
постетители од цел 
регион, 40 паркинг 

места 
 
 

1.3.2 

Осовременување на 
планинарските 

домови и приватното 
сместување во 

регионот 

    

    

1.3.3 

Поддршка за развој на 
нови туристички 

атракции, услуги и 

искуства; 

        

1.3.4 
Промоција на 

туристичката понуда 
на регионот; 

 
       



 
 

 

 

1.3.5 

Промовирање на 
туризмот како 

атрактивна и 
конкурентна дејност 
за вработување на 

жените и младите; 

 

       

1.3.6 

Промоција на 

културата и заштита 
на природното и 

културното 

наследство на 
регионот; 

 

       

1.3.7 

Категоризација и 

стандардизација на 
сместувачки 
капацитети и 

угостителски објекти; 

 

       

1.3.8 

Подобрување на 

капацитетите на 
човечките ресурси во 

туристичко - 

угостителскиот сектор. 

 

       

Приоритет 1.4-  Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на инвестициите во одделни индустрии со потенцијал 

1.4.1 

Идентификување на 
индустриите со 

потенцијал за развој 
на регионот; Набавка на опрема за 

производство на бетон, 
полуприколки и друга опрема 
како логистичка поддршка на 

производство,лабораториска 
опрема за испитување на 

готовите производ 

Пешо Инженеринг 
и Фонд за 

иновации и 
технолошки развој 

 
13.828.224,00 

денари 

13.828.224,00 

денари 

Пешо Инженеринг и 
Фонд за иновации и 

технолошки развој 

Пешо 

Инженеринг 

Набавена опрема за 
производство на 

бетон, полуприколки 
и друга опрема како 

логистичка поддршка 

на 
производство,лабора

ториска опрема за 

испитување на 
готовите производи 

 
 

1.4.2 

Промовирање на 

паметна 
специјализација во 

индустрии со 

потенцијал; 

 

       



 
 

 

 

1.4.3 

Воспоставување на 
механизам за редовна 

соработка помеѓу 
локалните институции, 

организациите за 

поддршка и Центарот 
за развој на 

Југоисточниот регион 

со локалните бизниси; 

 

       

1.4.4 

Поттикнување на 

инвестииците од 
страна на приватниот 
сектор во индустрии 

што имаат најголема 
продуктивност и 

создаваат додадена 

вредност; 

 

       

1.4.5 
Привлекување на 

инвестиции во ТИРЗ 
 

       

1.4.6 
Поддршка на извозно 

ориентираните 

претпријатија. 
 

       

Приоритет 1.5- Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од пандемијата ковид-19 

1.5.1 

Идентификување на 
секторите кои се 

најмногу погодени од 

пандемијата ковид-19; 

 

       

1.5.2 

Анализа на состојбите 

и потребите во бизнис 
заедницата во 
периодот на 

пандемијата ковид-19; 

 

       



 
 

 

 

1.5.3 

Искористување на 
програми за поддршка 

на секторите кои се 
најмногу погодени од 
пандемијата Ковид-19 

 

       

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2-Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион 

 
 

МЕРКА 
 

ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  
 

ФИНАНСИСКИ       
ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 2.1  Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на локално и регионално ниво; 

2.1.1 

 
 

Унапредување на 

просторното 
планирање; 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1.2 

Измена и 

дополнување на веќе 
постоечките и 

изработка на нови 

урбанистички 
планови; 

 

       

2.1.3 

Изработка на технички 
документации за 

локални и регионални 

инфраструктурни 
проекти; 

 

       

 
2.1.4 

Воведување и 

изработка на 
подземни катастри за 

постоечка патна 

инфраструктура, 
комунална 

инстраструктура и 

енергетска 
инфраструктура 

 

       



 
 

 

 

2.1.5 

Обезбедување 
еднаков пристап на 

жените и мажите до 
квалитетна 

инфраструктура( 

локални патишта, 
канализациска и 

електродистрибутивна 

мрежа 

 

       

Приоритет 2.2-Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура 

2.2.1 

Осовременување на 

постоечката и 
изградба на нова 

локална, регионална и 

магистрална патна 
инфраструктура 

 

       

2.2.2 

Подобрување на 

постоечката и 
поставување нова 

хоризонтална и 

вертикална 
сигнализација 

 

       

2.2.3 

Подобрување на 
безбедноста на 

патиштата и заштита 

на пешаците и другите 
ранливи категории 
како учесници во 

сообраќајот 

 

       

2.2.4 

Воспоставување 
услови за 

подобрување на 

железнички сообраќај 

 

       

2.2.5 

Ревитализација на 
полските патишта и 

подобрување на 
пристапот до 

земјоделските 

површини 

 

       



 
 

 

 

2.2.6 

Подобрување на 
автобускиот превоз 

помеѓу општините во 
рамки на регионот 

 

       

Приоритет 2.3- Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура 

2.3.1 

Подобрување на 
постоечките и 

изградба на нови 

водоснабдителни 
системи 

 

       

2.3.2 

Подобрување на 

постоечките и 
изградба на нови 

системи за собирање 

и третман на отпадни 
води 

 

       

2.3.3 

Подобрување на 
постоечките и 

изградба на нови 

системи за 
наводнување 

 

       

2.3.4 

Промовирање на ЈПП 

за искористување на 
хидро-енергетскиот 

потенцијал преку 

изградба на мали 
хидроцентрали 

 

       

2.3.5 

Изработка на техничка 
документација за 

изградба на систем за 

гасификација на ЈИ 
регион 

 

       

2.3.6 

Изградба на 
меѓусистемска гасна 

врска Петрич - 

Струмица 

 

       



 
 

 

 

2.3.7 

Изработка на техничка 
документација  и 

приклучување на 
примарни и 
секундарни 

енергетски водови 

 

       

2.3.8 

Подобрување на 
дигиталната 

поврзаност во 

регионот 

 

       

2.3.9 

Воведување на 
паметни (смарт) 

решенија во 
општините 

 

       

2.3.10 

Подобрување и 

заштита од 
елементарни 

непогоди 

 

       

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3– Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на 

населението во регионот 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 3.1 - Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд 

3.1.1 

 

Утврдување на 
потребите на 

деловните субјекти за 

работна сила 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

3.1.2 

Промоција на средно 
стручно образование 

и континуирано 
образование на 

возрасни; 

 

       

3.1.3 

Практична работа и 
вклучување на 

учениците во 
граѓанскиот и бизнис 

секторот; 

 

       

3.1.4 

Зајакнување на 
капацитетите во 

општините за развој 

на образованието; 

 

       

3.1.5 

Воспоставување на  

економско-социјални 
совети во општините и 

на ниво на регион. 

 

       

Приоритет 3.2- Социјална инклузија на ранливите категории 

3.2.1 
Организирање на 

социјални содржини 

за стари лица; 
 

       

3.2.2 

Вклучување на 

ранливите категории 
на пазарот на труд и 

поттикнување на 
социјално 

претприемништво 

 

       

3.2.3 
Поттикнување на 

социјално 
претприемништво; 

 

       

3.2.4 

Социјална инклузија 
на семејства 
корисници на 

социјална помош; 

 

       



 
 

 

 

3.2.5 

Подигнување на 
свеста за прифаќање 

и вклучување на 
маргинализираните 

групи 

 

       

Приоритет 3.3- Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова образовна и социјална инфраструктура  

3.3.1 

Подобрување и 
модернизација на 
веќе посточката 

училишна 
инфраструктура и 
изградба на нова; 

 

       

3.3.2 

Воведување на 
дигитални технологии 

и алатки во 

образованието и 
социјалните услуги; 

 

       

3.3.3 

Реконструкција, 

модернизација и 
изградба на 

инфраструктура и 

отворање на нови 
капацитети за 

згрижување на деца 

на предучилишна 
возраст; 

 

       

3.3.4 

Изградба на 
капацитети за 

згрижување на деца 

со посебни потреби; 

 

       

3.3.5 

Подобрување на 
постоечките и 

изградба на 
капацитети за 

згрижување на стари и 

изнемоштени лица 

 

       

3.3.6 

Подобрување на 

пристапноста до 
јавните објекти и 

јавниот транспорт за 

лица со попреченост 

 

       



 
 

 

 

во развојот; 

3.3.7 
Формирање на дневни 
центри за ранливите 

категории; 
 

       

3.3.8 

Формирање на 

засолништа за жртви 
на родово засновано 

насилство 

 

       

Приоритет 3.4- Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности 

3.4.1 
Формирање на 

мобилни сервис 
служби; 

 

       

3.4.2 

Обезбедување на 
услуги за помош и 

нега на стари лица, 

лица со попреченост и 
грижа за деца со 
посебни потреби; 

 

       

3.4.3 

Развивање и јакнење 
на 

вонинституционалнит
е форми на грижа за 
ранливите категории; 

 

       

3.4.4 
Формирање на 

регионален совет за 

социјална заштита; 
 

       

3.4.5 

Подготовка на 

регионален социјален 
план и општински 

социјални планови; 

 

       



 
 

 

 

3.4.6 

Зајакнување на 

човечките капацитети 
за обезбедување на 

социјални услуги 

 

       

Приоритет 3.5- Подобрување на здравствената состојба на населението 

3.5.1 
Опремување на 

објекти за примарна 
здравствена заштита; 

 

       

3.5.2 
Унапредување на 

примарната 

здравствена заштита; 
 

       

3.5.3 

Подобрување на 

здравствената 
заштита на ранливите 

категории; 

 

       

3.5.4 
Здравствени 

придобивки преку 

спортски активности; 
 

       

3.5.5 

Заштита на 

населението од 
елементарни 

непогоди, штетници и 

инсекти; 

 

       

3.5.6 
Згрижување на 

кучиња скитници 
 

       

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

подрачја 

Приоритет 4.1 - Модернизација и подобрување на конкурентноста на земјоделското производство и преработувачката 

индустрија; 



 
 

 

 

4.1.1 

Техничко – 
технолошки развој и 

воведување на 
иновативни практики 

за одржливо 

земјоделското 
производство; 

 

       

4.1.2 

Промоција и 
брендирање на 
земјоделските 

производи и 
преработки од 

регионот; 

 

       

4.1.3 

Стандардизација на 
земјоделското 
производство и 

преработките на 
храна; 

 

       

4.1.4 

Поттикнување на 

инвестиците во 
земјоделското 
производство и 

преработките на 
храна; 

Илијос ДП Дооел Гевгелија- 

Производство на рукола, бејби 
спанаќ, ајсберг 

 
 

Сопствени  
извори 

 
2.000.000,00 

евра 
2.000,000,00 евра  

Илијос ДП Дооел 

Гевгелија 

Изградени 
Оранжерии за 

произдовство на 

рукола и спанаќ, 6 
вработени со 

површина од 5 

хектари 

Хортена Богданци, 

Производство на конзервиран 
зеленчук и овошје 

Сопствени  

извори 
 

3.000.000,00 

евра 

3.000.000,00 

евра 
 

Хортена  

Богданци 

Конзервиран 
производ, 50 

вработени, 34 
хектари 

Млекара Вардарец 
Удово,општина Валандово 

Сопствени извори 
и АФПЗРР 

 
900.000,00  

евра 
900.000,00  

евра 
 

Млекара 
Вардарец Удово 

Производство на 
сирење и 

кашкавал, 20 

вработени 

ДПТУ Нет Плант Дооел 

Борисово- Производство на 
канабис 

Сопствени  
извори 

 
6.000.000,00 

евра 
6.000,000,00 

евра 
 

ДПТУ Нет Плант 
Дооел Борисово 

Оранжерии за 
одгледување на 

канабис 
6.825 м2 

20 вработени 



 
 

 

 

4.1.5 

Унапредување на 
знаењето и 

севкупниот човечки 
капитал во 

земјоделството; 

 

       

4.1.6 

Зајакнување на 
капацитетите за 

искористување на 
ИПАРД и 

националната 

програма за поддршка 
на земјоделството и 

рурален развој; 

 

       

4.1.7 
Подобрување на 

условите на зелените 

и сточните пазари; 
 

       

4.1.8 
Консолидација на 

земјоделското 
земјиште 

 

       

   Приоритет 4.2 - Диверзификција на економските активности во руралните средини; 

4.2.1 

Воспоставување на 
програми за 

финансиска и 

нефинансиска 
поддршка на 

деловните субјекти и 

самовработување во 
руралната економија; 

 

       

4.2.2 
Стимулирање на 
иновативноста во 

руралната економија; 
 

       

4.2.3 
Поттикнување на 

развојот на руралниот 
туризам; 

 

       



 
 

 

 

4.2.4 

Стимулирање на 

здружувањето во 
задруги и 

кооперативи; 

 

       

4.2.5 

Поттикнување на 
преработувачки 

капацитети на мали и 

средни селски 
стопанства чии 

сопственици се млади 

и жени; 

 

       

4.2.6 

Поттикнување на 
заштитата и 

управување со 
традиционалните, 

културните и 

природните вредности 
во руралните 

подрачја; 

 

       

4.2.7 

Зајакнување на 
капацитетите и 

вмрежување на ЛАГ-
овите. 

 

       

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

и специфични развојни потреби 

4.3.1 

Осовременување на 
сообраќајната 

инфраструктура во 
селата и подрачјата 

со специфични 

развојни потреби; 

 

       

4.3.2 

Подобрување на 

комуналната 
инфраструктура во 
селата и подрачјата 

со специфични 
развојни потреби; 

 

       



 
 

 

 

4.3.3 
Поддршка за обнова и 

развој на селата; 
 

       

4.3.4 

Подготовка на студии 
за развој на 

подрачјата со 

значителна 
депопулација. 

 

       

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

природните ресурси и енергетските потенцијали 

      Приоритет 5.1 - Оддржливо управување со животната средина и справување со климатските промени; 

5.1.1 

Воспоставување на 
регионален систем за 

мониторинг на 
емисија на загадувачи 

и емисија на 

стакленички гасови; 

 

       

5.1.2 
Намалување на 

загадувањето на 
воздухот; 

 

       

5.1.3 
Ремедијација на 

индустриски жешки 

точки; 
 

       

5.1.4 

Ублажување на 

ефектите од 
климатските промени 
со посебен фокус на 

земјоделството; 

 

       

5.1.5 
Намалување на 

загадувањето на 
почвата; 

 

       



 
 

 

 

5.1.6 

Зајакнување на 

капацитетите за 
одржливо управување 
со животната средина 

 

       

      Приоритет 5.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја 

5.2.1 
Валоризација на 

заштитени подрачја 
 

       

5.2.2 

Рехабилитација на 

деградирано земјиште 
на територијата на 

регионот 

 

       

5.2.3 
Заштита на 

флора,фауна и 

водните живеалишта 
 

       

5.2.4 
Заштита и 

обновување на 
шумите 

 

       

5.2.5 

Зајакнување на 
капацитетите за 

заштита на 

биодиверзитетот 

 

       

      Приоритет 5.3 - Промовирање на циркуларна и зелена економија 

5.3.1 

Воспоставување на 

регионален систем за 
интегрирано 

управување со 
отпадот 

 

       

5.3.2 

Подобрување и 
воведување на услуга 

за редовно собирање 
на отпадот во 

руралните населби 

 

       



 
 

 

 

5.3.3 
Санација и уредување 

на нестандардни и 
диви депонии 

 

       

5.3.4 

Селекција, 
рециклирање и 

повторна употреба на 

отпадот 

 

       

5.3.5 

Изработка на техничка 
документација и 

изведба на системи за 
производство на 

енергија од обновливи 

извори (сонце, ветер, 
биомаса) 

 

       

5.3.6 

Промовирање на 
енергетска 

ефикасност во јавни и 

приватни објекти 

 

       

5.3.7 

Зајакнување на 
капацитетите на сите 

чинители за 
циркуларна економија 
и отворање на зелени 

работни места 

 

       

5.3.8 
Спроведување на 

пилот проекти за 
зелена економија 

 

       

      Приоритет 5.4 -  Управување и заштита со водните ресурси 

5.4.1 
Рационално 

користење на водата 

за пиење 
 

       

5.4.2 
Рационално 

користење на водата 
за наводнување 

 

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 
Регулација и 

управување со речни 
текови 

 

       

5.4.4 

Воспоставување на 
систем на заштита и 

управување со 

подземните води 

 

       

5.4.5 

Подготовка на 

техничка 
документација за 
водни акумулации 

 

       



 
 

 

 

D.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА 

ГОДИНА 
 

БРОЈ И СОДРЖИНА НА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА 

 
 

МЕСЕЦ 

 
СООПШТЕНИЈА                 ЗА 

ЈАВНОСТ 

 
ПРЕС    

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
ОБЈАВИ НА                           
МЕДИУМИТЕ 

ИЗЈАВИ ЗА                
МЕДИУМИТЕ 

 
ГОСТУВАЊА НА 

МЕДИУМИТЕ 

 
ОБЈАВИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 

 

Facebook Instagram Twitter YouTube 

 1.Зајакнати капацитети на 4 
дневни центри за лица со 
попреченост 

 
2.Информативен водич со добри 
практикиза климатски промени 

 
3.Усвоени Финансискиот план за 
работа на ЦРЈИПР и Акциониот 

план за спроведување на 
Програмата 

 

 

        

јануари 
 
 
 

февруари 
 

1.Одржана дваесет и петтата 
(XXV) седница на Советот за 

развој на Југоисточниот плански 
регион 

 

2.Бизнис Центарот во поддршка 
на МСП од регионот за 
користење на средства од 

Фондот за иновации и 
технолошки развој 

 

3.Kонкурс за ангажирање на еден 
проектен координатор роект 
Прекугранична соработка во 

справување со шумски пожари 
 
4.Мостот што ги поврзува селата 

Просениково и Сарај е во завршна 
фаза на изградба 

 1.Центарот за развој 
на Југоисточниот 

плански регион 
распиша  оглас за 
вработување на еден 

проектен координатор 
за потребите на 
проектот 

,,Прекугранична 
соработка во 
справување со 

шумски пожари” 

      

https://southeast.mk/2021/01/04/%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/01/04/%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/01/04/%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/01/12/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/01/12/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/01/14/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/01/14/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/01/14/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/01/14/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/02/03/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxv-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://southeast.mk/2021/02/03/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxv-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://southeast.mk/2021/02/03/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxv-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://southeast.mk/2021/02/03/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxv-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://southeast.mk/2021/02/15/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf-%d0%be%d0%b4-%d1%80/
https://southeast.mk/2021/02/15/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf-%d0%be%d0%b4-%d1%80/
https://southeast.mk/2021/02/15/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf-%d0%be%d0%b4-%d1%80/
https://southeast.mk/2021/02/15/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf-%d0%be%d0%b4-%d1%80/
https://southeast.mk/2021/02/15/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf-%d0%be%d0%b4-%d1%80/
https://southeast.mk/2021/02/19/k%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/02/19/k%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/02/19/k%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/02/19/k%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd/
https://southeast.mk/2021/02/25/%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%88%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/02/25/%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%88%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/02/25/%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%88%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/
https://radovisnews.mk/2021/02/%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80/


 
 

 

 

март 

 1.Отпочнување на 
проект 3F 

1.Пожарникарите од 

Струмица, Гевгелија, 

Радовиш и Валандово 

ќе добијат опрема за 

справување со 

шумски пожари 

2.Против пожарните 
единици од Југоистокот 
ќе добијата нова 

опрема за гаснење 

шумски пожари 

3.Пожарникарите од 
Југоистокот ќе добијат 
нова опрема за гаснење 

шумски пожари 

4.Ќе се опремуваат 

противпожарните 

едници во Југоистокот 

5.Команден центар во 

РЦУК Струмица преку 

прекуграничниот проект 

ХЕЛП 

   

 

 

 

 

 

 

 

април 

1.Отпочнување на проект 

 

2.Започнува третирањето против 
ларвицидни и возрасни комарци 
во општините од Југоисточниот 

плански регион 
 
3.Усвоена Програмата за развој 

на Југоисточниот плански регион 
за период од 2021 – 2026 година 
 

4.ФИТР со нов јавен повик – 
СТАРТАПУВАЈ 3 

 1. Освен опрема за 
пожарникарите во 
Југоистокот, ЦРЈПР ќе 

набавува и 
противпожарни 
возила за Гевгелија и 

Струмица 

 
2.Прво прскање 
против комарци 

      

https://southeast.mk/2021/03/16/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/03/16/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8/
https://drnka.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://drnka.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://drnka.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://drnka.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://drnka.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://drnka.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://jugoinfo.mk/protiv-pozharnite-ediniczi-od-jugoistokot-ke-dobijata-nova-oprema-za-gasnene-shumski-pozhari/
https://jugoinfo.mk/protiv-pozharnite-ediniczi-od-jugoistokot-ke-dobijata-nova-oprema-za-gasnene-shumski-pozhari/
https://jugoinfo.mk/protiv-pozharnite-ediniczi-od-jugoistokot-ke-dobijata-nova-oprema-za-gasnene-shumski-pozhari/
https://jugoinfo.mk/protiv-pozharnite-ediniczi-od-jugoistokot-ke-dobijata-nova-oprema-za-gasnene-shumski-pozhari/
https://jugoinfo.mk/protiv-pozharnite-ediniczi-od-jugoistokot-ke-dobijata-nova-oprema-za-gasnene-shumski-pozhari/
https://mia.mk/pozharnikarite-od-ugoistokot-e-dobi-at-nova-oprema-za-gasne-e-shumski-pozhari/
https://mia.mk/pozharnikarite-od-ugoistokot-e-dobi-at-nova-oprema-za-gasne-e-shumski-pozhari/
https://mia.mk/pozharnikarite-od-ugoistokot-e-dobi-at-nova-oprema-za-gasne-e-shumski-pozhari/
https://mia.mk/pozharnikarite-od-ugoistokot-e-dobi-at-nova-oprema-za-gasne-e-shumski-pozhari/
https://www.kanalvis.com/ke-se-opremuvaat/
https://www.kanalvis.com/ke-se-opremuvaat/
https://www.kanalvis.com/ke-se-opremuvaat/
https://opserver.mk/makedonija/opstini/komanden-centar-vo-rcuk-strumica-preku-prekugranichniot-proekt-help/
https://opserver.mk/makedonija/opstini/komanden-centar-vo-rcuk-strumica-preku-prekugranichniot-proekt-help/
https://opserver.mk/makedonija/opstini/komanden-centar-vo-rcuk-strumica-preku-prekugranichniot-proekt-help/
https://opserver.mk/makedonija/opstini/komanden-centar-vo-rcuk-strumica-preku-prekugranichniot-proekt-help/
https://www.youtube.com/watch?v=C3q29j7ErOc&t=3s
https://southeast.mk/2021/04/15/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%86/
https://southeast.mk/2021/04/15/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%86/
https://southeast.mk/2021/04/15/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%86/
https://southeast.mk/2021/04/15/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%86/
https://southeast.mk/2021/04/20/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/04/20/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/04/20/%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b8/
https://southeast.mk/2021/04/29/%d1%84%d0%b8%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf/
https://southeast.mk/2021/04/29/%d1%84%d0%b8%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
https://drnka.mk/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83%d0%b3%d0%be-2/
http://opstinavasilevo.gov.mk/?p=9130
http://opstinavasilevo.gov.mk/?p=9130


 
 

 

 

мај 

1.Известување за проект 3F 
 

2.Заврши асфалтирањето на 
локален пат Зубово – спој со 
пат Ново Село -Мокриево 

 
4.Промоција на социјално 
инклузивни проекти 

финансирани од Швајцарската 
Агенција за развој и соработка 
и Министерството за локална 

самоуправа 
 
5.Второ прскање против 

ларвициди по земјен пат во 
општините во Југоисточниот 
регион 

 
6.Oдржан четвртиот работен 
состанок во рамки на проектот 

“COMBINE2PROTECT” 
 
7.Апликација за менторска 

поддршка за новоосновани 
старт ап и спин оф компании 
кои ќе аплицираат преку 

новиот повик на ФИТР 
„Стартапувај 3“ 

 1. ДОНАЦИЈА ЗА 
ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР –

ПОРАКА 

 

      

https://southeast.mk/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0/
https://southeast.mk/2021/05/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d1%82-%d0%b7/
https://southeast.mk/2021/05/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d1%82-%d0%b7/
https://southeast.mk/2021/05/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d1%82-%d0%b7/
https://southeast.mk/2021/05/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/05/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/05/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/05/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/05/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
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јуни 

 
 

1.Објавен јавен оглас за ангажман 
на нововработен во Регионалната 

канцеларија за социјално 
претприемништво во ЈИПР, во 
рамки на проектот  проект  

„Поддршка на социјални 
претпријатија“ 
 

2.Запознавање на јавноста и 
граѓаните дека Центарот за развој 
на Југоисточниот плански регион 

ќе дејствува и како Регионална 
канцеларија за поддршка на 
социјалните претпријатија 

 
3.Прво прскање против возрасни 
комарци по земјен пат во 

општините во Југоисточниот 
плански регион 
 

4.Конкурс за ангажирање на 1 
(еден) Проектен Асистент за 
Регионалната Канцеларија за 

сцоијално претприемништво 
 
5.Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион 
избран за Регионална канцеларија 
за социјално претприемништво 

 
6.Одржана дваесет и осмата 
седница (XXVIII) на Советот за 

развој на Југоисточниот плански 
регион 

 1.Објава на Југоинфо за 

започнување нов проект  

„Поддршка на социјални 

претпријатија“ 

 

2.Делегација од 

Сандански, Бугарија 
партнер во проектот за 
регулација на речното 

корито на Сушица, во 
посета на Радовиш 

  1.Запознавањ
е на јавноста 

и граѓаните 
што е 
социјално 

претпријатие 
и каква е 
улогата на 

Регионалната 
канцеларија 
за поддршка 

на 
социјалните 
претпријатија. 
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1.Второ прскање против 
возрасни комарци по земјен 

пат во општините во 
Југоисточниот плански регион 
 

2.Отворена работилница за 
подигнување на свеста за 
климатски промени на река 

Сушица во Радовиш 
 
3.Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион 
домаќин на дводневен 
состанок за размена на 

експертиза на тема 
биодиверзитет 
 

4.Повик за проекти за 
меѓуопштинска соработка 
 

5.Центарот со нови средства за 
2021 година за санација на 
полски патишта 

 
6.Трето прскање против 
возрасни комарци по земјен 

пат во општините во 
Југоисточниот плански регион 

 1.Објавен Тендер за 

организација на 

настани по проект 

„Прекугранична 

соработка во 

справување со шумски 

пожари“ 

2.Објавен Тендер за 

организација на 

настани по проект 

„Прекугранична 

соработка во 

справување со шумски 

пожари“ 

3. Обезбедени се пари 
за санација на полски 

патишта во општините 
Богданци, Гевгелија, 
Валандово и Струмица 

 

4.Трето прскање против 

возрасни комарци 
 
5. Промотивен настан 

за подигнување на 
свеста за климатски 
промени и заштита од 

поплави се одржа во 
Радовиш 

 

  1.Промоција на 
улогата на 

Регионалната 
канцеларија и 
промоција на 

активностите што се 
спроведува во 
рамките на проектот 

„Поддршка на 
социјални 
претпријатија“ 

 
2.Промоција на 
Прашалник за 

проценка на 
развојните 
потенцијали и 

финансиските 
потреби на 
социјалните 

претпријатија 
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https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/Regional-Social-Point-in-South-East-planning-region-111914157800601/?notif_t=page_fan&notif_id=1628065589509939&ref=m_notif
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112112087780808&id=111914157800601&__tn__=%2As%2As-R


 
 

 

 

август 

1.Подготвен информативен 
образец за македонски и 

англиски јазик за промоција на 
улогата на Регионалната 
канцеларија во ЈИПР. 

 
2.Одржана дваесет и 
деветтата(XXIX) Седница на 

Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион 
 

3.Во пресрет на одржувањето на 
пилот акциите одржан состанок 
на проектниот тим во рамките на 

проектот „ХЕЛП“ 
 
 

 
 

    1.Промоција на 

целните групи кои ги 

покрива 

Регионалната 

Канцеларија за 

социјално 

претприемништво во 

ЈИПР 

2.Промоција на 

целните групи со кои 

работи 

Канцеларијата за 

социјално 

претприемништво во 

ЈИПР 

3. Промоција на 

активностите во 

рамките на 

Регионалната 

Канцеларија за 

социјално 

претприемништво во 

ЈИПР 

 

   

https://southeast.mk/en/portfolio/regional-social-point-in-the-south-east-planning-region/
https://southeast.mk/en/portfolio/regional-social-point-in-the-south-east-planning-region/
https://southeast.mk/en/portfolio/regional-social-point-in-the-south-east-planning-region/
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https://southeast.mk/en/portfolio/regional-social-point-in-the-south-east-planning-region/
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https://southeast.mk/2021/08/19/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0xxix-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/
https://southeast.mk/2021/08/25/%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86/
https://southeast.mk/2021/08/25/%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86/
https://southeast.mk/2021/08/25/%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86/
https://southeast.mk/2021/08/25/%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86/
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/120851210240229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/a.112111011114249/121182973540386/?type=3&theater


 
 

 

 

септември 

1.Прв состанок на тимот по 

проектот „Прекугранична 
соработка во справување со 

шумски пожари“ одржан во 
Благоевград, Република Бугарија 

 
2.Одржана триесеттата (XXX) 

Седница на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион 
 

3.Пилот акција „Беласица 2021“ 
на тема пожар спроведена во 
рамки на проектот „ХЕЛП“ 

 
4.ПРИЗНАНИЕ НА ЦЕНТАРОТ 
ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР ЗА 

ИНТЕНЗИВНА СОРАБОТКА СО 
БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА И 
АКАДЕМИЈАТА НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО ВО 2020 
ГОДИНА 

 

5.Одржана прва прес 
конференција во рамките на 
проектот „Прекугранична 

соработка во справување со 
шумски пожари“ 

1. Одржана прва 

прес конференција 

во рамките на 

проектот 

„Прекугранична 

соработка во 

справување со 

шумски пожари“ 

 

1.Промоција на 

активностите во 

рамките на 

Регионалната 

канцеларија за 

социјално 

претприемништво во 

ЈИПР преку 

официјалната веб-

страница на Црвен 

крст Струмица. 

 

2.Прв состанок на 

тимот по проектот 

„Прекугранична 

соработка во 

справување со 

шумски пожари“ 

одржан во 

Благоевград, 

Република Бугарија 

3.Со европски проект ќе 

се набавува опрема за 

пожарникарите од 

Југоистокот за гаснење 

шумски пожари 

4.Пожарникарите од 

Југоистокот ќе добијат 

комплетна опрема за 

гаснење  шумски 

пожари 

5.Пожарникарите од 

Струмица, Гевгелија, 

Радовиш и Валандово ќе 

добијат униформи и 

опрема за гасење шумски 

пожари 

6.За пожарникарите од 
Југоистокот ќе се 
набавува облека и 

опрема за шумски пожари 

7. За пожарникарите од 
Југоистокот ќе се 

набавува облека и 

опрема за шумски пожари 

8.На симулиран пожар се 
тестира брзина на 

гаснење 

9.Справување со голем 
пожар – пилот вежба 

  1.Промоција на 
активностите во 

рамките на 
Регионалата 
канцеларија за 

социјално 
претприемништво 
во ЈИПР 

 
2.Промоција на 
активностите во 

рамките на 
Регионалата 
канцеларија за 

социјално 
претприемништво 
во ЈИПР 

 
3.Промоција на 
активностите во 

рамките на 
Регионалата 
канцеларија за 

социјално 
претприемништво 
во ЈИПР 

 
4.Промоција на 
активностите во 

рамките на 
Регионалата 
канцеларија за 

социјално 
претприемништво 
во ЈИПР 

 

 

  
 

 

 

 

1.Симулиран 

пожар на 

Беласица 

 

https://southeast.mk/2021/09/03/%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/09/03/%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/09/03/%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/09/03/%d0%bf%d1%80%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80/
https://southeast.mk/2021/09/07/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxx-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/
https://southeast.mk/2021/09/07/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxx-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/
https://southeast.mk/2021/09/07/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-xxx-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/
https://southeast.mk/2021/09/09/%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%86%d0%b0-2021-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6/
https://southeast.mk/2021/09/09/%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%86%d0%b0-2021-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6/
https://southeast.mk/2021/09/09/%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%86%d0%b0-2021-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6/
https://southeast.mk/2021/09/14/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d0%b8%d0%bf/
https://southeast.mk/2021/09/14/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d0%b8%d0%bf/
https://southeast.mk/2021/09/14/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d0%b8%d0%bf/
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https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132187735773243/132187552439928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132187735773243/132187552439928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132187735773243/132187552439928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.132842615707755/132842435707773/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=BahAj5nOi1E
https://www.youtube.com/watch?v=BahAj5nOi1E
https://www.youtube.com/watch?v=BahAj5nOi1E


 
 

 

 

октомври 

1.Успешна имплементација на 
проектот ХЕЛП 

 
2.ЦРЈИПР ДОБИТНИК НА 
НАГРАДАТА „STVARATELJI ZA 

STOLJECA„ 
 
3.Со одржувањето на инфо денот 

Центарот за развој на ЈИПР ја 
означи успешната имплементација 
на проектот „ХЕЛП“ 

 1.Промоција на 

активностите во 

рамките на 

Регионалната 

канцеларија за 

социјално 

претприемништво во 

ЈИПР преку 

официјалната веб-

страница на Црвен крст 

Струмица 

2.Успешно 
имплементиран 
проектот ХЕЛП 

 
3.Центар за 
хуманитарна помош од 
непогоди 

 
4.Успешна 
имплементација на 

проектот ХЕЛП 
 
5.Команден центар во 

ЈИПР за справување со 
кризи 
 

6.Центарот за развој на 
Југоистокот во Хрватска 
го доби признанието 

„Stvaratelji za Stoljeca“ за 
развој на 
претпримништвото во 

Европа 

1.Презентирани 

резултатите од проектот 

ХЕЛП 

 
 

 1.Промоција на 

платформата 

eCrowd преку 

Фејсбук страницата 

на Регионалната 

канцеларија за 

социјално 

претприемништво 

2.Промоција на 

активностите во 

рамките на 

Регионалната 

канцеларија за 

социјално 

претприемништво во 

ЈИПР 

 

1.Успешна 
имплемен

тација на 
проектот 
ХЕЛП 

 

 

  

https://southeast.mk/2021/10/27/%d1%81%d0%be-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82/
https://southeast.mk/2021/10/27/%d1%81%d0%be-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82/
https://southeast.mk/2021/10/25/%d1%86%d1%80%d1%98%d0%b8%d0%bf%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-stvaratelji-za-stoljeca/
https://southeast.mk/2021/10/25/%d1%86%d1%80%d1%98%d0%b8%d0%bf%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-stvaratelji-za-stoljeca/
https://southeast.mk/2021/10/25/%d1%86%d1%80%d1%98%d0%b8%d0%bf%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-stvaratelji-za-stoljeca/
https://southeast.mk/2021/10/27/%d1%81%d0%be-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82/
https://southeast.mk/2021/10/27/%d1%81%d0%be-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82/
https://southeast.mk/2021/10/27/%d1%81%d0%be-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82/
https://www.crvenkrst-strumica.org.mk/pretstavnici-na-crven-krst-strumica-uchestvuvaa-na-sredbata-za-poddrshka-na-socijalnoto-pretpriemnishtvo/
https://www.crvenkrst-strumica.org.mk/pretstavnici-na-crven-krst-strumica-uchestvuvaa-na-sredbata-za-poddrshka-na-socijalnoto-pretpriemnishtvo/
https://www.crvenkrst-strumica.org.mk/pretstavnici-na-crven-krst-strumica-uchestvuvaa-na-sredbata-za-poddrshka-na-socijalnoto-pretpriemnishtvo/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/2.https:/mia.mk/Ñ�Ñ�Ð¿ÐµÑ�Ð½Ð¾-Ðµ-Ð¸Ð¼Ð¿Ð
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/2.https:/mia.mk/Ñ�Ñ�Ð¿ÐµÑ�Ð½Ð¾-Ðµ-Ð¸Ð¼Ð¿Ð
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/2.https:/mia.mk/Ñ�Ñ�Ð¿ÐµÑ�Ð½Ð¾-Ðµ-Ð¸Ð¼Ð¿Ð
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/3.https:/www.crvenkrst-strumica.org.mk/pretstavnici-na-crven-krst-strumica-uchestvuvaa-na-info-den-za-proektot-integriran-operativen-centar-za-humanitarna-pomosh-help/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/3.https:/www.crvenkrst-strumica.org.mk/pretstavnici-na-crven-krst-strumica-uchestvuvaa-na-info-den-za-proektot-integriran-operativen-centar-za-humanitarna-pomosh-help/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/3.https:/www.crvenkrst-strumica.org.mk/pretstavnici-na-crven-krst-strumica-uchestvuvaa-na-info-den-za-proektot-integriran-operativen-centar-za-humanitarna-pomosh-help/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/6.%09https:/jugoinfo.mk/so-odrzhuvaneto-na-info-denot-centarot-za-razvoj-na-jipr-ja-oznachi-uspeshnata-implementaczija-na-proektot-help/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/6.%09https:/jugoinfo.mk/so-odrzhuvaneto-na-info-denot-centarot-za-razvoj-na-jipr-ja-oznachi-uspeshnata-implementaczija-na-proektot-help/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/6.%09https:/jugoinfo.mk/so-odrzhuvaneto-na-info-denot-centarot-za-razvoj-na-jipr-ja-oznachi-uspeshnata-implementaczija-na-proektot-help/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/7.https:/www.kanalvis.com/ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¸Ð¾Ñ�-Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ð°Ñ�-Ð·Ð°-Ñ�Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ñ�Ð²Ð°Ñ�Ðµ-Ñ�Ð¾-ÐºÑ�/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/7.https:/www.kanalvis.com/ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¸Ð¾Ñ�-Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ð°Ñ�-Ð·Ð°-Ñ�Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ñ�Ð²Ð°Ñ�Ðµ-Ñ�Ð¾-ÐºÑ�/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/7.https:/www.kanalvis.com/ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¸Ð¾Ñ�-Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ð°Ñ�-Ð·Ð°-Ñ�Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ñ�Ð²Ð°Ñ�Ðµ-Ñ�Ð¾-ÐºÑ�/
https://drnka.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D1%85/?fbclid=IwAR2qBPkorqEZ3WI1V6FqzkLS7IbyGNBLWE0UVIwYYjl_BOLu6vHuKRmbsko
https://drnka.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D1%85/?fbclid=IwAR2qBPkorqEZ3WI1V6FqzkLS7IbyGNBLWE0UVIwYYjl_BOLu6vHuKRmbsko
https://drnka.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D1%85/?fbclid=IwAR2qBPkorqEZ3WI1V6FqzkLS7IbyGNBLWE0UVIwYYjl_BOLu6vHuKRmbsko
https://drnka.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D1%85/?fbclid=IwAR2qBPkorqEZ3WI1V6FqzkLS7IbyGNBLWE0UVIwYYjl_BOLu6vHuKRmbsko
https://drnka.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D1%85/?fbclid=IwAR2qBPkorqEZ3WI1V6FqzkLS7IbyGNBLWE0UVIwYYjl_BOLu6vHuKRmbsko
https://drnka.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D1%85/?fbclid=IwAR2qBPkorqEZ3WI1V6FqzkLS7IbyGNBLWE0UVIwYYjl_BOLu6vHuKRmbsko
https://www.youtube.com/watch?v=fWR2m6_DQgM
https://www.youtube.com/watch?v=fWR2m6_DQgM
https://www.youtube.com/watch?v=fWR2m6_DQgM
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.153699703622046/153699446955405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/111914157800601/photos/pcb.154420520216631/154420330216650/?type=3&theater
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/5.%09https:/www.facebook.com/259936474032099/posts/6946403302052016/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/5.%09https:/www.facebook.com/259936474032099/posts/6946403302052016/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/5.%09https:/www.facebook.com/259936474032099/posts/6946403302052016/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/5.%09https:/www.facebook.com/259936474032099/posts/6946403302052016/
file:///D:/Mima/Godishen%20Izveshtaj%20CRJIPR/2021/5.%09https:/www.facebook.com/259936474032099/posts/6946403302052016/


 
 

 

 

ноември 

1.Објавен Тендер за набавка на 

опрема за гаснење пожари 

2.Одржана дводневна 

работилница 

3.ОТВОРЕН ПРВИОТ ЦЕНТАР 

ЗА ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И ОДРЖАН 

ПРВИОТ САЕМ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

4.Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион 

доби нов Претседател 

5.ОДРЖАНА II (ВТОРАТА) 

СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 

6.Одржана дводневна 

работилница по проект 

„Прекугранична соработка во 

справување со шумски пожари“ 

 

1.Новите одела за 

гаснење шумски 

пожари, пожарникарите 

од Југоистокот ќе ги 

добијат напролет 

2. Распишан тендерот 

за набавка на нови 

униформи за 

пожарникарите од 

Југоистокот 
3.Со форимирање на 

мрежа, Северна 

Македонија и Бугарија 

заеднички и 

координирано ќе се 

справуваат со шумски 

пожари 

4. Формирана 

партнерска мрежа со 

Бугарија за справување 

со шумски пожари во 

прекуграничен регион 

5.Гевгелискиот 

градоначалник Андон 

Сарамандов избран за 

Претседател на 

Југоисточниот плански 

регион 

6.СТАРТУВААТ 

РЕГИОНАЛНИТЕ 

САЕМИ ЗА 

СОЦИЈАЛНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

7. Одржана 

конститутивната 
седница на советот за 
развој 

 
8. Градоначалникот 
Андонов на Седница на 

ЦРЈИПР 
 

 1. Гостување на Тв Вис 

(Видео) 

 

1.Промоција на 
настанот Како го 

мериме развојот и 
влијанието на 
социјалното 

претприемништво. 
Алатки, пракса, 
иднина 

организирана во 
рамките на 
Неделата на 

претприемништвото 
 
2.Промоција на 

активностите во 
рамките на 
Регионалниот 

социјален пункт во 
Југоисточниот 
плански регион 

 
3.Промоција на 
настанот 

Национален 
социјален саем 
организиран во 

Скопје 
 
4.Промоција на 

инфо сесијата со 
претставници на 
универзитетите и 

средните училишта 
од регионот за 
запознавање со 

канцеларијата за 
претприемништво 
 

5.Најава на 
Регионалниот 
социјален саем 

организиран во 
Струмица 

  1. Изјава за 
медиуми од 

работилницa 

http://www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders/tender-procedure-supply-equipment-firefighting-4-lots-1
http://www.ipa-cbc-007.eu/public-tenders/tender-procedure-supply-equipment-firefighting-4-lots-1
https://southeast.mk/2021/11/30/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be/
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декември 

1.Oдржан првиот Регионален 
саем на социјални претпријатија 

од Југоисточниот плански регион 
 
2.Јавен повик за избор на член 

во Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион – 
претставник од здруженијата 

 
3.Започнаа градежните 
активности за уредување и 

санација на полски патишта во 
Југоисточниот регион 
 

4.ОДРЖАНА III (ТРЕТАТА) 
СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
5.Втор состанок на тимот на 

проектот за „Прекугранична 
соработка во справување со 
шумски пожари„ 

 
6.СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 

7.ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ОД 
ПРОГРАМАТА ЗА РРР 

 
8.Покана за состанок до 
здруженијата кои се пријавиле по 

Јавниот повик за избор на член – 
претставник од здруженијата во 
Советот за развој на ЈИПР 

 
9.Формиран Совет за социјална 
заштита на Југоисточниот 

плански регион 
 
10.Избран член – претставник од 

здруженијата во Советот за 
развој на Југоисточниот плански 
регион 

 1. Распишан Јавен 
повик за избор на член 

во Советот за развој на 
Југоисточниот плански 
регион од редовите на 

граѓански здруженија 

 
2.Втора седница на 
советот за развој на 

југоисточниот плански 
регион 
 

3. Прв Регионален 
саем на социјалните 
претпријатија од 

Југоисточниот регион 
 
4. прв регионален саем 

за социјално 
претприемништво во 
југоисточниот регион 

 
5. регионален саем за 
социјално 

претприемништво во 
југоисточниот регион 
 

 
6. Гевгелискиот 
градоначалник Андон 

Сарамандов избран за 
Претседател на 
Југоисточниот плански 

регион 
 

1. Прв регионален саем 
на СП 

 

 1.Промоција на 
активностите на 

Регионалниот 
социјален саем во 
Струмица преку 

официјалната веб-
страница на 
општина Струмица 

 
2.Промоција преку 
Фејсбук страницата 

– Регионален 
социјален пункт во 
Југоисточниот 

плански регион на 
изложувачите од 
Југоисточниот 

плански регион на 
Регионален 
социјален саем во 

Струмица. 

   

 
вкупно 
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Анекс 

 

Извештај за финансиското работење на Центарот за развој на планскиот регион 

 
Тука се приложува интегралниот Извештај за финансиското работење, кој претставува составен дел од Годишниот извештај,согласно 
член 32 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој.  
 

Годишен финансиски извештај за 2021 

 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој, Центарот доставува на усвојување Извештај за 

финансиското работење, кој претставува составен дел од Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на планскиот 

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 2021 година и  

2. Завршните сметки од проекти за 2021 година и тоа за:  

 Проект „Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени 

подрачја – COMBINE2PROTECT“; 

 Проект „Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP“; 

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

 Проект „Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој - фаза 1“; 

 Проект „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“. 

 



 
 

 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

Основна сметка: 880006123978915 

EДБ: 400027008505268 

ЕМБС: 6396704 

 

Ред. 
Бр. 

Приходи 2021 

1 
Пренесен вишок на приходи од предходни 
години (почетно салдо) 

17.795.127,00 

2 
Трансфер на средства од општините за 
кофинансирање на проекти и активности 

12.566.916,00 

3 
Трансфер на средства од општините за 
прскање против комарци 

3.644.806,00 

4 
Трансфер на средства од општините за 
тековно работење на ЦРЈИПР 

1.414.981,00 

5 
Трансфер на средства од општините за 
менаџирање на проекти од БРР 

1.104.226,00 

6 
Трансфер на средства од МЛС за тековно 
работење на ЦРЈИПР 

1.235.000,00 

7 
Трансфер на средства од Биро за регионален 
развој 

30.552.141,00 

8 Трансфер на средства од АФПЗРР 14.899.342,00 

9 Трансфер на средства од МЖСПП 350.000,00 



 
 

 

 

10 Приходи од менаџирање на проект 785-Е4 210.904,00 

11 Приходи од менаџирање на проект 785-Д0 807.112,00 

12 Приходи од менаџирање на проект 785-Ф9 99.101,00 

13 
Приходи од  Регионална Канцеларија за 
социјално претприемништво во Југоисточен 
регион 

208.530,00 

14 Приходи од поврат на позајмици 11.510.079,00 

15 Останати приходи 217.892,00 

  ВКУПНО 96.616.157,00 

 

 

Ред. 
Бр. 

Расходи 2021 

 
1 

Бруто плати и надоместоци 2.783.320,00 

 
1.1 

Основни плати и надоместоци 2.003.988,00 

 
1.2 

Придонеси за социјално осигурување 779.332,00 

 
2 

Комунални услуги  403.096,00 

 
2.1 

Струја, вода 154.019,00 

 
2.2 

Поштенски трошоци 29.474,00 

 
2.3 

Телефон, интернет, курирски услуги 128.229,00 



 
 

 

 

 
2.4 

Горива и масла 74.282,00 

 
2.5 

Регистрација на моторни возила 17.092,00 

3 
Патни и дневни расходи во земјата и 
странство 

9.790,00 

 
3.1 

Патни трошоци 5.116,00 

 
3.2 

Дневници за патување во странство 4.674,00 

 
4 

Ситен инвентар и материјали 108.987,00 

 
4.1 

Канцелариски материјал, списанија, весници и др. 
изданија 

7.096,00 

 
4.2 

Други административни материјали 970,00 

 
4.3 

Прехранбени продукти 29.643,00 

 
4.4 

Средства за одржување хигиена 21.979,00 

 
4.5 

Ситен инвентар и други материјали 49.299,00 

5 
Поправки и тековно одржување (комарци, 
сервисирање на возила, хардвер и 
софтвер) 

4.229.044,00 

 
5.1 

Поправки и сервисирање на возила 89.930,00 

 
5.2 

Третирање за заштита од комарци 4.036.206,00 

 
5.3 

Одржување на хардвер и софтвер 102.908,00 



 
 

 

 

6 
Договорни услуги (урбанистички планови, 
семинари и обуки, консултански услуги, 
книговотствени услуги и друго) 

1.649.064,00 

 
6.1 

Осигурување на возила, автоодговорност 53.766,00 

 
6.2 

Финансиски услуги, книговодство 182.377,00 

 
6.3 

Поврат на заштедени средства од проекти до 
министерства 

623.512,00 

 
6.4 

Здравствени услуги 24.600,00 

 
6.5 

Изработка на просторни и урбанистички планови 297.624,00 

 
6.6 

Семинари и обуки, консултантски услуги 89.077,00 

 
6.7 

Други договорни услуги 360.302,00 

 
6.8 

Персонален данок по договорни услуги 17.806,00 

7 
Други тековни расходи (позајмици за 
проектните сметки) 

6.346.675,00 

 
7.1 

Репрезентација 61.612,00 

 
7.2 

Објавување огласи 56.637,00 

 
7.3 

Пренос на средства на проектни сметки, учество од 
проектни партнери 

5.918.925,00 

 
7.4 

Позајмици на проектни сметки 309.501,00 

 
8 

Привремени вработувања 407.995,00 



 
 

 

 

 
9 

Градежни објекти (проект Енергетска 
ефикасност) 

350.000,00 

10 
Други градежни објекти (проекти 
финансирани до разни донатори) 

42.113.899,00 

 
11 

Купување на моторно возило 1.180.000,00 

  ВКУПНО 59.581.870,00 

  
Пренесен вишок на приходи во наредната 
година 

37.034.287,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 2021 

1 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 

(почетно салдо) 
44.876,00 

2 Трансфер на средства од INTERREG IPA MK-GR 5.457.710,00 

3 Трансфер на средства од национално кофинансирање 963.769,00 

  ВКУПНО 6.466.355,00 

 

Ред. 

Бр. 
Расходи 2021 

1 Реализирани проектни активности 732.230,00 

2 Враќање на позајмица на ЦРЈИПР 4.063.769,00 

3 
Трансфер на средства до партнерот Државен 

инспекторат за животна средина (ПП3) 
1.355.450,00 

  ВКУПНО 6.151.449,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 314.906,00 



 
 

 

 

 

ПРОЕКТ: Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP 

Сметка: 8800061239785C5 

ЕДБ 4080018121865 

 

Ред. 

Бр. 
Приходи 2021 

1 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 

(почетно салдо) 
942,00 

2 Трансфер на средства од INTERREG IPA MK-GR 5.472.748,00 

3 Трансфер на средства од национално кофинансирање 1.865.446,00 

  ВКУПНО 7.339.136,00 

   Ред. 

Бр. 
Расходи 2021 

1 Реализирани проектни активности 473.318,00 

2 Поврат на средства кон ЦРЈИПР 6.819.136,00 

  ВКУПНО 7.292.454,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 46.682,00 

 



 
 

 

 

ПРОЕКТ: Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и 

Радовиш 

Сметка: 8800061239785E4 

ЕДБ 4080019129053 

Ред. 

Бр. 
Приходи 2021 

1 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 

(почетно салдо) 
45.752,00 

2 Трансфер на средства од национално кофинансирање 873.048,00 

3 Трансфер на средства од о. Радовиш 5.892.385,00 

4 Трансфер на средства од INTERREG IPA MK-BG 4.925.705,00 

5 Трансфер на погрешно уплатени средства 9.501,00 

  ВКУПНО 11.746.391,00 

   Ред. 

Бр. 
Расходи 2021 

1 Реализирани проектни активности 11.746.391,00 

  ВКУПНО 11.746.391,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 0,00 

 



 
 

 

 

ПРОЕКТ:Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза 

Сметка: 8800061239785Д0 

ЕДБ 4080017120601 

 

Ред. 

Бр. 
Приходи 2021 

1 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 

(почетно салдо) 
1.392.237,00 

2 Трансфер на средства од проект (МЛС - SDC) 5.118.941,00 

  ВКУПНО 6.511.178,00 

   Ред. 

Бр. 
Расходи 2021 

1 Реализирани проектни активности 6.511.178,00 

  ВКУПНО 6.511.178,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 0,00 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПРОЕКТ:Прекугранична соработка во справување со шумските пожари 

Сметка:  8800061239785F9 

ЕДБ 4080021134552 

 

Ред. 

Бр. 
Приходи 2021 

1 
Пренесен вишок на приходи од предходни години 

(почетно салдо) 
0,00 

2 Трансфер на средства од национално кофинансирање 245.456,00 

3 Трансфер на средства од INTERREG IPA MK-BG 1.027.237,00 

4 Трансфер на Позајмица од 789 300.000,00 

  ВКУПНО 1.572.693,00 

   Ред. 

Бр. 
Расходи 2021 

1 Реализирани проектни активности 1.384.267,00 

  ВКУПНО 1.384.267,00 

  Пренесен вишок на приходи во наредната година 188.426,00 

 


