ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ
ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2020 ГОДИНА

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на Република Македонија бр.63/2007, 187/13,
43/14, 215/15 и 64/18”), Центарот за развој на Скопски плански регион до Советот за развој на Скопски плански регион поднесува:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 за 2020 година

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопски плански регион 2015-2019
година го опфаќа периодот јануари-декември 2020 година.

Центарот за развој на Скопски плански регион во координација со 17 (седумнаесет) единици на локалната
самоуправа и Градот Скопје во состав на регионот, реализираше активности во 2020 година согласно
утврдените приоритети во едногодишниот акциониот план за 2020 година.

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2015 - 2019
за 2020 година, опфаќа активности поврзани со реализација на проекти од регионален карактер од страна
на општините во Скопскиот плански регион како и Центарот за развој на Скопски плански регион преку
Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за
регионален развој, проекти финансирани од фондовите на Европската Унија и други донатори, како и
буџетите на општините.
Годишниот извештај, опфаќа и проекти од областа на Регионалниот развој кои се финансираат преку
други линиски министерства на Р.С.Македонија, а кои се совпаѓаат со стратешките цели на Програмата за
развој на Скопскиот плански регион 2015—2019, како и проекти реализирани од други заинтересирани
страни / чинители, во кои Центарот се јавува како партнер или за истите има добиено информација за
нивно спроведување .

Визија за регионален развој на Скопскиот плански регион
Скопскиот плански регион е конкурентен регион во ЈИЕ со препознатлив
потенцијал за инвестиции и развој во функција на подигање на
стандардот и квалитетот на живот на граѓаните и искористување и заштита
на природното и културно наследство рамномерно во регионот.

Преглед на имплементација на Програмата на Скопски плански регион во текот на 2020 година, даден по стратешки
области и конретни цели:

I: Подобрена конкурентност на регионот преку потикнување и развој
на МСП, носечките индустрии и развој на модерна инфраструктура

СЦ 1:КЦ 4: Подобрување на транспортот и развој на транспортната и комуникациската
инфраструктура
Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се:

1.4.1 Подобрување и развој на транспортната инфраструктура
Од оваа програма во 2020 година се реализирани следниве проекти/активности:


Реконструкција на регионален пат од с.Орман (Општина Ѓорче Петров) до Општина Чучер
Сандево

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Ѓорче Петров која е еден од
партнерите во проектот. Партнери во проектот се Општина Чучер Сандево и Oпштина Шуто
Оризари.
Со реализирање на овој проектот се подобрија условите за социо-економскиот развој и квалитетот
на живот на жителите на с.Орман, Чучер Сандево и Шуто Оризари. Реконструкцијата на патната
инфраструктура овозможи непречено функционирање и побрза комуникација на трите општини со
градот Скопје и Скопскиот регион, а со тоа се овозможуваат есенцијалните услови за пристоен
живот. Оваа дополнително придонесе кон намалување на миграцијата на релација село-град преку
задржување на постојните и привлекување на нови земјоделци во овој регион.



Реконструкција на пристапен пат до месност викано Аџево – Општина Кисела Вода

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Кисела Вода која е еден од
партнерите во проектот. Партнери во проектот се општините: Студеничани и Сопиште.
Изработката на овој проект е од големо значење за локалното население бидејќи овој дел од градот
ќе добие безбедна проточна патна делница и ќе се овозможи засилување на напорите за развој на
овој дел од градот во должина од 550м.



Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино,
Општина Петровец – Општина Зелениково

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Зелениково која е еден од
партнерите во проектот. Партнери во проектот се општините: Петровец и Студеничани.
Со изградба на овој објект се подобрува сообраќајната комуникација на регионално ниво, се
подобрува безбедноста на пешаците, се подобруваат условите за спортско рекреативни активности
како и влијанието за заштита на животната средина.



Изградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р1102

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Петровец која е еден од партнерите во
проектот. Партнери во проектот се: Општина Илинден и Опшстина Гази Баба.
Со изработка на овој проект се даде придонес во подобрување на мобилноста и безбедноста во
сообраќајот на пешаците на оваа траса во општината. Патот Р1102 е единствена сообраќајница којa го
поврзува овој дел од Скопје со градот Скопје, како и соседните населби. Тоа е траса која се
карактеризира со голема фреквенција на возила, градски сообраќај, тешки теретни возила,
велосипедисти и пешаци.

СЦ 1:КЦ 6: Подрачја со специфични развојни потреби
Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се:

1.6.1 Основна инфраструктура
Од оваа програма во 2020 година се реализирани следниве проекти/активности:



Транспортно средство - камион за миење на улиците во Општина Студеничани

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Студеничани која е еден од партнерите
во проектот . Партнер кој го поддржува проектот е Општина Сопиште.
Потребата од набавка на ова комунално возило беше повеќе од потребна за Општина Студеничани.
Општина Студеничани се соочуваше со парализираност на локалната сообраќајна конекција, па
честопати локалното население само се справува со расчистување на локалните патишта со сопствени
трактори и други механизми кои би помогнале во расчистувањето после времени непогоди, кои зад себе
оставаат земјен и воден нанос измешан со смет и ѓубре.

II: Развиен човечки капитал кој одговара на потребите на пазарот на
труд и подобрена здравствена и социјална заштита

2.1.1 Зголемување и подобрување на училишната инфраструктура
Од оваа програма во 2020 година се реализирани следниве проекти/активности:



Изградба на иновативно мултифункционално игралиште во о.у Бајрам Шабани село Кондово

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Сарај која е еден од партнерите во
проектот. Партнер кој го поддржува проектот е О.У.Бајрам Шабани.
Со реализација на овој проект се придонесува кон зголемување на квалитетот на образовните установи
на правичен и иновативен начин преку подобрување на физичката средината во која се одвива
учењето. Значајно за овој проект е што активностите на проектот се имплементираат во помалите
рурални места, односно с. Кондово, каде се влијае на афирмација на различни физички активности со
што може да се помогне да се прошири привлечноста кон физичката активност и на повозрасната
популација.

ДЕЛ 2: ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА ЦРСПР ЗА
2020 ГОДИНА

ДЕЛ 2: ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ
ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО 2020 ГОДИНА
Основа за изработка на финансискиот извештај се:



Завршната сметка на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2020 год. и
Завршните сметки за 2020год. за слените проекти:

- Формирање на бизнис центар - Проект – Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој 1 фаза

Износ
(во денари)

Р.бр

1
2
3
4
5
6

ПРИХОДИ
Пренесен вишок на приходи од претходни години (31.12.2019)
Приходи од Општините за тековно работење на Центарот за тековно работење
Приходи од Мин. за локална самопр. За 2019, 2020 за тековно работење
Приходи од Мин. за локална самопурава/БРР за проекти 2020
Приходи од општини за кофинансирање на проекти
Приходи за менаџирање од Проекти 2020 година

7

Приходи за менаџирање од Проект – Одржлив инклузивен рамномерен
Вкупно приходи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
13
14
17
18
21
22
23
24
25

РАСХОДИ
Бруто плати и други надоместоци
Нето плата и надоместоци
Други надоместоци
Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт
Поштенски услуги
Телефонија и телефакс
Транспортни услуги
Материјали и ситен инвентар
Канцелариски материјали
Прехрамбени продукти и пијалоци
Списанија, весници и др
Други административни материјали
Материјали за АОП
Дуги материјали
Поправки и тековно одржување
Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема
Договорни услуги
Изнајмување на канцелариски простор
Правни услуги
Судски преведувачи
Други здравствени услуги
Други образовни услуги
Преведувачи

28,080,420.00
3,078,435.00
1,400,000.00
19,763,029.00
4,747,446.00
1,200,000.00
188,015.00
58,457,345.00

4,192,155.00
4,044,017.00
148,138.00
225,721.00
8,231.00
123,488.00
94,002.00
80,100.00
15,965.00
36,614.00
12,950.00
2,301.00
4,185.00
8,085.00
41,430.00
41,430.00
1,074,427.00
724,613.00
4,750.00
300.00
10,000.00
25,900.00
19,942.00

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Услуги за копирање,печатење и издавање
Други договорни услуги (сметководство, јавни набавки,....)
Други тековни расходи
Расходи за репрезентација
Семинари и конференции
Објавување на огласи
Други оперативни расходи
Купување на опрема
Капитални расходи за реализација на проекти
Вкупно расходи

Пренесено вишок за наредна година салдо на 31.12. 2020

1,370.00
287,552.00
229,976.00
73,131.00
3,106.00
115,260.00
38,479.00
48,522.00
34,769,265.00
40,661,596.00

ВКУПНО

17,795,749.00

ПОДСМЕТКА НА ПРОЕКТ: Формирање на бизнис центар Проект – Одржлив
инклузивен рамномерен регионален развој 1 фаза
Ред
бр.

ПРИХОДИ

ИЗНОС

1

Пренесен вишок на приход од предходна година (31.12.2019)

1,436,840.00

2

Приходи од Мин. за локална самоупр. за 2020 за тековно работење

3

Приходи од Мин. за локална самоупр. за 2020 проекти

3,619,591.00

4

ВКУПНО

5,306,431.00

1

Расходи за проектни активности

3,891,644.00

250,000.00

Вкупно:
Пренесен вишок за наредна година салдо 31,12,2020 година

3,891,644.00
1,414,787.00

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ ПОВЕЌЕ КОРИСНИЦИ ОД ПРОГРАМАТА
За овој проект договор со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден
2,10,2020 година.

До крајот на 2020 година нема трансакции за овој проект . За овој проект финансиски податоци ќе имаме во
2021 година.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН

Ул. Димитрие Чуповски бр.13

Стопанска комора на Македонија, кат 1
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel. +389 2 3 244-033
+389 2 3 244-036

Email: contact@skopjeregion.gov.mk
www.skopjeregion.gov.mk

ПРЕДЛАГА:

Советник за административнотехнички работи,
Г-ѓа Ирина Тростјанска

РАЗГЛЕДУВА:

Раководител на одделение за
нормативно-правни и
финансиски прашања и други
стручно-административни и
општи работи,
Г-ѓа Даниела Андоновска

ОДОБРУВА:

Раководител на ЦРСПР,
Г-дин Љупчо Кец Мицковски

УСВОЈУВА

Совет за развој на Скопски
плански регион

