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I.ВОВЕД 

Центарот за развој на Скопски плански регион (ЦРСПР), согласно член 24 точка 3 од Законот за рамномерен 

регионален развој со својство на правно лице е основан од страна на единиците на локалната самоуправа 

што влегуваат во Скопскиот плански регион (Општина Гази Баба, Општина Аеродром, Општина Бутел, 

Општина Ѓорче Петров, Општина Карпош, Општина Кисела Вода, Општина Сарај, Општина Центар, Општина 

Чаир, Општина Шуто Оризари, Општина Арачиново, Општина Зелениково, Општина Илинден, Општина 

Петровец, Општина Сопиште, Општина Студеничани, Општина Чучер Сандево). 

Центарот за развој на Скопскиот плански регион отпочна со работа во мај 2009 година.  

Врз основа на член 20 став 1алинеја 9 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на Р.М 

бр.63/07), член 2 став 1 алинеја 12 и член 16 од Деловодникот за  работа на Советот за развој на Скопски 

плански регион на XIX (деветнаесеттата) Седница одржана на ден 06.09.2017 година, донесе одлука за 

промена на седиштетот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион.  

Седиштето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион се наоѓа во општина Центар на ул.Димитрие 

Чуповски бр.13 кат1, 1000 Скопје, Тел: 02/3 244-033,  02/3 244-036.     www.skopjeregion.gov.mk. 

 

II. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ  

2.1. Раководител  

Раководител на Центарот за развој на Скопски  плански регион  

 

2.2. Администрација  

А. Одделение за стратешки, развојни и стручно –технички прашања  

Раководител на одделение  

Координатор за регионален развој  

Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор во Центарот за развој на Скопски плански 
регион 

 

Б. Одделение за нормативно-правни и финансиски прашања и други стручно административни и  општи 
работи  

Раководител на одделение  

Советник за  норматива, јавни набавки, финансиски и  административни работи 

Советник за административно-технички работи. 

 

Моментално во Центарот за развој на Скопски лански регион се вработени 6 (шест) лица од кои едно лице е 
на определено време од 12 (дванаесет) месеци и работи во Бизнис центарот за поддршка и советодавни 
услуги за МСП. Останатите вработени се на неопределено работно време. 

 

 



3.4 Услуги за промоција  

- Организирање на промотивни настани и 
учество на саеми во име на регионот  

- Организирање на информативни денови  

- Подготовка на промотивни материјали за 
регионот  

- Поддршка при учество на саеми  

3.7 Лобирање  

- Лобирање за различни програми за 
засегнати страни од регионот  

- Лобирање за потребите на бизнис 
секторот  

3.5 Поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија  

- Организирање на промотивни настани и советодавни информативни средби  

- Интерактивен веб портал  

III. ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

 

3.1 Услуги за поддршка на Советот за развој на Скопскиот плански регион  

 

3.2 Услуги за општо информирање 

- Интернет страна на Центарот за развој на Скопски плански регион:   www.skopjeregion.gov.mк      

- Интернет страна на Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија 

во Скопскиот плански регион:   www.investinskopjeregion.mk 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Консултански услуги за подготовка и 

имплементација на проекти  

- Информирање за достапни фондови и 
отворени повици  

- Подготовка на предлог проекти  

- Реализација на проекти  

- Фасилитирање партнерства  

- Советувања при имплементација на проекти  

3.6 Обуки и услуги  

- Реализација на обуки  

- Организација и менаџирање на обуки од 
трети лица  

- Организација на средби помеѓу засегнати 
страни од регионот и вон него  

- Настани за градење свесност за 
Регионалниот развој  

- Изработка на извештаи и анализи од 
регионалниот развој  



 

Согласно член 26 точка 2 од ЗРРР и член 12 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Скопски 

плански регион, Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион изготви и достави на 

разгледување и усвојување на Советот за Развој на Скопски плански регион Годишен  извештај за 

работењето на Центарот за развој на Скопски плански регион.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛ 1: РАБОТЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА  

2018 ГОДИНА 



 

I. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОКЕТИ НА СКОПСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ОД СТРАНА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА -  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА 

Центарот за развој  на Скопски плански регион кон крајот на  2017 година до Министерството за локална самоуправа -  

Биро за регионален развој аплицираше со 4 (четири) предлог проекти, кои беа позитивно оценети од комисијата 

формирана од страна на Бирото за регионален развој. Средствата одобрени за проекти, наменети беа за тековната 

2018 година. 

1. Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ''Теферич''- фаза 3  

2. Изработка на Студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска 

Црна Гора 

3. Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава  

4. Воспоставување на систем за четиридимензионално следење на загадувањето на амбиенталниот воздух во 

Скопската котлина 

 

Проект 1:   Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар  

''Теферич'' - фаза 3  

Со изработка на проектот ,,Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ''Теферич’’ - фаза 3’’, 

во целост е даден  придонес  во обезбедување на   пристапна транспортна инфраструктура која претставува 

главен предуслов за развој на туризмот како и економскиот развој на целиот регион. 

Од страна на Центарот за развој на Скопски плански регион во изминатите две години се изработени две фази во 

должина од 1000м. Во 2018 година се одобри реконструкција на патот фаза 3 од 700м односно проширување на 

патот до 5,5 м со тротоари во широчина од 1м.  

Од Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година преку Бирото за рамномерен регионален 

развој / Министертсво за локална самоуправа, Центарот за развој на Скопскиот плански регион  обезбеди 

средства во висина од 5.721.229,00 денари за реализација на овој проект. 

Партнери во проектот се Општина Сопиште, Град Скопје и Општина Кисела Вода која како партнер во 

реализација на проектот согласно Одлука на Советот на општината учествува со средства во износ од 

1.934.204,00 денари.  

По распишување на јавната набавка за проектот ,,Реконструкција на дел од 

пристапен пат до рекреативен центар ''Теферич’’ -  фаза 3’’ во месец  

септември, Договорот е доделен на економскиот оператор Друштво за 

градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ БАЈ 2 Амет ДООЕЛ Скопје кој 

изнесува 5.658.926,00 ден. со времетраење од четири 

месеци од денот на потпишувањето на договорот. 

 Согласно членовите на Договорот, економскиот оператор воведен е во работа на 25.09.2018 

година. За потребите на проектот одржани се повеќе состаноци на кои присуствувале 

претставници од Центарот за развој на Скопски плански регион, претстваници од општина 

Кисела Вода, надзорот на проектот и претставници од економскиот оператор. Поради 

временските непогодни услови за работење, проектот е  

во фаза на стагнација. Се очекува работите на патот да 

продолжат во првите погодни временски услови со што 

патот ќе биде завршен во целост.  

Кон крајот на 2018 година и почетокот на 2019 година предвидено е да се 

потпишат и Анекс на Договорите помеѓу Центарот за развој на Скопски плански 

регион и Бирото за рамномерен регионален развој /Министертсво за локална 

самоуправа и економскиот оператор Друштво за градежништво, транспорт, 



 

трговија и услуги ЈУ БАЈ 2 Амет ДООЕЛ Скопје. 

 

Проект 2: Изработка на Студија и проектна документација за разрешување на 

проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора 

Скопска Црна Гора и населените места на нејзините падини и во подножјето се пример за опасноста од ерозија и 

порои на поголеми површини од местото на нивно настанување.  Населените места изложени на овој ризик, кои 

гравитираат кон СЦГ административно припаѓаат на повеќе општини, дел од нив во градот Скопје, а дел во 

регионот. Доказ за тоа е поплавата од поројните дождови на СЦГ во август 2016, кога настрадаа повеќе населени 

места, при што беше изгубен 21 човечки живот, а 70% од објектите беа оштетени. Поплавата во август 2016 

продуцираше огромни наноси кои ги уништија домовите, инфраструктурата и земјоделските површини, што имаше 

огромни финансиски последици по населението, но и заедницата општо. 

Од страна на Центарот за развој на Скопски плански регион преку Програмата за рамномерен регионален развој за 

2018 година од Бирото за рамномерен регионален развој / Министертсво за локална самоуправа се обезбедија с-ва 

во висина од 1.528.225 денари. Партнери кои го поддржаа овој проект се: Град Скопје кој согласно Одлуката на 

Соеветот на Град Скопје учествува со средства во висина од 3.000.000,00 денари, Општина Гази Баба која 

согласно Одлука на Советот на општината учествува со средства во износ од 1.000.000,00 денари и Општина 

Илинден која исто така согласно Одлука на Советот на општината учествува со средства во износ од 1.000.000,00 

денари. 

По распишување на јавната набавка за проектот ,,Изработка на Студија и проектна документација за разрешување 

на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора’’ во месец  октомври, Договорот е доделен на 

економскиот оператор ГЕОМАП ДИЗАЈН ДОЕЕЛ Скопје кој изнесува 938.100,00 ден. со времетраење од четири 

месеци од денот на потпишувањето на договорот. 

Изработени се следните докумнти: 

 Физибилити студија за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора со ревизија 

 Техничка документација за уредувачки мерки со ревизија 

При изработка на овие документи беа спроведени неколку теренски состаноци каде претставници од Центарот за 

развој на Скопски плански регион заедно со претсавници од економскиот оператор вршеа обиколка, мерења на 

локациите, местата кои беа предмет на разработка. 

Поради обемноста на работата и понатамошниот квалитет на документите, Договорот со економскиот оператор е 

продолжен согласно Анекс договорот со Бирото за рамномерен регионален развој / Министертсво за локална 

самоуправа и треба да се заврши најдоцна до февруари 2019 година. 

Изготвената документација претставува појдовна основа за фазно реализирање на зафатите на терен, со кои 

локалното население, но и развојот и економскиот живот на населените места ќе бидат релаксирани од заканите 

на ерозивните и поројните процеси на падините на СЦГ. Трајното решение за пороите и ерозијата на СЦГ ќе 

обезбеди мирен спокоен живот за дел од жителите на повеќе општини во регионот, заштита на животната средина 

не само во околните општини туку и во регионот воопшто. 

 

 



 

Проект 3: Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава  

 

Со регулирање и чистење на речното корито од наноси и отпад  се дава голем придонес за подобрување на 
животната околина, на загаденоста на возухот како и подобрување на квалитетот на водата и квалитетот на 
почвата. Со овој проект и негова реализација се намалуваат ризиците од излевање на реката со што ќе им се 
дозволи на водите слободен проток низ коритото.  
Со оглед на проблемот и предходно изработената техничка документација, која ќе овозможи основа за 
уредување, заштита и подобрување на речните води , како и заинтересираноста на сите засегнати страни да се 
реши проблемот со речното корито  на реката Серава, специфичните цели се очекува да се надминат со повеќе 
фазно спроведување на овој преокт кој опфаќа уредување, регулација на коритото и подобрување на режимот на 
речните води во должина од 4300 метри долж течението на реката. 
 
Во оваа фаза предвидено е уредување во должина од 170м каде што од страна на Центарот за развој на Скопски 

плански регион преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година од Бирото за рамномерен 

регионален развој / Министертсво за локална самоуправа се обезбедија с-ва во висина од 4.000.092,00 денари. 

Партнери кои го поддржаа овој проект се општините: Шуто 

Оризари, Чучер Сандево и Бутел која согласно Одлуката на 

Соеветот на општината учествува со средства во висина од 

2.055.321,00 денари. 

По распишување на јавната набавка за проектот ,,Уредување, 

заштита и регулација на речното корито на река Серава’’ во 

месец  август, Договорот е доделен на економскиот оператор 

Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ БАЈ 2 

Амет ДООЕЛ Скопје кој изнесува 3.975.251,00ден. со времетраење 

од четири месеци од денот на потпишувањето на договорот.  

 

Согласно членовите на Договорот, економскиот оператор 

воведен е во работа на 05.09.2018 година. При теренски увид од 

страна на економскиот оператор констатирани се технички 

несогласувања во однос на предмер пресметката со што 

проектот не е целосен, поточно нема издржана статичка 

пресметка. За потребите на проектот во периодот кој следи 

одржани се повеќе состаноци на кои присуствувале 

претставници од Центарот за развој на Скопски плански регион, 

претстваници од општина Бутел, надзорот на проектот и 

претставници од економскиот оператор каде предмет на 

дискусија е разрешување на техничките несогласувања  укажани 

од изведувачот при што работните активности во целост се 

запрени. 

 

Кон крајот на месец декември потпишан е анекс на договорот со 

Бирото за рамномерен регионален развој / Министертсво за 

локална самоуправа, чие продожување е заклучно до 31.05.2019 

година, каде се обезбедени дополнителни средства во износ од 

420.574,00 денари. Во делот на дополнително кофинансирање од 

страна на општината Бутел обезбедени се 400.000,00 денари 

согласно договорот.  

 



 

Проект 4: Воспоставување на систем за четиридимензионално следење на 

загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопската котлина 

Загадувањето на воздухот станува се почест и постојан проблем на 21 век.  За да го решаваме загадувањето 

на воздухот, прво треба да имаме детални и специфични мерења на потеклото. Токму поради оваа причина 

со овој проект треба де се обезбеди динамичко, мобилно и тродимензионално собирање податоци за 

загадувањето на воздухот кои ќе овозможат детекција и лоцирање на загадувачите како и видот на 

загадувањето.  Овие податоци понатаму ќе се искористат за анализи на состојбите, добивање на оптимални 

решенија како и за превземање на соодветни активности и мерки кои ќе овозможат здрава и чиста животна 

средина, со што ќе се подобри и квалитетот на животот на сите жители на Скопскиот плански регион.  

ЕКО ДРОН ќе ги детектира загадувачите во 

real time, и тоа во три димензии на сите 

микролокации. Со ова динамичко 

тродимензионално мерење лесно ќе се 

детектира изворот на загадување на секоја 

поединечна микролокација и преку увид во 

микролокацијата ќе може да се 

имплементираат веднаш акции спроведливи 

на конкретната микролокација.  

Проектот дозволува постојано усовршување 

во смисла на имплементација на најнови 

технички и технолошки решенија со што се 

утврдува сталабилноста како и потребата за 

редовно следење и мониторирање на 

резултатите.  

Од страна на Центарот за развој на Скопски 

плански регион преку Програмата за 

рамномерен регионален развој за 2018 

година од Бирото за рамномерен регионален 

развој / Министертсво за локална 

самоуправа се обезбедија с-ва во висина од 

4.000.000,00 денари. Партнери кои го 

поддржаа овој проект се градот Скопје, 

Општина Гази Баба и Општина Чаир. 

Согласно Одлуката на Соеветот на Град 

Скопје, за имплементација на овој проект 

градот  учествува со средства во висина од 

2.000.000,00 денари. 

Согласно постапката за објавување на оглас 

за јавна набавка што завршува со 

електронска аукција за набавка на услуги 

спроведена на ден 13.11.2018 година, 

постаката е поништена со образложение за 

недостатоци во документацијата на 

апликантите на истата. Во периодот кој 

следи се очекува повторување на постапката 

со цел реализација на проектот. 

 

 



II. АПЛИЦИРАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2018 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД 

МЕЃУНАРОДНИ ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЕКТ 1: ‘’Набавка на возило ровокопач за заштита и превенција на поплави во 

општините Гази Баба, Илинден, Петровец, Зелениково и Арачиново’’ – Јапонска Амбасада 

согласно Програмата ГГП за 2018 година 

Во период од Јануари – Мај, 2018 година во соработка со општините Гази Баба, Илинден, Петровец, Зелениково и 

Арачиново се работеше на подготовка на документација и теренски активности во насока на отворениот повик од 

Јапонска Амбасада од прграмата ГГП за 2018 година и аплицираше со следниов проект:  Набавка на возило 

ровокопач за заштита и превенција на поплави во општините Гази Баба, Илинден, Петровец, Зелениково и 

Арачиново.  

Центарот за развој на Скопски плански регион преку координација со Бизнис Центарот на ЦРСПР ги направи 

следниве активности: 

- Одржуваа постојани средби со координаторите определени од општините за подготовка на проектот,  

- Се организираа теренски посети во загрозените подрачја во соработка со Јавните комоунални претпријатија 

од општините, вклучени во проектот. 

- Се анализираше штетата од големите поплави во 2016 година на подрачјата од Скопскиот регион, во 

соработка со АД Водостопанство – Скопје и се даде прилог документација во насока на подгтовка на 

проектот,  

- Се направи анализи на врнежи на критичните подрачја во соработка со  Хидрометеоролошкиот Завод на РМ 

во Скопје и други тековни активности. 

Проектот е доставен до Канцеларијата за поддршка на Јапонска Амбасада во Скопје на крај од месец Мај 2018 

година. 

 

ПРОЕКТ 2: ГРАНТОВА ШЕМА  - УНДП / ‘’Подобрување на општинско владеење’’ 

‘’Изградба на дневен центар за деца со ментална и физичка попреченост 

во Општина Гази Баба’’ 

Согласно повикот за пристап до средства од грантовата шема на УНДП за центрите за развој на планските региони, 

а во рамките на проектот за унапредување на општинското владеење, Центарот за развој на Скопски плански 

регион одржа еднодневна работилница на тема: ‘’Подобрување на општинско владеење’’, каде општините од 

Скопскиот регион, како и граѓанскиот и бизнис секторот беа поканети за да ги презентираат своите идеи од готови 

проекти. На крајот од работилницата секој од учесниците го даде својот глас за проект кој според него смета дека е 

подобен и има свој приоритет. Така беа одбрани четири проекти и тоа: 

 Изградба на дневен центар за деца со ментална и физичка попреченост во Општина Гази Баба 

 Мобилна инклузивна училница од oпштините: Ѓорче Петров, Карпош, Чучер Сандево, Сарај 

 Набавка на возило на транспорт за лица со посебни потреби во основните училишта од Општините: 

Сопиште, Зелениково и Студеничани 

 Поддршка на локален економски разт и развој преку поттикнување на претприемништвото во соработка со 

општините од Здружение на жени. 

 Од страна на Советот на Скопски плански регион беше избран проектот  ‘’Изградба на дневен центар за 

деца со ментална и физичка попреченост во Општина Гази Баба’’ со кој Центарот за развој на Скопски 

плански регион во партнерство со Оштина Гази Баба аплицираше за искористување на Грантот во висина 

од 33.700,00 ЕУР кој го доделува УНДП. 

Центарот за наоѓа во склоп на студентската населба Стив Наумов, Општина Гази Баба во непосредна близина на 

центарот на градот што овозможува да биде достапен до сите граѓани на Град Скопје. 

Главна цел на проектот е изградба на дневен центар за деца со ментална и телесна попреченост, согласно  



стандардите за исполнување на условите за енергетска ефикасен објект и секако согласно стандардите за заштита на 

деца со ментална и телесна попреченост. 

Постоечкиот објект се наоѓа во крајно руинирана и неупотреблива состјба со дотрајани врати и прозорци, 

нефункционални санитарни јазли и без соодветен мебел односно без основни услови за функционирање. Посебен 

акцент при изградбата на новиот дневен центар ќе се стави на мерките за заштеда на електричната енергија како и за 

мерките предвидена согласно законот за социјална заштита за лица со посебни потреби поточно пристап до дневниот 

центар со поставување на пристапни патеки.  

Ресурсниот центар ќе даде поддршка  на децата со ментална и телесна попреченост на возраст од 5 до 18 години, во 

насока на нивна едукација и доедукација, како би го подобриле својот живот, како од социјален аспект така и 

интелектуално. 

Бенефит од реализирање на овој проект ке имаат сите деца со телесна и ментална попреченост од територијата на 

Град Скопје. 

Реализирањето на овој проект ќе овозможи подобрување на квалитетот на животот на децата со ментална и физичка 

попреченост, зголемување на нивните познавања од повеќе области, се со цел зголемување на нивната самодоверба 

и чувство на еднаквост. 

Проектот предвидено е да се заврши во 2019 година. 



 

III. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

Центарот за развој на Скопскиот плански регион во период јануари-декември 2018 година 

одржа 7 (седум) седници на Советот за развој на Скопски плански регион. 

 

3.1 IV(четврта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (23.02.2018 ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

1.Усвојување на записникот од III (трета) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2.Презентација на проект SAMCODE – Ефикасно управување со градежен отпад во Скопски плански регион 

3.Информација за завршен ИПА проект “Изработка на неопходна документација за воспоставување на 
интегриран финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагонискиот, Југозападниот, 
Вардарскиот и Скопскиот плански регион“ 

4.Предлог одлука за именување на нови членови на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во 

Скопскиот плански регион. 

5.Предлог одлука за избор на Претседател на меѓуопштински одбор за управување со отпад во Скопскиот 

плански регион 

6.Предлог одлука за избор на оперативни (технички) лица во Стручна служба во Меѓуопштински одбор за 

управување со отпад во Скопскиот плански регион 

7.Предлог - Одлука за усвојување на Годишен работен и финансиски извештај за работењето на Центарот за 
развој на Скопски плански регион за 2017 година 

8. Предлог - Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за развој на СПР за 2017 
година 

9.Разно 

 

Локација:Град Скопје 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 V (петта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (29.05.2018 ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

1.Усвојување на записникот од IV (четврта) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2.Предлози за зајакнување и подобрување на туризмот во Скопски плански регион  

3.Презентација на реализиран проек “Изведба на електрична инсталација во пештерата ,,Врело“- кањон 

Матка”  финансирaни од страна на МЛС/БРР 2017 година 

4.Информација за одобрени проекти од Владата на Р.М за 2018 година, а финансирани од страна на МЛС/

БРР. 

5. Информација за одобрен проект “Воспоставување на систем за управуваање со отпад од 

пакување,отпадни батерии и електронски отпад” финансиран од страна Министерството  за животна 

средина и просторно планирање. 

6.Информација за пристап до грантова шема - Поддршка на Центрите за развој на планските региони за 

спроведување на грантовата шема (2018-2020) во рамките на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен 

регионален развој” за аплицирање со регионални предлог проекти и нивно финансирање од страна 

Министерство за локална самоуправа- МЛС и Швајцарска агенција за развој – (СДЦ). 

7.Разно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација: Општина Кисела Вода 

 

3.3 VI (шеста) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (17.07.2018 ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

 

1. Усвојување на записникот од V (петта) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2. Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Советот за развој на Скопски плански регион и 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиj” - Скопје 

3. Предлог  проекти за аплицирање на Грантова шема, финсиран од  страна на УНДП. 

4. Информација за Јавен повик од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година. 

5. Рагледување на барањето од страна Градоначалникот на општина Центар за негово назначување како 
официјален преставник од Скопскиот регион за соработка со општините во Република Србија на локално ниво 

6. Разно  

 

 



 

 

 

 

Присутни гости: 

Г-ѓа Луиза Винтон - постојаниот претставник на Обединетите Нации 

Г-дин Проф-др Никола Јанкуловски – Ректот на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методиј ”-Скопје 

Г-дин Оливер Гоцевски – Престваник од Агенција за финасика подрашка во 

земјоделство и рураниот развој на Р.М   

 

Локација: Дом на култура , општина Илинден 

 

 

3.4 VII (седма) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (10.10.2018 ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од VI (шестата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2. Информација за проектите одобрени од МЛС/БРР за 2017 година 

3. Информациија за ИПА Прекугранична сооработка помеѓу Р.Македонија – Р.Србија 

4. Информација за измена на Одлуката за утврдување на  проект за аплицирање на Грантова шемa– 

Подобрување на општинското владеење, финансирана од УНДП 

5. Информација за имплементацијата на проектот “Воспоставување на систем за управуваање со отпад од 

пакување,отпадни батерии и електронски отпад” финансиран од страна на МЖСПП 

 

 

  

 



 

6. Разно 

 

 

 

Локација: Општина Ѓорче Петров 

 

3.5 VIII (осма) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (05.11.2018 година ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од VII (седма) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2. Предлог - Одлука за разрешување на Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион 

3. Предлог - Одлука за објавување на оглас за Раководител на Центарот за развој на Скопски плански 

регион 

4. Разно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација: Град Скопје 



3.6 IX (деветта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (30.11.2018 година ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од VIII (осмата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2. Предлог проекти за финансирање од страна на МЛС/БРР за 2019 год 

3. Предлог-Одлука за утврдување на приоритетна листа на проекти за аплицирање до МЛС/Биро за регионален 
развој 

4.  Разно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација: Општина Бутел 

 

3.7 X (десетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (26.12.2018 година ) 

Седницата на Советот за развој на СПР  се одвиваше по следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од IX (деветата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2. Усвојување на предлог Финансиски план за 2019 год за тековно работење на    ЦРСПР 

3. Усвојување на предлог Акционен план за реализација на Програмата за развој на СПР за 2018 год. 

4. Усвојување на предлог План за Јавни набавки за 2019 год. 

5. Разно 

 

 

 

         Локација: Општина Гази Баба 



 

IV. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2018 ГОДИНА 

4.1 ОБУКИ, СЕМИНАРИ, СОСТАНОЦИ, РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Работилница за Вториот јавен повик „Локална и регионална конкурентност“ (ПЛРК)  

20.03.2018 

Со  објавувањето на Вториот јавен повик за изразување на интерес за “Инвестиции на подгрантови во 

инфраструктура поврзана со туризмот и поврзување во дестинациите”, кој е објавен од страна на Единицата за 

спроведување на проектот за “Локална и регионална конкурентност (ПЛРК), а финансиран од страна на Европска 

унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПАII), Центарот за развој на Скопски плански регион 

организираше работилница на која беа поканети претставници од општините на Скопскиот регион. 

Целта на оваа работилница е согледување на потребите и приоритетите на општините во Скопскиот регион, со цел 

да се изнајдат најконкурентните и најсоодветните проекти со кои општините во партнерство со Центарот за развој на 

Скопски плански регион ќе можат да аплицираат на повикот, a од  чии резултати би произлегла придобивка за 

целиот Скопски регион. 

Главна цел на Проектот за локална и регионална конкурентност е да се зајакне придонесот на туризмот и локалниот 

економски развој и да се унапредат капацитетите на Владата и државните институции со цел да се поттикне 

развојот на туризмот и да се олесни управувањето со дестинации. 

 

 Работилница на тема: „Унапредување и развој на руралната инфраструктура“ - ИПАРД мерка  

23.03.2018 

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион во 

соработка со телото за управување со ИПАРД при Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство во просториите на 

Стопанска комора, се одржа работилницата на тема: “Унапредување и 

развој на руралната инфраструктура”. 

Целта на работилницата беше да се согледаат потребите и 

подготвеноста на општинската администрација за спроведување на 

мерката. 

 

 

На работилницата присуствуваа преставници од општините како и двајца 

преставници од Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 



 Информативна средба—Јавен повик  од Програмата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2018 година за Мерките 321, 322 и 323  

20.06.2018  

Во очекување на објавувањето на Јавен повик  од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 

година за Мерките 321, 322 и 323, Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Агенција за 

финасика подрашка во земјоделство и рураниот развој на Р.М во месец јуни одржа информативна средба во хотел 

Континентал.  

Целта на настанот беше подетално запознавање на идните корисници за условите и начинот на аплицирање за 

претстојниот јавен повик. Се дискутираше за  мерките : 

321 - Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини 

322 - Обнова и развој на селата и 

323 - Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. 

 

 Потпишани договори за имплементација на нови четири проекти за развој на Скопскиот 

плански регион 

09.07.2018  

На средината на 2018 година во Владата на Република Македонија беа потпишани договори за имплементација на 

нови четири проекти за развој на Скопскиот плански регион, на селата и на подрачјата со специфични развојни 

потреби. 

Проектите се финансирани од Буџетот на државата, конкретно од Програмите за рамномерен регионален развој на 

Министерството за локална самоуправа и на Бирото за регионален развој, во вкупна вредност од 14.078.000,00 

денари. 

Корисници на средствата и имплементатори на проектите се Центарот за развој на Скопски плански регион и 

општините од Скопскиот регион. Главно станува збор за инфраструктурни проекти или проектна документација за 

поголеми проекти. 



 Работилница на тема: „Подобрување на општинското владеење“  

13.07.2018 

Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со УНДП, одржа Работилница за „Подобрување на 

општинското владеење“ во јули, 2018 година во хотелот „Континентал“ Скопје. 

На кратко беше направена презентација на грантовата шема за поддршка на Центрите за развој на планските региони 

од Г-ѓа Билјана Цветановска Гугоска – Проект менаџер УНДП. 

Следеше и презентација на проектните идеи кои веќе беа доставени до Центарот за развој  на Скопски плански 

регион. Секој од апликантите имаше можност со краток опис да го презентира сопствениот проект. 

На работилницата беа поканети и присуствуваа претставници од општините, граѓанскиот и бизнис секторот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информативен настан на тема: Вториот Јавен повик МСИП 02/2018 

02.11.2018 

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион и Министерството за финансии, во бизнис салата на 

Стопанска комора на Македоија, се одржа информативен насатан  на тема: Вториот Јавен повик МСИП 02/2018, 

проект за подобрување на општинските услуги предвидени во компонентата  А - Општински инвестиции  во износ од 8 

милиони евра, каде беа претставени можностите за финансирање на проектите. 

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка во форма на под-заеми на единиците на локалната 

самоуправа наменета за подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги и основната инфраструктура 

како што се водовод и канализација, патна инфраструктура (вклучувајќи изградба и рехабилитација) и други 

инвестиции кои имаат потенцијал за генерирање приходи, односно остварување заштеди во комуналните услуги или 

во други области кои се од висок приоритет за општините–учеснички. 



V. СОРАБОТКА СО НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

МИНИСТЕРТСВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

Проект : “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување, батерии и електронски отпад” 

Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во многу европски земји, па и во Република Македонија земајќи го во 

предвид фактот дека количините на отпад постојано се зголемуваат. Под поимот “отпад” се подразбираат сите тие 

материи кои во секојдневниот живот на човекот во рамките на неговото функционирање, работа и активност, во 

определено време и на определено место стануваат неупотребливи. Според големината на негативното влијанието на 

отпадот врз живoтната средина, цврстиот отпадот се дели на: опасен отпад и неопасен отпад. Отпадот од пакување е 

во категоријата неопасен отпад и тој го сочинуваат ПЕТ амбалажата, фолија, стакло, хартија, лименки и композити 

(според Закон за управување со пакувањето и со отпадот од пакување на РМ).  

Батериите и електроснската опрема, односно отпадните батерии и отпадната електрична и електронска опрема (е-

отпад) се содржат токсични метали, жива, никел, кадмиум, олово, арсен, бакар хром итн. и овој вид отпад спаѓа во 

категоријата на опасен отпад. (според Законот за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот 

за електронска и електрична опрема и отпад од електронска и електрична опрема). Сегашната состојба со отпадот е 

евидентна. Тоа е резултат на ниската свест кај граѓаните, но и недоволна воспоставена инфраструктура за собирање и 

селектирање на отпадот. Отпадот е ресурс и има своја економска вредност доколку соодветно се селектира и 

доставува до лиценцирани собирачи и рециклатори (оператори). Со минимизирање на негативното влијание на 

електрониката и е‐отпадот, се адресира и прашањето на  навики  на  потрошувачите  и  на  отстранувањето 

на   отпадот каде  граѓаните имаат  клучна  улога. 

Имплементацијата на проектот “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување, батерии и 

електронски отпад” од страна на Центарот за разввој на Скопскиот плански регион и Го грин- Биди зелен, а 

финансиран од Министерстовото за жвотна средина и просторно планирање, ги остврари поставените цели. Вредноста 

на договорот за кофинансирање на проектот од страна на Министерстовото за жвотна средина и просторно планирање 

е во висина од 300.000,00 денари. Со проктот се допринесе за воспостаување на институционална соработка во насока 

на колективно постапување со отпадот.  

Имено, во рамките на проектот трите општини, Арачиново, Зелениково и Студеничани, каде се спроведуваше проектот 

потпишаа Договори за соработка со лиценцираните компании, ОБА – Рециклирање – за отпадни батерии, Екон 

Електрон - за електричен и електронски отпад и Пакомак – за стакло, хартија и пластика. Овие договори  овозможуваат 

одржливост на резултатите на проектот како и долгорочно решавање на проблемот со одредени видови на отпад во 

локалните заедници, а со тоа се воспоставија и системи за управување со отпад од пакување, батерии и електронски 

отпад.   

 

Реализирани активности: 

- Потпишување договори помеѓу колективните постапувачи и Градоначалниците на општините. 

Со потпишување на договорите помеѓу општините и колективните  постапувачи, ОБА – Рециклирање – за отпадни 

батерии, Екон Електрон - за електричен и електронски отпад и Пакомак – за стакло, хартија и пластика, се 

реализираше првата активност на проектот.  

Оваа активност е од големо значење бидејќи овозможува одржливост на  резултатите на проектот и по негово 

завршување. 

 

- Донација на специјални садови за селектирање на отпад од страна на колективните постапувачи. 

Како дел од активноста, колективните постапувачи донираа специјални садови за селектирање на отпад од пакувањее 

на стаклена неповратна амбалажа, хартија, пластика, отпадни батерии и електричен и електронски отпад во трите 

општини. 

 

- Позиционирање и поставување на специјалните садови за селектирање на отпад во трите општини. 

Поставувањето на донираната опрема се одвиваше во согласност и со одобрение од Градоначалниците на трите 

општини, Арачиново, Зелениково и Студеничани. Опремата се постави на видливи, обележани и лесно достапни места 

за жителите на  општните. Па така специјалните Игло контејнери за стакло беа поставени во самите оптшини, а 

специјални садови за селектирање на хартија, пластика и отпадни батерии беа распоредени во основните училишта. 



- Спроведување на едукативната кампања за селектирање на отпад во трите општини. 

Во рамките на  проектот се изведе и едукативна програма за селектирање на отпад наменета за децата – 

ученици од 1
во

 до 5
то

 одделение во основните училишта во трите општини. Едукативната програма ги 

запозна учениците со видовите на отпад и зошто отпадот е штетен ако не постапуваме правилно со 

него. Како  различните видови отпад влијаат врз загадувањето на животната околина, а со тоа и за 

негативното влијание врз здравјето на  луѓето. Учениците научија за правилно селектирање и 

рециклирање на отпадот и за придобивките од рециклирањето.  

 

- Натпревар на собирање отпадни батерии во основни училишта од трите општини. 

Ученици од секоја од трите општини имаа можност да го покажат наученото на натпреварот во собирање 

на отпадни батерии. Учествуаа вкупно 100 ученици и истите собраа  557 батерии.  

 

- Доделување на тетратки, маички, благодарници на сите учесници и ученици во натпреварот со собирање 

на отпадни батерии. 

На крајот на сите учесници им беа доделени благодарници за учество во проектот. Благодарниците имаат 

за цел не само да ги наградат децата за нивната мотивираност за време на проектот, туку и  да ги потикнат 

децата да продолжат со селектирање и рециклирање на отпадот.  

 

Проектот допринесе за развивање на свеста, не само кај учениците, туку и кај сите жители во трите општини, 

вклучувајќи го и градот Скопје, за негативното влијание и последиците врз животната средина  и здравјето на луѓето 

од неправилно постапување со отпадот.  

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА БИЗНИС ЦЕНТАРОТ ПРИ ЦЕНТАРОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

Регионален Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Скопскиот 
регион (РБЦ-СПР) претставува механизам кој ги вклучува јавниот, приватниот и невладиниот сектор во 
заедничка акција за севкупен регионален економски развој. Вака поставениот механизам ќе биде неформално 
тело воспоставено согласно Законот за рамномерен развој, поддржано од Советот за развој на Скопски плански 
регион односно 17 општини плус град Скопје.  

 

Согласно Договорот за финансиска  поддршка на регионалниот бизнис –центар на Центарот за развој на 

Скопски плански регион, помеѓу Министерството за локална самоуправа и Центарот за развој на Скопски 

плански регион,  во рамките на проектот ,,Проширување на функциите на Центрите за развој на планските 

региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор” беа предвидени 

следните активности: 

Спроведување на пилот мерка  од Стратегијата за иновации со средства од Швајцарска агенција  за развој и 

соработка , во Скопски плански регион  

Ажурирање на Електронската регионална база на податоци за институции и фирми  нудат  услуги за развој  на 

приватниот сектор (непрофитни , образовни, локални агенции  и единици  на владини агенции, консалтинг 

фирми ,правници, нотари, сметководители  и слично), 

Ажурирање на Електронската  Регионална  база на податоци  за достапни “greenfield”  и “brownfield” локации, 

Подготовка на  настани  кои дополнително  ќе се определат  според потребите од Центарот  во планскиот 

регион , а за кои  претходно ќе биде известено Министерството  и Швајцарската  агенција за развој и 

соработка, 

Подготовка и дистрибуција на месечен Е-билтен, 

 

 Изработка на предлог проект во рамките на програмата ХОРИЗОНТ 2020 во соработка со 

Општина Зелениково и граѓанското здружение “АРТХАУС”Скопје 

Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Општина Зелениково и граѓанското 
здружение “АРТХАУС”Скопје аплицираа партнерски во рамките на програмата ХОРИЗОНТ 2020, во 
рамките на научен козорциум , чија цел е зголемување на енергетската ефикасност во општините со 
помали капацитете и обука за вклучените страни со цел имплементација на наодите од проектот. 
ЦРСПР  и Бизнис Центарот при ЦРСПР како партнерски, и логистички даде поддршка за аплицирање 
во проектот. 

 

 

 Активно учество во рамките на проектот “ WE MAKE : Женско претприемништво  за 

конкурентност“ 

Центарот за развој на Скопски плански регион, со дел од општините од скопскиот регион беа активно 
вклучени во проект за “Јакнење на придонесот  и ефикасноста на граѓанските организации од 
женското претприемништво  кон ЕУ интегративните процеси во областа на економската политика-  
WE MAKE, WE Contribute” 

Во периодот од март 2018- декември 2018 година Координатот при Бизнис Центарот за подршка и 
консултативни  услуги  за МСП, Викторија Митрикеска, учествуваше во поголемиот дел од јавни 
настани, тракалезни маси и работилници со цел придонес на политиките и поддршката на женското 
претприемништво во општините од скопскиот регион. 



 

Во рамките на проектот ,во текот на 2018 година се одржаа повеќе од 20 тркалезни маси на теми за женското 
претприемништво, се формира Национален совет за женско претприемништво, се креира портал со 
информации поврзани со женското претприемништво, се одржуваат инспиративни стории и конференции,  се 
реализираат различни обуки за зголемување на вештините на жените претприемачи, во тек е постапката за 
формирање на Национален кластер за женско претприемништво и се очекува усвојување на Национална 
стратегија за развој на женското претприемништво. Меѓутоа, за развојот на женското претприемништво 
најнеопходно е креирање на соодветна социјална и правна рамка. Финансиските проблеми, воспоставување на 
рамнотежа меѓу фамилијата и работата и недостатокот на време за усовршување остануваат клучни проблеми 
кај жените претприемачи во државата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентација на активностите на Бизнис Центарот при ЦРСПР пред граѓански здруженија и мали и 

средни претпријатија од Скопскиот регион 

 

На ден 07.09.2018 во Скопје, во рамките на проектот "Иновациски центар: Компаративна предност за поголема 
конкурентност " беа презентирани активностите на Бизнис центарот во рамките на Центарот за развој на 
Скопски плански регион.  

Пред присутните гости од деловната заедница, граѓанскиот сектор и други институции беа презентирани и 
активностите и организациони стратигии на Скопскиот плански регион во насока на поттикнување на 
претприемништвото и иновативноста на компаниите во Скопскиот регион. Скопскиот плански регион даде 
поддршка на активностите од проектот како можност за вмрежување со сите деловни чинители со цел креирање 
на поволна деловна клима за развој на иновативни компаниски дејности. 

Бизнис центарот при Центарот за развој Скопски плански регионот е отпочнат со работа во октомври 2014 со 
одлука на Владата на РМ, и работи преку координација на Министерството за локална самоуправа, со цел 
дистрибуирање на активности на локално и регионално ниво до приватниот секто, за поттикнување на 
рамномерен регионален развој. 



 

 Oдржана “Меѓународна Конференција ИнноДенови” на тема “Иновации - Контекст, Соработка и 

Капацитети во Балканско Медитеранската Област” во Скопје 

Иновациите се важен фактор за подобрување на конкурентноста на националните економии во Балканско 
Медитеранската област. Интензивните иновативни активности значително ќе се зголемат, ако постои поволна 
бизнис-клима, канали за соработка и силни внатрешни капацитети за воведување на иновации кај 
претпријатијата. Меѓународна Конференција ИнноДенови на тема “Иновации - Контекст, Соработка и 
Капацитети во Балканско Медитеранската Област” во Скопје, се одржана 15 октомври 2018 година. Фокусот на 
конференцијата беше насочен кон презентирање на наодите од истражувањето на тема "Иновации во малите 
и средните претпријатија", спроведени во рамките на проектот ИноПлатформа, и отворање на дискусија со 
сите засегнати страни во општеството за нивното влијание. Конференцијата беше отворена од страна на 
Министерот без ресор Г-дин Зоран Шапуриќ, задолжен за Регулативата за подобрување на инвестицискиот 
клима за домашните претпријатија и Г-ѓа Андријана Богдановска, Проектен Менаџер на ИноПлатформа. На 
истата учествуваа и говорници од Грција, Бугарија и Кипар кои ги презентираа Иновативните алатки 
(ИнноАлаки), кои конкретно ги адресираат проблематичните области на делување во однос на иновативните 
активности на МСП, се со цел успешно спроведување на иновациите во рамките на организациите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конференцијата учествуваа повеќе од 80 национални и интернационални претставници од приватниот, 
јавниот, владиниот и невладиниот сектор, ако и од други тела во областа на иновациите. Скопскиот регион е 
еден од таргетираните региони во рамките на проектните партнери од   Балканско Медитеранската област за 
имплементација на проектот. 

 

 Организирање на интерни состаноци со стопанските комори и здруженијата 

Во периодот на 2018 година во просториите на Центарот за развој на Скопски плански регион се организираа 
интерни состаноци со : Центарот за управување на знаење , Здружение Го Грин, Стопанска Комора на 
МАкедонија, СЕАФ Македонија, Здружение на Бизнис Жени на Македонија, Здружение  АРТХАУС, Комора на 
мали бизниси, компании и други институции каде се дискутираше за отворена соработка и вмрежување, со цел 
поттикнување на регионален развој, меѓуопштинска и меѓуинститиционална соработка за економско 
зајакнување и креирање на економски политики. 

 

 Дополнување на базата на контакти со организации и институции 

Согласно текот на сите активности кои поттикнуваат меѓусебна соработка и организирање на заеднички 
настани, базата на податоци на Бизнис центарот за развоја при Центарот за развој на Скопски плански 
регион , беше дополнувана со податоци. 

 

 Испраќање на Електронски билтен за активностите на Центарот за развој на Скопски плански 

регион и бизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги за МСП во Скопскиот регион 

Во периодот од 01.05.2018- 30.12.2018 година Координаторот на бизнис центарот при Центарот за развој на 
Скопски плански регион ги информираше соработниците, бизнис секторот и , граѓанските здруженија и сите 
партнери за активностите на ЦРСПР и информации во врска со отворени повици за апликација на проекти и 
дополнителни можности за финансирање. 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2018 ГОДИНА 

 



Врз основа на член 20, став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ 63/2007,187/2013,43/2014), 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 2018 година 

 

 

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопски плански регион 2015-2019 

година го опфаќа периодот јануари-декември 2018 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 2018 година согласно 

утврдените приоритети во едногодишниот акциониот план за 2018 година. 

 

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2015 - 2019 

за 2018 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.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 2018 година, даден по стратешки 

области и конретни цели: 

 

  

 

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 2018 година се реализирани следниве проекти/активности: 

„Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар,,Теферич—фаза 3“  

Проектот е финансиран од МЛС/БРР и кофинансиран од општина Кисела Вода која е еден од 

партнерите во проектот. Направена е реконструкција на дел од патот во должина од 700м. Партнери 

во проектот се Град Скопје и општина Сопиште. 

Во рамките на проектот и во третата фаза од реконструкцијата на патот предвидено е поставување 

на нов асфалт  и тротоари  поплочени со бекатон плочи, со што ќе се придонесува во обезбедување 

на пристапна транспортна инфраструктура која претставува главен предуслов за развој на туризмот 

како и економскиот развој на целиот регион. 

 

 

 

 

 

СЦ 3:КЦ 1: Комунална инфраструктура 

Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се: 

 

3.1.2 Подобрување на системите за одведување и прочистување на отпадните води и 

развој на системи за одведување на атмосферските води 

Од оваа програма во 2018 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 ,,Изработкана студија и проектна документација за разрешување на проблемите со 

поројни води на Скопска Црна Гора  ” 

Проектот е финансиран од МЛС/БРР. Партнери поддржувачи и кофинансиери на овој проект се: 

Град Скопје, општина Гази Баба и општина Илинден. 

 

I: Подобрена конкурентност на регионот преку потикнување и развој 

на МСП, носечките индустрии и развој на модерна инфраструктура  

  

III:  Подобрен квалитет на  животната средина во Скопскиот регион  



Изработката  на Физибилити студијата за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска 
Црна Гора со ревизија и Техничката документација за уредувачки мерки со ревизија претставува 
појдовна основа за фазно реализирање на зафатите на терен, со кои локалното население, но и 
развојот и економскиот живот на населените места ќе бидат релаксирани од заканите на ерозивните и 
поројните процеси на падините на СЦГ. Трајното решение за пороите и ерозијата на СЦГ ќе обезбеди 
мирен спокоен живот за дел од жителите на повеќе општини во регионот, заштита на животната 
средина не само во околните општини туку и во регионот воопшто. 

 

СЦ 3:КЦ2: Климатски промени и заштита на воздухот 

Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се: 

 

3.2.1 Намалување на загадувањето на воздухот 

Од оваа програма во 2018 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 ,,Воспоставување на систем за четиридимензионално следење на загадувањето на 

воздухот во Скопската котлина‘’ 

Проектот е финансиран од МЛС/БРР. Партнери кои го поддржаа овој проект се: Град Скопје, општина 
Гази Баба и општина Чаир.  

ЕКО ДРОН ќе ги детектира загадувачите во real time, и тоа во три димензии на сите микролокации. Со 
ова динамичко тродимензионално мерење лесно ќе се детектира изворот на загадување на секоја 
поединечна микролокација и преку увид во микролокацијата ќе може да се имплементираат веднаш 
акции спроведливи на конкретната микролокација.  

Проектот дозволува постојано усовршување во смисла на имплементација на најнови технички и 
технолошки решенија со што се утврдува сталабилноста како и потребата за редовно следење и 
мониторирање на резултатите.  

 

 

3.3.3 Заштита на водните ресурси и почвата  

Од оваа програма во 2018 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 ,,Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава‘’ 

Проектот е финансиран од МЛС/БРР. Партнери кои го поддржаа овој проект се: општина Шуто 
Оризари, општина Чучер Сандево и општина Бутел. 

Со регулирање и чистење на речното корито од наноси и отпад  се дава голем придонес за 

подобрување на животната околина, на загаденоста на возухот како и подобрување на квалитетот на 

водата и квалитетот на почвата. Со овој проект и негова реализација се намалуваат ризиците од 

излевање на реката со што ќе им се дозволи на водите слободен проток низ коритото. Во оваа фаза 

предвидено е уредување во должина од 170м  

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕЛ 2: ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА ЦРСПР ЗА 

2018 ГОДИНА 



ДЕЛ 2:  ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО 2018 ГОДИНА                                                              

 
 
Основа за изработка на финансискиот извештај се:  
 
 

Завршната сметка на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2018 год.  

Р.бр   

Износ 

(во денари) 

  

  

ПРИХОДИ   

  Пренесен вишок на приходи од претходни години (03.01.2018)             9.836.044,00 

  Пренесен вишок на средства од благајна  (03.01.2018) 2.291,00 

  Приходи од Општините за тековно работење на Центарот  за 2018 3.157.325,00 

  Приходи од Мин. за локална самоупр. за 2018 за тековно работење 1.100.000,00 

  Приходи од Мин. за локална самоуправа/БРР за проекти 2018 13.388.692,00 

  

Приходи од општини за кофинансирање на проекти 

  2.191.340,00 

  Приходи од Министерство за животна средина и просторно планирање 300,000,00 

  Приходи од Мин. За локална самоупр. за 2018 за Бизнис сектор 400.000,00 

  Вкупно приходи 30.375.692,00 

 

  

РАСХОДИ   

  Бруто плати и други надоместоци 2.624.595,00 

  Нето плата 1.767.113,00 

  Надоместоци од плата 853.872,00 

  Други надоместоци 3.610,00 

  Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт 196.616,00 

  Поштенски услуги 3.686,00 

  Телефонија и телефакс 83.504,00 

  Транспортни услуги 107.026,00 

  Патни и др. расходи 2.400,00 

  Материјали и ситен инвентар 135.732,00 

  Канцелариски материјал 14.630,00 

  Списанија, весници 7.000,00 

У Други административни материјали 82.132,00 

  Прехранбени продукти и пијалоци 31.970,00 

  Поправки и тековно одржување 70.231,00 

  Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема 70.231,00 

  Договорни услуги 929.940,00 

  Изнајмување на простор и опрема 707.103,00 

  Услуги за превод 48.221,00 

  Други образовни услуги 14.664,00 

  Плакање на административни такси 250,00 

  Други договорни услуги (сметководство, јавни набавки,....) 123.761,00 

  Pravni uslugi 35.941,00 

  Други тековни расходи 111.857,00 

  Расходи за репрезентација 15.572,00 

  Семинари и конференции 53.554,00 

  Објавување на огласи 32.980,00 

  Други оперативни расходи 9.751,00 

  Канцелариска опрема 7.950,00 

  Канцелариски опрема -стол 7.950,00 

  Капитални расходи за реализација на проекти 5.080.108,00 

  Вкупно расходи 9.157.029,00 

   

   



      

8 Благајна 31.12.2018 376,00 
  Пренесено салдо на 03.01. 2019 21.218.287,00 

                                                                                      Вкупно 21.218.663,00 



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 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 

ПРЕДЛАГА: Ирина Тростјанска  

РАЗГЛЕДУВА: Раководител на ЦРСПР,     
м-р Љупчо Кец Мицковски 

 
УСВОЈУВА Совет за развој на Скопски 

плански регион 


