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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, м-р Љупчо Кец Мицковски  

 

2.2. Администрација  

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

Раководител на одделение, Сирма Илијоска Трифуновска 

Координатор за регионален развој, Розета Арсовска 

Координатор за регионален развој, Озан Адемовски  

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

 

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

Раководител на одделение, Даниела Андоновкса  

Советник за административно-технички работи, Ирина Тростјанска 

 

 Во јануари  2019 година објавен е оглас за Советник за нормативни-правни работи. Потпишан е Договор 
за вработување со лицето Даниела Андоновкса. 

 Во декември 2019 година објавен е оглас за Раководител на одделение за стратешки, развојни и стручно 
технички прашања. Потпишан е Договор за вработување со лицето Сирма Илијоска Трифуновска. 

Центарот за развој на Скопски лански регион се вработени 7 (седум) 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  

2019 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. Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава  

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

Скопската котлина 

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

Црна Гора 

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. 

Согласно јавната набавка за проектот ,,Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар 

''Теферич’’ -  фаза 3’’ во месец  септември 2018 година, 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. Во 

процесот на реконструкција на патот,  извршена е измена и допоплна во тек на градба на Основен проект за 

реконструкција на улица Мариовска и дел од улица Сава Ковачевиќ до спој со улица кај црква Теферич, Општина 

Кисела Вода. Измената на пероектот повлече и 

зголемување на трошоците во однос на градежните 

активности, при што со Одлука за измена на 

предходно донесена Одлука од Советот на 

Општина Кисела Вода, општината го зголеми своето 

финансиско учество во вкупен износ од 

2.550.000,00денари односно 37,63% од вкупниот 

предвиден буџет за реализација на проектот.  

За целосна реализацаја на проектот во 2019 година 

беа потпишани Анекс на Договор и тоа: 

  - Анекс на Договор бр1, Анекс на Договор бр2, 

Анекс на Договор бр3, Биро за регионален развој/ 

Министертсво за локална самоуправа  

  - Анекс на Договор бр1, Анекс на Договор бр2, 

Анекс на Договор бр3, ЈУ БАЈ 2 Амет ДООЕЛ Скопје  

  - Анекс на Договор бр1, Анекс на Договор бр2, Општина Кисела Вода 



Проектот е целосно завршен кон крајот на месец декември 2019 година и патот е пуштен во употреба. 

 

Проект 2: 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.  
Во овој проектот предвидено е уредување на коритото 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. Согласно Анекс на Договор бр1 од 2018 година помеѓу Биро за рамномерен регионален 
развој / Министертсво за локална самоуправа и Центар за развој на Скопски плански регион средствата за 
реализцаија на проектот претрпеа намалување и вкупниот изнесува 3.211.419,00 денари. 
 
Партнери во проектот се Општина Шуто Оризари и Општина Чучер Сандево. 
 
Согласно јавната набавка за проектот ,,Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава ’’ 
во месец  јуни 2019 година, Договорот е доделен на економскиот оператор ДПТУ Вод—Вар Инженеринг ДОО 
Скопје кој изнесува 6.846.990,71 денари. 
 
За целосна реализацаја на проектот беа потпишани повеќе Анекс на Договор и тоа: 

  - Анекс на Договор бр1, Анекс на Договор бр2, Анекс на Договор бр3, Анекс на Договор бр4, Биро за регионален 

развој / Министертсво за локална самоуправа  

  - Анекс на Договор бр1, Општина Бутел  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот е  завршен во целост во декември 2019 година. 

 



 

Проект 3: Воспоставување на систем за четиридимензионално следење на 

загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопската котлина 

 

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 во проектот 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. 

Во текот на 2018/2019 година спроведени беа две неуспешни постапки за јавна набавка. 

 Поднесено е барање од страна на Центарот за развој на Скопски плански регион до Биро за регионален 

развој / Министерство за локална самоуправа за продолжување на рокот за реализација на проектот, за кое 

понатаму министерството одлучи да нема продолжување на истиот и тука да завршат сите активности. 

Средствата предвидени за овој проект се вратени повторно на сметка на Министерство за локална самоуправа. 

 

 

Проект 4: 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: 

 Елаборат за заштира на животна средина за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна 

Гора 

 Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени (КО Црешево, КО Страчинци, КО Бањани)  

 

 



 Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени (КО Црешево, КО Страчинци, КО Бањани)  

 Геодетски Елаборат за геодетски работи за посебни намени (КО Страчинци) 

 Основен проект за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора, заверен од 

ревидент  

 Завршен ревидентски извештај од извршена стручна контрола на Основен проект за разрешување на 

проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Проектот е завршен во месец февруари 2019 година 



 

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

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА -  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА 

Центарот за развој  на Скопски плански регион кон крајот на  2018 година до Министерството за локална самоуправа 

-  Биро за регионален развој аплицираше со 5 (пет) предлог проекти, кои беа позитивно оценети од комисијата 

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

2019 година. 

1. Реконструкција на коловоз на ул.Рилски Конгрес (локалитет Тасино Чешмиче) - Општина Центар  

2. Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизија) за водоснабдување - Општина Арачиново  

3. Реконструкција на регионален пат Хиподром - Илинден  - Општина Гази Баба 

4. Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3, ул.2 и дел од улицата од 

населба Шуто Оризари до село Горно Оризари  

5. Изработка на техничка докуменатција со ревизија за општините Чаир и Сарај 

6. Изведба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на 

каналот во село Синѓелиќ, Општина Гази Баба 

 

Проект 1:   Реконструкција на коловоз на ул.Рилски Конгрес (локалитет Тасино Чешмиче) - 

Општина Центар  

 

Со реконструкција на пристапниот пат "Рилски Конгрес", се подобрува сообраќајниот режим на територија на 

Општина Центар и Општина Кисела Вода, на локалитетите, Црниче, Пржино и Долно Водно. Улицата Рилски 

Конгрес е сообраќаен коридор кој ги поврзува двете Општини, во правец исток-запад, поврзувајќи ги со  

магистралните сообраќајни коридори. 

Улицата Рилски Конгрес е алтернативен правец на движење, кој овозможува намалување на бројот на возила во 

периодите на сообраќаен метеж.  

Со овој проект, Општина Центар ,Општина Кисела Вода и Град Скопје отпочнуваат соработка за интегрално 

решавање на сообраќајните проблеми на територија на Град Скопје, во 

насока на подобрување на квалитетот на воздухот на територија на Град 

Скопје. Овој проект е координирана активност помеѓу Општина Центар, 

Општина Кисела Вода и Град Скопје, за реконструкција на секундарни 

сообраќајници како можни правци на движење кои ќе превземат дел од 

сообраќајот по магистралните сообраќајници. 

 

Согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година 

донесена од Владата Република Северна Македонија и Договорот склучен 

помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Бирото за регионален 

развој / Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен 

износ од 4.679.302,00 денари, додека Општина Центар како партнер 

кофинансиер во проектот со Одлука на Совет обезбеди средства во висина 

од 980.205,00 денари.  

Во процесот на спроведување на јавна набавка за проектот ,,Реконструкција 

на коловоз на ул.Рилски Конгрес (локалитет Тасино Чешмиче) - Општина 

Центар’’ во месец  јули 2019 година, Договорот е доделен на економскиот 

оператор Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото 

ИЗОЛАЦИЈА Дамјан Силјановска и др. ДОО увоз-извоз Скопје, кој изнесува 

2.294.003,00 ден.  



Улицата Рилски Конгрес во својата постојна состојба со оштетен завршен слој од асфалт, а на одредени делови 

големо оштетување го оневозможува нормалното одвивање на сообраќајот и ја загрозува безбедноста на возачите и 

пешаците. Токму поради тоа, се пристапи кон реконструкција на улицата која во основа подразбира замена на 

постоечкиот завршен асфалтен слој. Проектот за реконструкција го опфаќа потегот од крстосниците со улица „Ѓорѓи 

Скрижевски“ од една страна до крстосницата со улица “Црниче“ од друга страна, односно делот од улицата кој се 

наоѓа на територија на Општина Центар.  

 

 

Проектот е завршен за рекордно време во месец септември 2019 година. 

 

 

Проект 2:   Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизја) за 

водоснабдување - Општина Арачиново  

 

Со изработка на оваа техничка документација за Општина Арачиново, ќе се реши еден голем регионален проблем и ќе 

се дообезбеди вода за исполнување на условите за да се снабдат со вода сите домаќинства во населено место 

Арачиново. Современата водоводна мрежа ќе биде од огромно значење за Општина Арачиново со што ќе се надминат 

досегашните проблеми и барања на жителите за вода. Со овој проект има потреба да се реши овој проблем на 

долгорочен план за надминување на сите проблеми со кои се соочува населението на Општина Арачиново. 

Согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година донесена од Владата Република Северна 

Македонија и Договорот склучен помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Бирото за регионален развој / 

Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 2.616.157,00 денари. 

Партнери во проектот се општините: Гази Баба, 

Илинден и  Арачиново која учествува со 

кофинансирање во износ од 596.353,00 денари. 

По спроведување на јавна набавка за 

проектот ,,Подготовка на техничка документација 

(Основен проект) за водоснабдување’’ - Општина 

Арачиново во месец  август 2019 година, Договорот е 

доделен на економскиот оператор ХИДРО ЕНЕРГО 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, кој изнесува 3.009.000,00 

денари.  

 

 

Проектот се очекува да се заврши кон крајот на месец 

мај 2020 година.  



Проект 3:   Реконструкција на регионален пат Хиподром - Општина Илинден  - Општина 

Гази Баба 

 

Со изработка на проектот врши реконструкција на сегменти од патна делница кои се оштетени и се во лоша 

состојба. Преку реализација на проектот се овозможува безбедна и проточна патна делница, намалување на нивото 

на загадување на животната средина. Поради намалување на тесното грло кое се создава со лошите услови на 

патот, се овозможува подинамичен развој на сите три општини бидејќи патната инфраструктура претставува 

суштинки елемент како крвоток на економијата и значаен елемент во подобрување на квалитетот на жителите од 

сите три општини. Должината на патната делница изнесува 1,9 км и се протега од булеварот Благоја Сетфковски до 

надвозникот за поврзување со автопат А2. Со оваа патна делница се поврзуваат Општина Гази Баба, Општина 

Илинден и Општина Арачиново, овозможувајќи на населинието, бизнисот и стоките да се движат во правец на трите 

општини како и да се поврзат со автопатна делница А2. Исто така со оваа патна делница се овозможува и 

сообраќајна поврзаност на новата населба Хиподром 2, тренинг кампот на ФК Вардар, спортско рекреативен центар 

Хиподром, логистичка и индустриска зона во Илинден како и индустриската зона Северна заобиколница на потегот 

од Хиподром до Општина Арачиново и Општина Илинден.  

Согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 

година донесена од Владата Република Северна Македонија и 

Договорот склучен помеѓу Центарот за развој на Скопски плански 

регион и Бирото за регионален развој / Министерство за локална 

самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 

4.864.214,00 денари. 

Партнери во проектот се општините: Гази Баба, Илинден и  

Арачиново. Дел од општините даваат и финансиски придонес во 

изработката на овој проект и тоа: 

 Општина Гази Баба со вкупна вредност од 457.245, 00 

денари 

 Општина Илинден со вкупна вредност од 1.000.000,00 денари  

 По спроведување на постапката за јавна набавка за 

проектот ,,Реконструкција на регионален пат Хиподром - 

Општина Илинден’’ - Општина Гази Баба во месец  август 2019 

година, Договорот е доделен на економскиот оператор Друштво 

за градежништво трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ 

Скопје , кој изнесува 4.398.273,00 денари. 

Проектот е завршен во месец ноември 2019 година.  

 

 



Проект 4: Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3, 

ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до село Горно Оризари  

Со изработка на оваа подготвена техничка документација се избегнува сообраќајниот метеж на тесните сообраќајни 

грли во центарот на населба Шуто Оризари и се намалува времетраењето во сообраќајната комуникација помеѓу овие 

делови на оптшитните и Градот Скопје. Со проектирањето на улиците и нивна реконструкција како и нивно 

проширување, се овозможува побрз пристап кон земјоделксата механизација за обработка на земјиште, брз пристап 

до заобиклоница на Градот Скопје, побрза сообраќајна врска со Република Косово, побрза сообраќајна врска од Скопје 

и селата до Скопска Црна Гора како и до културно историските локалитети во Скопска Црна Гора. 

Согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година донесена од Владата Република Северна 

Македонија и Договорот склучен помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Бирото за регионален развој / 

Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 3.797.647,00 денари. 

Партнери во проектот се Општина Шуто Оризари и Општина Бутел кои за изработка на овој проект придонесуваат со 

финансиско учество од: 

 Општина Шуто Оризари  со вкупна вредност од 432.838,00 денари 

 Општина Бутел со вкупна вредност од 432.838,00 денари  

По спроведување на постапката за јавна набавка за проектот ,,Изработка на техничка документација за реконструкција 

и проширување на ул.3, ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до село Горно Оризари’’ во месец  јули 2019 

година, Договорот е доделен на економскиот оператор Друштво за градежништво трговија и услуги ГРАДЕЖЕН 

ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје, кој изнесува 2.832.000,00 денари . 

Поради потребата за продолжување на предвидениот рок за изработка на проектот, направени се 2 Анекс договори со 

Биро за регионален развој. 

Проектот е завршен во месец декември 2019 година, а доставата на документацијата следи на почетокот на 2020 

година. 

 

 

 

Проект 5: ,,Изработка на техничка докуметација со ревизија за Општините Чаир и Сарај” 
 
Изработката на техничка документација за општините Чаир и Сарај се од големо значење. 
Со изработка на документацијата во Општина Чаир се поттикнува  употреба на велосипедите како главно срестсво на 
сообраќај и се намалува бројот на употребени возила, а со тоа доаѓа до намалување на емисијата на штетни гасови во 
природата. Овој проект претставува важен сегмент во поврзувањето на општините Чаир и Бутел со што значително  
се намалува интензитетот на користење на моторни возила, а со тоа ќе се придонесува кон заштитата на животната 
средина. 
Со изработка на техничка документација за Општина Сарај значи создавање на услови за поврзување на урбаните со 
руралните делови како и подобрување на економскиот развој на целиот плански регион. Локалниот пат за село Бојане 
Општина Сарај според своето значење, местоположба и функција е класифициран како крак од регионален пат и 
истиот е од посебно сообраќајно и економско значење за општината и регионот. Кракот од регионален пат од Р- 402 
од село Бојане до населено место Сарај, од околу 2,6 км, овозможува брза и безбедна комуникација помеѓу жителите 
на овие места и Градот Скопје. Покрај тоа што нуди непречена и квалитетна комуникација на жителите на околните 
села, овој локален пат е од особена важност и за зачувување на животната средина односно подземните води бидејќи 
на овој локалитет се наоѓа изворот за вода за пиење Врело, од кој се снабдува со вода Градот Скопје.  
 
 



 

Согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година донесена од Владата Република Северна 

Македонија и Договорот склучен помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Бирото за регионален развој / 

Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 1.842.767,00 денари . 

Партнери во проектот се општините Чаир и Сарај. 

Во однос на спроведување на постапката за јавна набавка за проектот се работи за две постапки односно дел1 и дел2. 

и тоа: 

Дел 1: Изработка на проектна документација за инфраструктура и Основен проект за велосипедска патека заедно со 

ревизија – Општина Чаир, за чија постапка избран е економнски оператор ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО Скопје чија 

вкупна сума по Договор изнесува 472.000,00 денари.  

 

Дел 2: Подготовка на техничка декументација  (основен проект со ревизија) – Општина Сарај, за чија постапка избран 

е економнски оператор ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО Скопје чија вкупна сума по Договор изнесува 353.056,00 

денари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот е завршен и исплатен во декември 2020 година 



ПРОЕКТ 6: ‘’Изведба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно 

уредување и покривање на каналот во село Синѓелиќ, Општина Гази Баба'' 

Каналот кај с.Синѓелиќ, денес, претставува запоставено место кое во летото 2016 година беше едно од главните 
причинители на штетата од надојдените води од поројните дождови. Со овој проект ќе се создадат технички 
предуслови за изградба на место за рекреакција и забава на месното население. 
 
Со проектот се овозможува облагородување на 100 метри должни над и околу каналот во село Синѓелиќ и 
искористување на еден запоставен простор во функција на сите жители на село Синѓелиќ. Овој простор околу 
каналот во с.Синѓелиќ заслужува да биде облагороден и рационално искористен така што тој ќе се покрие, а 
просторот ќе биде искористен за поставување на нова автобуска постојка на линијата 45. Така овде би била 
последната автобуска постојка за оваа линија со мал плоштад каде ќе се псотават клупи за одмор и дружење на 
пензионерите. 
 
 
Согласно Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година донесена од Владата Република Северна 

Македонија и Договорот склучен помеѓу Центарот за развој на Скопски плански регион и Бирото за регионален 

развој / Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 2.989.686,00 денари . 

Партнери во проектот се  Општина Арачиново и Општина Гази Баба која за овој проект финансиски учествува со 

вкупна вредност од 2.751.347,00 денари. 

 

По спроведување на постапката за јавна набавка за проектот ,,Изведба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 

100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингелиќ, Општина Гази Баба’’ во месец  јули 

2019 година, Договорот е доделен на економскиот оператор Друштво за градежништво трговија и услуги АДРА 

ДООЕЛ Скопје , кој изнесува 5.487.027,14 денари. 

Поради потребата за продолжување на рокот за изработка на овој проект Ценатрот за развој на Скопски плански 

регион склучи Анекс Договор бр1/2  со  Бирото за регионален развој / Министерство за локална самоуправа. 

 

Проектот е во почетна фаза и се очекува да заврши во првата половина од 2020 година. 

 

 

 

 



Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој  

 Мерка – 321– Развој на јавна инфраструктура во рурални средини/ точка6—Инвестиции 

во објекти и опрема за домови за деца и млади, домови на култура во населени места во 

рурални средини 

Проект :  ‘’Изградба на Дом на културата”- Општина Сопиште 

 

Центарот за развој на Скопски плански регион по објавен Јавен Повик бр.02/2018 за достава на барања за користење на 
средстава од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и тоа за мерка – 321 - Развој на 
јавна инфраструктура во рурални средини/ точка6—Инвестиции во објекти и опрема за домови за деца и млади, домови 
на култура во населени места во рурални средини поднесе апликација  со предлог – проект ‘’Изградба на Дом на 
културата”- Општина Сопиште. 
 
За реализација на проектот од страна на Агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој, 
обезбедени се  средства во вкупна вредност од 6.520.081,00 денари. 
 
Партнер во проектот е Општина Сопиште која придонесува финансиско учество во износ од 1.173.615,00 денари 
 
Во текот на 2019 година спроведени беа две неуспешни објави на јавни набавки. Во текот на јануари 2020 година се 
очекува да се спроведе и трета објава на јавни набавки и да отпочне проектот со реализација.  
Општина Сопиште е рурална општина оддалечена 5км од градот Скопје. На нејзината територија преовладува трендот 
на висока миграција односно миграција од град во село, со високо зголемување на популацијата која живее. Поради тоа 
идеата за реализација на овој проект е од особено значење како за жителите на општината, така и за сите останати 
жители на градот Скопје и околните општини. 
 
Проектот се очекува да заврши до крајот на 2020 година. 

 
 Мерка – 322 - Обнова и развој на селата/точка 3, Инвестиции за изградба и-или 

реконструкција на плоштади, зелени површини, и/или шеталишта во населени места 

во руралните средини  

 

Проект :  ‘’Изградба на плоштад Јустинијан Први”- Општина Зелениково 

 
Центарот за развој на Скопски плански регион по објавен Јавен Повик бр.02/2018 за достава на барања за користење на 
средстава од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и тоа за мерка – 322 - обнова и 
развој на селата / точка 3 - Инвестиции за изградба и-или реконструкција на плоштади, зелени површини, и/или 
шеталишта во населени места во руралните средини поднесе апликација  со предлог – проект Изградба на плоштад 
Јустинијан Први - Општина Зелениково. 
 
За реализација на проектот од страна на Агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој, 
обезбедени се  средства во вкупна вредност од 19.079.442,00  денари. 
 
Партнер во проектот е Општина Зелениково која придонесува финансиско учество во износ од 3.599.982,00 денари 
 
Во текот на реализација на проектот спроведени се две постапки за јавни набавки и потпишани се договори со 
економски оператори согласно потребите и тоа: 
 

 Во месец декември за  ,,Изградба на плоштад Јустинијан Први” доделен е Договор на економскиот оператор 
Друштво за градежништво производство, трговија и услуги ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје во 
вкупна вредност од 23.004.822,00 денари. 

 

 Во месец декември за набавка на услуги ,,Вршење на стручен надзор над изградба на плоштад Јустинијан Први” 
доделен е Договор на економскиот оператор Друштво за архитектонски дејности, надзор и инженеринг МБМ 
АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје во вкупна вредност од 46.657,00 денари. 

 
Плоштадот Јустинијан Први е лоциран во близина на село Таор, оддалечено само 3км од центарот на Општина 
Зелениково, меѓутоа неговата местоположбае таква да всушност е лоциран на северниот влез на општината, каде 
поминува регионален пат за Катланово и претставува место кое ќе се наоѓана тромеѓето на општините Петровец и 
Зелениково.Се наоѓа на само 4км од автопатот М1 (Скопје-Велес), а рамницата на Скопската котлина го прави видлив 
од трите страни: север, запад и исток. 
 



Плоштадот со неговата содржина и капациетот, нуди отворен простор за организирање семинари и научни 
симпозиуми, разни културни манифестации, како и место за одмор, во тивка и чиста животна средина. Со неговиот 
карактер на разноликост придонесува за создавање на услови за афирмација на локалитетот, но и за афирмација 
на другите стопански гранки кои се застапени во општината, особено земјоделието.Сето тоа создава услови за 
подобрување на квалитетот на животот на населението кое гравитира во негова околина, со што пак се 
намалуватрендот на негативнтата миграција на населението од руралните средини кон урбаните места односно 
Градот Скопје. Освен комплетна изградба на овој Плоштад, проектот предвидува набавка и вградување на 
потребна опрема за поврзување со постојната електрична, водоснабдителна и санитарна инфраструктура во 
селото Таор. 
 
Проектот е во фаза на реализација, се очекува да заврши до крајот на 2020 година. 

 

II. АПЛИЦИРАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2019 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД 

МЕЃУНАРОДНИ ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЕКТ 1: ГРАНТОВА ШЕМА  - УНДП / ‘’Подобрување на општинско владеење’’ 

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 во 2018година 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 сметаше дека е подобен и има свој приоритет. Така беше избран проектот: ‘’Изградба на дневен центар за 

деца со ментална и физичка попреченост во Општина Гази Баба''.  

Грантот кој го додели УНДП изнесува 33.700,00 ЕУР. 

Центарот за деца  предвидено беше да се наоѓа во склоп на студентската населба Стив Наумов, Општина Гази 

Баба во непосредна близина на центарот на градот што ќе овозможува да биде достапен за сите граѓани на Град 

Скопје. Главна цел на проектот беше изградба на дневен центар за деца со ментална и телесна попреченост, но 

поради неможност за обезбедување на потребната документација, средствата за оваа намена се пренасочија кон 

проектот предложен од Општина Сопиште ,,Набавка на возило за транспорт на лица со посебни потреби до 

основните училишта’’. 

Согласно предвидените спецификации набавено e возило Renault Master сo капацитет 12+1 местo за лица со 

попреченост. Проектот има за цел да ги исполни едукациските потреби на лицата со посебни потреби како и 

нивното активно вклучување во социјалниот живот. 

Пaртнери во проектот се Општина Зелениково и Општина Студеничани кои исто така ќе имаат позитивно влијание 

од набавката на ваквото возило. 

Вкупната вредност на овој проект изнесува 2.017.200,00 денари. 

Проектот е завршен и возилото е предадено во владение на Опшстина Сопиште во октомври 2019 година.  

 



ПРОЕКТ 2 : Грантовата шема за поддршка на иновативни проекти „Одржлив и инклузивен 

регионален развој “ - Швајцарската агенција за развој и соработка / Министерството за 

локална самоуправа  

 

Во период од февруари 2019 до декември 2019 година се реализираше  проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен 

регионален развој“, кој вклучуваше и спроведување на Регионални форуми на заедницата, со цел да се зајакне 

граѓанското учество во процесот на одлучување на регионално и локално ниво, да се подобрат партнерствата помеѓу 

регионалните и локални субјекти и да се изнајдат поефикасни решенија за проблемите од интерес за целиот регион. 

Проектот е подржан од Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC) и Министерството за локална самоуправа, 

а ќе го имплементира Центарот за развој на Скопскиот плански регион во соработка со општините и други засегнати 

партнери. 

Регионалните форуми на заедницата опфаќа 4 форумски сесии на кои, преку структурирани дискусии, учесниците ќе 

идентификуваат проблеми и ќе нудат решенија за нив, истовремено давајќи и препораки за социо-економскиот развој 

до локалните и регионални институции. Три форумски сесии се реализираа во месец февруари и на нив беа избрани 

најприоритетните проекти за регионот, во рамките на вредноста на грантот (60.631 CHF).Четвртата (последователна) 

сесија се планираше да се одржи во месец ноември, по реализација на сите проектни активности, но истата се одржа 

во јануари 2020 и на истата имплементаторот даде отчет за проектните резултати. 

Првиот форум се одржа на 14 Февруари 2019 год. со целта : 

 Презентација на форумскиот процес и форумската структура, објаснување на 

темата и утврдување на правила за работа 

 Идентификација, дефинирање и групирање на проблемите и решенијата во 

рамките на одредената/избраната тема. 

 Работилница за изработка на концепти 

 Изготвување на предлог- концепти 

Вториот форум се одржа на  21 февруари 2019год. На оваа форумска сесија се  

 Презентираа концептите подготвени од Работните Групи- цели, резултати, 

активности и буџет на секој од предложените проекти, коментари (изведливост и 

одржливост),прифаќање на концептите и нивно развивање 

Третиот форум се одржа на 28.02.2019год.  

 По презентирање на   предлог-проектите  се избраа три најдобри со кои се 

аплицираше во Проектната кацеларија. 

Од Проектната канцеларија   за имплементирање  го избраа проектот “ Инклузивно 

детско игралиште”,  кој беше предложен од општина Карпош. 

 

 



ПРОЕКТ: “ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ“ 

Проектот “Инклузивно детско игралиште“ претставува пресликување на процесот на инклузијата во реалност преку 

создавање на сигурна и стимулативна заедница за прифаќање и соработка, создавање на простор каде децата со 

посебни потреби ќе се чувствуваат пријатно и слободно и директно ќе може да комуницираат со останатите деца со и 

без попреченост. Проектот се имплеметираше од месец август до месец ноември 2019 година.  

 

Проектот “Инклузивно детско игралиште“ претставува пресликување на процесот на инклузијата во реалност преку 

создавање на сигурна и стимулативна заедница за прифаќање и соработка, создавање на простор каде децата со 

посебни потреби ќе се чувствуваат пријатно и слободно и директно ќе може да комуницираат со останатите деца со и 

без попреченост.     

Инклузивните игралишта не дефинираат простор за игра, прифаќајќи го вистинското значење на вклученост и 

адаптивна игра. Преку игра, децата го осознаваат инклузивниот процес и ги отфрлат непотребните предрасуди кои се 

присутни помеѓу нив. Играта е важен фактор во животот на децата. Игралиштата можат да понудат многу можности за 

децата понатаму да ги развиваат физичките, когнитивните, сетилните и социјалните вештини. Инклузивниот дизајн 

вклучува баланс на искуства преку игра за градење на сите овие вештини, а истовремено промовираајќи позитивни 

социјални активности меѓу нив.  

Самото игралиште е проектирано така што да создаде чувство на безбеднот и сигурност, а тоа е постигнато и со 

самиот стил, тип и намената наразличните видови на реквизитите, урбаната попрема и пропратните инсталации. 

Игралиштето е со површина од 450м2, и е лоцирано до плоштадот Делфина во населбата Влае, општина Карпош. 

Со изградбата на Инклузивното детско игралиште се остваруваат целите на проектот кои се насочени кон дружење на 

децата и зајакнување на нивните физички и социјални вештини, истовремено потенцирајќи ги принципите на еднакви 

можности и вклучување. 

Вкупната вредност на проектот изнесува изнесува 2.646.818,00 МКД од кои 2.458.803,00 МКД се од одобрени од 

страна на  Министерство за локална самоуправа и Швајцараска агенција за развој, а 188.015,00 МКД се кофинасирање 

од општина Карпош.  

 Инклузивно детско игралиште официјално го отвори Министерот на Локална самоуправа на Република Северна 

Македонија г-дин Горан Милевски на 07 ноември 2019  год од кога и официјално стапи во функција. 



 

III. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

Центарот за развој на Скопскиот плански регион во период јануари-декември 2019 година 

одржа 5 (пет) седници на Советот за развој на Скопски плански регион. 

 

3.1 XI (единаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (15.03.2019 ) 

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

1.Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

2.Усвојување на записникот од X (десетата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион;  

3.Како до Реален Рамномерен Регионален Развој, состојби, можности и перспективи во Скопски плански 
регион.  

4.Усвојување на Предлог проекти произлезени од граѓанските форуми/ Грантова шема ,,Одржлив и 
инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза на спроведување,, финансиран од МЛС и Влада на 
Швајцарска конфедерација преку Амбасадата на Швајцарија. 

5.Предлог – Одлука за усвојување на Годишен работен и финансиски извештај за работењето на Центар за 
развој на Скопски плански регион за 2018 год. 

6.Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за развојна СПР за 2018 год. 

7.Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на вработените во ЦРСПР за 2019 
година.  

8.Разно 

Локација: Стопанска комора на Македонија, сала Дипломатик  



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 XII (дванаесеттата) на Советот за развој на Скопски плански регион (11.06.2018 ) 

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

1. Усвојување на записникот од XI (единаесеттата) седница на Советот за развој на Скопски плански 

регион . 

2. Информација за одобрени проекти за СПР од Програмата за РРР за 2019 година. 

3. Информација за текот на реализацијата на проектите од програмата за РРР за СПР за 2018 година. 

4. Информација за аплицирање со проект во програмата на Јапонската амбасада. 

5. Информација за учество на ЦРСПР во програмата за прекугранична соработка на Р.С. Македонија со 

Р.Косово. 

6. Градење на функционално-просторни и економски структури за подобро интегрирање на урбаните со 

руралните средини во СПР-Тема за дискусија за предстојната Конференција која треба да се одржи на 

27.06.2019 година. 

7. Предлози и прашања 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација: Општина Центар  

 

 

 

 

 

 

 



3.3 XIII (тринаесеттата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

(19.08.2019) 

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

 

1. Усвојување на записникот од XII (дванаесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

2. Свечано потпишување на Договор за соработка во 2019 година помеѓу Министерството за локална 
самоуправа и единиците на локалната самоуправа од Скопскиот плански регион, основачи на центарот за 
развој на Скопскиот плански регион  

3. Предлози, прашања, иницијативи 

 

Локација: Стопанска комора на Македонија, сала Дипломатик  

 

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

(26.11.2019) 

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

1.Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

2.Усвојување на записниците од XII (дванаесетата) и XIII (тринаесетата) Седница на Советот за развој на Скопски 

плански регион;  

3.Информација на Законот за бесплатна правна помош - Известител Адвокат Оливер Вуксановиќ 

4.Усвојување на Извештај од регионална конференција на тема: ,,Градење на функционално – просторно и 

економски структури за подобро интегрирање на урбаните со руралните средини во СПР”. 

5.Информација за Донирано возило за превоз на ученици со пречки во развојот од/до училиштата во Општините 

Сопиште, Студеничани и Зелениково, во рамки на проектот ,,Унапредување на општинско владеење” финансиран 

од ЕУ, а имплементиран од УНДП преку Центар за развој на Скопски плански регион. 

 



 

 

6.Одлука за преотстапување на објект ,,Реконструкција на коловоз на улица Рилски конгрес, Локалитет Тасино 

Чешмиче, Општина Центар”. 

7.Одлука за преотстапување на објект ,,Инклузивно детско игралиште во Општина Карпош”. 

8. Одлука за разработка и спроведување на проектот ,,Пилотирање Лепенец / Заштита на реката Лепенец преку 

интервенции на прекугранични пречистителни станици за отпадни води” /“Piloting Lepenec / Lepenec River Protection 

through Cross-border Wastewater Treatment Plant Interventions" 

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

развој 

10.Разно  

 

 

 

 

Локација: Стопанска комора на Македонија, трети кат, сала дипломатик  

3.5 XV (петнаесетата) 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 Дневен ред на Седницата; 

2.Усвојување на записниците од XIV (четрнаесетата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион;  

3. Усвојување на Акционен план за 2020 година за спроведување на Програмата за развој на Скопски плански 
регион. 

4. Усвојување на Финансиски план за 2020 година на Центар за развој на Скопски плански регион. 

5. Усвојување на Планот за јавни набаки за 2020 година на Центар за развој на Скопски плански регион 

6. Одлука за благајнички максимум. 

7. Усвојување на Извештај од регионална конференција на тема: ,,Градење на функционално – просторно и 
економски структури за подобро интегрирање на урбаните со руралните средини во СПР”. 

8.Информација за Донирано возило за превоз на ученици со пречки во развојот од/до училиштата во Општините 
Сопиште, Студеничани и Зелениково, во рамки на проектот ,,Унапредување на општинско владеење” финансиран од 
ЕУ, а имплементиран од УНДП преку Центар за развој на Скопски плански регион. 

 



9.Одлука за преотстапување на објект ,,Реконструкција на коловоз на улица Рилски конгрес, Локалитет Тасино 
Чешмиче, Општина Центар”. 

10.Одлука за преотстапување на објект ,,Инклузивно детско игралиште во Општина Карпош”. 

11.Разно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локација: Град Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2018 ГОДИНА 

4.1 СОСТАНОЦИ, ОБУКИ, СЕМИНАРИ, РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 Во период јануари/февруари 2019 година, Раководителот на Центар за развој на Скопски плански регион г-дин 

Љупчо Кец Мицковски, заедно со Советникот за административно технички работи г-ѓа Ирина Тростјанска 

реализираа повеќе информативни средби со градоначалници од Скопскиот регион, ресорни министри, 

директори, раководители. Средбите беа од информативен карактер, представување на Раководителот пред 

директните соработници, разговори во врска со практиките и можностите на Центарот за развој на Скопски 

плански регион како институција која е директно поврзана со локалната самоуправа, тековните документи кои 

произлегуваат од центарот за нивната примена и можностите за нивно обновување и проширување, за 

тековните проекти, повиците кои ќе бидат објавени и можностите за искористување на средствата, 

партнерствата и сл. 

Состаноците беа спроведени во сите општини од Скопскиот регион, Градот Скопје, Влада на РСМ, Министерство за 

животна средина, Министерство за локална самоуправа, ЗЕЛС, УНДП, Агенција за планирање на просторот, Биро за 

регионален развој, Стопанска Комора на РМ, Агенција за промоција и поддршка на туризмот. 



 Учество на две лица од ЦРСПР na Регионална работилница за консолидација на земјоделско земјиште, 

Куманово- Занатски Дом – Куманово 

07.03.2019 година 

 Одржан состанок на Советот за рамномерен регионален развој, Владата на Република Македонија 

04.04.2019 година 

 Учество на две лица од ЦРСПР на едукацијата за јавни набавки во терминот  

15.04.2019 – 19.04.2019 година  

 Учество на две лица од ЦРСПР на едукативна работилница од областа на туризмот за потпроект „Сеопфатна 

промоција преку онлајн и печатен медиум и едукација на туристичките чинители во сите десет дестинации 

заради зајакнување на нивната конкурентност “од Проектот за локална и регионална конкурентност, Хотел 

Мериот Скопје 

28.05.2019 година  

 Учество на три лица од ЦРСПР на Инфо ден за трет повик од Програмата ИПА, прекугранична соработка со 

Р.Косово во Р.Косово. 

22.04.2019 година 

 Учество на две лица од ЦРСПР на обука на тема: ‘’Родово буџетирање и социјална инклузија'' 

- Воведна обука, 19.06.2019 -  хотел Александар Палас, Скопје  

- Разгледување на визија, мисија и стратешки приоритети, цели за унапредување на родова еднаквост и социјалната 

инклузија, 29-31.08 – хотел Изгрев , Стуга 

- Родова интеграција во програми,  Основни перформанси индикатори по регион за приоритет, Утврдување на 

родовиот јаз и Креирање родово одговорни мерки за приоритет, 03-04.10 – хотел Александар Палас, Скопје 

Период: 19.06.2019 – 04.11.2019 година   

 Присуство на две лица од ЦРСПР на Меѓународната конференција за туризам FEEL SKOPJE, Хотел Парк  

12.06.2019година 

 Учество на две лица од ЦРСПР на еднодневна регионална конференција  „Партнерства за забрзана 

децентрализација, инклузивен и одржлив раст“- хотел Александар Палас, Скопје.  

13.06.2019 година 

 Учество на две лица од ЦРСПР на Јавна дебата на тема: Јавноприватно партнесртво како економски модел за 

инвестирање, Хотел Мериот - Скопје. 

11.07.2019 година 

 Учество на три лица од ЦРСПР на информативната средба за ИПА 2 Програмата за прекугранична соработка 

помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија 2016-2020—Лесковац, Србија. 

30.07.2019 година 

 Петдневна обука за WORDPRESS, учество на едно лице од ЦРСПР - Скопје 

20.08 - 30.08. 2019 година 

 Во организација на Центар за развој на Скопски плански регион се одржа информативна средба за ИПА 2 

Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија 2016-2020—

Стопанска комора на Македонија   

03.09.2019 година 

 Конференција  на тема: „Градење на функционално просторни и економски структури за подобро интегрирање 

на урбаните и рурални средини во Скопски плански регион” - организирано од страна на Центар за развој на 

Скопски плански регион 



Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој е финансиран од страна на 

Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC) и Министерството за локална самоуправа, се реализира ‘’Регионална 

конференција за размена на добри практики во областа на рамномерен регионален развој”. Центарот за развој на 

Скопски плански регион, воден од проблемите на планскиот регион, одлучи Регионалната  конференцијата да биде на 

тема: „Градење на функционално просторни и економски структури за подобро интегрирање на урбаните и рурални 

средини во Скопски плански регион”.  

Конференцијата беше можност да се направи анализа на состојбите во просторното и урбанистичко планирање во 

мемоментот, но исто така се дадe и препораки кои ќе бидат вградени во новите развојни програми и планови и ќе дадат 

одговор како го гледаме Скопскиот регион за идните 10 години.  

На конференцијата учество земаа домашни и од меѓународни ескперти, а исто така вклучени беа и локалната 

самоуправа, бизнис  и граѓански сектор како и акедемската фела. Од конференцијата произлезе Публикација која беше 

преведена на македонски, англиски и албански јазик и доставена на сите учесници на Регионалната конференција. 

   

 

 

 

Фотографии од конференцијата  

18-19. 09.2019 година 

 Дводневна Национална Конференција на тема „Комуникација за управување со отпад“ во организација на 

Македонската Асоцијација за управување со Цврст Отпад (MaSWA), На оваа конференција учество земаа три лица 

од ЦРСПР 

12 -13.09.2019 година / Охридска Ривиера 

 Учество на две лица од ЦРСПР на дводневна Работилница на тема “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ 

ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА 

ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” во рамки на проектот "Иновативен центар: компаративна предност за поголема 

конкурентност" (“Innovation Hub: Comparative Advantage for Greater Competitiveness“). -хотел Сириус, Струмица 

27-28.09.2019 година 

 Учество на едно лице од ЦРСПР на еднодневен Pop-up курс: Content маркетинг, Скопје 

14.10.2019 година 

 

 Центарот за развој на Скопскиот плански регион доби награда за Најдобра регионална заедница за креирање 

на добар амбиент за развој  на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа  

Во Скопје од 16-18.10.2019 година со високо покровителство на Владата на Република Северна Македонија се одржа 

Вториот Светски Конгрес на претприемачи. На Вториот Светски конгрес на претприемачи се додели и Награда Global – 

Local во неколку категории за креирање на добар амбиент за развој на претприемништвото во Средна и Југоисточна  



Европа каде Центарот за развој на Скопскиот плански регион доби наградата за Најдобра регионална заедница за 2019 

година. Наградата ја прими Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион, Љупчо Кец Мицковски на 

свечен настан за доделување на признанијата и награди, кој се одржа во Хотел Мериот во Скопје. Светскиот конгрес на 

претприемачи во Скопје собра повеќе од 800 претприемачи, институции, организации, инвентивни познавачи како и 

други чинители посветени на создавањето на нови вредности, продлабочувањето на економски и сите други форми на 

поврзување, свртени кон општата благосостојба и просперитетна иднина. Од Светскиот Конгрес на претприемачи 

сметаат дека сите заложби на чинителите за подобрување на креативното ангажирање и иновативни форми во едно 

општество треба да бидат поздравени, вреднувани и наградени. За сите досегашни активности и работење, Центарот за 

развој на Скопски плански регион беше награден заедно со други институции од Средна и Југоисточна Европа. 

16-18.11.2019 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии од доделување на наградите 

 

 

 Учество на две лица од ЦРСПР на работилница за финансиска поддршка во организација на  Делегацијата на 

Европската Унија,  Хотел DoubleTree by Hilton (Хилтон) - Скопје,   

06.11.2019 година 

 

 Вработените од ЦРСПР присуствуваа на тридневна обука на тема „Управување со проектен циклус“,  хотел 

Романтик - Дојран. 

12.-15.11.2019 година 

 

Фотографии од обуката 



 Раководителот на ЦРСПР дел од четиридневна обука на тема: Градење на тимот и подобрување на 

комуникациските  вештини и соработка, хотел Гарденија, Велес. Обуката се спроведе во два дела: 

Прв дел од 02-04.12.2019 година 

Втор дел од 16-18.12.2019 година 

02.12-18.12.2019 година 

 

 Во рамките на проектот  “МСП Акцелератор на знаење МЕКА” финансиран од Националната програма за 

транзициска поддршка и институционално зајакнување 2013, Инструмент за предпристапна помош ИПА програма 

Фондација за локален и ИТ развој,  донираше опрема до Центарот за развој на Скопски плански регион и тоа: 

- 2 Компјутер/лап топ со сериски броеви YMKV054839 и YMKV054835; 

- 1 тренинг куферче;  

- Флипчарт табла и Сет со тренинг материјали. 

Донацијата ја прими м-р Љупчо Кец Мицковски,  Раководител на ЦРСПР.                                                                                                                                          

 

10.12.2019 година , Гевгелија 

 

 



 

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 ,,Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој 2017-2020”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 заразвој  
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  листа  на можни Владини и други извори на финансирање на Бизнис Секторот ажурирана на 
веб страната, 

 Подготовка и дистрибуција на месечен Е-билтен, 

 Регистар на претприемачи, фирми и земјоделци  поделен по области  (индустриски гранки), 

 Подготовка на анализа за потребите на МСП во дадениот регион врз основа  на спроведување на анкета 
( минимум 100 испратени  прашалници  и минимум  повратен одговор од половина  во кои ќе бидат  
вклучени и земјоделци), 

 Утврдување на типот на обука/менторство  потребно  за бизнис секторот  врз основа  на горенаведената 
анализа, 

 One stop info-редовно  преку електронски  пат да го информира  МСП секторот  за сите случувања од негов 
интерес (по сектори)-извори на финансирање, настани,саеми , вмрежувања, можни соработки,конференции, 

 Организирање на обука во зависност од утврдените потреби, 

 Организирање на настан заидентификување на проектна идеја за иновативен проект, 

 Организирање на настан за можни извори за финансирање и начин на пополнување на апликации за 
потребите на бизнис секторот (поканети ЕУ,СЕП, ИПАРД,академски сектор) 

 Соопштение до медиуми за активностите на бизнис центарот, 

 Конференција за успешни  примери на претприемачи од земјата и регионот со издадена брошура со 
најдобри примери ,минимум 6 спикери ,дводневна конференција. 

 

Во август 2019 година се потпиша Анекс на Договор бр.3 за финансиски поддршка на регионалниот Бизнис центар 

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

Центарот  за развој на Скопски плански регион. Во Договорот утврдено е дека дел од проектните активности  ќе 

бидат финансирани  од страна на Швајцарската агенција  за развој и соработка . 

Соработка со Јапонска Амбасада согласно програмата ГГП  

Во периодот од Јануари 2019-Мај2019 во соработка со општините Сопиште и Студеничани се работеше на 

подготовка на документација и теренски активности во насока на отворениот повик од Јапонска Амбасада од 

програмата ГГП за 2019 година и аплицираше со следниве проекти“ Набавка на возило за чистење на снег во 

Општина Сопиште”и“Набавка на возило за чистење на снег во Општина Студеничани”. Центарот за развој на 

Скопски плански регион преку координација на Бизнис Центарот на ЦРСПР ги направи следните активности : 



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

 - Се организираа теренски посети во загрозени подрачја во соработка со Јавните комунални претпријатија од 

општините, вклучени во проектот. 

- Се анализираа врнежи на снег во периодот од 2016-2018 на подрачјата од Скопскиот регион , во соработка со 

Управа за хидрометеоролошки работи на Република С. Македонија”-Скопје и се даде прилог документација во 

насока на подготовка на проектот, 

Проектот се достави до Канцеларијата за поддршка на Јапонска Амбасада во Скопје на крајот од Мај 2019 
година. 

 

Информативен настан за развивање на иновативни предлог проекти во врска со проектот 

„Одржлив и инклузивен регионален рамномерен развој“ 

 

На ден 24.04.2019 во Хотел Карпош , Скопје , се одржа Информативен настан за развивање на иновативни 
предлог проекти во врска со проектот „Одржлив и инклузивен регионален рамномерен развој“. Информативниот 
настан беше организиран од Бизнис Центарот при Центарот за развој на Скопски плански регион.  

На средбата беа поканети да присуствуваат граѓанскиот сектор и општините од Скопскиот плански регион .  

Преку презентацијата беше направен  вовед во активности  кои би биле поддржани  во рамките на иновативниот 
проект , кој ќе биде реализиран со финансиски средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и со 
финансиска поддршка од Министерството  за локална самоуправа на Република Северна Македонија. 

 Разгледани беа и следниве стратешки цели : 

 Стратешка цел 1: Развој на иновациска политика и култура во Скопскиот плански регион; 

 Стратешка цел 2: Развој на човечки ресурси подготвени да иновираат во регионот; 

 Стратешка цел 3: Развој на приватен капитал спремен да инвестира во иновации; 

 Стратешка цел 4: Развој на инфраструктура за поддршка на иновации во Скопскиот плански регион; 

 Стратешка цел 5: Зголемување на степенот на иновативност на јавниот сектор во Скопскиот плански регион 

 Стратешка цел 6: Социјални иновации, кои понатаму беа дел од дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии од терен од настанот 

 

Проектот 1: „Спорт за сите, здравје за сите“ ,  Општина Сарај 

 

Проектот „Спорт за сите, здравје за сите – Градење на  иновативно мултифункционално спортско игралиште“ 
во село  Кондово, Општина Сарај, беше оценет како најдобро осмислен проект од комисијата за избор на 
проекти и прифатен за  финансирање.  

Финансиска поддршка за овој проект е обезбедена од страна на Швајцарска агенција за развој и соработка која 
изнесува 1.943.683 денари и Министертсво за локална смоуправа која изнесува 394,356.00 денари. 

 



Партнер во проектот е Општина Сарај која исто така финансира со средства во висина од 400,000.00 денари. 

По спроведување на процесот за јавна набавка Договорот е доделен на економскиот оператор ЈУ БАЈ 2 Амет 
ДООЕЛ Скопје кој изнесува 2.064.652 ден. 

 

Се очекува сите градежни активности на проектот да бидат завршени во месец мај 2020 година. Во меѓувреме, 
согласно диманичниот план на работа од страна на изведувачот, теренски се спроведуваат сите градежни 
чекори 

 

Фотографии од терен од спроведувањето на проектот “Изградба на иновативно мултифункционално игралиште во училиштето 
Бајрам Шабани во с. Кондово, Општина Сарај” 

 

Бизнис Центарот при Скопски плански регион, во посета на Јапонија  

 

Во периодот од 01.07.2019 до 28.07.2019 година во Јапонија, Координаторот на Бизнис Центарот за 
консултативни услуги при Скопски плански регион, присуствување на обука на тема: “Индустриски развој 
користење и промоција на локални ресурси” во организација на JICA- Агенцијата за развој и соработка на 
Јапонија во соработка со PREX-Пацифичкиот центар за размена. Од страна на координаторот презентирана 
беше Стретагија за иновации изработена од страна на Центар за развој на Скопски плански регион/Бизнис 
Центар и тековните активности со кои се влијае на регионален и локален развој и користење на локалните 
ресурси (размена на практики и искуства).  

 

Групна фотографија со учеснците на обуката во Јапонија и фотографија од Презентација на организациските активности и 
стратешки документи 



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: Советник за административно- 
технички работи,  
Г-ѓа Ирина Тростјанска  

 
РАЗГЛЕДУВА: 
 
 
 
 
 
 
ОДОБРУВА: 

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

 
УСВОЈУВА Совет за развој на Скопски 

плански регион 


