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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 регионално управување со отпад 

 

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 5 (пет) лица од кои едно 
лице е на определено време од 1 (една) година 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  

-Подршка при учество на саеми  

3.7 Лобирање  

-Лобирање за различни програми за 
засегнати страни од регионот  

-Лобирање за потребите на бизнис 
секторот  

3.5 Подршка 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  

2017 ГОДИНА 



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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА -  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

ЗА 2017 ГОДИНА 

Согласно Законот за рамномерен регионален развој, Центарот за развој на Скопски плански регион  

аплицираше со 2 (два) проекти од регионален карактер до Бирото за регионален развој/ 

Министерство за локална самоуправа согласно Програмата за подршка на рамномерниот регионален 

развој за 2017година.  

Со Одлука на Владата на Р. Македонија за доделување на средства за финансирање на проекти за 

развој на планските региони бр.44-941/1 од 11.04.2017 ,(Сл. Весник бр.48/17), беа одобрени 7.755,626 

денари за финансирање на регионални проекти за развој на Скопскиот плански регион во 2017 

година.  

Проекти: 

1. Изведба на Основен проект за електрично осветлување во пештера Врело– Кањон 

Матка 

2. Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ''Теферич’’ - втора 

фаза во должина од 500 метри  

 

Проект 1: ‘’Изведба на Основен проект за електрично осветлување во пештера Врело

– Кањон Матка'' 

Центарот за развој на Скопски плански регион го рализираше проектот ,, Изведба на електрично 

осветлување во пештера Врело– Кањон Матка’’. Во 

месец Окомври  2017 год. потпишан е Договор со 

економскиот оператор ТДТГМИПУ БЛАКОМ ДООЕЛ од 

Скопје во висина од 3.574.140,00 денари .                              

Кањонот Матка со своите убавини, стрмните литици на 

планинте високи и до 1000м, како и на прекрасните 

пештери и живописни средновековни манастири, е 

најатрактивната туристичка локација во Скопскиот регион 

која привлекува голем број не само на домашни, туку и 

на странски  туристи. 



Досега движењето низ пештерата Врело беше овозможено од  делумно поставеното осветлување, но 

сепак некои делови од пештерата 

не беа доволно или пак воопшто 

осветлени, со што  се скратуваше 

доживувањето на убавините на 

пештерата, а исто туку  и ја 

нарушуваше и безбедноста. 

За таа цел Центарот за развој како 

носител на проектот пристапи кон 

изработка на проектот ,,Изведба на 

електрично осветлување во 

пештера Врело– Кањон Матка’’.  

Се изврши доработка и надградба 

на постојната состојба на 

електрична инсталација поставена 

во пештерата Врело, како и поставување на нова електрична инсталација со која ќе се потенцираат 

одредени зони со комбинација на нови и стари рефлектори, линиски ЛЕД светилки и ЛЕД РГБ светилки 

со цел оформување на визуелна димензија на целиот воздушен и подводен простор во пештерата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со изработка на овој проект се овозмужува 

целосно да се доживеат убавините на 

пештерата, а со тоа и подобри услови за развој 

на туризмот во Скопкиот регион. Партнери во 

изведбата на проектот се Градот Скопје и 

општините: Сарај и Сопиште. Проектот ќе се 

заврши до крајот на јануари 2018 година. 

 



Проект 2:  ,,Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ''Теферич’’ - 

втора фаза’’  

По успешно завршениот проект во 2016 година ,,Реконструкција на Дел  од пристапен пат до рекреативен 

центар ''Теферич’’ - прва фаза’’, Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Град 

Скопје и општините: Кисела Вода и  Сопиште како партнери, во 2017 година пристапи кон спроведување 

на втора фаза од истиот 

проект.   

 

Средствата беа обезбедени 

од страна на Министерство за 

локална самоуправа - Биро за 

регионален развој во износ од 

5.180.974,00 ден. согласно 

програмата за регионален 

развој за 2017 година, како и 

од општина Кисела Вода која 

кофинансира со средства во 

износ од 1.500.000,00 ден.  

 

Во првата фаза од проектот опфатена е реконструкција и проширување на улицата на делот кој се 

однесува од 1+461.593 до 0+960 односно 500м.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Во месец Мај  2017 год. е потпишан договорот со економскиот оператор ФАБРИКА КАРПОШ АД 

СКОПЈЕ во висина од  5.539.797,00 ден. 

Со втората  фаза од проектот опфатена е реконструкција и проширување на патот од дополнителни 

500м., односно проширување на патот од 0+960 до 0+460 со тротоари во широчина од 1,5м. Поставен 

е нов асфалт, а тротоарите се поплочени со бекатон плочки. 

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

- втора фаза’’, се дава придонес  во обезбедување на   пристапна транспортна инфраструктура која 

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

Проектот е завршен во Септември 2017 година. 



II. АПЛИЦИРАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2017 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД 

ЕВРОПСКА УНИЈА  И  МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во текот на 2017 година аплицирани се следниве проекти: 

1. Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финсиски 

самоодржлив систем за управување со отпад во Скопски, Пелагонискиот, Вардарскиот и 

Југозападен  регион—Министерство за живтна средина и просторно планирање/ЕУ 

2. ,,Запознајте ги убавините на руралниот туризам во Скопскиот регион’’- Светска Банка во 

Република Македонија 

3. ‘’Реновирање на училишната зграда и училнците во основното училиште ''Драга 

Стојановска'' во село Чифлик'', општина Сопиште—Јапонска канцеларија 

4. Креирање нови работни места преку промоција на претприемништво - PROENTER - 

Прекугранична соработка со Р.Косово 

Проект 1: Пренесен проект од 2016 година: ‘’Реализација на Проектот ,,Изработка на   

неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив 

систем за управување со отпад во Скопски, Пелагониски, Југозападен и Вардарски 

регион” -  ЕУ/МЗСПП 

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка 

со планските региони го спроведе проектот ,,Изработка на неопходна документација за воспоставување 

на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Скопски, 

Пелагониски, Југозападен и Вардарски регион”. Проектот е финансиран од страна на Европската 

унија, а како краен корисник се јавуваат погоре посочените плански региони. Формираниот Управен 

Одбор составен од претставници на повеќе институции,општини, заедно со претсавници од Европската 

унија се директно инволвирани во следење и спроведување на проектните задачи. Проектот започна да 

се спроведува на 22 декември 2015 година и истиот беше спроведуван во период од 24 месеци. 

Севкупната цел на проектот е да се постигне интегриран и финансиски самоодржлив систем за 

управување со отпадот во Пелагонискиот, Југозападниот, Вардарскиот и Скопскиот регион. 

Во рамките на проектот изработени се следниве 

документи: 

 Регионални планови за управување со отпад (РПУО) 

за секој регион 

 Извештај за Стратегиска оцена на животната 

средина (СОЖС) за  РПУО за секој регион 

 Студии за изводливост за воспоставување на 

интегриран и финансиски самоодржлив систем за 

управување со цврст отпад за секој регион (СИУЦО) 

 Анализи за трошоци и придобивки за СИУЦО за секој 

регион 



Оцена за влијанието врз животната средина  (ОВЖС) за СИУЦО за секој регион 

 Основен проект и проценка на трошоците за затворање, рехабилоитација и понатамошна грижа за 

нестандардни општински депонии и диви депонии и за изработка на избрани објекти за третман и 

отстранување на отпад за секој од регионите 

Оцени на потребите, анализи на пазарот со процени од трошоците и Технички спецификации (ТС) 

за набавка на опрема за собирање и претовар на отпадот за секој регион и  

 Тендерска документација за сите договори за работа, односно за изградба на избрани објекти за 

третман и отстранување на отпад, како и за затворање, рехабилитација и понатамошна грижа на 

нестандарни општински депонии и диви депонии за секој регион.  

Во период од 01.02 до 03.02.2017 година одржана е Јавна расправа по Нацрт Извештајот за 

стратегиска оцена на животна средина за Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за 

Скопски регион во неколку општини. На јавната расправа се презентираа главните наоди и заклучоци 

од процесот на подготовка на нацрт извештаите, предложените мерки и алтернативи од страна на 

консултантскиот тим ангажиран на нивна изработка. 

На 21.07.2017 година одржана е Јавна расправа ,,Студија за оцена на влијанието врз животната 

средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО). 

Целта на проектот е постигнување на Интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување 

со отпад во Скопски, Пелагониски, Југозападен и Вардарски регион и да се подобри животниоит 

стандард на приближно 1.200.000 жители кои моментално годишно произведуваат 330.000 тони 

отпад. Проектот е  завршен во ноември 2017година. 



 

,,Локална и Регионална Конкурентност’’ - Светска Банка во Република Македонија 

Проект 2 : ,,Запознајте ги убавините на руралниот туризам во Скопскиот регион’’ 

 

Во Скопскиот регион особено во руралните области, неопходно е да се индетификува и да се развие 

потенцијалот за креирање конкурентски предности преку заштита на природно-културното наследство и 

нивно туристичко промовирање и обележување. Туризмот може да даде важен придонес во основните 

приходи од одредени општини во Скопскиот регион.  

Преку развојот на туризмот и конкурентноста, потенцијални придобивки се растот на вработеноста и 

социјалните подобрувања, развивање на сопствени бизниси , можности за инвестиции и др. Токму тоа 

беше мотивот на Центарот за развој на Скопски плански регион  да аплицира  и да изработи ваков тип на 

проект. 

Во проектот: ,,Запознајте ги убавините на руралниот туризам во Скопскиот регион’’ таргетирани се две 

општини со две туристички локации и тоа; Општина Ѓорче Петров со село Кучково и Општина Петровец 

со Катлановски предел, кои се потенцијална туристичка дестинација во Скопскиот регион, не само за 

домашни, туку и за странски туристи. Тука се нудат можности за развој на планински туризам, 

велосипедизам, релаксација во термални води и уживување во природата одреден период.   

 



За таа цел со проектот се предвидени повеќе активности и тоа: соодветно мапирање  на пешачки и 

велосипедски патеки, обележување на позначајни знаменитости во двата предела со поставување на 

патоказна мрежа, трасирање и обележување на рекреативна маунтајн велосипедска патека во с.Кучково, 

поставување на  летниковци и клупи за одмор, поставување на  корпи за отпадоци со што ќе се  

придонесува во зачувување на животната средина. 

Проектот е во фаза на одобрување од страна на Светска Банка во Република Македонија. 

Носител на проектот: Центар за развој на Скопски плански регион, а партнери се: Општина Ѓорче Петров 

и Општина Петровец. 

 

Проект 3 : ‘’Реновирање на училишната зграда и училнците во основното училиште 

''Драга Стојановска'' во село Чифлик''—Јапонска амбасада 

Центарот за развој на Скопски плански регион, во партнерство со 

Општина Сопиште и училиштето “Драга Стојановска” во с. Чифлик, 

Општина Сопиште, аплицираше со проект за реновирање на 

училиштето “Драга Стојановска” во с. Чифлик, Општина Сопиште, 

на објавен повик од Канцеларијата на Јапонска Амбасада во 

Скопје, на програмата ГГП за обезбедување на основни социо-

економски потреби на земјите во развој. Со добивањето на 

средствата од проектот чија цел е 

санирање на условите за работа на 

учениците во училиштето, ќе биде решен 

долгогодишен проблем во училишната 

зграда, каде ќе се изврши санирање на 

инсталација, поставување на нови грејни тела и изолација на училиштето.За 

потребите на проектот подготвена е техничка документација, направено е 

мерење во насока на санирање на проблемите. Во училиштето учат деца од 

различен етнички состав. 

Вкупната вредност на проектот изнесува 3.048.136 денари. Апликацијата е во 

процедура на одобрување.  

 



Проект 4: Креирање нови работни места преку промоција на претприемништво -    

PROENTER— IPA Прекугранична соработка со Р.Косово 

Со овој проект Центарот за Развој на Скопски плански регион за прв пат аплицираше со проект за 

прекугранична соработка, во партнерство со Syri iVizionit од Призрен, Регион Југ, Република Косово, 

со вкупна вредност од 180,000.00 евра. 

Главната цел на овој проект беше да се одговори на потребата за зголемување на вработеноста, да 

ја реши невработеноста на младите со зголемување на вештините за вработување, преку 

поттикнување култура на претприемништво и зајакнување на човечкиот капитал во прекуграничниот 

регион помеѓу Македонија и Косово.  

Стапките на невработеност во Македонија и Косово се меѓу највисоките во Европа, со доминантна 

невработеност кај младите. Стапката на невработеност на младите е  50,5% од кои 5,3 % од 

вработените се млади жени. Затоа, и покрај скромниот економски раст од просечните 3,5% во 

последниве години, хроничната невработеност, особено кај младите, не е решена.  

Специфичните цели вклучуваа промовирање на претприемништвото во регионот и подобрување на 

претприемничките вештини, како и подобрување на способностите за вработување на 

невработените .  

И покрај мислењата што сугерираат дека во двете земји постои значителен степен на 

претприемачки дух и активност, малите претпријатија во прекуграничниот регион на Македонија и 

Косово се уште се релативно малку во однос на големината на економијата и тие сеуште не го 

достигнаа својот потенцијал во смисла на вработувањата или производствота. Огромното 

мнозинство невработени во двете земји не само што поседуваат недоволно знаење, компетенции и 

вештини за отпочнување сопствен бизнис, но исто така немаат основни вештини за вработување и 

соодветен став за да станат претприемачи. 

Со оглед на тоа што развојот на претприемничките вештини за невработените е една од 

специфичните форми на развој на човечките ресурси и создавање работни места и фактот дека 

најдобриот начин за промоција на вработувањето е да ги мотивира и обучи потенцијалните 

претприемачи, главната цел на проектот е да се поттикне култура на претприемништво и 

зајакнување на човечкиот капитал во прекуграничниот регион меѓу Македонија и Косово. 

Поради сложеноста, проектот опфаќа неколку целни групи - невработени лица (посебно внимание ќе 

се посвети на невработените жени и млади лица на возраст меѓу 19 и 25 години), организации за 

поддршка на бизнисот, агенции за унапредување на вработувањето, општини од скопскиот плански 

регион и регионот на ПС во Косово, особено нивните одделенија за Локален економски развој. 

Проекот иaко стигна до финалната фаза 

не беше избран за финансирање. 



III. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

Центарот за развој на Скопскиот плански регион во период јануари-декември 2017 година 
одржа 5 (пет) седници на Советот за развој на Скопски плански регион. 

 

3.1 XVIII (осумнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  

На седницата на Советот за развој на СПР, која се одржа на 20.03.17 год беа разгледани и усвоени: 

 Записникот од XVII ( седумнаесетатта) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион . 

 Одлука за преотстапување на објектот на стопанисување и користење на општина Студеничани,  

партнер во проектот: Реконструкција на пристапен пат Драчево - Мотел Китка – фаза 3. 

 Одлука за преотстапување на објектот на стопанисување и користење на општина К. Вода, партнер во 

проектот: Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар, Теферич” - Фаза 1. 

 Одлука за продолжување на мандат на Претседател на Советот за развој на Скопски плански  регион. 

 Одлука за усвојување на Годишен и Финасов  извештај за работењето на Центарот за развој на 

Скопски плански регион за 2016 година 

 Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за развој на СПР за 2016 година 

 Информација за  завршен ИПА проект од МЖСПП: ,,Изработка на неопходна документација за 

воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад  во Скопски 

регион” и избрани локации за поставување на Трансфер станици  

 Заклучоците од Комисијата за подобрување на состојбата на каналските мрежи и речните корита на 

територијата на Скопскиот плански регион 

 Информација за одобрени проекти од Владата на РМ финанасирaни од страна на МЛС/БРР за 2017  

 Информација за повик Прокет за локална и регионална конкурентност – Светска банка и Влада на Р.М 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 XIX (деветнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

(06.09..2017) 

На седницата на Советот за развој на СПР, беа разгледани и усвоени: 

 Записникот од XVIII (осумнаесетатта) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион . 

 Одлука за промена на седиштето на Центарот за развој на Скопски плански регион. 

 Информација за проекти од Владата на РМ финанасирaни од страна на МЛС/БРР за 2017 година .  

На седницата Г-ѓа Ана Мазнева Каранфиловска  од МЖСПП на присутните  Градоначалници им ги 

презентираше резултатите од ИПА  проектот финасиран од страна на ЕУ ,,Изработка на неопходна 

документација за воспоставување на интегриран финансиски самоодржлив систем за управување со 

отпад  во Скопски регион” и им ги посочи  новите локации за поставување на Трансфер станици. 

 3.3 Конститутивна седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

(27.11.2017 ) 

На Конститутивната седница на Советот за развој на СПР, беа разгледани и усвоени: 

 Одлука за избор на Комисија за верификација на мандатите на членовите на Советот за развој на 

Скопскиот плански регион; 

 Извештај од Комисијата за верификација на мандатите на членовите на Советот за развој на 

Скопскиот плански регион; 

 Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот за развој на Скопскиот плански 

регион; 

 Одлука за формирање на Совет на Скопски плански регион 

 Избор на Претседател на Советот за развој на Скопскиот плански регион; 



Покрај  Градоначалниците од Скопскиот регион, на седницата 

присуствуваа и заменик Министерот за локална самоуправа    

Г-дин Дејан Павлевски како и Државниот секретар во 

Министерството за локална самоуправа Г-дин Кирил 

Парталов.  

 

За претседател на Советот за развој на Скопски плански 

регион е избран Градоначалникот на општина Гази Баба г-дин 

Борис Георгиевски со мандат во времетраење од 2 години, со 

право на реизбор. 

 

 

 

3.4 II (втора) седница на Советот за развој на Скопски 

плански регион (04.12.2017 година ) 

Седницата ја отвори и со неа раководеше Председателот на 

Советот за развој на Скопски плански регион, Г-дин Борис 

Георгиевски. Текот на седницата се одвиваше по дневниот 

ред. Акцентот беше ставен на петтата и шестата точка од 

дневниот ред каде беа разгледани и едногласно усвоени 

проекти кои во текот на 2018 година ќе бидат финансирани од 

страна на Министерство за локална самоуправа / Биро за 

регионален развој. На седницата на Советот за развој на СПР, 

беа разгледани и усвоени: 

 Записникот од XIX (деветнаесетта) Седница на Советот 

за развој на Скопски плански регион 

 Записникот од Конститутивна Седница на Советот за 

развој на Скопски плански регион 

 Одлука за преотстапување на објектот на 

стопанисување и користење на општина К. Вода, 

партнер во проектот: Реконструкција на дел од 

пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич”-   

фаза 2 

 

 



 
Предлог проекти за финансирање од страна на МЛС/БРР за 2018 год 

Предлог—Одлука за утврдување на приоритетна листа на проекти за аплицирање до МЛС/Биро за 

регионален развој  

Информација од Фондација Метаморфозис за проектот Одговорност,Технологија и Мрежа на 

Институционална Отвореност во Југоисточна Европа –ACTION SEE 

Покрај градоначалниците од Скопскиот регион, на седницата присуствуваше и претставничка од 

Фондацијата Метаморфозис, г-ѓа Лилјана Пецова Илиевска која изврши презентација за проектот 

Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа –ACTION 

SEE. 

3.5 III (трета) седница на Советот за развој на Скопски плански регион (04.12.2017 година ) 

На седницата на Советот за развој на СПР, беа разгледани и усвоени: 

Записникот од II (втората) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

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

Усвојување на предлог Финансиски план за 2018 год за тековно работење на ЦРСПР 

На предлог на претседателот на Советот за развој на Скопски плански регион г-дин Борис 

Георгиевски,         а  во согласност и со присутните на седницата, три точки од дневниот ред се 

одложија за следната односно четврта по ред седница на Советот за развој на СПР и тоа: 

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

Скопскиот плански регион. 

 



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

Скопскиот плански регион 

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

за управување со отпад во Скопскиот плански регион. 

Седницата продолжи согласно утврдениот дневниот ред, и тоа: 

 Презентација на тема: Градење здрава средина 

 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 

Согласно дневниот ред на Седницата, г-ѓа Ана Каранфилова Мазнева, претставник од Министерство за 

животна средина и просторно планирање на РМ, на новите Градоначалници им го презентираше 

завршниот ИПА проект “Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран 

финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Скопскиот , Пелагонискиот, Југозападниот и 

Вардарскиот  плански регион“, по што се отвори дискусија помеѓу присутните. . 

Како гостин презентер присуствуваше и г-ѓа Соња Кушовска Трајковска која се обрати до присутните со 

презентација на тема: ‘’Градење на здрава средина’’.  



IV. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2017 ГОДИНА 

4.1 ОБУКИ, СЕМИНАРИ, СОСТАНОЦИ, РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 Информативен настан на тема: „Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020” 

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион, 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 

Платежната Агенција на ден 14.02.2017 година на Скопски саем, сала 

Дипломатик,  се одржа информативен настан на тема: „Можности кои 

ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020”  . 

Целта на информативниот настан беше да се информираат 

потенцијалните апликанти за можностите кои ги нуди новата ИПАРД 

Програмата 2014-2020. На 

присутните од страна на Министерство  им беа  презентирани  две 

мерки и тоа: 

-  “Инвестиции во материлјани средства за преработка и маркетинг на 

земјоделските и рибните производи” и  

-  “Диверзификација на земјоделските стопанства и развој на бизниси” 

На настанот земаа учество претставници од агро бизнисот . 

 Конференција: ‘’Улогата на граѓанските организации и другите актери во програмите за 

прекугранична соработка—практики и решенија''  

    (16-17 февруари 2017) 

Во организација на ТАКСО во Хотел Сириус, Струмица се одржа дводневна конференција на тема: 

‘’Улогата на граѓанските организации и другите актери во програмите за прекугранична соработка—

практики и решенија''. На конференцијата присуствуваа двајца преставници од Центарот за развој на 

Скопски плански регион. Презентирана беше анализа за вклученоста на граѓанските организации во 

програмите за прекугранична соработка во период од 2007-2013, споделени беа најразлични искуства во 

поглед на спроведување на проектите и начинот на аплицирање, даден беше осврт на гледиштето на 

граѓанските организации и општините од регионот, се дискутираше за подобрување на услвите за 

вклучување на граѓанските организации во програмите за прекугранична соработка. 



 Обука на тема: Сите чекори во спроведување на постапките за доделување на 

договор за јавна набавка со користење на електронски средтсва  

Во организација на SIMPOSION на ден 12.04.2017 година во Хотел ,,City Park’’ во Скопје, се одржа 

еднодневна обука на тема: Сите чекори во спроведување на постапките за доделување на договор за 

јавна набавка со користење на електронски средтсва. На обуката учество зема преставник од Центарот за 

развој на Скопски плански регион. Целта на обуката беше преку практични примери да се објаснат сите 

чекори во спроведување на една постапка за доделување на договор за јавна набавка со користење на 

електронски средства. Притоа, посебен акцент беше ставен на искористување на определени модули и 

функционалности на ЕСЈН кои не им се доволно познати на корисниците на системот и потенцирање на 

најчестите грешки кои ги прават договорните органи и економските оператори во спроведување на е-

набавките, со насоки за нивно надминување. 

 Информативен настан на тема: “Кофинансирани грантови за новоосновани трговски 

друштва старт-ап, спин-оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за 

комерцијализација на иновации” 

Четвртиот повик за инструментите од Фондот за иновации и технолошки развој “Кофинансирани грантови 

за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин-оф и  Кофинансирани грантови и условени заеми за 

комерцијализација на иновации” претставуваше поттик за Центарот за развој на Скопски плански регион 

во соработка со Фондот за иновации да организира настан на кој се презентираа начинот и условите за 

аплицирање за грантовите. Беше презентирана и буџетската рамка во рамките на апликацијата со цел 

апликантите да направат успешна 

апликација. 

Настанот се одржа на ден 06.03.2017 

година во просториите на Скопскиот 

саем.  

На средбата беа поканети претставници 

од бизнис секторот при Скопскиот 

плански регион, како и претставници од 

образовните институции, коморите и 

граѓанските здруженија.  



 

 Конференција на тема: „Креирање на млади лидери претприемачи“ 

 

LEAP summit 2017 година е глобалнa 3 дневна конференцијата, на која учествуваат повеќе од 2.000 

млади претприемачи, студенти, 

млади професионалци, лидери во 

НВО сектор и лица кои прават 

промени во општеството и кои се 

лидери во нивните заедници. 

Главниот фокус на конференцијата 

се теми поврзани со иновации, 

технологија и модерни технологии, 

претприемништво, развој на кариера 

и стории за менување на живот во 

позитивна смисла. LEAP се залага за 

учење, вклучување, делување и 

прогрес. Самитот е совршена 

комбинација на формални и 

неформални настани. 

Конференција „Креирање на млади лидери претприемачи“ е во рамките на LEAP in summit кој беше 

одржан во Загреб од 11 - 13 мај 2017 година.  

 

Центарот за развој на Скопски 

плански регион во соработка со ‘’СИ 

Комуникации'' организираше 

Конференција на која се обиде да го 

пренесе искуството на веќе успешни 

претприемачи од Р.Македонија и да 

даде придонесе во развојот и 

начинот на создавање на нови и 

млади лидери претприемачи кои 

преку своето работење ќе имаат 

можност за работа на сопствени 

компании со странски партнери и со 

странски инвеститори во своите 

компании. 

Настанот се одржа на ден 24.04.2017година, во просториите на Скопски саем. 



 Информативен настан на тема:  „Градење капацитети и презентација на ЕУ 

фондови“ 

Центарот за развој на Скопски Плански регион во соработка со Центарот за обуки на  

Секретаријатот за Европски прашања, во рамките на твининг проект за  градење на  капацитети за 

ЕУ и евро-интеграциите, организирaше работилница која се одржа на  25.04.2017 година во 

просториите на Скопски Саем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентирани беа отворените повици за финансирање од страна на Европската Унија наменети за 

институциите, граѓанскиот и приватниот сектор.  Исто така беа презентирани и можностите за 

општините и регионалните чинители за аплицирање со проекти преку искористување на ЕУ 

фондовите од ИПА I и ИПА II програмата. 

На настанот присуствуваа претставници од Секретаријатот за Европски прашања на Р. Македонија, 

од  Делагација на Европскатав Унија во Р.Македонија, како и претставник од Министерство за 

надворешни и европски прашања на Република Хрватска, како и партнери во рамките на твининг 

проектот . 



 Инфо сесија на тема: ''Подобрување на управување со заштитените подрачја’’ 

 

Програма за развој на Обидинети нации—УНДП во соработка со Министертсвото за животна средина 

и просторно планирање  на ден 08.11.2017 година 

во Хотел Арка во Скопје, одржа информативен 

настан на тема: ''Подобрување на управувањеѕо 

со заштитените подрачја’’. Проектот е поддржан од 

УНДП, Министерството за животна средина и 

просторно планирање и Европската комисија која 

дава помош за учество на засегнати страни и 

подигнување на свеста за придобивките од 

одржливото користење и управување со 

природните ресурси на среден и долг рок. 

 

 Информативен настан на тема:  „Заедно до подобри политики за рурален развој’’ 

Проектот ,,Национален рурален парламент како 

глас на руралното население – НРП’’ е дизајниран 

да го зајакне влијанието на граѓанското општество 

врз локалните и националните политики поврзани 

со руралниот развој, преку зголемување на 

капацитетот на руралните граѓански организации 

за вмрежување и застапување, се со цел да 

влијаат на процесите за донесување одлуки и 

придонесот во стратешкото партнерство со 

локалните и националните власти. Центарот за развој на 

Скопски плански регион во соработка со проектниот тим 

составен од Фонадацијата за поврзување на природни 

вредности и луѓе (CNVP), Мрежата за раурален развој на 

Република Македонија (МРР на РМ) и Акција за рурален 

развој (АкРРа), како имплементатори на проектот на ден 

13.07.2017 година одржа средба, на која беа поканети граѓански 

организации од Скопскиот регион. Целта на средбата беше 

индетификување на активните граѓански организации кои работат 

во полето на рурален развој, да разменат искуства и да дискутираат 

за можностите како подобро да бидат вклучени во политиките 

поврзани со руралниот развој.  



 Работилница на тема: Ревидирање на Акционен план за реализација на Програмата за 

развој на Скопски плански регион за 2017 година 

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион на ден 01.11.2017 година, во 

просториите на Стопанска комора се 

одржа  работилница на која се разгледуваше 

Акциониот план за 2017 година. На работилницата 

беа поканети преставници од општините како и 

преставници од бизнис секторот, каде се 

дискутираше за постојаните проекти и нови 

поиновативни предлог проекти кои се однесуваат на 

подобрување на општините или на бизнис секторот 

во Скопскиот регион, а кои би биле дополна на 

Акциониот план за 2018 година.  

 

 

 Обукана тема: Основи на канцелариско и архивско работење 

 

Во организација на SIMPOSION во Хотел ,,City Park’’ во Скопје се одржа еднодневна обука на тема: Основи 

на канцелариско и архивско работење. На обуката учество зема преставник од Центарот за развој на 

Скопски плански регион. Целта на обуката беше значењето на архивскиот материјал, примената на 

законските и подзаконските акти – одредени новитети во канцелариското и архивското работење, како и 

прием на документи и употреба на печати, штембили, архивско работење. 

 

 Презентација на Каталог на реализирани проекти на Центарот за развој на Скопски 

плански регион во период 2009 до 2016 година 

На ден 07.11. 2017 година, во просториите на Стопанска комора  на Македонија се одржа презентација на 

Каталог на  реализирани проекти на Центарот за развој на Скопски плански регион во период  2009 до 2016 

година. 

На настанот присуствуваа г-дин Џемаил Елмази, Директор на Биро за регионален развој, г-дин Ѕвонко  



Зафировски, преставник од Министерство за локална самоуправа, 

преставници од Министерството за Локална Самоуправа, Бирото за 

Регионален Развој, општините од Скопскиот регион како и преставници 

од бизнис секторот. 

Во каталогот се претставени проектите кои се имплементирани од 

страна на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, а 

кофинансирани од страна на Министесртво за локална самоуправа 

(МЛС)  / Биро за регионален развој (БРР) во период од 2009 до 2016 

година. 

Центарот за развој на Скопскиот плански регион  е посветен на меѓуопштинска соработка и промоција на 

развојни јакнења на капацитот на мрежите во локалната и руралната заедница, бизнис секторот, 

стимулирање на развојот на локално и регионално ниво, јакнење на принципот на jавно приватно 

партнерство и делување во насока на подигање на квалитетот на живеење, соработка со општините во 

регионот, како и можност да обезбеди стручна и техничка помош при подготовка на секаков вид проекти. 

 

 Конференција на Македонската асоцијација за цврст отпад (MaSWA) во соработка со 

твининг проект финансиран од ЕУ за управување со отпад (МК 12 IB EN 02) 

 

Во организација на MaSWA во Хотел ,,Холидеј Ин'' во 

Скопје се одржа инфо средба за Твиниг проектот: 

Зајакнување на административните капацитети за 

имплементација на Рамковната директива за отпад и 

Директивите за посебни текови на отпад (OEEO, OБА 

и ОП). На конференцијата учество зема преставник 

од Центарот за развој на Скопски плански регион. 

  

 

 



  Работилница на тема: „Јакнење на капацитетите и значењето на регионалниот развој – 

воспоставување на координација помеѓу ЛЕР одделенијата во општините од Скопскиот 

плански регион и ЦРСПР 

Во организција на Центарот за развој на Скопски плански регион на ден 15.12.2017година во 

х.Континентал се одржа работилница на тема:   “Јакнење на капацитетите и 

значењето на регионалниот развој – воспоставување на координација помеѓу 

ЛЕР одделенијата во општините од Скопскиот плански регион и ЦРСПР “. 

На работилницата беа поканети претставници од Министерството за локална 

самоуправа, Бирото за регионален развој, општините од Скопкиот регион 

како и од Бизнис секторот.  

Вработените во Центарот за развој на Скопски плански регион преку 

презентации се потрудија да ги пренесат суштинските работи за центарот, 

односно да ги запознаат новите вработени во ЛЕР одделенијата  со начинот 

на спроведување на политиките за Рамномерен регионален развој со што ќе 

се воспостави подобра комуникација помеѓу ЛЕР одделенијата и ЦРСПР.  

Презентацијата ја се изведе од страна на вработените на Центарот и тоа: 

- Закон за рамномерен регионален развој на Р. М., г-дин Ванчо Ќулумоски - 

Советник за правни и нормативни работи 

- Стратегија за рамномерен регионален развој на Р. М., г-дин Ванчо 

Ќулумоски - Советник за правни и нормативни работи 

- Програма за развој на Скопски плански регион 2015 – 2019, г-дин Озан 

Адемовски - Координатор за регионален развој 

- Работата и функционирањето на ЦРСПР, г-ѓа Розета Арсовска - 

Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион 

- Стратешки документи со регионално значење, г-ѓаРозета Арсовска - 

Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион 

- Изработени анализи и студии значајни за регионалниот развој и Скопскиот 

плански регион, г-ѓа Розета Арсовска, Раководител на Центарот за развој на 

Скопски плански регион 

- Изработени технички документации од страна на ЦРСПР за Скопскиот 

плански регион, г-ѓа Розета Арсовска - Раководител на Центарот за развој на 

Скопски плански регион 

- Програма за рамномерен регионален развој на Р. М., г-ѓа Ирина Тростјанска 

- Советник за административно-технички работи 

- ИПА Програма за прекугранична сорботка Р.М – Р.К  2014 - 2020, г-ѓа Ирина 

Тростјанска - Советник за административно-технички работи 

Програма за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, г-дин Игор Трошански, 

претставник од Министерството за  Земјоделије шумарствои и водостопанство -  Тело за управување со 

ИПАРД 

Посебен интерес предизвика презентацијата на Програмата за користење на средствата од 

инструментот за предпристапна помош за рурален развој на европската унија ИПАРД  за пероодот од 

2014-2020 година реализирана од г-дин Игор Трошански, претставник од Министерството 

за  Земјоделије шумарствои и водостопанство -  Тело за управување со ИПАРД. 

 



 

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 Швајцарската агенција  

за развој и соработка , во Скопски плански регион  

-  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 

 Потпишување на договор за финансирање на бизнис центрот за 2017 година 

Министерот за локална самоуправа г-ѓа Ширет Елези и раководителите на осумте центри на планските 

региони потпишаа договор за финансирање на бизнис 

центрите за 2017 година, кои се основани и 

функционираат во рамките на Центрите за развој. 

Со 3 милиони 200 илјади денари, или со 400 000 денари 

за секој бизнис центар, Министерството за локална 

самоуправа финансира дел од активностите предвидени 

во договорот за 2017 година. 

Договорот е потпишан во согласност со Програмата за 

работа на Владата на Република Македонија за рамномерен регионален развој за 2017 година, кој е со 

цел да се зголеми конкурентноста на планските региони преку 

поддршка за малите и средните претпријатија и 

претприемништвото. 

Дополнителна финансиска помош за спроведување на 

активностите на Бизнис Центарот е обезбедена од страна на 

Швајцараската агенција за развој согласно Меморандумот за 

соработка 2017-2020 потпишан со Министерство за локална 

самоуправа . 



 
 
 Организирање на интерни состаноци со стопанските комори и здруженијата на 

туристички водичи со цел понатамошна соработка  

Во периодот од 15.08.2017 до 23.08.2017 во просториите на Стопнаската Комора на Макеодонија и 

Центарот за развој на Скопски плански регион се организираа неколку интерни состаноци каде се 

дискутираше за отворена соработка и вмрежување помегу двете институции со цел поттикнување 

на регионален развој, меѓуопштинска и меѓуинститиционална соработка со цел еконмско 

зајакнување и креирање на економски политики. 

 Отпочнување на проект: Мапирање на потенцијалите за развој на туризмот во 4те  

плански региони 

Во рамките на проектот “Иновативни решенија за подобар пристап до услуги  на локално ниво” 

имплементиран од УНДП и Министерството 

за локална самоуправ, се вршеше мапирање  

на потенцијалите за развој  на туризмот во 

четирите плански региони: Скопски, Источен, 

Југоисточен и Пелагониски. На состанокот, 

одржан на 25.08.2017 во просториите на 

УНДП, беа образложени целите на проектот 

како и тимот на професори и координатори 

кои ќе бидат вклучени во текот на 

спроведувањето на истиот. Во однос на 

Скопскиот Плански Регион, проектот имаше 

за цел да ги издвои потенцијалните фактори 

и атрактори во општините во Скопскиот 

плански регион како можност за развој на 

руралниот туризам. Преку целиот процес 

Центарот за развој на Скопски плански 

регион соработуваше со сите вклучени 

страни од бизнис секторот, општините и 

институциите во насока на изготвување на 

Матрица согласно потенцијалите во 

скопскиот регион. 

Организирани беа две работилници на кои 

беа поканети преставници од општините, 

бизнис секторот и невладини организации. 

Целта на првата работилницата беше да се презентираат податоците  од истражувањето на 

потенцијали  како евидентна листа  за локална туристичка понуда во Скопскиот плански регион. 

Концептот за проектот и целите на активноста ги презентираше проф.Д-р.Сашо Коруноски, 

национален експерт  за туризам на УНДП. . 



Од страна на професорите  Д-р Науме  Мариноски и Д-р Иванка Несторовска беше презентирана  

матрицата со податоци  за развој на регистарот за потенцијалите за рурален туризам. 

На втората работилница се презентираше Нацрт верзијата од Регистарот на потенцијали за развој 

на рурален туризам во Скопскиот плански регион со можност на дополнување во одреден период 

од страна на професорот Д-р Науме  Мариноски . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организирање на интерни состаноци и средби со Туристичко –угостителското 

здружение при Стопанска комора на РМ и Здружението “Го Грин- Go GREEN” 

 

Во периодот од 01.10.2017- 30.11.2017 година во просториите на Центарот за развој на скопски 

плански регион се одржаа неколку интерни состаноци со претставници на Туристичко 

угостителското здружение при Стопанска комора на РМ и Здружението “Go Green”. Целта на 

средбите беше отпочнување на соработка и спроведување на заеднички активности и 

аплицирање на проекти, од областа на заштитата на животната средина, отварање на можности 

за креирање на зелени работни мести како и развој на туризмот преку иновативни решенија и 

активности со посебен акцент на руралниот туризам . 



 

ДЕЛ 2: ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА ЦРСПР ЗА 

2017 ГОДИНА 



Р.бр   

Износ 

(во денари) 

  

  

ПРИХОДИ   

  Пренесен вишок на приходи од претходни години (29.12.2016) 

            

13,340,498.00 

  Приходи од Општините за тековно работење на Центарот  за 2017 2.675.896.00 

  Приходи од Мин. за локална самоупр. за 2017 за тековно работење 1.199.967.00 

  Приходи од Мин. за локална самоуправа/БРР за проекти 2017 7.510.771,00 

  

Приходи од општини за кофинансирање на проекти 

  1.653.858,00 

  Приходи од Мин. За локална самоупр. за 2017 за Бизнис сектор 400.000,00 

  Вкупно приходи 13.440.492.00 

 

  

РАСХОДИ   

  Бруто плати и други надоместоци 2.628.078.00 

  Нето плата и надоместоци 1.903.904.00 

  Остаток прилив од плата 704.174,00 

  Други надоместоци 20.000.00 

  Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт 317,704,00 

  Електрична  енергија 16.706,00 

  Централно греење 32.956,00 

  Поштенски услуги 15.372,00 

  Телефонија и телефакс 77.166,00 

  Транспортни услуги 170.744,00 

  Vodovod i kanalizacija 2.205,00 

  \ubretarina 973,00 

  Drugi komunalni taksi 882,00 

  Патни и др. расходи 700,00 

  Материјали и ситен инвентар          96,877,00 

  Канцелариски материјал 120,00 

  Списанија, весници 9,164,00 

У Услуги за копирање,печатење и издавање 57.820,00 

  Прехранбени продукти и пијалоци 29,773,00 

  Поправки и тековно одржување 33.401,00 

  Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема 33.401,00 

      

  Договорни услуги 1,102,430,00 

  Изнајмување на простор и опрема 727.544,00 

  Услуги за превод 38.138,00 

  Други здравствени услуги 4.000,00 

  Други образовни услуги 21.801,00 

  Радиодифузна такса 1.710,00 

  Други договорни услуги (сметководство, јавни набавки,....) 303.711,00 

  Pravni uslugi 5.526,00 

  Други тековни расходи 222.488,00 

  Расходи за репрезентација 4.956,00 

  Семинари и конференции 125.885,00 

  Објавување на огласи 22.756,00 

  Други оперативни расходи 68.891,00 

  Социјални надоместоци 15.000,00 

  Еднокаратен паричен надоместок 15.000,00 

  Капитални расходи за реализација на проекти 12,526,677,00 

  Вкупно расходи 16,942,655,00 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Основа за изработка на финансискиот извештај е: 
- Завршна сметка на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2017 год.  
 
 
 
 
          

      

8 Благајна 31.12.2017 2.291,00 

  Пренесено салдо на 03.01. 2018 9,836,044.00 

                                                                                                   ВКУПНО 9.838.335,00 



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 

ИЗГОТВИЛ: Центар за развој на Скопски 
плански регион  

ОДОБРУВА: Раководител на ЦРСПР, 
Розета Арсовска 

 
УСВОЈУВА Совет за развој на Скопски 

плански регион 


