
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2015 ГОДИНА 

 



Врз основа на член 20, став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ 63/2007,187/2013,43/2014), Центарот за 
развој на Скопски плански регион до Советот за развој на Скопски плански регион поднесува:  

 

 

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

 

 

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

 

Центарот за развој на Скопски плански регион во координација со 17 (седумнаесет) единици на локалната 
самоуправа и Градот Скопје во состав на регионот,реализираше активности во 2015 година согласно 
утврдените приоритети во едногодишниот акциониот план за 2015 година. 

 

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2015- 2019 за 
2014 година, опфаќа активности поврзани со реализација на проекти од регионален карактер од страна на 
општините во Скопскиот плански регион како и Центарот за развој на Скопски плански регион преку 
Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за 
регионален развој, проекти финансирани од фондовите на Европската Унија и други донатори, како и 
буџетите на општините 

Годишниот извештај, опфаќа и проекти од областа на Регионалниот развој кои се финансираат преку други 
линиски министерства на Р.Македонија, а кои се совпаѓаат со стратешките цели на Програмата за развој на 
Скопскиот плански регион 2015-2019, како и проекти реализирани од други заинтересирани страни/чинители, 
во кои Центарот се јавува како партнер или за истите има добиено информација за нивно спроведување . 

 

 

 

 

Визија за регионален развој на Скопскиот плански регион   

 

 

Скопскиот плански регион е конкурентен регион во ЈИЕ со 

препознатлив потенцијал за инвестиции и развој во функција на 

подигање на стандардот и квалитетот на живот на граѓаните и 

искористување и заштита на природното и културно наследство 

рамномерно во регионот. 



Преглед на имплементација на Програмата на Скопски плански регион во текот на 2015 година, даден по стратешки 
области и конретни цели: 

 

 

  

 

СЦ 1: КЦ 1: Зголемување на соработката помеѓу домашни и странски фирми  

 

Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се: 

 

1.1.1 Формирање на база на податоци за потребите на бизнис секторот (Програма) 

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 

 Изработка на електронска база на податоци за активните фирми во регионот  

Овој проект е реализиран од страна на Бизнис Центарот при ЦРСПР, кофинансиран од  страна на 
УНДП.  

 Изработка на интерактивен  web портал за инвестирање во регионот (Е- база на податоци)  

Изработен е ВЕБ ПОРТАЛ  кофинансиран од страна на УНДП преку Бизнис Центарот при 
ЦРСПР. 

 

СЦ 1: КЦ 3 Развој на МСП 

Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се: 

 

1.3.1 Олеснување на условите за бизнис на МСП  

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 Изработка на водич на инвестиции во СПР  

Овој проект е реализиран од страна на Бизнис Центарот при ЦРСПР, кофинансиран од  страна на 
УНДП.  

 Ревидирање на водич за инвестиции на Град Скопје  

Овој проект е донација од УСД и ЛЕСОТ.  

 

1.3.2 Поддршка за отворање и работење на science based business центри  

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 

 Изработка на техничка документација за изградба на индустриска зона Шамак, лоцирана на влезот 
од заобиколницата кај Хиподром (индустриска зона околу обиколница)  

Изработена е проектна документација. Проектот е финансиран од МЛС/БРР 2015 год и 
кофинансиран од Општина Гази Баба. 

 

I: Подобрена конкурентност на регионот преку потикнување и развој на 

МСП, носечките индустрии и развој на модерна инфраструктура  

  



1.3.3 Размена на искуства и знаење (know how)  

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 

 Организација на настани и советодавни информативни средби  

Преку овој прокет се организирани 10 (десет) работилници на различни теми, каде што учество 
земаа преставници од општините , бизнис  и невладиниот сектор во СПР.  

Овој проект е реализиран од страна на Бизнис Центарот при ЦРСПР, кофинансиран од  страна на 
УНДП 

 

1.3.4 Зголемување на човечки капитал  

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 Регионална програма со Ационен план и комуникациска стратегија за развој и подршка на 
приватниот сектор во СПР  

Овој проект е реализиран од страна на Бизнис Центарот при ЦРСПР, кофинансиран од  страна на 
УНДП.  

 СЦ 1: КЦ 4: Подобрување на транспортот и развој на транспортната и комуникациската 

инфраструктура 

1.4.1 Подобрување и развој на транспортната инфраструктура  

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 

 Изработка на техничка документација за дел на бул. Христијан Тодоровски Карпош до 
обиколница  

Изработена техничка документација 

 

 Изработка техничка документација за регулација и уредување на речното корито на р. Лепенец  
од граница на ГУП на Град Скопје до граница на Р. Македонија со Р. Косово  

Изработена техничка документација кофинансирана од страна на ГИЗ/РЕД 

 

 Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец во 
границите на ГУП на Град Скопје 

Изработена техничка документација. Проектот е финансиран од МЛС/БРР 2015 год и кофинансиран 
од Град Скопје и Општините Ѓ.Петров и Карпош. 

 

 

 

 

 Главни приоритети за остварување на трета среднорочна цел се: 

 

СЦ 3: КЦ 1: Комунална инфраструктура 

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 III:  Подобрен квалитет на  животната средина во Скопскиот регион  



 

3.1.1. Развој на сестемите за водоснабвдување 

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности 

 Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, 
Зеленеиково и Кисела Вода 

Изработена техничка документација. Проектот е финансиран од МЛС/БРР 2015 год и кофинансиран од 
Општина Студеничани.  

 

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

за одведување на атмосферските води 

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 Изработка на проектна документација за изградба на фекален колектор од десна страна (бул. Србија 
до почеток предвиден сифон на р. Вардар) и левата страна на р.Вардар (Керамидница) како услов за 
главната пречистителна станица за Град Скопје  

Изработена техничка документација. 

 

СЦ 3: КЦ 2:  Климатски промени и заштита на воздухот 

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

3.2.1 Намалување на загадувањето на воздухот 

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 Изготвување на План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во англомерација во 
Скопскиот регион со Изработка на Годишна програма за мезометеролошки мерења во Скопската 
котлина и нејзина реализација  

Проектот е финансиран од МЛС/БРР 2015 год и кофинансиран од Град Скопје.  

 

СЦ 3: КЦ 3:  Заштита на природата и биодиверзитет 

3.3.2 Потикнување на заштита на биодиверзитетот  

Од оваа програма во 2015 година се реализирани следниве проекти/активности: 

 Изработка на Студија за разеленување на просторот на Град Скопје 

Изработена студија.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 


