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Седиштето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион е во општина Гази Баба-Скопје, 
како единица на локална самоуправа со најголем број жители.(Член 24 точка 6 од Законот за 
рамномерен регионален развој) на ул. Беласица бр2  кат 1, 1000 Скопје, Тел:/Факс: 02/3 218-480, 3 
218-481 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. 

 

Во Центарот за развој на Скопски плански регион се вработени 3 лица на неопределено работно 

време. Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион Г-ѓа Анета Лозаноска 

Раввлинсон во месец декември поднесе барање за  престанок на работниот однос. Советот на 

ЦРСПР на XII-та Седница го усвои барањето на Г-ѓа Лозаноска Раввлинсон , а на  место вршител 

на должност на Центарот ја назначи Г-ѓа Розета Арсовска.  

 

Во ноември 2015 г. Координаторот  за одржлив развој и поддршка на приватен сектор од Бизнис 

Центарот при Центарот за развој на Скопски плански регион на нејзино барање потпиша спогодба 

за престанок на работниот однос. Од тие причини обврските кои произлегуваат од работната 

позиција на Координаторот привремено ги превзема Г-ѓа Ирина Тростјанска, врабитена во 

Центарот за развој на Скопски плански регион на позијата Советник за административно-технички 

работи. 



 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  

 Лобирање  

-Лобирање за различни програми за 
засегнати страни од регионот  

-Лобирање за потребите на бизнис 
секторот  

 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  

  Консултански услуги за подготовка и 

имплементација на проекти  

-Информирање за достапни фондови и 
отворени повици  

-Подготовка на предлог проекти  

-Подготовка на предлог проекти  

-Реализација на проекти  

-Фасилитирање партнерства  

-Советувања при имплементација на проекти  

 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  

2015 ГОДИНА 



1. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ  
 

Реализација на проекти финансирани од Програмата за регионален развој 2015 Биро за 
Регионален Развој / Министерство за Локална самоуправа на Р.М.  
 
Согласно Законот за рамномерен регионален развој, Центарот за развој на Скопски плански регион  
аплицираше со 6 (шест) проекти од регионален карактер до Бирото за регионален развој/ 
Министерство за локална самоуправа согласно Програмата за подршка на рамномерниот регионален 
развој за 2015година.  

Согласно одобрените финансиски средства во висина од 6.549,475,00 ден., за 2015 година, ЦРСПР 
потпиша договор за финансирање на следниве проекти: 

 
Проект 1: „Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините  

Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“ 

Проект 2: „Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. 

Лепенец“ 

Проект 3: „Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона Шамак“ 

Проект 4: „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација 

во Скопски регион “ 

Проект 5: ,,Изработка на физибилити студија за состојбата на Главниот одводен канал од системот за 

одводнување на Скопско поле’’ 2015/2016 

Проект 6: ,,Изработка Елаборат за експропријација за регулација и уредување на коритото на р. 

Лепенец ‘’ 2015/2016 

 

Проект 1   „Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во 

општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“.  

Проектот е финансиран од старна на МЛС/БРР и кофинансиран од страна на општина на 
Студеничани. Вкупната вредноста на Договорот изнесува 1.627.900,00 МКД .  

Во рамките на проектот направена е техничка документација за водоводна мрежа во должина од 
22км, со следните проекти: 

1. Основен проект со извршена ревизија 

2. Проект за инфраструктура со ревизија 

3. Елаборат за влијанието на животна средина 

За врема на изработката на техничката документација, 

беа реализирани повеќе кординативни состаноци. 

Изработката на  комплетна техничка документација е 

појдовна основа за обезбедување  финансиски средства 

за трајно решавање на проблемот со водоснабдување 

во трите општини,  што ќе придонесе да се обезбедат 

основни услови за живот и развој на места во 

специфични развојни подрачја.  Со оваа ќе се зголеми и 

можноста за развој на туризмот на падините на Китка и 

на Марков манастир. 

Партнери во проектот беа Општините: Кисела Вода, 

Студеничани и Зелениково. 



  Проект 2  „Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото 

на р. Лепенец во границите на ГУП“  

 
Проектот е финансиран од старнана на МЛС/БРР и кофинансиран од страна на Општините Ѓорче 
Петров, Карпош и Град Скопје. Вкупна вредноста на договорот изнесува 1.509.456,00ден .  

Во рамките на проектот направена е техничка документација за уредување на коритото на р.Лепенец   
во должина од 4.5км, и тоа : 

1. Физибилити студија 

2. Проект за инфраструктура во сите фази со 

ревизија 

3. Основен проект во сите фази со ревизија 

4. Геодетски елаборат за геодетски работи за 
посебни намени – за ажурирана геодетска 
подлога ( заверен и одобрен од Агенција за 

катастар на недвижности)  

5. Елаборат за заштита на Животната средина  

За врема на имплементација на проектот, беа реализирани повеќе кординативни состаноци со 
претставниците од Општините—Партнери во проектот и тоа: Чучер Сандево, Ѓ. Петров, Карпош и 
Град Скопје. Изработената  комплетна техничка документација е појдовна основа да се обезбедат 
финансиски средства за трајното решавање на не-регулирано и не-уредено речно корито на 
р.Лепенец по целата должина од нејзино течение во границите на ГУП.  

   
Проект 3 „ Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона 

Шамак“ 
  
Проектот е финансиран од старнана на МЛС/БРР  и кофинансиран од страна на општина Гази Баба. 

Вкупна вредноста на договорот изнесува 1.660.115,00 ден .   

Во рамките на проектот направена е  техничка документација за индустриска зона со порвршина од 

285ха, и ги вклучува следните проекти : 

  
1. Примарна и секундарна фекална мрежа - Основен проект  

2. Примарна и секундарна  атмосферскаа мрежа -  Основен проект  

3. Примарна и секундарна водоводна мрежа  -  Основен  проект  

4. Патна мрежа за  сервисни и индустриски  улици со профил  - Основен проект  

5. Гасовводна разводна мрежа  -Основен  проект  

6. Изработка на елаборат за геотехнички истражни работи со димензионирање на 

коловозна конструкција. 

7. Проект за нисконапонска електрична мрежа за објекти од комунална инфраструктура 

  
За врема на имплементација на проектот, беа реализирани кординативни состаноци со 

претставниците на општините Гази Баба и Арачиново и Градот Скопје.  Изработената  комплетна 

техничка документација е појдовна основа во добивање јасна слика за потребните финансиски 

средства и инфраструктурното опремување на зоната, со што ќе се дефинира моделот за развој на 

зоната . 

Партнери во проектот беа Општините, Гази Баба и  Арачиново, како  и Градот Скопје. 



 Проект 4  „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето 
на агломерација во Скопски регион “.  

  
Проектот е финансиран од старнана на МЛС/БРР и кофинансиран од страна на Град Скопје. Вкупна 
вредноста на договорот изнесува 1.227.200,00ден. 
Во 2015 год изработена е прва фаза ,во која се изведени следните активности:   

 Изработка на план и прибирање на основни информации за англомеризација, 
 Согледување на  состојбата на квалитетот на амбиентниот воздух,  
 Индетификување на извори на загадување  
 Дефинирани мерки и активности за квалитетот на воздухот и поставување на 

граничните  вредности на загадувачките материи 
 Посетени се 17 општини во Скопскиот регион и организирана е работилница со цел 

запознавање на содржината и начинот на спроведување на планот. 
  

Главна цел на проектот е да се дефинираат и разработат целите и мерките по сектори на влијание, 
со приоритети, рокови и носители на спроведување на мерките, за трајно подобрување на 
квалитетот на воздухот на подрачјето на агломерацијата Скопски регион. 
Центарот за развој на Скопски плански регион како носител на Проектот во соработка со 
економскиот оператор и општините одржаа повеќе координативни состаноци. Според договорот 
предвидено е Проектот да биде завршен во Мај 2016 година,  

Подпроект ‘’Програмата за мезометеоролошките мерења и набљудувања’’  
 

Во овој проект има подпроект кој е кофинансиран од страна на Град Скопје, во висина од 
600.000,00 ден. 
Основната цел на оваа програма е преку климатолошко – статистичка обработка на добиените 
резултати да се добијат основни показатели за временските прилики во текот на годината, а со 
повеќегодишно континуирано мерење да се добијат показатели за промените на климата во 
Скопската котлина.  
Извршените мезометеоролошки мерења и анализите, како и заклучоците направени врз основа на 
мерењата ќе бидат презентирани во годишниот извештај, во форма на табели, графици и 
заклучни согледувања.    

2.  Проект финансиран од ГИЗ РЕД (Германска техничка помош): ,,Шема за 

финансиска поддршка на трети лица (СФС)’’ 
 
„Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. 

Лепенец“ вон границите на ГУП, во должина од 8км 

Во рамките на проектот направена е техничка документација за уредување на корито на р Лепенец 

во должина од 8км. Вкупна вредноста на проектот е 

1.783.670,00 ден.  

1. Физибилити студија 

2. Проект за инфраструктура во сите фази со 

ревизија 

3. Основен проект во сите фази со ревизија 

4. Геодетски елаборат за геодетски работи за 
посебни намени – за ажурирана геодетска 
подлога ( заверен и одобрен од Агенција за 

катастар на недвижности)  

5. Елаборат за заштита на Животната средина  

Изработената  комплетна техничка документација е појдовна основа за обезбедување на 
финансиски сретства за трајното решавање на не-регулирано и не-уредено речно корито на 
р.Лепенец по целата должина од нејзино течение вон границите на ГУП.  



3.  СОРАБОТКА СО НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

 ОБУКИ, СЕМИНАРИ, РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26.01. 2015 година 

 

Центарот за развој на Скопски плански регион, 
организираше еднодневна работилница на 
тема: “Изработка на регионални предлог-
проекти”., на која се изработи приоритетна 
листа на проекти и соодветни проектни 
апликации. Приоритетната листа беше 
усвоена од страна на Советот за развој на 
Скоспки плански ргеион, а со проектните 
апликации се аплицираше во ГИЗ РЕД Шема 
за финансиска поддршка од трети лица 
(СФС) .   
 

 

29.01.2015 година 
 
На ден 29.01.2015 предстваник од Центарот за развој на Скопски плански регион зема учество на 
обука на тема:: “Новите законски измени за постапување со архивскиот и документираниот 
материјал во канцелариското и архивското работење ”. Обуката беше организирана од страна на 
Сојузот на стопански комори на Македонија и се одржа во хотел Импексел 2.  
 

 

05.02.2015 година 

 

Се одржа Прва седница на Комисијата за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка 
во нов состав. На седницата беа донесени: 

1. Предлог-деловник за работа на Комисијата за поттикнување и следење на 
меѓуопштинската соработка; 

2. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за меѓуопштинска соработка  

Седницата беше организиран од страна на Министерството за локална самоуправа на РМ и УНДП. 
 

 

20.03.2015 година  

 

Согласно со Заклучоците кои Комитетот за отпад ги предложи на усвојување на Владата на 

Република Македонија во 2014година,  формирана е  работна група која работи на подготовки на 

стратегија за надминување на проблемот со неформалните собирачи на отпад. Стратегијата е во 

насока на нивно формализирање преку систем за собирање на отпадот од пакување,  организран 

од колективните постапувачи, рециклаторите и овластените собирачи од страна на општините. 

Првата  средба на работна група беше одржана на 20.03.2015 год. во просториите на 

Министерството за животна средина и просторно планирање. 

 

 



 

08.06-09.06. 2015 

Во просториите на Центарот за развој на Скопски плански регион, беше одржана дводневна обука 

за мониторинг и евалуација. Обуката ја спроведе еден од тимот експерти од ‘’Програмата за 

економски развој’’ , Стефанија Попа од Полска од проектот “Техничка поддршка на постоечките 

капацитети и потреби за градење капацитети за социјална и економска кохезија”.  На обуката 

присуство земаа вработените од Центарот за развој на Скопски плански регион . 

Целта на обуката: Градење капацитети и поддршка за сите засегнати страни – „национални, 

регионални и локални надлежни тела, со методи, алатки и градење капацитети за следење и 

евалуација на програмите и проектите во областа на регионалниот развој“ 

 
 
02.10.2015 година 

 
Работилницата беше организирана во рамките на проектот„Зајакнување на општинските совети“  

финансиран од Швајцарската Агенција за развој и соработка,  а имплементиран од страна на 

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) со цел да се информираат релевантните 

засегнати страни за целите и очекуваните резултати на проектот, како и да се слушнат 

очекувањата, мислењата и предлозите на различни чинители за проектот. 

  
Работилницата овозможи учесниците да се запознаат со алатките и пристапот за нивно 

аплицирање, а се со цел да се направи појдовна процена на финансиската состојба и на потребата 

од зајакнување на капацитети на општините, како и процена на состојбите поврзани со родовите 

прашања и односите помеѓу различните етнички заедници. 

  
 
 
 
 
 
 
 

... 



 

 

 

 

 

14.10.2015 година 

 
 

На 14 октомври 2015 во ресторан Воденица-Мулино, Скопје во рамките на Програмата за 
регионален економски развој во Македонија (ГИЗ РЕД),се одржа настан “Поддршка на 
регионалниот економски развој: Регионален развој преку одржливи проекти” . Главната цел на 
настанот беше да се промовираат достигнувањата на ГИЗ РЕД програмата финансирани преку 
грант доделен од страна на Делегацијата на ЕУ. Посебен акцент беше даден на преставување на 
резултатите и влијанието од Шемата за финансиска поддршка од трети лица, реализирана во 
соработка со Центрите за регионален развој во земјата. На настанот учество земаа двајца 
претставници од центарот за развој  на Скопски плански регион кои го презентираа проектот 
“Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
27.10 -  29.10.2015 година 
 
Во организација на Министерство за животна средина и просторно планирање се одржа тркалезна 
маса на тема: „Поврат на трошоци и анализа на придобивките од трошоците во сектор отпад“. 
Настанот  беше поддржан од страна на Инструментот за техничка помош за размена на 
информации на Европската комисија (TAIEX) во рамките на спроведувањето на Регионалната 
мрежа за пристапување за животна средина и клима (ECRAN). На тркалезната маса,, која се 
оддржа во периодот од 27-29 октомври 2015 г. во Скопје,  присуствуваше и претставник од центарот 
за развој на Скопски плански регион. 
Целта на работилниците беше да се споделат практични знаења и искуствата на земјите членки на 
ЕУ во финансиското управување со отпадот, како и поддршка за формирање на механизам за 
анализа на трошоците и придобивките во областа на отпадот во Република Македонија. 



 
16.11.2015 година 

Награда за најиновативен регионален проект, во организација на Министерството за локална 

самоуправа , во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) и со швајцарската 

Агенција за соработка и развој (СДЦ).Наградените три  проекти се : Југоисточниот, Вардарскиот  и Северо

-источниот плански региони. Наградите  ги врачи Државниот секретар за локална самоуправа, Билјана 

Цветановска Гугоска. Центарот за развој на Скопски плански регион аплицираше со проектот: ,,Сончеви 

колектори за ЈУДГ ,,Срничка’’ и објект ,,Чекорче’’ за подготвување топла санитарна вода’’. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 - 27.11.2015 година 

Меѓународна конференција  ,, Предизвиците и перспективите во 
локалниот и регионалниот развој’’ - Децентрализација и ЕУ 
пристапување  во организација од страна на Министерството за 
локална самоуправа и Бирото за регионален развој, поддржано од 
ГИЗ/РЕД и мисијата на УНДП во Република Македонија 

Република Македонија во изминатата деценија и половина презеде 
повеќе конкретни чекори за воспоставување одржлив 
децентрализиран систем, при што општините, поттикнати од 
финансиските инструменти на државата и инструментите за 
претпристапна помош на Европската Унија, го зајакнаа нивниот 
капацитет за промоција на одржливиот локален и регионален развој. 

Оваа меѓународна конференција послужи како платформа за дијалог и размена на искуства за 
политиката за локален и регионален развој во Република Македонија и Западен Балкан. Дводневната 
Конференција  им овозможи на учесниците да се запознаат со искуствата на другите земји, земји-
кандидати, земји коишто од неодамна се приклучија кон ЕУ и на други кои имаат долго искуство во 
процесот на реализација на европската политика за локален и регионален равој, преку призмата на 
пристапниот процес.  

Се разви  дискусија за одржливи процеси за идните активности, 
како и кои се можностите што не треба да се занемаруваат.  

Центарот за развој на Скопски 
плански регион се претстави со 
промотивен материјал во облик на 
флаери, публикации, списанија, 
разгледници, банери, видео 
презентации од проекти. 

 

 

 



 
 

 Меѓународна соработка  

 

01.04.2015   

Делегација  од Република Косово во посета на Скопски плански регион 

Делегација составена од околу 10 претставници од Министерство 
за локална самоуправа и администрација на Р. Косово го посетија 
Центарот за развој на Скопски плански регион на 01.04.2015 
година. На работната средба учество земаа претставници на 
Министерството за локална самоуправа и администрација на Р. 
Косово, како и вработените во Центарот за развој на Скопски 
плански регион и Претседателот на Советот за развој на Скопскиот 
регион г-дин Сокол Митровски, градоначалник на општина Ѓорче 
Петров. 
Целта на посетата беше размена на искуство во областа на регионалниот развој во   

Р. Македонија, работата и функционирањето на Центарот за развој 

на Скопски планскии регион и начинот на работење и донесување 

на одлуки од страна на Советот за развој на Скопски плански 

регион.Од посебен интерес за гостите беше презентацијата на 

реализирани проекти од регионален карактер во Скопскиот плански 

регион, а посебно изворот на обезбедување на финансиски 

средства и начинот на кофинансирање на проектите од општините-

партнери на проектите.   

.   
Студиската посета на делегацијата од Р. Косово беше организирана од страна на ГИЗ РЕД во 
Р. Косово и Р. Македонија.  

 

26.11.2015 година 

JMC/ IPA—Меѓународна соработка со Република Косово 

Во организација на JMC/ IPA во просториите на Министесртвото за локална самоуправа  се одржа 

петтиот состанок за прекугранична соработка на Р.Македонија со Р. Косово . Целта на состанок 

беше статусот на тековните проекти.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

28.01.2015г.  

VIII седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

На ден 28.01.2015 година беше одржана осмата седница на Советот за развој на Скопски плански. 
Главен фокус на седницата беше рагледување на предложената листа на проекти од регионален 

карактер за аплицирање на повикот: Шема за финансиска 
поддршка на трети лица (SFS) финансирано од ГИЗ РЕД и 
ЕУ за изработка на техничка документација. Земајќи ги во 
предвид висината на финансиски средства и 
приориттеноста на проектите, градоначалниците 
едногласно се изјаснија дека Центарот за развој на 
Скопски плански регион треба да аплицира со следните 
два проекти: “Изработка на техничка документација за 
регулација на коритото на р.Лепенец” и “Изработка на 
Студија за валоризација на Скопска Црна Гора”.  Исто така, 
на седницата беше усвоена и новата Програма на 
Скопскиот регион за периодот 2015-2019, како и Акциониот 

план за реализација на програмата за 2015 година.   

 

 

03.04.2015г. 

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

На ден 03.04.2015 година беше одржана деветтата седница на Советот за развој на Скопски плански 
регион во Домот на културата - Општина Илинден. 

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на советот на Скопски планкси регион Г-дин 
Сокол Митровски. Беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Ценатрот за развој на Скопски 
плански регион и Сојуз на Стопанска комора на Р.М.  

 Г-ѓа Лилјана Алчева заменик директор  на Хабитат Македонија, одржа 
презентација за енергетската ефикасност како им помага на 
македонските домаќинства во колективните станбени згради  за да го 
подобрат животниот стандард преку енергетско ефикасно домување. 
Свое излагање имаше и заменик министерот за животна средина Г-дин 
Стево Темелковски во врска со системот за постапување со отпад од 
пакување. 

 

Претседателот на Советот за развој на Скопски      
плански регион Г-дин Сокол Митровски беше 
реизбран за претседател за наредните две  
години.  
 
Раководителот на Центарот за развој на Скопски  
плански регион  Г-ѓа Анета Лозаноска  
Раввлинсон ја презентираше програмата за 
развој на ЦРСПР  и Годишниот извештај за 
работењето на центарот, каде што истите беа и 
усвоени. 



 
05.10.2015г. 
 

X (десетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  
 
 На ден 05.10.2015 година беше одржана десетата седница на Советот за развој на Скопски 
плански регион. На Седницата  присуствуваа Г-дин Воутер Пломп ,Холандскиот амбасадор во 
Република Македонија, Г-дин Стево Темелковски, Заменик Министер,во Министерството за 
животна средина и просторно планирање, дел од градоначалниците од Локалната самоуправа, 
Делегација од Кралство Холандија, Г-ѓа Ана Каранфилова-
Мазневска, МЖСПП; Г-ѓа Билјана Цветановска-Гугоска, 
Државен секретар во Министерството за локална самоуправа, 
како и Г-дин Горан Ангелов, Директор на депонија ,,Дрисла’’.  
Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на 
советот на Скопски планкси регион Г-дин Сокол Митровски. 
На седницата се потпиша Меморандум на соработка помеѓу 
Скопски плански регион и регионот „Gooi en Vechtstreek“, 
Кралство Холандија.  
 
Меморандумот беше потпишан од страна на Г-дин Сокол 
Митровски, Претседат на Советот за развој на Скопски 
плански регион и Г-ин Фонс Хертог – Градоначалник на градот Хуиз и под-претседател на Gooi en 
Vechtstreek регионот и член на Генералното Собрание. 
“Потпишувањето на меморандумот е од особено значење за вкупната состојба во општините од 

Скопскиот плански регион. 
Кралството Холандија во 
изминатите години е најголем 
донатор на средсва наменети 
за  подобрување и 
елиминирање на негативните 
состојби во комуналната 
сфера во Македонија“ изјави 
претседателот на ЦРСПР,  кој 
се надева дека поддршката ќе 
продолжи и во иднина.  
 
Делегацијата од Кралството 
Холандија беше во посета на 
депонијата ,,Дрисла’’  каде 
имаа можност да се запознаат 
со работата на депонијата.       
Градоначалникот на градот 
Хуиз Г-ин Фонс Хертог, во 

неговото обраќање на Седницата изјави “дека е импресиониран од 
начинот на кој се менаџира отпадот таму и со потпишувањето на 
Меморандумот чекориме кон подобра  соработката меѓу двата региона, 
како и подобра соработка меѓу државите.“ 
 
Регионот „Gooi en Vechtstreek“ го сочинуваат општините Бларикум, 
Бусум, Хилверсум, Хуизен, Ларен, Муиден, Наарден, Веесп и Вијдемерен  
со вкупно 250.000 жители лоцирани во централна Холандија.  Една од 
главните аспирации на регионот е зголемувањето на одржливиот развој 
и намалувањето на загадувањето на животна средина. 



 
30.11.2015г. 
 

XI (единаесета) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  
 

На ден 30.11.2015 се одржа XI (единаесета) седница на Советот за развој на Скопски плански 

регион, на која беа усвоени приоритетна листа на проекти за 2016 год, кои се финансираат од 

страна на МЛС/БРР согласно Програмата за регионален развој, Акциониот план за 

реализација на Програмата за развој на СПР и Финансовиот план за за тековно работење на 

ЦРСПР за 2016 год.  

М-р Лазар Гечевски, консултант за енергетика ги презентираше законските и подзаконските 

одговорности на општините во областа на енергетиката и катастар (фокус на легализација на 

бесправно изградени инфраструктурни линиски објекти) и подзаконски акти за енергетска 

ефикасност. 

На седницата беше усвоен и запиникот од X-та седница. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
28.12.2015г. 
 

XII (дванаесета) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  
 

На ден 28.12.2015 се одржа XII (дванаесета) седница на Советот за развој на Скопски 

плански регион. На седницата беше усвоен записникот од XI (единаеста) Седница на Советот 

за развој на Скопски плански регион како и Извештајот за реализација на проект SECOVIA 

финансиран од SEE (Програма на Југоисточна Европа ). 

Врз основа на предходно барање од страна на Рководотителот на ЦРСПР Г-ѓа Анета 

Лозаноска Раввлинсон за изземање од постоечкото работно место (поднесена оставка  од 

лични причини). Советот за развој на СПР ја назначи Г-ѓа Розета Арсовска за нов  вршител на 

должност—Раководител на ЦРСПР до ново објавување на оглас за Раководител на ЦРСПР. 



5. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА БИЗНИС ЦЕНТАРОТ ПРИ ЦЕНТАРОТ 

ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

Во рамките на проектот „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали 
и средни претпријатија во Скопски плански регион“,финансиран од страна на МЛС и УНДП во текот 
на 2015 година беа направени следните  проектните активности:  
 

1. Водич за инвестиции во Скопски плански регион со мапа на слободни индустриски зони 

2. Регионална програма со Предлог - акционен план и комуникациска стратегија за развој и 
поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во Скопски плански 
регион 

3. Изработка и ажурирање на интерактивен web портал  за инвестирање во регионот (E-
база на податоци) 

4. Дизајн,подготовка за печатење и печатење на промотивен материјал  

5. Студија за идентификација и воспоставување на кластер за индустриско производство  
со акционен план за градење на капацитетите на членовите на индустриски кластери и 
воспоставување на функционална одржливост на индустриски кластер 2015/2016 

6. Креирање и дизајнирање на регионална туристичка понуда на СПР, со изработка на 
туристички понуди и акционен план за реализација на стратегијата за развој на туризмот 
во СПР и стратешка оценка на влијание на животна средина на стратегијата за развој на 
туризмот во СПР 2015/2016 

7. Организирање  на   настани и одржување на советодавни информативни средби со 
засегнатите страни / бизнис секторот во Скопски плански регион  

 

 1. Водич за инвестиции во Скопски плански регион со мапа на слободни 

индустриски зони 

 
 
Водичот за инвестиции е финансиран од .страна на Министерство за локална самоуправа. 

Вкупната вредност на договорот  изнесува 178.416,00 МКД  

Целта на проектната задача е да се подобри пристапот до 

податоци и релевантни информации за индустриски и 

економски зони и нивни карактеристики, како и потенцијалите и 

можностите за инвестирање и 

привлекување на ,,greenfield” и ,,brownfield” 

инвестиции, преку добро организирано 

мапирање на достапните локации, субјекти 

и објекти.  

“Водичот“ треба да го подобри 

позиционирањето и стратешко 

презентирање на планскиот регион во 

функција на подобро привлекување на 

домашни и странски инвеститори во однос 

на другите региони од Р. Македонија  

 



 

2. Регионална програма со Предлог - акционен план и комуникациска стратегија за 
развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во 
Скопски плански регион”   
Програмата е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на договорот  изнесува 

151,379,00 МКД  

 Во рамките на проектот е изготвена Програма за развој и поддршка на бизнис секторот  во 

Скопскиот плански регион (2015 - 2020) со Акциски план (2015 - 2016) и Комуникациски план за 

спроведување на програмата за развој и поддршка на бизнис сектор во Скопскиот плански регион 

(2015-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во делот на конкретни активности за оваа проектна задача беа направени неколку информативно

-координативни состаноци со сродни организации. 

 

 3. Изработка и ажурирање на интерактивен web портал  за инвестирање во регионот 

(E-база на податоци) 

 

Веб порталот е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на договорот  изнесува 

20,800,00 МКД  

Целта на Веб порталот е на потенцијалните странски и домашни инвеститори како и сите 

заинтересирани лица или субјекти да добијат брзи релеватни и неопходни информации на брз и 

едноставен начин. 

Беа одржани неколку координатиовни состаноци помеѓу економскиот оператор и проектниот 

координатор на Бизнис Центарот на Скопскиот регион. Проектот е завршен и веб порталот во скоро 

време ќе биде пуштен во употреба.  

. 



 

 

 

 



 
4. Дизајн,подготовка за печатење и печатење на промотивен материјал  
 
Активноста е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на договорот  изнесува  

95,740,00 МКД  

Согласно тендерската документација, ангажиран е економскиот оператор  за дизајнирање и 

печатење на 1000 примероци брошура за промоција на СПР, како и 1000 примероци на 

мапи и CD-а  за промовирање на Водичот за инвестиции.  

 
 
5. Студија за идентификација и воспоставување на кластер за индустриско 
производство  со акционен план за градење на капацитетите на членовите на 
индустриски кластери и воспоставување на функционална одржливост на 
индустриски кластер  

  
Студијата е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на договорот  изнесува 

399.990,00МКД 

Целта на студијата е да придонесе за зголемување на соработката меѓу компаниите за успешно 

поврзување во кластери кој треба да резултира со мрежата на заемно корисни односи со цел 

размена на информации и идеи, поддршка во однос на нови технологии, истражување и развој, 

стекнување на вештини, пазари, нови бизнис модели и други сфери од заеднички интерес. Добро 

организирани кластери, треба да си обезбедат трајно место во глобалниот пазар и да им 

овозможат раст и развој на своите членки. Поддршка на владините политики на формирање и 

развој на кластери е важен инструмент за создавање на одржлив регионален развој, развој на 

капацитетот за иновации и промоција на извозот. 

Студијата е почната Декември 2015 год. и продолжува во 2016 год. 

 
 
6. Креирање и дизајнирање на регионална туристичка понуда на СПР, со изработка на 
туристички понуди и акционен план за реализација на стратегијата за развој на 
туризмот во СПР и стратешка оценка на влијание на животна средина на стратегијата 
за развој на туризмот во СПР  

  
Оваа активност е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на договорот  изнесува 

161.699,00МКД   

Целта на проектот е дизајнирање на атрактивни регионални туристички понуди, како и Акционен 
план за реализација на стратегијата за развој на туризмот и Стратешка оценка на влијание на 
животна средина на стратегијата за развој на туризмот на Скопски плански регион. 

Проектот е почнат  Декември 2015 год. и продолжува во 2016 год. 

 
7.Организирање  на   настани и одржување на советодавни информативни средби со 

засегнатите страни / бизнис секторот во Скопски плански регион  
 

Оваа активност е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на договорот изнесува 

128.754,00 МКД.  

Во рамки на овој проект Центарот за развој на Скопскиот регион, гради стратешка соработка со 

Сојуз на стопански комори на Македонија, во анализирањето на потребите и актуелностите на 

МСП. 



 

Првата Информативна средба  за МСП се одржа на 25 Март 2015  и ги промовираше новите 

мерки за вработување на Владата на РМ како и првиот повик на Фондот за Иновации за старт-ап и 

спин – офф компании., на која учество земаа над 55 претставници од МСП, државни агенции, 

институции, комори , иноватори и др.  

Контакти и собирање податоци од Завод за статистика 

Контакти и собирање информации од АВРМ 

Контакти и собирање информации од Владините сектори, министерства и агенции, 

Дирекцијата за ТИРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вториот настан (03.04.2015) од серијата настани посветени на МСП беше советодавен и се 

однесуваше на ЕУ фондови за МСП, а кои се достапни за нашата земја. Присуствуваа повеќе од 

30 преставници од општините, бизнис како и невладин сектор. Предавач беше експертот Илија 

Вучков од ЕМКИЦЕ, кој на присутните им ги претстави расположивите фондови како и 

критериумите за учество на повиците.  



  На ден 21 март 2015 во Скопје беше одржан третиот информативен и советодавен настан за 

МСП, во организација на Бизнис Центарот на Скопски Регион и Сојуз на Стопански Комори на 

Македонија на тема Енергетска Ефикасност во градежништвото – Зелени градби. На настанот 

присуствуваа повеќе од 50 фирми, претставници од агенции и министерства како и општини. 

Раководителот на Центрот за развој на СПР, г-ѓа 

Анета Л. Раввлинсон, го отвори овој настан и се 

обрати на присутните истакнувајки дека 

Концептот на Зелена градба е од огромно 

значење не само за конкурентноста на 

градежниот сектор туку и за секој граѓанин на 

Македонија, бидејќи значително го подобрува 

кавалитетот на живот, влијае врз подобрувањето 

на сигурноста и здравјето на човекот како и на 

животната средина. 

 

На 8 Мај 2015 се одржа Четврт информативен настан на Бизнис центарот во Центарот за 

развој на Скопски плански регион. 

Темата “Бизнис Стратегија“ беше определена на барање на бизнис претставниците кои во 

континуитет ги посетуваат овие настани од месец Април. На настанот присуствуваа повеќе од 35  

фирми, претставници од агенции и министерства, како и општини. Предавачот на информативниот 

настан Г-ѓаСветлана Петровска, Менаџинг Директор на ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ и предвач на 

Американ Колеџ, во своето излагање детално ја обработи 

темата за Бизнис Стратегија, потенцирајќи го оптималниот избор 

на пазар, изборот на профитабилен производ како еден од 

клучните фактори на растот на претпријатието, реорганизацијата 

и реструктурирањето како алатка за зголемување на профитот 

на фирмата.  

 

 

 Петти информативен настан – Финансирање за раст на МСП во организација на  Бизнис 

центарот на Скопски плански регион и во соработка со ССК се одржа на 20 Мај 2015 

 Темата Финансирање за раст на МСП, даде  можност на присутните фирми да се запознаат со 

актуелните кредити за поддршка кои ги нудат комерцијалните банки, Македонска банка за 

поддршка на развојот (МБПР), Европска банка за обнова и развој 

(ЕБОР), Кримсон Капитал фондацијата и други програми за 

финансирање на МСП. Целта на ваквите информативни средби, кои 

ги организира  Бизнис Центарот е компаниите пред се од Скопскиот 

плански регион  да се запознаат со условите за кредитирање и 

поддршка на компаниите кои се на располагање во насока на 

подобрување на нивната ликвидност. Со овие активности Бизнис 

центарот во соработка со ССК, го проширува својот делокруг на 

работа и ги доближува потребните советодавни и консултантски 

услуги до фирмите од регионот. 



 

Шести информативен настан – Маркетинг, брендирање, иновации - Холандски програми за 

поддршка на МСП во Македонија, УСАИД и ЕБОР поддршка за МСП, во организација на  Бизнис 

центарот на Скопски плански регион и во соработка со ССК 3 јуни 2015. 

И овој настан како и претходните пет беше во насока на развивање поволни услови за работа на 
бизнис секторот во општините, зголемување на инвестициите и новите вработувања, ефикасност 

на администрацијата, соодветна инфраструктура и 
партнерство со индустријата како клучни за подобрување на 
деловно опкружување.  

Од посебен интерес беше сесијата за едукација на 
вработените во МСП за маркетинг и брендирање,  
презентирана од проф. Д-р. Илијана Петровска од Американ 
Колеџ: 

•  Како да се создаде вредност за потенцијалниот потрошувач, 
преку градење препознатлив бренд и преку градење на 
позитивна и долгорочна профитабилна релација со 
потрошувачите; 

• Маркетинг комуникацијата во современото опкружување треба да биде уникатна,  
диференцирана и релевантна за целната група; 

  Беше  истакнато дека  финансиите се основа за добро функционирање на секој бизнис, без кои 
не може да се обезбеди нормално работење и да се планира раст. Без финансиска поддршка, 
односно поддршка од финансискиот сектор не може да функционира стопанството, не само во 

помалите земји, туку и во најразвиените 
економии. 



 
Во организација на Бизнис Центарот при Центарот за развој на Скопски Плански Регион,  на 15 
октомври 2015 г., се одржа еднодневен информативен настан на тема: ,,Презентација на Закон за 
градежно земјиште и Закон за просторно и урбанистичко планирање“. На настанот преставниците на 
Министерството за Транспорт и Врски на РМ   ги презентираа и објаснија последните законски 
измени и дополнувања. 

 
Овој информативен настан беше од особена важност за преставници од општините во Скопскиот 
регион и градот Скопје за навремено и точно информирање за новите измени во гореспоменатиот 
закон.  

 

 

 

 

Седми информативен настан за мирко, мали и средни претпријатија “Подршка на Старт ап 

компаниите во Македонија“, во организација на  Бизнис центарот на Скопски плански регион и во 

соработка со Фондот за иновации и технолошки развој во склоп на Форумот за иновации и 

технологии, кој се одржува на ТЕХНОМА 2015, се одржа на 16 октомври 2015, во Скопје. 

Во првиот дел на програмата на овој настан беше презентација на Кофинансирани грантови за 
новоосновани друштва (до 6 години) - старт ап и спин оф. Во вториот дел едукативните 
презентации Е-commerce за МСП и Подобрување на извозните перформанси на претпријатиетo.  

На настанот имаше можност да се проследи и презентацијата на Глобалниот извештај за 
конкуретност презентиран од раководителот на канцеларијата на НСПК на РМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Во организација на Министерството за локална самоуправа (МЛС) и Програмата за развој на 

Обидинетите нации (УНДП) на 28-29 октомври 2015 г., беше одржана дводневна работилница  во 

рамките на проектот ,,Подобро владеење за зголемена конкурентност на четири плански региони 

(Скопски, Источен, Полошки и Вардарски)’’ кој е во насока на воспоставување на интегрирани 

форми на партнерство тесно поврзани со економски активности кои имааат компаративни 

вредности на ниво на регион, а се со цел да ја зголемат конкурентноста и одржливоста на 

регионално ниво. 

 

Оваа работилница беше дел од трите планирани во рамки на проектот, додека следната се држа во 

месец Ноември, а останатите две се предвидени за во првата половина од 2016 година. 

 

За таа цел ангажирани беа експерти од консултантска фирма Бермен Груп – услуги за економски 

развој од Чешка, специјализирани за консултантски услуги и техничка помош во областа на 

економскиот развој и териоторијална конкурентност, со особен фокус на промоција на 

инвестирањето, унапредување на бизнис климата и бизнис инфраструктурата, поддршка на 

претприемништвото и системот на иновации како и програмирање и развивање на проекти. 

 

На 11 и 12 ноември 2015 се одржаа Осми и деветти информативен настан „Форум за 

кадровски менаџмент“ 

Организатори на форумот беа Бизнис центарот на Скопски плански регион, Сојузот на стопански 

комори на Македонија (ССК) и општина Аеродром. Учесниците кои во текот на два дена имаа 

можност да проследат презентации и да дебатираат на актуелни теми од кадровскиот менаџмент, 

како што се управување со таленти во услови на доверба, трендовите на пазарот на трудот во 

Македонија, менаџирањето на вработените во време на организациски промени,како да 

комуницираме поефективно и поефикасно, личниот развој на вработениот и коучингот, социјална 

интелигенција, справување со тешките карактери на работа, како и за реконструирањето на 

организацијата за воведување на систем на награди и унапредување на работни места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Координативни состаноци со сродни организации: 
 

03.02.2015 

Одржан координативен состанок  со претставник на ВЕБ- СЕФФ кредитната линија за МСП на 

ЕБОР – за запознавање на нивните активности и промовирање на Бизнис Центарот при Скопски 

плански регион.   

 

03.02.2015 

Одржан координативен состанок  со претставник на програмата за консултатаивна подршка на 

МСП на ЕБОР – за запознавање на нивните активности и промовирање на Бизнис Центарот при 

Скопски плански регион.   

 

05.02.2015 

Во х. Квинс – Зебра – Скопје  МЛС и УНДП  одржаа координативен состанок со претставниците 

на сите центри на планските региони во Р.М., на тема подготовки на проектните задачи во 

рамките на овој проект како и информирање за статусот на работите во секој центар пооделно.  

 

13.02.2015 

Беше одржан координативен состанок со заменик извршниот директор на Хабитат фор 

Хјуманити – за запознавање на нивните активности и промовирање на Бизнис Центарот при 

Скопски плански регион.   

 

 



ДЕЛ 2: ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ 

НА ЦРСПР ЗА 2015 ГОДИНА 



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО 2015 ГОДИНА                                                             

  

Основа за изработка на финансискиот извештај се:  

Завршната сметка на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2015 год. и  

Завршните сметки за 2015 год. за слените проекти:  

„Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни 

претпријатија во Скопски плански регион“,  

„ Проект „ Шема за финансиска поддршка на трети лица (СФС) ГИЗ- РЕД 

,,Заеднички развој на напредните виртуелни решенија за поголема пристапност на 

јавните услуги во Југоисточна Европа” – СЕКОВИА 

Р.бр   

Износ 

(во денари) 

  

  

ПРИХОДИ   

  Пренесен вишок на приходи од претходни години (31.12.2014)             4.191.474,00 

  Приходи од Општините за тековно работење на Центарот  за тековно работење 3.427.204,00 

  Приходи од Мин. за локална самопр. за 2014  за тековно работење 960.000,00 

  Приходи од Мин. за локална самопурава/БРР за проекти 2015 год 3.443.200.00 

  

Приходи од општини за кофинансирање на проекти за 2015 година 

  1.100.000,00 

  Приходи од Позајмица за реализација на проект СЕКОВИА (ЕУ) 2.279.562.00 

  Приходи од менаџирање на  Проект „ СЕКОВИА (ЕУ)” 59.761,00 

  

Приходи од менаџирање на  Проект „ Шема за финансиска поддршка на трети лица 

(СФС) ГИЗ- РЕД 73.366,00 

  Вкупно приходи 15.534.567 

 

  

РАСХОДИ   

  Бруто плати и други надоместоци 2.535.575,00 

  Плати 2.516.491,00 

  Други надоместоци 19.084,00 

  Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт 359.393.00 

  Електрична  енергија 37.109,00 

  Централно греење 51.116,00 

  Поштенски услуги 17.019,00 

  Телефонија и телефакс 117.674,00 

  Транспортни услуги 130.675,00 

   Водовод и канализација 3.150.00 

  Ѓубретарина 1.390.00 

  Други комунални такси 1.260.00 

  Материјали и ситен инвентар           72.035,00 

  Канцелариски материјал 30.000,00 

  Списанија, весници 6.740,00 

  Материјали за АОП 1.390,00 

  Прехранбени продукти и пијалоци 33.905,00 

  Поправки и тековно одржување 24.564,00 

  Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема 24.564,00 

  Договорни услуги 1.0210.032 

  Изнајмување на простор и опрема 627.566,00 

  Услуги за превод 43.963,00 

  Специјалистичко-консултативна здравствена заштита 2.400,00 

  Други образовни услуги 1.500,00 

  Радиодифузна такса 1.520,00 

  Други договорни услуги (сметководство, јавни набавки,....) 351.363,00 

  Pravni uslugi 181.720.00 



  Објавување на огласи 37.612,00 

  Други оперативни расходи 26.666.00 

  Капитални расходи за реализација на проекти 2.851.406.00 

  Вкупно расходи 7.223.286.00 

      

  Пренесено салдо на 01.01. 2016                                           ВКУПНО 8.311.281,00 

ПОДСМЕТКА НА ПРОЕКТ: Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни 

претпријатија во Скопски плански регион  

 
 

ПОДСМЕТКА НА ПРОЕКТ:„Шема за финансиска поддршка на трети лица (СФС) ГИЗ- РЕД 
 

 

Р.б
р. 
  

ПРИХОДИ ИЗНОС 

1 Пренесено салдо од претходна година         361.054,00 

2 Донации од Обединетите Нации - УНДП 926.795,00 

  ВКУПНО 1.287.849,00 

    
РАСХОДИ 

  

1 Расходи за проектни активности          357.407,00 

  ВКУПНО          357.407,00 

  За пренос во наредна година 930.442,00 

Р.бр. 
  

ПРИХОДИ ИЗНОС 

1 Пренесено салдо од претходна година - 

2 Донации од држави од ЕУ 1.783.670,00 

  ВКУПНО 1.783.670,00 

    
РАСХОДИ 

  

3 Расходи за проектни активности 1.783.670,00 

  ВКУПНО 1.783.670,00 

  За пренос во наредна година - 

  Други тековни расходи 170.281.00 

  Расходи за репрезентација 98.251,00 

  Семинари и конференции 7.752,00 

ПОДСМЕТКА НА ПРОЕКТ: ,,Заеднички развој на напредните виртуелни решенија за поголема 
пристапност на јавните услуги во Југоисточна Европа” - СЕКОВИА 

Р.бр. 
  

ПРИХОДИ 
  

ИЗНОС 

1 Пренесено салдо од претходна година 0.0 

2 Донации од држави од ЕУ (ИПА) 2.339.323,00 

  ВКУПНО 2.339.323,00 

    
РАСХОДИ 

  

1 Расходи за проектни активности 59.761,00 

2 Расходи за враќање на позајмица 2.268.560,00 



3 Расходи за курсна разлика 11.001,00 

  ВКУПНО 2.339.323,00 

  За пренос во наредна година - 

Ул. Беласица бр.2  

П.Ф.1. 1130  Скопски Саем кат1 

1000 Скопје, Р. Македонија 

Tel. +389 2 3218-480, 3218-481  

 Факс : 3218 480  

Email: contact@skopjeregion.gov.mk 

www.skopjeregion.gov.mk 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 

ИЗГОТВИЛ 

      
 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА 
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 


