
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ 

РЕГИОН ЗА 2016 ГОДИНА 

 

ПРЕДЛАГА: Центар за развој на Скопски  
плански регион 

РАЗГЛЕДУВА: Совет за развој на Скопски 
плански регион 

УСВОЈУВА Совет за развој на Скопски 
плански регион 



 

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 текот на 2016 година Центарот за развој на Скопски плански регион објави 3 (три) огласи за 
вработување на следните позиции: 

 На ден 28.06.2016 година објавен е оглас за избор на Раководител на Центарот за развој на 
Скопски плански регион. На местото раководител од страна Комисијата избрана е Г-ѓата Розета 
Арсовска. Согласно потпишаниот договор, должноста Раководител на Центарот за развој на 
Скопски плански регион стапи во сила на 13.07.2016 година. 

 На ден 11.08.2016 година објавен е оглас за вработување на позиција Координатор за развој и 

поддршка на приватен регион. Од страна на Комисијата за проверка на благовремена и 

комплетна документација, огласот се поништи и Раководителот не изврши избор. Огласот беше 

повторно објавен 29.08.2016 година, по што се избра соодветно лице кое одговори на условите 

за позицијата за Координатор за развој и поддршка на приватен регион. Г-ѓата Викторија 

Митрикеска е вработена на определено време од 12 месеци започнувајќи од потпишувањето на 

Договорот за вработување од 27.09.2016. 

 На ден 27.08.2016 година  објавен е оглас за вработување на позицијата Координатор за 

регионаолен развој во Центарот за развој на Скопски плански регион на неопределено време 

каде е вработено лицето Озан Адемовски. Договорот за вработување е потпишан на ден 

12.09.2016. 

 

Во Центарот за развој на Скопски плански регион се вработени 4 лица на неопределено работно 

време и едно лице на определено работно време со време траење од 12 месеци.  

 



 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  

2016 ГОДИНА 



1. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ  
 

Реализација на проекти финансирани од Програмата за регионален развој 2016 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 3 (три) проекти од регионален карактер до Бирото за регионален развој/ 
Министерство за локална самоуправа согласно Програмата за подршка на рамномерниот 
регионален развој за 2016година.  

Со Одлука на Владата на Р. Македонија за доделување на средства за финансирање на проекти за 
развој на планските региони бр.42-2975/1 од 26.04.2016 ,(Сл. Весник бр.86 од 04.05.2016), беа 
одобрени 11.826,849 денари за финансирање на регионални проекти за развој на Скопскиот плански 
регион во 2016 година.  
 

Проект 1: „Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар,,Теферич“ 

Проект 2: ,,Реконструкција на пристапен пат Драчево Мотел Китка—Фаза 3’’     и  

Проект 3:  ,,Електрична инсталација во пештерата ,,Врело’’ - кањон Матка’’ проектот не беше 

реализиран  поради ребаланс на буџетот на Влада на Р.М  

 

Проект 1   „Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар,,Теферич“ 

Носител на проектот е Центарот за развој на Скопски плански регион, а партнери се Град Скопје и 

општините Кисела Вода и Сопиште. Вкупната вредноста на Договорот изнесува   5.551.348 МКД .  

Средствата се обезбедени од страна на Биро за регионален развој (БРР)/Министерство за локална 

самоуправа (МЛС) согласно програмата за регионален развој 2016 година и од општина Кисела 

Вода. 

Во рамките на проектот направена е реконструкција на дел од патот во должина од 500м . Поставен 

е нов асфалт  и тротоари  поплочени со бекатон плочи , со што се придонесува 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 декември 

2016 година. 

 



   

Проект 2  ,,Реконструкција на пристапен пат Драчево Мотел Китка—Фаза 3’’ 

Носител на проектот е Центарот за развој на Скопски плански регион, а партнери се oпштините: 
Студеничани, Зелениково и Сопиште. Вкупната вредност на Договорот изнесува   2.849.650,00 
МКД. 

Средствата се обезбедени од страна на Биро за регионален развој (БРР)/Министерство за локална 
самоуправа (МЛС) согласно програмата за регионален развој 2016 година и од општина 
Студеничани. 

Во рамките на проектот направена е реконструкција на дел од патот во должина од 500м. Поставен 
е нов асфалт и ивичњаци. Досега Центарот за развој на Скопски плански регион, има 
рекуструирано вкупно 2.230м пристапен пат Драчево – Мотел Китка,  преку Бирото за регионален 
развој.  

Проектот е завршен во декември 2016 година. 

 

 

 

   

   
 



2. СОРАБОТКА СО НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

ОБУКИ, СЕМИНАРИ, СОСТАНОЦИ, РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10.02.2016 година 
 
На ден 10.02.2016 година во организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на 
Р.Македонија се одржа состанок со претставници од планските региони со цел да се запознаат со 
туристичката состојба на регионите. Секој од регионите имаше право да ја сподели нивната работа 
во областа на туризмот, како и можноста за идна взаемна соработка. 
Програмата за промоција и поддршка на туризмот е наменета за промоција и поддршка на туризмот 
на Република Македонија за 2016 година. Предвидените средства за реализација на оваа програма 
се предвидени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година.  
 

26.02. 2016 година 

 

Претставник од Ценатрот за развој на Скопски плански регион на покана од Министерство за 
економија, учествуваше на отворена дебата во врска со Националната стратегија и акционен план за 
развој на туризмот за 2016-2021 година во Република Македонија. Дебатата се одржа во просторите 
на Скопски саем на ден 26.02.2016 година. Сите коментари и забелешки кои беа произнесени на 
дебатата имаа влијание пред истата да биде усвоена.  
 
 

15.06.2016 година 

Во соработка со Факултетот за туризам и бизнис логистика Универзитетот Гоце Делчев и општината 
Гази Баба во подготовка на Стратегија за туризам на ОГБ, Центарот за развој на Скопски плански 
регион беше поканет на сотанок за придонес во изработката на истата. За таа цел претставник од 
центарот присуствување на настанот. Оваа стратегија ги мапира сите аспекти за развој на туризмот: 
транзитен, конгресен и саемски, рурален туризам, угостителство и хотелиерство, спорт и рекреација, 
настани и манифестации, културно и историско наследство и многу други аспекти на туризмот. 

 

07.09.2016 година 

Согласно барањето на Центарот за управување со кризи (ЦУК), а кое произлегува од заклучоците од 
триесеттата седница на Влада на Р.М, Центарот за развој на Скопски плански регион на ден 

07.09.2015 година организираше прв состанок на 
тема: Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот 
регион со сите засегнати страни. На состанокот 
присуствуваа градоначалниците од Скопските 
општини како и претставници од: ЦУК, Министерство 
за животна средина, Министерство за локална 
самоуправа, Заштита за спроведување и управување 
со кризи (ДЗС), Центар за јавно здравје, АД 
Водостопанство Скопско поле и ЈП Водовод и 
канализација. Општ беше заклучокот општините да 
достават Оперативни планови кои ќе се разгледаат 
на следниот состанок.  

 

 



 

27.09.2016 година 

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион беше организиран втор состанок на 
тема: Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот регион. На состанокот присуствуваа 
градоначалници од Скопскиот регион како и претставници од Центарот за управување со кризи (ЦУК) 
и АД Водостопанство, каде се разгледуваа Оперативните планови на секоја општина поединечно. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2016 година 

На покана од страна на Општина Илинден на ден 29.09.2016 година, претставник од Центарот за 
развој на Скопски плански регион зема учество во првата работна средба  каде со своето присуство 
даде придонес во реализација на проектот за  изработка на ,,Стратегија за интегриран развој на 
Општина Илинден за период 2017-2021 година’’. 

 

12.10.2016 година 

Ценатарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Светска банка и Министерство за 
финансии одржа презентација на Вториот повик за подобрување на општинските услуги. 
Презентацијата ја направија претставници од МСИП проектна единица при Министерството за 
финнасии и претставник од Канцеларијата на Светска 
банка во Скопје. На средбата присуствуваа 
градоначалници и претставници од општините во 
Скопскиот регион. 

 

 

 

 

13.10.2016 година 

Ценатарот за развој на Скопски плански во соработка 
со GIZ LEIWW+ (Германско друштво за меѓународна 
соработка), на ден 13.10.2016 година одржа 
работилница на која се разгледуваше Акциониот план 
за 2016година. Од страна на претсавниците од 
Скопскиот регион кои учествуваа на работилницата, 
беа предложени и нови предлог-проекти кои постои 
можност да бидат дел од Акциониот план за 
2017година. 

 

 



31.10.2016 година 

АД Водостопанство Скопско поле по извршента теренска проверка на каналските мрежи во 
Скопскиот регион, изготви Извештај кој содржи податоци за должината на каналската мрежа по 
општина, моменталната состојба на истата како и надлежноста врз неа. За таа цел на 31.10.2016 
година во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион беше одржан трет 
состанок за Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот регион, каде беше презентиран 
сработениот Извештај. Од страна на председателот на Советот беше формирана и комисија за 
дефинирање на предлог-заклучоците за подобрување на состојбата на каналските мрежи во 
Скопскиот регион. 

 

 

 

 

 

На состанокот присуствуваа градоначалници од Скопските општини и претставници од: Центар за 
управување со кризи (ЦУК), Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, 
Министерство за локална самоуправа, АД Водостопанство - Скопско поле и ЈП Водовод и 
канализација. 

 

 

27.10 - 28.102016 година 

 

Претставници од Центарот за развој на Скопски плански регион земаа учество на дводневен 
семинар за проектен менаџмент. Посетата на семинарот е од големо значење за центарот кој им 
овозможи на учесниците да се запознаат со фазите во процесот на управување со проекти, како до 
реални и мерливи цели кои обезбедуваат позитивни резултати, анализи на цели и стратегии како и 
воспоставување соодветна контрола и следливост на проектните активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

03.11.2016 година 

На ден 03.11.2016 година Комисијата формирана за дефинирање на предлог-заклучоците за 
подобрување на состојбата на каналските мрежи во Скопскиот регион, во организација на Центарот 
за развој на Скопски плански регион, одржа работен состанок. Членови на комисијата се  
претставници од општините, Град Скопје и други релевантни институции и министерства. На 
состанокот беа разгледани предлог-заклучоците доставени од општините и релевантните 
институции, каде што истите беа надополнети од страна на комисијата, и доставени на следната 
Седница на Советот за развој на Скопски плански регион. 

 

 

21.12.2016 година 

 На ден 21.12.2016 година  во Хотел Александар палас - Скопје се одржа Меѓународната 
конференција “Pеосмислување на децентрализацијата: Промовирање на кохерентни 
политики за одржлив локален и регионален развој во Република Македонија“. Конференцијата 
се организирана во рамките на програмата на Министерството за локална самоуправа за 
организирање годишни конференции на кои се дискутираат прашања значајни за децентрализацијата 
и системот на локална самоуправа во Република Македонија. 
Овогодишната конференцијата обезбеди платформа на која имаше размена на мислења и искуства 
на представници на министерства и другите органи на државната власт, единиците на локалната 
самоуправа, академската заедница и невладиниот сектор, за постојната состојба на 
децентрализацијата и локалниот одржлив развој во Република Македонија, во однос на 
перспективите на новата глобална агенда на Обединетите Нации “Трансформирање на нашиот 
свет: Агендата 2030 за одржлив развој”,  усвоена во септември 2015 година. 
На конференцијата присуствуваа двајца претставници од Центарот за развој на Скопски плански 
регион.  
 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Меѓународна соработка  

 
 

Реализација на Проектот ,,Изработка на неопходна документација за воспоставување на 

интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, 

Југозападен, Вардарски и Скопски регион” 

 

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во 
соработка со планските региони во тек е спроведување на проектот ,,Изработка на неопходна 
документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за 
управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски 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 ќе се спроведува 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 ќе се изработат 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. 

 

 

 



 

Проект за локална и регионална конкурентност (Информативна сесија) 

 

Претставници од Центарот за развој на Скопски плански регион на ден  20.12.2016 година беа 

поканети и присуствуваа на информативна сесија за Проектот за локална и регионална 

конкурентност која се одржа во просториите на Винарија Стоби, Градско. 

Развојната цел на проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) е да го зајакне 

придонесот на туризмот во локалниот економски развој и да го унапреди капацитетот на Владата и 

јавните институции за да се поттикне развојот на туризмот и да се олесни управувањето со 

дестинации.  

ПЛРК претсавува четиригодишна инвестициска операција која се финансира со грант од Европска 

Унија (ИПА 2) и се состои од четири компоненти. ПЛРК е базиран на сеопфатна анализа за развој 

на туризмот и управување со дестинации. На центарлно ниво на управување, проектот ќе го 

подобри деловното опкружување, јавноприватниот дијалог и стратегиското планирање во овој 

сектор. На регионално и локално ниво, проектот ќе поддржи определини туристички дестинации во 

земјата преку комбинација на техничка помош за подобрување на управувањето со дестинации, 

инвестиции  во инфраструктура и инвестиции во поврзување и иновации. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

4. СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

09.03.2016г.  

XIII (тринаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

На ден 09.03.2016 година беше одржана тринаесетата седница на Советот за развој на Скопски 
плански. Од страна на Центарот за Управување со Кризи (ЦУК) беше презентирано за можните 
ризици и опасности карактеристични за зимскиот и пролетниот период (снежни врнежи , поплави, 
одрони и лавини).  Нагласена беше потребата од зголемана активност, соработка , комуникација и 
кординација како кон Центарот за Управување со Кризи, така и помеѓу сите субјекти , на локално и на 
национално ниво.  

Представник од МЖСПП—Сектор Управување со отпад присутните ги информираше присутните за 
тековниот 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“.  

Во продолжение на дневниот ред беа разгледани и усвоени : 

 Информација за можноста за воспоставување на соработка со регионот Валенсија, Шпанија 

 Предлог - Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за развој на СПР за 
2015 година 

 Предлог - Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на 
Скопски плански регион за 2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2016г. 

XIV (четиринаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

 Четиринаесетата седница на Советот за развој на Скопски плански регион се одржа на ден 
23.06.2016 година на Скопски саем, сала Дипломатик.  

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на советот на Скопски планкси регион Г-
дин Сокол Митровски. На Седницата се усвоија следниве точки од дневниот ред и тоа:  

 Усвојување на записникот од XIII (тринаесетата) Седница на Советот за развој на Скопски плански 
регион 

 Предлог активности и задачи на Центарот за развој на Скопскиот плански регион за 2016 година 

 Предлог – Одлука за распишување оглас за избор на Раководител на Центарот за развој на 
Скопски плански регион  

 Информација за одобрените проекти финансирани од страна на МЛС/БРР за 2016 годинa 

 

 



 
 

11.07.2016г. 
 
XV (петнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  
 
Седницата се одржа во ЈП Јасен, општина Сопиште. Дневниот ред се беше составена од две точки и 

тоа: 

Усвојување на записникот од XIV (четиринаестата) Седница на Советот за развој на Скопски 

плански регион 

 

 Одлука за избор на Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион, 

 

Присутните едногласно ги изгласаа двете точки. По ова Претседателот на Советот отвори дискусија 

по втората точка од дневниот ред, Одлука за избор на Раководител на Центарот за развој на Скопски 

плански регион. Во однос на оваа точка Претседателот на Советот истакна дека членовите на 

Комисијата за проверка на благовременоста и комплетноста на поднесените документи  за 

вработување на работното место : Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион - 1 

извршител за период од 4 години во состав : г-дин Сокол Митровски, г-ѓа Билјана Беличанец Алексиќ 

и  г-дин Азем Садики , се состанаа на ден 07.07.2016 година (четврток) во просториите на Центарот. 

Записникот од комисијата беше разгледан на седницата на Советот на Скопски плански регион. По 

разгледување за записникот, едногласно беше донесена одлуката за избор на раководител на 

Центарот за развој на Скопски плански регион, да биде Г-ѓа Розета Арсовска. 

 

  



 
09.11.2016г. 
 

XVI (шеснаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  
 
Седницата на Советот за развој на Скопски плански регион се одржа нa Скопски саем, Дипломатик 
сала. На седницата присуствуваа градоначаници, предтсавници од МЖСПП, АД Водостопанство 
на РМ, Глобал Нет како и вработените од Центарот на Скопски плански регион. Седницата се 
одвиваше по дневен ред: 

  Усвојување на записникот од XV (петнаесетата) Седница на Советот за развој на Скопски 
плански регион 

  Презентација на иновативниот проект “Веб портал - Сподели простор” –реализиран преку 
Бизнис Центарот 

  Информација од МЖСПП за тековниот 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“ и информација за 
Назначување на ревидент за истиот проект. 

 Информација за проектите одобрени од МЛС/БРР за 2016 год. 

 Предлог проекти за финанасирање од страна на МЛС/БРР за 2017 год. 

 Информација од одржаните состаноци за состојбата на каналската мрежа во СПР 

 Информациија за ИПА Прекугранична сооработка помеѓу Р.Македонија – Р.Косово 
 

Дневниот ред беше едногласно усвоен, при што Претседателот на Советот и даде на важност на 
шестата точка и отвори дискусија во врска со информацијата од одржаните состаноци за 
состојбата на каналската мрежа во СПР. Беше истакнато дека  е формирана Комисијата  за 
дефинирање на предлог- заклучоци за подобрување на состојбата на каналските мрежи во 
Скопскиот регион и дека се доставени  Предлог – заклучоците до сите општини.   

Сосема на крајот од седницата, Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион        
г-ѓа Розета Арсовска ја сподели информацијата за ИПА Прекугранична сооработка помеѓу 

Р.Македонија – Р.Косово и за повикот отворен од Јапонската влада за грантови кои ќе финансираат 
активности поврзани со основните потреби во заедницата. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
28.12.2016г. 
 

XVII (седумнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион  

 

На ден 28.12.2016 година во салата за состаноци во хотел Континентал, се одржа седумнаесеттата 
седница на Советот за развој на Скопски плански регион  на која беа поканети сите градоначалници 
од Скопскиот регион. Дневниот ред  беше составен од пет точки: 

 Усвојување на записникот од XVI (шеснаесетатта) Седница на Советот за развој на Скопски плански 

регион 

  Информација за Назначување на ревидент за тековниот 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“ 

 Усвојување на Акционен план за реализација на Програмата за развој на СПР за 2017 год 

 Усвојување на предлог Финансиски план за 2017 год за тековно работење на ЦРСПР 

  

 

 

 

 

 

 

Согласно дневниот ред на Седницата, меѓу другото беше разгледана   Информацијата за 
Назначување на ревидент за тековниот 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“.  

 

На седницата беше усвоен Акционен план за реализација на Програмата за развој на СПР за 2017 
год како и Финансиски план за 2017 год за тековно работење на ЦРСПР. 

 

 

 



 

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, УНДП и   GIZ- 
LEIWW+ (Германското друштво  за меѓународна соработка) во текот на 2016 година беа направени 
следните  проектните активности:  

 

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 

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 

Веб портал — ‘’Сподели деловен простор’’ 

 

 1. 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. Во текот 
на изработката на студијата беа одржани 
четири консултативни средби  на кои 
присуствуваа претставници од Центарот за 
развој на Скопски плански регион како и 
претставници од економскиот оператор. 
Изработена е на македонски јазик и 
англиски јазик со примероци во 
електронска и печатена форма.  

 

Студијата е завшена во октомври  2016 год. 
 
 
 



2. 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  

  
 

Оваа активност е финансиран од .страна на УНДП. Вкупната вредност на 
договорот  изнесува 161.699,00МКД   

Значењето и изработката на документот Регионална туритичка понуда на 
Скопскит регион e од големо и од исклучителна важност за Скопскиот регион 
поради можностите за развој на регионот во туристичка, инфраструктурна и 
економска смисла. Документот е континуитет на веќе изработената 
Стратегија за туризам на Скопскиот регион во 2012 година и е важен 
сегмент во насока да се затвори еден циклус, кој е дел од програмата на 
реализирање на исклучително важни и капитални проекти во градот. 

 

 

Основни цели на документот се: 

 

 Индетификување на атрактивни туристички понуди и концептите за туризам на Скопскиот 

регион 

 Мапирање на туристичките и атрактивните локалитети во Скопскиот плански регион 

 Развивање на Акциски план со предлог-активности за развој на туризмот во СПР  

 Поставување рамка за поттикнување на зголемен развој на туризмот во Скопскот регион  

 Осмислување и подигнување на тури кои би биле активирани 

за туристите 

Со оглед на горенаведеното, документот претставува една рамка 
за континуиран развој на Скопксиот плански регион и ќе 
придонесе за севкупното подобрување на квалитетот на животот 
на населението во овој регион. 

Регионалната туристичка понуда ќе придонесе за користење на 
регионот како посакувана туристичка дестинација, која ќе 
придонесе за зголемен развој на туристичките капацитети, 
туристичката понуда  и економски развој, како на Скопскиот регион така и на 

целата држава. Преку предложените активности и 
насоки кои се дадени, а кои се во целосна 
корелација со стратегијата на Македонија за туризам и 
Скопскиот плански регион, се очеува во иднина 
Скопскиот регион да стане посакувана туристичка 
дестинација.  

За време на изработка на  регионалната туристичка понуда на Скопкиот 
регион беа организирани 4 состаноци на кои присуствуваа претставници од 
Центарот за развој на Скопски плански регион како и претставници од 
економскиот оператор.  

Документот е завршен  во јануари 2016 година. 

 



 

3. ВЕБ ПОРТАЛ—“Сподели деловен простор”  

 

Проектот - платформа за споделување на деловен простор во Скопскиот плански регион, насловен 
како “Сподели деловен простор” е активност која ја спроведува Бизнис центарот при Центарот 
за развој на Скопскиот плански регион. Проектот е финансиски поддржан од Германското друштво  
за меѓународна соработка GIZ- LEIWW+ и Министерството за локална самоуправа.  

Целта на проектот, е веб платформа да биде место каде што ќе може да се изнајми слободен 
деловен простор  на час или ден, кој не е искористен во определено време. Ваквата платформа ќе 
им биде од корист  на деловни посетители кои доаѓаат во главниот град, со цел одржување на 
состанок со некој партнер од Скопскиот регион или друг регион на Р.Македонија и ќе можат да 
изберат простор согласно нивните преференции, за краткотрајно користење. Можноста да се 
пристапи кон платформата е преку едноставна регистрација каде се внесуваат податоци како име, 
е-маил адреса и лозинка. 

Со оглед на фактот дека нема потреба  од изнајмување на простор на месечно ниво, трошокот 
согласно ваквиот начин на изнајмување на простор на неколку часа  или денови е реално понизок. 
Веб платформата нуди слободни деловни простори во сите скопски општини, согласноогласот 
внесени се локацијата, контакт информации за понудувачот/компанија, организација, мапа и цена 
за изнајмување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shareworkspaceskopje.mk/ 



Координативни состаноци , обуки, семинари, работилници, конференции: 

 

15.01.2016 

Работилница на тема: Можности за развивање на кластери во Скопскиот плански регион во 
организација на Бизнис Центарот при Центарот за развој на Скопски плански регион. Работилницата 
се одржа во просториите на Скопски саем. 

 

22.04.2016 

Во рамките на проектот ,,Одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија’’, 
спроведуван од страна на ГИЗ (Германско друштво за меѓународна соработка), се одржа 
работилница со цел дефинирање на приоритетите за регионални иновации и иновативниот 
потенцијал на регионот. Работилницата се одржа во просториите на Скопски саем, на која беа 
поканети претсавници од приватниот сектор, истражувачки и образовни институции, како и 
граѓанскиот сектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016 

Во просториите на Скопски саем, а во организација на Бизнис Центарот при Центар за развој на 
Скопски плански регион и Фондот за иновации и технолошки развој се одржа информативен настан 
на тема: Појаснување на начинот на аплицирање на третиот ЈАВЕН ПОВИК на Фондот за иновации 
за доделување на средства преку  Инструментот за поддршка - „Кофинансирани грантови за 
новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф“.  

 

 

 



 

14.09.2016 

 

Изработаката на регионалните стратегии за иновации има за цел стимулација на иновациите, 
претприемништвото и подобра искористеност на иновативниот потенцијал на регионите, преку 
зајакнување на соработката помеѓу истражувачките центри и бизнис заедницата, притоа 
фокусирајќи се на развојот на МСП. Во организација на Бизнис Центарот при Центарот за развој на 
Скопски плански регион и ГИЗ (Германско друштво за меѓународна соработка) во рамките на 
проектот ,,Одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија’’ се одржа 
презентација на финалната верзија на Регионалната Стратегија за инивации. 

Презентацијата се одржа во просториите на Скопски саем на која беа поканети претсавници од 
приватниот сектор, истражувачки и образовни институции, како и граѓанскиот сектор. 

 

18.10.2016 

Во рамките на проектот ,,Одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија’’, 
спроведуван од страна на ГИЗ (Германско друштво за меѓународна соработка) беше презентирана 
финалната верзија Регионалната Стратегија за иновации, на кој се презентираа стратешките цели 
од Регионалната Стратегија за иновации и приоритетите за регионални иновации и иновативниот 
потенцијал на регионот. Презентацијата како и изминатите поврзани со истиот проект, се одржа на 
Скопски саем на која беа поканети претсавници од приватниот сектор, истражувачки и образовни 
институции, како и граѓанскиот сектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2016 

Бизнис центарот при Центарот за развој на Скопски плански регион, финансиски поддржан од  
УНДП- Програма за развој на Обединетите нации, организираше информативен настан кој се 
одржа на Скопски саем. 
На настанот беа презентирани можностите на коучинг програмата, каде преку примена на бизнис 
алатки и поедноставно и попрудуктивно менаџирање на капацитетот се доаѓа до остварување на 
поставените цели на бизнисите и нивен раст. Како можност која ќе им биде од корист на бизнис 
секторот,  на настанот беше презентирана и платформата за споделување на деловен простор, 
која е нова активност на Бизнис центарот при Скопскиот плански регион. 



ДЕЛ 2: ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ 

НА ЦРСПР ЗА 2016 ГОДИНА 



Основа за изработка на финансискиот извештај се:  
Завршната сметка на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2016 год. и  

Завршните сметки за 2016 год. за слените проекти:  

„Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни 
претпријатија во Скопски плански регион“,  

„ Oдржлив и инклузивен Регионален економски развој во Македонија ГИЗ (LEIWW+) “, 

,,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 (31.12.2015)             8.311.281.00 

  Приходи од Општините за тековно работење на Центарот  за тековно работење 2.848.563.00 

  Приходи од Мин. за локална самопр. за 2016 за тековно работење 1.200.000.00 

  Приходи од Мин. за локална самопурава/БРР за проекти 2016 11.424.293.00 

  

Приходи од општини за кофинансирање на проекти 

  847.838.00 

  Приходи од менаџирање на  Проект „ СЕКОВИА (ЕУ)” 678.168.00 

  Вкупно приходи 25.310.143.00 

 

  

РАСХОДИ   

  Бруто плати и други надоместоци 1.895.028.00 

  Нето плата и надоместоци 1.875.026.00 

  Други надоместоци 20.002.00 

  Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт 348,098,00 

  Електрична  енергија 31,215,00 

  Централно греење 56,496,00 

  Поштенски услуги 8,490,00 

  Телефонија и телефакс 90,522,00 

  Транспортни услуги 154,415,00 

  Vodovod i kanalizacija 3,780,00 

  \ubretarina 1,668,00 

  Drugi komunalni taksi 1,512,00 

  Материјали и ситен инвентар          62,199,00 

  Канцелариски материјал 22,185,00 

  Списанија, весници 7,000,00 

  Материјали за АОП 3,716,00 

  Прехранбени продукти и пијалоци 29,298,00 

  Поправки и тековно одржување 0 

  Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема 0 

  Договорни услуги 1,047,641,00 

  Изнајмување на простор и опрема 670,444,00 

  Услуги за превод 21,830,00 

  Специјалистичко-консултативна здравствена заштита 0 

  Други образовни услуги 25,394,00 

  Радиодифузна такса 2,280,00 

  Други договорни услуги (сметководство, јавни набавки,....) 318,064,00 

  Pravni uslugi 9,629,00 

  Други тековни расходи 331,029,00 

  Расходи за репрезентација 59,345,00 

  Семинари и конференции 66,300,00 

  Објавување на огласи 98,792,00 



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

претпријатија во Скопски плански регион  

ПОДСМЕТКА НА ПРОЕКТ:Oдржлив и инклузивен Регионален економски развој во Македонија ГИЗ  

  Други оперативни расходи 106,592,00 

  Капитални расходи за реализација на проекти 8,285,650,00 

  Вкупно расходи 11,969,645,00 

      

  Пренесено салдо на 01.01. 2017                                             ВКУПНО 

13,340,498,00 

  

Р.б
р. 
  

ПРИХОДИ ИЗНОС 

1 Пренесено салдо од претходна година        930,442,00 

2 Донации од Обединетите Нации - УНДП 0 

  ВКУПНО 930,442,00 

    
РАСХОДИ 

  

1 Расходи за проектни активности         930,442,00 

  ВКУПНО         930,442,00 

  За пренос во наредна година 0 

Р.бр. 
  

ПРИХОДИ ИЗНОС 

1 Пренесено салдо од претходна година - 

2 Донации од држави од ЕУ 539,000,00 

  ВКУПНО 539,000,00 

    
РАСХОДИ 

  

3 Расходи за проектни активности 539,000,00 

  ВКУПНО 539,000,00 

  За пренос во наредна година 0 

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) 678,168,00 

  ВКУПНО 678,168,00 

    
РАСХОДИ 

  

1 Расходи за проектни активности 678,168,00 

2 Расходи за враќање на позајмица 0 

  ВКУПНО   

  За пренос во наредна година 0 



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: 

      
 Ирина Тростјанска 

Советник за Административно—
технички работи 


