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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 

СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2020 ГОДИНА 
 

I.ВОВЕД 

Центарот за развој на Скопски плански регион (ЦРСПР), согласно член 24 точка 3 од Законот за рамномерен 
регионален развој со својство на правно лице е основан од страна на единиците на локалната самоуправа 
што влегуваат во Скопскиот плански регион (Општина Гази Баба, Општина Аеродром, Општина Бутел, 
Општина Ѓорче Петров, Општина Карпош, Општина Кисела Вода, Општина Сарај, Општина Центар, Општина 
Чаир, Општина Шуто Оризари, Општина Арачиново, Општина Зелениково, Општина Илинден, Општина 
Петровец, Општина Сопиште, Општина Студеничани, Општина Чучер Сандево). 

Центарот за развој на Скопскиот плански регион отпочна со работа во мај 2009 година.  

Врз основа на член 20 став 1алинеја 9 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на Р.М 
бр.63/07), член 2 став 1 алинеја 12 и член 16 од Деловодникот за  работа на Советот за развој на Скопски 
плански регион на XIX (деветнаесеттата) Седница одржана на ден 06.09.2017 година, донесе одлука за 
промена на седиштетот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион.  

Седиштето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион се наоѓа во општина Центар на ул.Димитрие 
Чуповски бр.13 кат1, 1000 Скопје, Тел: 02/3 244-033,  02/3 244-036.     www.skopjeregion.gov.mk. 

 

II. СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ  

2.1. Раководител  

Раководител на Центарот за развој на Скопски  плански регион, м-р Љупчо Кец Мицковски  

 

2.2. Администрација  

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

Раководител на одделение, Сирма Илијоска Трифуновска 

Координатор за регионален развој, Розета Арсовска 

Координатор за регионален развој, Озан Адемовски  

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

Договор на дело за извршување на услуги, Регина Икономовска. 

 

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

Раководител на одделение, Даниела Андоновска  

Советник за административно-технички работи, Ирина Тростјанска 

 

Центарот за развој на Скопски плански регион се вработени 8 (осум) лица од кои две лица се на определено 
работно време и тоа едно лице на определено работно време од 12 (дванаесет) месеци, едно лице по 
договорни услуги од 4 (четири) месеци и работат во Бизнис центарот за поддршка и советодавни услуги за 
МСП. Останатите вработени се на неопределено работно време. 

 ` 
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3.4 Услуги за промоција  

- Организирање на промотивни настани и 
учество на саеми во име на регионот  

- Организирање на информативни денови  

- Подготовка на промотивни материјали за 
регионот  

- Поддршка при учество на саеми  

3.7 Лобирање  

- Лобирање за различни програми за 
засегнати страни од регионот  

- Лобирање за потребите на бизнис 
секторот  

3.5 Поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија  

- Организирање на промотивни настани и советодавни информативни средби  

- Интерактивен веб портал  

III. ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

 

3.1 Услуги за поддршка на Советот за развој на Скопскиот плански регион  

 

3.2 Услуги за општо информирање 

- Интернет страна на Центарот за развој на Скопски плански регион:   www.skopjeregion.gov.mк      

- Интернет страна на Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија 

во Скопскиот плански регион:   www.investinskopjeregion.mk 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Консултански услуги за подготовка и 
имплементација на проекти  

- Информирање за достапни фондови и 
отворени повици  

- Подготовка на предлог проекти  

- Реализација на проекти  

- Фасилитирање партнерства  

- Советувања при имплементација на проекти  

3.6 Обуки и услуги  

- Реализација на обуки  

- Организација и менаџирање на обуки од 
трети лица  

- Организација на средби помеѓу засегнати 
страни од регионот и вон него  

- Настани за градење свесност за 
Регионалниот развој  

- Изработка на извештаи и анализи од 
регионалниот развој  
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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  

2020 ГОДИНА 
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I. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА СКОПСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ОД СТРАНА НА 

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

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

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

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

2019 година. Од нив три проекти се завршја во 2019 година, а два се префлија за тековната 2020 година. 

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

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

каналот во село Синѓелиќ, Општина Гази Баба 

 

Проект 1:   Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизја) за 

водоснабдување - Општина Арачиново  

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

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

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

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

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

Арачиново. 

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

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

развој / Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 2.503.647,00 денари. 

Партнери во проектот се општините: Гази Баба, 

Илинден и  Арачиново која учествува со 

кофинансирање во износ од 596.353,00 денари. 

По спроведување на јавна набавка за 

проектот ,,Подготовка на техничка документација 

(Основен проект) за водоснабдување’’ - Општина 

Арачиново во месец  август 2019 година, Договорот е 

доделен на економскиот оператор ХИДРО ЕНЕРГО 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, кој изнесува 3.009.000,00 

денари.  

 

Проектот се очекува да се заврши кон крајот на месец 

мај 2021 година.  

 

Проект 2:   ‘’Изведба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно 

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

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

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

Министерство за локална самоуправа издвоени се средства во вкупен износ од 2.748.595,00 денари . 

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

вкупна вредност од 2.710.125,00 денари. 

По спроведување на постапката за јавна набавка за проектот ,,Изведба на 

потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и 

покривање на каналот во село Сингелиќ, Општина Гази Баба’’ во месец  јули 

2019 година, Договорот е доделен на економскиот оператор Друштво за 

градежништво трговија и услуги АДРА ДООЕЛ Скопје , кој изнесува 5.487.027,14 

денари. 

Поради потребата за продолжување на рокот за изработка на овој проект 

Ценатрот за развој на Скопски плански регион склучи Анекс Договор бр1/2  со  

Бирото за регионален развој / Министерство за локална самоуправа. 

Проектот е завршен во октомври 2020 година со вкупна вредност од 5.458.720,00 денари. 
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II. АПЛИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОКЕТИ НА СКОПСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ОД СТРАНА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА -  БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА 

Центарот за развој  на Скопски плански регион кон крајот на  2019 година до Министерството за локална самоуправа 

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

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

2020 година. 

1. Реконструкција на регионален пат од с.Орман (Општина Ѓорче Петров) до Општина Чучер Сандево 

2. Изградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р1102 

3. Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, Општина Петровец – 

Општина Зелениково  

4. Транспортно средство - камион за миење на улиците во Општина Студеничани 

5. Реконструкција на пристапен пат до месност викано Аџево – Општина Кисела Вода 

 

 

1. Реконструкција на регионален пат од с.Орман (Општина Ѓорче Петров)  

до Општина Чучер Сандево 

Со реконструкцијата на дел од регионалниот пат од с.Орман (општина Ѓорче Петров) до општина Чучер Сандево е 

добиена една современа и функционална патна инфраструктура во должина од 480 м, во која се создаваат услови 

за унапредување на руралниот и развој, а со тоа и развој на самиот Скопски регион.  

Со реализирањето на овој проект се подобрија условите за социо-економскиот развој и квалитетот на живот на 

жителите на с.Орман, Чучер Сандево и Шуто Оризари. Реконструкцијата на патната инфраструктура овозможи 

непречено функционирање и побрза комуникација на трите општини со  градот Скопје и Скопскиот регион, а со тоа 

се овозможуваат есенцијалните услови за пристоен живот. Оваа дополнително придонесе кон намалување на 

миграцијата на релација село-град преку задржување на постојаните и привлекување на нови земјоделци во овој 

регион. 

Унапредувањето на патната инфраструктура овозможи и подобрување на  условите за пристап до земјоделски 

површини и унапредување на земјоделието, со кои се занимаваат 70% од жителите на с.Орман и Чучер Сандево, се 

зголеми и безбедноста во сообраќајот , како со намалување на сообраќајните незгоди, така и со новиот простор за 

движење на пешаците (тротоарни површини). 

Согласно Програмата за регионален развој за 2020 година финансиите кои се обезбедени од Министерство за 

Локална самоуправа/Биро со регионален развој се во висина од 3.283.916,00 денари и 320.404,00 денари 

финансиско учество од страна на Општина Ѓорче Петров. 

 

Проектот е завршен во јули 2020година. 
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2. Изградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р1102 

 

Патот Р1102 е единствена сообраќајница која го поврзува овој дел од Скопје со градот Скопје, како и соседните 

населби. Тоа е траса која се карактеризира со голема фреквенција на возила, градски сообраќај, тешки теретни 

возила, велосипедисти и пешаци. Со изработка на овој проект Центарот за развој на Скопски плански регион во 

соработка на Општина Петровец и Министерство за Локална самоуправа / Биро за регионален развој придонесоа во 

подобрување на мобилноста и безбедноста во сообраќајот на пешаците на оваа траса во општината. 

Согласно Програмата за регионален развој за 2020 година финансиите кои се обезбедени од Министерство за 

Локална самоуправа / Биро со регионален развој се во висина од 5.436.352,00 денари. Партнери во проектот се: 

Општина Илинден, Општина Гази Баба и Општина Петровец која финансиски учествува со 1.057.127,00 денари. 

По пат на електронска аукција Договорот е доделен на изведувачот ДГТУ АДРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во висина 

од 6.032.470,34 денари. Истиот беше изменет поради непредвидени работи и согласно завршната ситуација 

вкупниот износ на проектот изнесува 6.493.479,00 денари и градежен надзор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот е завршен во септември 2020 година. 

 

3. Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, 

Општина Петровец – Општина Зелениково  

Со изградба на  овој објект се подобрува сообраќајната комуникација на регионално ниво, се подобрува безбедноста 

на пешаците, се подобруваат условите за спортско рекреативни активности како и влијанието за заштита на 

животната средина. 

Изградбата на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, Општина Петровец – 

Општина Зелениково предвидува поплочување со бeхатон плочи во должина од 2,016км. 

Партнери на овој проект покрај Општина Зелениково која финасиски учествува со 10% или вкупно 617.601,00 

денари, се и Општина Петровец и Општина Студеничани. 
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Согласно Програмата за регионален развој за 2020 година финансиите кои се обезбедени од Министерство за 

Локална самоуправа/Биро со регионален развој се во висина од 4.660.829,00 денари. 

По пат на електронска аукција Договорот е доделен на изведувачот ДГТУ ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје во висина од 

5.078.649,2 денари. 

Во тек се градежните активности и истите предвидено е да завршат во јануари 2021 година. 

4. Транспортно средство - камион за миење на улиците во Општина Студеничани 

Целта на проектот е да се набави транспортно средство-камион 

цистерна за миење на улиците во Општина Студеничани. Потребата 

од набавка на ова комунално возило беше повеќе од потребна за 

Општина Студеничани. Општина Студеничани се соочуваше со 

парализираност на локалната сообраќајна конекција, па честопати  

локалното население само се справува со расчистување на локалните 

патишта со сопствени трактори и други механизми кои би помогнале 

во расчистувањето после времени непогоди, кои зад  себе оставаат  

земјен и воден нанос измешан со смет и ѓубре. Од Јавното комунално 

претпријатие во 

Студеничани, 

расчистувањето на 

јавните површини го 

спроведуваат со трактори кои не се соодветни за справување на 

состојбата на теренот. Заради несоодветноста на возилото при 

транспортот на ситниот  отпад до депонијата, доаѓаше до негово 

растурање по улиците, што допринесува за нередовно собирање и 

транспорт. Набавката на транспортното возило е реализирана  во 

декември 2020 години, со официјлано примопредавање на возилото 

на Општина Студеничани. Вредноста на проектот е 4.366.500 денари 

со вклучен ДДВ. Проектот е финансиран од годишната програма за 

регионален развој за 2020 преку Бирото за регионален развој на Р. С 

Македонија.  

5. Реконструкција на пристапен пат до месност викано Аџево – Општина Кисела Вода 

Проект „Реконструкција на пристапен пат до месноста викана Аџево“ е од големо суштинско значење за локалното 

население бидејќи овој дел од градот ќе добие безбедна проточна патна делница и ќе се овозможи засилување на 

напорите за развој на овој дел од градот. Согласно програмата за 

регионален развој за 2020 година склучен договор со Бирото со 

Регионален Развој / МЛС  доделени се средства во висина од 

2.463.075,00ден со менаџирање само проект 2.015.387.00 ден. Додека 

партнери на проектот се Општните: Кисела Вода, Студеничани и 

Сопиште каде Општината Кисела Вода учествува со сопствено 

финансиско учество во висина од 2.595.145,00 денари.  

Проектот е завршен во ноември 2020 година. со вкупна вредност од 

4.610.532,00 вклучително и  градежниот надзорен орган. 
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Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој  

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

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

рурални средини 

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

 
Центарот за развој на Скопски плански регион по објавен Јавен Повик бр.02/2018 за достава на барања за користење на 
средстава од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и тоа за мерка – 321 - Развој на 
јавна инфраструктура во рурални средини/ точка 6—Инвестиции во објекти и опрема за домови за деца и млади, домови 
на култура во населени места во рурални средини поднесе апликација  со предлог – проект ‘’Изградба на Дом на 
културата”- Општина Сопиште. 
 
За реализација на проектот од страна на Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, 
обезбедени се  средства во вкупна вредност од 6.458.197,00 денари. 
 
Партнер во проектот е Општина Сопиште која финансиски учествува со износ од 1.235.499,00 денари. 
По пат на електронска аукција Договорот е доделен на изведувачот ДГПП Пирамид Билдинг Солушнс Дооел во 
вредност од 7.693.696, 00 денари. 
Општина Сопиште е рурална општина оддалечена 5км од градот Скопје. На нејзината територија преовладува трендот 
на висока миграција односно миграција од град во село, со високо зголемување на популацијата која живее.  
Поради тоа идеата за реализација на овој проект е од особено значење како за жителите на општината, така и за сите 
останати жители на градот Скопје и околните општини. 

Проектот се очекува да заврши до април 2021 година. 

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

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

во руралните средини  

 

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

 
Центарот за развој на Скопски плански регион по објавен Јавен Повик бр.02/2018 за достава на барања за користење на 
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година и тоа за мерка – 322 - обнова и 
развој на селата / точка 3 - Инвестиции за изградба и-или реконструкција на плоштади, зелени површини, и/или 
шеталишта во населени места во руралните средини поднесе апликација  со предлог – проект Изградба на плоштад 
Јустинијан Први - Општина Зелениково. 
 
За реализација на проектот од страна на Агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој, 
обезбедени се  средства во вкупна вредност од 19.079.442,00  денари. 
 
Партнер во проектот е Општина Зелениково која придонесува финансиско учество во износ од 3.972.037,00 денари 
 
По пат на електронска аукција Договорот е доделен на изведувачот ДГПУТ ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје во вредност од  23.004.822,00 денари. 
По пат на електронска аукција доделен е Договор на економскиот оператор Друштво за архитектонски дејности, надзор 
и инженеринг МБМ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје во вкупна вредност од 46.657,00 денари.  
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Плоштадот Јустинијан Први е лоциран во близина на село Таор, оддалечено само 3км од центарот на Општина 
Зелениково, меѓутоа неговата местоположба е таква да всушност е лоциран на северниот влез на општината, каде 
поминува регионален пат за Катланово и претставува место кое ќе се наоѓа на тромеѓето на општините Петровец и 
Зелениково.Се наоѓа на само 4км од автопатот М1 (Скопје-Велес), а рамницата на Скопската котлина го прави видлив 
од трите страни: север, запад и исток. Со неговата содржина и капациетот, нуди отворен простор за организирање 
семинари и научни симпозиуми, разни културни манифестации, како и место за одмор, во тивка и чиста животна 
средина. Со неговиот карактер на разноликост придонесува за создавање на услови за афирмација на локалитетот, но 
и за афирмација на другите стопански гранки кои се застапени во општината, особено земјоделието.Сето тоа создава 
услови за подобрување на квалитетот на животот на населението кое гравитира во негова околина, со што пак се 
намалува трендот на негативнатата миграција на населението од руралните средини кон урбаните места односно 
Градот Скопје. Освен комплетна изградба на овој Плоштад, проектот предвидува набавка и вградување на потребна 
опрема за поврзување со постојната електрична, водоснабдителна и санитарна инфраструктура во селото Таор. 
Проектот е во фаза на реализација. Рокот за изведба на проектот е продолжен до 30.06.2021 година. 

 

Програма за капитални субвенции за развој на планските региони за подобрување на 

пристапноста до земјоделко обработливи површини на територија на четирите 

општини  

 

Мерка – Подобрување на пристапност до земјоделско обработливи површини   

 

Проект:  ”Изградба на пристапни патишта до обработливи земјоделски површини во 

општините: Ѓорче Петров, Зелениково, Сопиште, Гази Баба” 

 

Во месец февруари 2020год Центарот за развој на Скопски плански регион, како носител на проектот, 

заедно со општините  Ѓорче Петров, Зелениково, Сопиште и Гази Баба како партнери, аплицираше на 

Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони за подобрување на пристапноста до 

земјоделско обработливи површини на територија на четирите општини. Вкупна вредност на проектот 

изнесува  8.370.438,00 денари . 

Населението од општините Зелениково и Сопиште кои се рурални општини, и општините Ѓорче Петров и 

Гази Баба кои иако се урбани општини имаат и рурални делови, глобално се занимава и егзистира од 

земјоделие. Во одредени делови населението  на овие општини има потешкотии околу инфраструктурата и 

пристапноста до земјоделско обработливи површини.  

Поради тоа Центарот за развој на Скопски плански регион на овој повик аплицира за подобрување на 

пристапност до земјоделско обработливи површини  во Општина Ѓорче Петров за земјоделските површини 

во селата Орман и Никиштани со вкупна должина од 2км, Општината Зелениково за земјоделските 

површини во селата Бозеј, Слатина и Црно поле во должина од 1.4км,Општината Сопиште за земјоделските 

површини во с. Света Петка во должина од околу 2 км и Општина Гази Баба за земјоделските површини: од 

населено место Црешево до населено место.Страчинци во должина од 781 м. 

Изградбата на пристапен пат до земјоделските површини во руралните области исто така ќе има ефект и 

врз родовата еднаквост во општината. Имено, со реализацијата на овој проект ќе се обезбеди сигурен, 

безбеден и брз пристап до земјоделските површини, а тоа позитивно ќе влијае врз привлекувањето на 

потенцијални жени земјоделци заинтересирани за земјоделско производство во овој регион. 

Проектот е избран за финасирање но се очекува информација од Министерство за земјоделие, шумарство 

и водостопанство за висина на одобрени срдства. Проектот се префла во 2021година. 
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II. АПЛИЦИРАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2020 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД 

МЕЃУНАРОДНИ ИЗВОРИ И ФИНАНСИРАЊЕ 

 

ПРОЕКТ 1: Грантовата шема за поддршка на иновативни проекти „Одржлив и инклузивен 

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

локална самоуправа  

 

Регионални форуми на заедницата проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 

развој“ 

Во период од февруари до декември 2020 година се реализираше  проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен 

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

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

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

плански регион. 

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

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

засегнати партнери. 

Регионалните форуми на заедницата опфати 4 форумски сесии на кои, преку структуирани дискусии, учесниците 

идентификуваа проблеми и нудеа решенија за нив, истовремено давајќи препораки за социо-економскиот развој до 

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

избрани најприоритетните проекти за регионот, во рамките на вредноста на грантот  изнесува 4,379,560 мкд. 

Четвртата (последователна) сесија се одржа во декември 2020 година на која  Центарот за развој на Скопски 

плански регион  даде отчет за проектните резултати. Од Проектната канцеларија во Април 2020 година не 

информираа дека од доставените осум проекти не бил  избран ниту еден проект за имплементирање. 

  

Во декември 2020година се одржа Четврт регионален форум на заедницата каде што на претставниците на 

општините, невладините и граѓански асоцијации и здруженија им се презентираа резултатите од спроведување на 

втор циклус Регионални Форуми, чиј фокус беше „Социјална инклузија“) /28.12.2020.  

 

 

Фотографии од форумите  
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ПРОЕКТ 2: „Одржлив и инклузивен регионален развој “ - Швајцарската агенција за развој и 

соработка / Министерството за локална самоуправа  

Изработка на Програмата за развој на Скопски плански регион 2020-2024 

Во период септември – декември 2020 година, за изработка на Програмата 2020-2024 реализирани се три 

работилници, на кои што беше разгледана и анализирана сегашната состојба во планскиот регион во однос на 

Програма за развој 2015-2019. Беше спроведена СВОТ анализа од страна на учесниците и Надворешниот експерт за 

утрврдување на насоките во кои би требало да се развива Скопскиот плански регион во периодот 2020 – 2024. За 

време на работилниците беа дефинирани Визијата и Мисијата на планскиот регион. При изработката на Програмата 

се идентификувани и нови стратешки цели, приоритети и мерки за нивно спроведување, кои одговараат подобро на 

моменталните потреби за  да биде посовремен и поконкурентен регион . На третата работилница се работеше на  

Акциониот план за реализација на Програмата 2020-2024.  

Финалната конференција се одржа на крајот во декември каде се презентираше   Нацрт Верзија на Програмата 2020 -

2024 со Акционен план . 

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

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

партнери. Вкупно потрошени средства за изработка на Програмата за развој на СПР изнесува 350.120,00мкд. 
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ПРОЕКТ 3: „Одржлив и инклузивен регионален развој “ - Швајцарската агенција за развој и 

соработка / Министерството за локална самоуправа  

Организирање на Регионални форуми на заедницата за избор на предлог проекти за финасирање со 

средства од МЛС/БРР 

За подготовка на проекти за финансирање од средства на МЛС/БРР за 2021 се примени нова методологија т.е се 

воведоа Регионални форуми на заедницата како нова алатка за идентификација и  приоритизирање на предлог 

проекти, но и за поголема граѓанска вклученост  во избор на иститe. Истите се реализираа во период ноември – 

декември 2020година.  

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

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

партнери. За организирање на Регионални форуми на заедницата вкупно средства беа доделени 134.600,00мкд од 

страна на Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC). 

За реализација на овој проект се изведени две форумски сесии , кои поради ситуацијата со ковид-19 се одржаа по 

електронски пат преку ZOOM веб-платформа.   

На регионалните форуми учесниците  ги избраа приоритетните области за кои би се однесувале предлог решенијатаа, 

а исто така понудија и избор на соодветни решенија. Врз основа на нивните предлози од страна на надворешниот 

експерт се подготвија  13 Концептни решенија .   

Сите Концептни решенија беа презентирани на ХIХ Седница на Советот за развој на СПР, како и пред учесницте на 

вториот регионален форум при што се избраа 7 прдлог –проекти за аплицирање во БРР.  

Приоритетната листа се утврди на ХХ Седница на Советот за развој на СПР по што  проектните апликации се 

доставија до БРР. Вкупно средства за Скопски плански регион за реализација на проекти од страна на МЛС/БРР беа 

доделенини 22.276.800,00мкд. 
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ПРОЕКТ 4: Прекугранична програма Србија - Северна Македонија, 2016-2020 година во 

рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), алокации 2016 и 2017 година 
 

Во месец јуни 2020 год. Центарот за развој на Скопски плански регион, како партнер на проектот “Зајакнување на 

прекуграничниот економски развој и зголемување на можностите за вработување преку зголемување на квалитетот и 

безбедносните капацитети при производство на традиционална изработка на храна” аплицираше во  Прекугранична 

програма Србија - Северна Македонија, 2016-2020 година во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), 

алокации 2016 и 2017 година.  

Водечки апликант е  Технолошки факултет во Лесковац, Универзитет Ниш и партнер Општина Зелениково. Вкупна 

вредност на проектот е 178.993,88 евра 

Општата цел на проектот: Поддршка на економскиот развој и можностите за вработување на прекуграничниот регион 

преку подобрување на производството на висококвалитетна и безбедна традиционална храна. 

Специфична цел (и): 1) Да се продолжи со производство и подобрување на маркетинг вештините за производство на 

висококвалитетни и безбедни традиционални изработени прехранбени производи, 2) Да се обезбеди одржливо 

долгорочно влијание врз самовработувањето на младите и да се намали негативните ефекти на миграциите на младите 

врз економските активности во регионите, 3) Да се создаде платформа за вмрежување и интеракција на 

традиционалните производители на храна од двете земји 

Проектот е  ставен на резервна листа. 

Центарот за развој на Скопски плански регион даде поддршка во правење партнерства за овој повик и пишување на 

концепт апликација  “Подобрување и заштита на здравјето на луѓето и животната средина преку намалување на 

ризиците од загадување преку ефикасно управување со отпад“ за прекугранична програма Србија - Северна 

Македонија, на комуналните претпијатија од Скопскиот регион ЈП Комунална хигиена, Скопје, ЈКП Петровец, ЈКП 

Зелениково кои се јавуваат како партнери, а главен апликант е ЈКП Комрад, Врање. 

Статус: Добиен проект 

 

 

ПРОЕКТ 5: ГРАНТОВА ШЕМА  - УНДП / ‘’Подобрување на општинско владеење’’ 

 
Во месец  јули 2020 година Центарот за развој на Скопски плански регион аплицираше на вториот повик за средства од 

Фондот за техничка документација финасиран од УНДП(Градење на општинските капацитети за спроведување проекти) 

со проектот : “Изработка на Проект за инфраструктура и Основен проект за изградба на атмосверска и фекална 

канализација и водоводна мрежа по траса на ул.,,2’’ и ,,3’’, дел од улица ,,Индира Ганди’’ и улица до село Горно 

Оризари,  во Општина Бутел и Општина Шуто Оризари” 

Иако Скопскиот плански регион се смета за еден од најразвиените региони во РСМ сепак во некои општини недостасува 

соодветна инфрастурктура која би ги поврзала руралните заедници со урбаната целина и би придонела за нивна 

поголема економска, социјална и просторна кохезија во рамките на Скопскиот плански регион. Основен проблем на  

жителите во овие делови од општините Бутел и Шуто Оризари е немање на постоечка и/или соодветна водоводна, 

фекална и атмосферска мрежа. 

Со изработката на проектно-техничката документација за водоводната мрежа, фекална и атмосферска канализација по 

наведените улици, а потоа и со нивна реализација,  ќе се придонесе и за побрза реализација и изведба на проектот  за 

реконструкција и проширување на наведените улици, а за кои општините веќе имаат изработено Основен и Сообраќаен 

проект. 

Затоа потребно е по целата должина од 7.350,00 м  да се изработи Инфраструктурен и Основен проект  за атмосферска, 

фекална, канализациона и водоводна мрежа со капацитети на цевките кои ќе ги задоволуваат потребите и ќе овозможат 

нови приклучоци на локалното население и на предвидените стопански објекти. 

Со имплементација на проектот не само што се решава проблемот на водата за пиење и водоснабдувањето, фекалната 

и атмосферска канализација во повеќе населени места во двете општини, туку се создаваат и неопходните предуслови 

за реконструкција на патната инфраструктура во двете општини што ќе допринесе за поттик и развој на социо-економски 

активности и подобра интеграција на овие заедници не само со општините Бутел и Шуто Оризари туку и со целиот 

Скопски плански регион . 

Вкупната вредност на проектот изнесува 3.563.142,00мкд. 

Канцеларијата на UNDP се уште нема објавено резултати од повикот.  

Проектот се префла во 2021година  
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ПРОЕКТ 6: IPA II  Годишна акциска програма  за Република Северна Македонија за 2020 

година ЕУ за општините.  

Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку Иновативни концепти 

 
Во месец декември 2020 год. Центарот за развој на Скопски плански регион, како партнер на проектот “Зајакнување на 

капацитетите на локалната самоуправа за агротуризам во микрорегионот, општини Петровец и Зелениково” 

аплицираше во програмата—IPA II  Годишна акциска програма  за Република Северна Македонија за 2020 година ЕУ 

за општините. Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку Иновативни концепти. Водечки апликант е  

општина Петровец, партнер општина Зелениково и партнер невладина ЗБК Креација од Скопје. 

Општа цел  на проектот е зајакнување на административните капацитети на локалната самоуправа за да може да 

влијае врз локалниот економски развој  преку воведување на иновативен концепт за агро-туризам и воспоставување 

на  мрежа на индивидуални земјоделци, бизниси и здруженија за локални вработувања и одржлив раст со заштита на 

животната средина. 

Специфични цели: Да се развие и промовира иновативен и ефективен модел на агро-туризмот во микрорегионот 

Зелениково-Петровец врз основа на добри практики од ЕУ;(2) Градење на капацитети на корисниците (локална 

администрација, претприемачи, индивидуални земјоделци) за дизајнирање на услуги за агро-туризам; бизнис 

планирање и раст; мобилизација на финансиски ресурси и пристап до јавни средства / програми; (3) Зајакнување на 

инвестицискиот и финансискиот капацитет на општините Петровец и Зелениково да спроведат модел за агро-туризам 

и зелени бизниси; (4) Пилотирање и дисеминација на развиените агро-туристички понуди на домашните и странските 

пазари 

Центарот за развој на Скопски плански регион во врска со оваа програма даде поддршка во пишување на апликација и 

координирање на партнерите, главен апликант општина Кисела Вода, партнери општина Бутел и компанијата Таурус 

Дооел со проектот “Градење на капацитет за управување со квалитетот на воздухот и мониторинг на загадувањето на 

воздухот кај регионалните и локалните власти во Скопскиот плански регион“. 

Општа цел на проектот зајакнување на капацитетите на Општина Кисела Вода и Општина Бутел во управувањето со 

квалитетот на воздухот и следењето на загадувањето на воздухот 

Специфични цели: 1) Да се пренесе ЕУ знаења за споделување успешни практики од словенечко партнерство за 

решенија за управување со квалитетот на воздухот и следење на загадувањето на воздухот во скопскиот регион; 2) Да 

се подигне свеста за управување со квалитетот на воздухот и следење на загадувањето на воздухот на граѓаните од 

скопскиот регион; 2)Интегрирање на националниот систем за следење во Министерството за животна средина со 

дополнителна статистика преку Инсталирање на нови мерни станици во Кисела Вода и Бутел; Да се намали емисијата 

на одредени загадувачи со инсталирање на филтри во процентот на производствени капацитети за МСП во општина 

Кисела Вода и општина Бутел 

Статус: концептите се поднесени преку ПРОСПЕКТ на  29.12.2020 година и во тек е оценување на  концепт 

апликациите. 

 

 

ПРОЕКТ 7: Директен пристап до Зелен климатски фонд  

 
Во месец декември Центарот за развој на Скопски плански регион аплицираше за акредитација за  директен пристап 

до Зелениот климатски фонд.  

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) е нов глобален фонд создаден од Рамковната конвенција за климатски промени на 

Обединетите нации за поддршка на напорите на земјите во развој да одговорат на предизвиците од климатските 

промени. Националниот назначен орган (ННО) е официјален орган за комуникација со ЗКФ. Кабинетот на Заменикот 

на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори е ННО во 

Република Северна Македонија. 

Во прва фаза Центарот се  регистрира на веб страната на ННО со цел да се добијат формуларите за апликација за 

Брзо Оценување.  

За акредитација се поднесени следните документи на 21.12.2020 година: 

Целосно пополнети формулари за аплицирање за брзо оценување (FAO/MCD-ACC-02 и FAO/MCD-ACC-03) 

Копија од правни документи кои потврдуваат дека Апликантот е регистриран или овластен субјект за работа во земјата 
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III. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН  

Центарот за развој на Скопскиот плански регион во период јануари-декември 2020 година 

одржа 6 (шест) седници на Советот за развој на Скопски плански регион. 

 

3.1 XVI (шеснаесетата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 11.03.2020 година 

 

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

1.Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

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

3. Усвојување на Годишен Извештај за работењето на Центар за развој на Скопски плански регион за 2019 година; 

4. Усвојување на Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопски плански регион за 2019 
година и Финансиски извештај за работа на ЦРСПР за 2019 година; 

5.Информација за проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој”, финансирано од Министерство за 
локална самоуправа и Швајцарска агенција за развој и соработка; 

6. Информација за подготвителни активности на ИПА2020 Програмата за поддршка на општините, Република Северна 
Македонија (ИПА2019/406368,FWC SIEA 2018- lot.); 

7. Одлука за преотстапување на објект: ,,Уредување, заштита и регулација на речното корито на река Серава”, 
Општина Бутел; 

8. Информација за одобрени проекти за Скопски плански регион од Програмата за Рамномерен регионален развој за 
2020 година; 

9. Потпишување на Договор за соработка во 2020 година помеѓу Министерство за локална самоуправа и единиците на 
локална самоуправа од Скопски плански регион, основачи на Центарот за развој на Скопски плански регион; 

10. Разно. 

 

 

Локација: Општина Гази Баба , сала за состаноци  
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3.2 XVII (седумнаесетата ) на Советот за развој на Скопски плански регион (29.07.2020 година) 

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

1. Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

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

3. Презентација во рамки на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ на Министерството за 

локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка на тема: Социјална инклузија во регионалниот 

развој; 

4. Информација за донесување на Одлука за одобрување на Центарот за аплицирање на вториот повик “Фондот за 

техничка документација – УНДП “ за изработка на техничка документација; 

5. Информација за добиен проект во рамките на програмата ЕРАЗМУС ПЛУС, финансирана од ЕУ; 

6. Информација за апликација “Изградба на пристапени патишта до обработливи земјоделски површини во 

општините Ѓорче Петров, Зелениково, Сопиште и Гази Баба” на повикот на Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за 

развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој; 

7. Одлука за изменување и дополнување на Финансовиот План за 2020 година на Центар за развој на Скопски 

плански регион; 

8. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на Центар за развој на Скопски плански регион 

(пречистен текст со измена и дополна); 

9. Одлука за Избор на Претседател на Меѓуопштинскиот одбор  за управување со отпад во Скопскиот плански 

регион; 

10. Информација за инвестициски проекти од проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, 

финансиран од страна на МЛС и Швајцарска агенција за развој и соработка; 

11. Предавање на Договор за соработка во 2020 година помеѓу Министерството за локална самоуправа и единиците 

на локалната самоуправа од Скопскиот плански регион, основачи на центарот за развој на Скопски плански 

регион до присутните градоначалници на XVI (шеснаесетта) седница на Советот за развој на Скопскиот плански 

регион; 

12. Разно. 

 

Локација: Град Скопје, сала за состаноци 
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3.3 XVIII (осумнаесетата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

(14.09.2020 година) 

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

1. Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

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

3. Презентација во рамки на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ на Министерството 

за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка на тема: Социјална инклузија во 

регионалниот развој; 

4. Информација за новиот четврти повик за Прекугранична соработка – Република Северна Македонија и 

Република Косово; 

5. Презентација во рамки на Подобрување на социјална вклученост на локално ниво преку економија за нега и 

грижа (care economy) - Развој на само-одржливи социјални сервиси; 

6. Информација за изработка на нов стратешки документ – Програма за развој на Скопски плански регион 2020-

2024; 

7. Одлука за преотстапување на објект:,,Реконструкција на регионален пат од с.Орман (општина Ѓорче Петров) 

до општина Чучер Сандево”; 

8. Разно. 

 

 

 

 

 

 

Локација: Стопанска комора на Македонија, сала Дипломатик  
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3.4 XIX (деветнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион 

(24.11.2020 година ) 

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

1. Усвојување на записникот од XVIII (осумнаесетта) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион; 

2. Презентација на Концепт решенија за предлог проекти, произлезени од Регионалните форуми на заедницата, за 

финансирање од страна на МЛС и БРР, а во рамките на проектот Одржлив и инклузивен развој – надворешен 

експерт од Таргет Комуникација; 

3. 3. Информација за потпишување на Меморандум за соработка со МАТТО; 

4. Предлог-Одлука за преотстапување на објект за проектот “Изградба на потпорни ѕидови и плоча во должина 
од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Синѓелиќ, општина Гази 
Баба I фаза"; 

5. Разно. 

 

 

 

 

 

 

Седницата се одржa на онлајн преку платформата ZOOM 

 

3.5 XX (двaесетта) седница  на Советот за развој на Скопски плански регион (14.12.2020 година ) 

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

1. Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

2. Усвојување на записник од XIX (деветнаесетта) Седница на Совет за развој на Скопски плански регион; 

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

4. Информација за странска инвестиција во врска со склучен Меморандум за соработка помеѓу ЦРСПР и МАТТО; 

5. Предлог - Одлука за носење на внатрешни документи, процедури и 
политики 

 Кодекс на етика 

 Политика за спречување перење пари и финансирање на тероризам 

 Политика за нула толеранција за измама 

 Политика за еднакви можности 

 Политика за спречување на корупција и судир на интереси 

 Политика за животна средина и социјални аспекти 

 Процедура за спроведување на јавни набавки 

6. Информација за Програмата за развој на Скопски плански регион 
2020/2024; 

7. Одлука за преотстапување на објект:,,Спорт за сите, здравје за сите!-
Изградба на иновативно мултифункционално игралиште во Општина 
Сарај, с.Кодново”; 

8. Разно. 

 

Седницата се одржa на онлајн преку платформата ZOOM 
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3.6. XXI (двaесет и прватта) седница  на Советот за развој на Скопски плански регион 
(24.12.2020 година) 

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

1. Усвојување на Дневен ред на Седницата; 

2. Усвојување на записник од XX (дваесетта) Седница на Совет за развој на Скопски плански регион; 

3. Усвојување на Финансиски план за 2021 година на Центар за развој на Скопски плански регион; 

4. Усвојување на Планот за јавни набавки за 2021 година на Центар за развој на Скопски плански регион; 

5. Одлука за благајнички максимум; 

6. Претходно позитивно мислење од Советот за развој на СПР за донесување на Правилник за систематизација 
на работните места во Центар за развој на Скопски плански региона (пречистен текст со измена и дополна); 

7. Разно. 

 

Седницата се одржa на онлајн преку платформата ZOOM. 
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IV. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТАРОТ ВО 2020 ГОДИНА 

4.1 СОСТАНОЦИ, ОБУКИ, СЕМИНАРИ, РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Вработените во Центарот за развој на Скопски плански регион во текот на 2020 година ги 

реализираа следниве активности: 

 Учество на Седма Национална конференција за погранична соработка на, Белград. 

 Учество на онлајн презентација на резултатите од Регионалните форуми во заедницата, одржана на ZООМ 

платформа  

 Учество на четврти JTF состанок за програмирање на  IPA3 погранична програма Србија-Северна Македонија, 

 Учество на Втор вебинар за акредитација: „Директен пристап до климатски финансии: Поддршка на национални 

субјекти во Република Северна Македонија за ангажман со Зелениот климатски фонд преку процесот на 

акредитација“. Платформа Zoom . 

 Учество на трет  JTF состанок  за програмирање на IPA3 погранична програма за соработка Србија – Северна 

Македонија. Платформа  Webex. 

 Учество на втор JTF состанок, за програмирање на IPA3 погранична програма за соработка Србија – Северна 

Македонија. Платформа  Webex. 

 Учество на настан за предлози „ЕУ за општини“ - „Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку 

иновативни концепти“ . 

 Учество на  прв состанок на JTF, заедно со сродни документи, за програмирање на ИПА3 програмата за 

прекугранична соработка Србија - Северна Македонија.  

 Учество на прв JTF состанок подготвителна активност за процесот на програмирање на Програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Косово и Северна Македонија 2021-2027 година во рамките на Инструментот за 

претпристапна помош (ИПА 3).  

 Учество на четврти JTF состанок за процесот на програмирање на Програмата за прекугранична соработка 

помеѓу Косово и Северна Македонија 2021-2027 година во рамките на Инструментот за претпристапна помош 

(ИПА 3). 

 Учество на трет JTF состанок одржан на тема процесот за програмирање на Програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Косово и Северна Македонија 2021-2027 година во рамките на Инструментот за претпристапна 

помош (ИПА 3). 

 Учество на обука “Развивање на капацитети за социјална инклузија во регионален развој, период јуни-јули 2020 

година“ – консултант Јован Манасиевски на МЛС  

 Изработка на Програмата за развој на Скопски плански регион 2020-2024, период септември – декември 2020год  

 Организирање на Регионални форуми на заедницата за избор на предлог проекти за финансирање со средства 

од МЛС/БРР период ноември – декември 2020год.  

 Обука за социјална инклузија во рамномерниот регионален развој предводена од Др. Јован Манасијевски , 

спроведена од проект ОИРРР, финансирана од Швајцарска Агенција за развој и соработка и МЛС 

 Обука за активностите и работата на Фондот за иновации и технолошки развој спроведена од проект ОИРРР, 

финансирана од Швајцарска Агенција за развој и соработка и МЛС, спроведена преку ZOOM платформа  

 Обука за циркуларна економија, спроведена од Европска Бизнис асоцијација со партнерство на ЦРСПР, 

спроведена преку ZOOM платформа 

 Учество во работна група, заеднички технички комитет JTF, за координација за новиот повик за прекугранична 

соработка со Србија и Република Северна Македонија  

 Учество на прв состанок со членовите на JTF  за ИПА  III CBC програмирање: 

 Стратешко планирање и развој (Програма за прекугранична соработка помеѓу Косово и Северна Македонија). 
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 Учество во вебинарот кој е во рамките на проектот „Имплементација на моделот на „циркуларна економија“ во 

Град Скопје“, кој се имплементира од страна на Европската бизнис асоцијација, а е поддржан од страна на Град 

Скопје.  

 Посета на 5 (пет) дневна обука од областа на Дигитален маркетниг. 

 Одржан состанок со АВ АВ ХЕПИ ДОГ  ДООЕЛ, во врска со развивање на концепт идеа за проект поврзан со 

гробни места за домашни миленици. 

 Посета на онлајн обука од областа на Дигитален маркетниг, која се организира во рамки на Програмата за 

поддршка и градење на капацитетите на туристички и угостителски бизниси во услови на криза. 

 Посета на курс по англиски јазик на вработените од Центарот за развој на Скопски плански регион. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА БИЗНИС ЦЕНТАРОТ ПРИ ЦЕНТАРОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2020 ГОДИНА 

Регионален Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Скопскиот 
регион (РБЦ-СПР) претставува механизам кој ги вклучува јавниот, приватниот и невладиниот сектор во 
заедничка акција за севкупен регионален економски развој. Вака поставениот механизам ќе биде неформално 
тело воспоставено согласно Законот за рамномерен развој, поддржано од Советот за развој на Скопски плански 
регион односно 17 општини и Град Скопје.  

Согласно Договорот за финансиска  поддршка на регионалниот бизнис центар на Центарот за развој на Скопски 
плански регион, помеѓу Министерството за локална самоуправа и Центарот за развој на Скопски плански 
регион,  во рамките на проектот ,,Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој 2017-2020” беа 
предвидени следните активности: 

 Спроведување на 2 пилот мерки од Регионалната стратегија за иновации на Скопски плански регион, 

 Континуирано ажурирање на електронска регионална база на податоци за институции и фирми кои нудат 
услуги за развој на приватниот сектор (непрофитни , образовни,локални агенции и единици на владини 
ангенции, консалтинг фирми,правници,нотари, сметководители и сл), 

 Континуирано ажурирање на електронска регионална база на податоци за достапни “greenfield” и “brownfield” 
локации, 

 Промовирање на БЦ на социјалите мрежи – воведување на ФБ страница каде ќе може да се споделуваат 
сите корисни информации за претпријатијата, 

 Подготовка на листа на можни Владини и други извори на финансирање на бизнис секторот ажурирана на 
веб страна, 

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

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

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

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

 Организирање на обука во зависност од утврдените потреби , 

 Организирање на настан за утврдување на проектна идеја за иновативен проект за 2019 година, 

 Организирање на настан за утврдување на проектна идеја за иновативен проект за 2020 година, со можност 
за ангажирање на консултант за водење на настанот и помош при подготовка на проектни концепти, 

 Соопштение до локалните медиуми за активностите на Бизнис Центарот, 

 Оперативна и финансиска поддршка на ваучерска програма за градење на капацитети на претпријатијата во 
Република Северна Македонија. 

Во текот на годината од страна на Регионалниот Бизнис Центар при Центарот за развој на Скопски плански регион 

и Министертсво за локална самоуправа потпишани се и Анекс на Договор бр1, бр.2, бр.3 и бр.4. 

 

Проектот 1:  “Изградба на иновативно мултифункционално игралиште во с. Кондово, УО 

Бајрам Шабани”  

Главната цел проектот е “Изградба на иновативно мултифункционално игралиште во с. Кондово, УО Бајрам 

Шабани” за  зголемување на квалитетот на образовните установи на правичен и иновативен  начин  преку 

подобрување на физичката средината во која се одвива учењето. Значајно за овој проект  е што активностите на 

проектот се  имплементираат во помалите рурални места, односно с. Кондово, каде ќе се влијае на афирмација на 

различни физички активности со што може да се  помогне да се прошири привлечноста кон физичка активност, и 

на повозрасната популација. Проектот “Изградба на иновативно мултифункционално игралиште во с. Кондово, УО 

Бајрам Шабани” е пофален од проектната канцеларија на ОИРРР и од Министерството за локална самоуправа на 

Р. С Македонија, при една од нивните теренски посети во рамките на реализацијата на проектните активности. 
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Проектот е завршен во ноември 2020 година. Вредноста на проектот е 2.064.652 денари со ддв. Изградбата на 
иновативно мултифункционално игралиште во с. Кондово, УО Бајрам Шабани беше финансирана од страна 
Грантова шема за иновативни проекти  2019, проект преку Швајцарска Агенција за развој и соработка и 
Министерството за локална самоуправа на РС Македонија и со кофинансирање од Општина Сарај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот 2: “Еко иновативни зони за почист воздух”  

 

Со проектот “Еко иновативни зони за почист воздух” ќе се создадат првите иновативни еко-зони на 

територија на три општини, на кои ќе се постават смарт клупи кои имаат сензори за квалитет на воздух, се 

напојуваат од сончева енергија и имаат бесплатен вифи интернет. Зоните ќе се оплеменат со зеленило и 

заедно со кантите за селекција, дополнителна урбана опрема  ќе ја создадат „Биди Зелен“ зоната. Зоните ќе 

се постават на стратешки локации и со тоа ќе се едуцираат најмладите за климатските промени, квалитетот 

на воздух, електричниот транспорт и рециклирањето на секундарни суровини. 

Од проектот  веќе се спроведуваат активности за имплементација на урбаната опрема од почетокот на 

ноември 2020. Вредноста на проектот е 2.160.600 денари. Проектот е финансиран од страна Грантова шема 

за иновативни проекти  2020 година, преку Швајцарска Агенција за развој и соработка и 

Министерството за локална самоуправа на РС Македонија. Проектот се спроведува на три локации: 

Сквер Јадран, Зоолошка Градина- Скопје и Парк Шопен  во партнерство со  Град Скопје, Општина Центар и 

Општина Кисела Вода. Крајниот рок за реализација на проектот е мај 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот 3: “ЕРАЗМУС КА102 за мобилност во страучното образование и обука 

“ФЕСИЛ” проект ”  

Проектот „Fostering entrepreneurship with improved skills through innovative learning – Поттикнување на 

претприемништво со подобрени вештини преку иновативно учење“ од програмата Еразмус+, Клучна акција 1: 

Мобилности заради учење на поединци, се однесува на мобилност на ученици од три средни училишта, од 

стручните области градежништво, автомеханичарство и градинарство.Мобилноста на учениците ќе се 

спроведе во Лајпциг, Германија. 
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Поради  КОВИД 19 ситуацијата отпочнувањето на активностите е закаснето. Подготвени се договори за 
соработка со стручните училишта партнери во проектот кои треба да се потпишат. Во периодот што следи 
треба да се спроведе селекција на ученици во соработка со одговорните наставници/професори. Сметката на 
проектот е функционална, но сеуште се нема направено трансфер на дел од средства  од страна на 
Националната агенција за образовни програми. Проектот е финансиран од страна на Националната агенција 
за европски образовни програми и мобилност во максимален износ на грантот од  45,003.00 евра. Рокот за 
спроведување на проектот поради КОВИД 19, се очекува да биде пролонгиран до мај 2022година. 

 

 Подготвени апликации за проекти: 

 

1. “Поставување на гимнастичко моторен парк на парк шума Водно”  

 

Целта на проектот е подобрување на туристичките потенцијали на Скопскиот плански регион преку соодветна 
понуда на авантуристички и спортски активности и содржини на Планината Водно како и подобрување и развој 
на моторните вештини на децата и младите. Планината Водно е една од најважните зелени површини во 
близина на Скопје, кое има огромна заштитна, еколошка, спортска и рекреативна улога, заради својата голема 
површина и намена. Покрај тоа што планината Водно се смета за популарно место за посета за жителите на 
Скопје, се соочува со недостаток на содржини и економски предизвици и не ги исполнува во целост потребите 
на жителите, како и на постетителите. Недостасуваат содржини, инфраструктура и удобности, како и 
атрактивни и квалитетни активности што би привлекле поширок спектар на посетители. За реализација на овие 
активности, за овој проект е подготвена е апликацијата. Во драфт верзија апликацијата е испратена до СДЦ/ 
МЛС во декември 2020. Во врска со овој проект сеуште не е завршена евалуацијата на формуларот за 
апликација и основниот проект. Во таа насока се очекува евалуацијата најскоро да биде завршена.  Град 
Скопје и ЦРСПР  се партнери во проектот. Максималниот износ на проект ќе биде 70.000 швајцарски франци 
во денарска против вредност.Проектот ќе биде финансиран од преку Заштедени средства на СДЦ/МЛС проект 
во рамките на проектот Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој. 

 

2. “Пристапност, заштита и уредување на Турбето на последната Босанска Принцеза—
Крал Кзи со историски текст и превод на знаковен јазик за слепи лица”  во Општина 

Гази Баба 

Целта на проектот е афирмација, ревитализација, заштита и промоција на реконструираниот споменик: Крал 
Кзи – турбето, односно мавзолејот на последната Босанска принцеза, Катарина Томашевиќ Котроманиќ, ќерка 
на кралот Стјепан Томаш и кралицата Катарина Котроманиќ (Катарина Косача). Турбето е заштитен споменик 
од културното наследство од особено значење и со тоа е дел од корпусот на споменици кои инсистираат на 
соодветна грижа, одржување, промоција и менаџмент. Овој културен споменик е од огромно значење за 
самата Општина Гази Баба, за градот Скопје, за Скопскиот регион, а посебно за припадниците на Бошњачката 
заедница, која со векови живее на ова тло и се идентификува токму со овој објект кој докажува дека во 
централното подрачје на метрополата живеела и е погребана принцеза и наследник на извонредно значајна 
кралска лоза.  

Проектот со кој се аплицираше на годишниот конкурс, објавен од Министерство за Култура  освен што има за 
цел да придонесе во неговата заштитата, пристапност и ревитализација на парковата околина преку идејата за 
концептуалност има за цел да ја подигне свеста за значењето на ова место кој добива интернационална 
димензија особено во воспоставувањето на културните мостови и пријателско-дипломатските односи со Босна 
и Турција.   

Реализацијата на овој проект освен што ќе ги постигне основните цели и ќе ја афирмира матичната општина, 
со предвидената интерпретација, односно преводот на историјата на знаковен јазик за слепи лица ќе 
придонесе во социјалната инклузија и за прв пат како модел ќе им го приближи културното наследство и на 
лицата со попреченост во развојот. Освен афирмативна и хумана димензија, конципиран на начинот 
определен во апликацијата проектот ќе придонесе во оформување на туристичка дестинација, ќе поттикне 
локален развој, културен импакт, едукација преку екскурзии и одличен кост бенефит за крајните корисници- 
граѓаните.  

Вкупниот износ на проектот изнесува 1.000.000, 00 денари, од кои Општина Гази Баба ќе учествува со 
финансиска поддршка од 20% од вкупна сума на проект. 

Се очекува проектот да биде разгледан и одобрен до февруари 2021 година. 
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2 .“Вкусовите на Сопиште имаат мирис на здрава животна средина “ 

Подготвена е апликација “Вкусовите на Сопиште имаат мирис на здрава животна средина “ во рамките на 

повикот за финансирање на проекти од Министерство за земјоделство ,шумарство и водостопанство. Главната 

цел на проектот е унапредувањето на земјоделското производство кое е императив во обезбедувањето поголеми 

количества храна и енергија и зачувување на земјишниот фонд, кои особено се потребни за здраво население на 

локално ниво, но и глобално ќе се влијае кон опстанокот на човештвото. Експертите во оваа област 

препорачуваат дека се потребни подигнување на  повеќегодишни лозови, овошни и зеленчукови  насади кои 

претставуваат правилен избор на подлоги за заштита на почвата и животната средина. Населението на Сопиште 

се занимава со земјоделство и особено со одгледување на лозарство и овоштарство (цреша,јагоди, кајсии, 

сливи, вишни и други овошни плодови) и  градинарски култури (зелен и црвен пипер, домат, компир, кромид) 

поради идеалните услови на ридските предели кои го опкружуваат Сопиште. Со организирање на пригодна 

манифестација “Вкусовите на Сопиште имаат мирис на чиста животна средина” ќе бидат презентирани 

земјоделските производи и традицонални специјалитети од Општина Сопиште, ќе се направи одбележување на 

Светскиот ден на животната средина и ќе ги промовираме разните вкусовите на традиционалното прoизводство 

од Сопиште. Партнери во проектот се ЦРСПР и Здружението Зур Арти Крафт. Вкупниот буџет  за организирање 

на манифестацијата изнесува 177.300 денари. 

 

3.Подготвена апликација за повикот прекугранична соработка со Србија – CBC IPA  

SRB- MKD  

Зајакнување на прекуграничниот економски развој и зголемување на можностите за вработување преку 

зголемување на квалитетот и безбедносните капацитети при производство на традиционална изработка на 

храна.  

(Strengthening the cross-border economic development and enhancing employment opportunities through increasing 

quality and safety capacities on production of traditional artisanal food) 

Општа цел на на проектот е Поддршка на економскиот развој и можностите за вработување на прекуграничниот 

регион преку подобрување на производството на високо квалитетна и безбедна традиционална храна. 

1.Специфична цел: Да се продолжи со производство и подобрување на маркетинг вештините за производство на 

висококвалитетни и безбедни традиционални изработени прехранбени производи,  

2)Специфична цел: Да се обезбеди одржливо долгорочно влијание врз самовработувањето на младите и да се 

намали негативното ефекти на миграциите на младите врз економските активности во регионите, 3) Да се 

создаде платформа за вмрежување и интеракција на традиционалните производители на храна од двете земји 

Апликант: Технолошки факултет во Лесковац, Универзитет Ниш 

Партнери: Центар за развој на Скопски плански регион, Општина Зелениково 

Програма: Прекугранична програма Србија - Северна Македонија, 2016-2020 година во рамките на Инструментот 

за претпристапна помош (ИПА II), алокации 2016 и 2017 година 

Датум на поднесена целосна апликација со буџет:  15.06.2020 

Статус: Ставен на резервна листа 
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Ул. Димитрие Чуповски бр.13  

Стопанска комора на Македонија, кат 1 

1000 Скопје, Р. Македонија 

Tel. +389 2 3 244-033 

        +389 2 3 244-036 

  

Email: contact@skopjeregion.gov.mk 

www.skopjeregion.gov.mk 

 

 

 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ 

РЕГИОН 

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

РАЗГЛЕДУВА: 
 
 
 
 
 
 
ОДОБРУВА: 

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

УСВОЈУВА Совет за развој на Скопски 
плански регион 


