
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Врз основа на член 65 став 4 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на РСМ“ бр. 24/2021), министерот за локална самоуправа, донесе  

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Годишниот извештај за 
реализација на Програмата за развој на планскиот регион.  

 

Член 2 

Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на планскиот регион се 
доставува на oбразец „Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на 
планскиот регион“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РСМ“.  

 

 

 
Бр.  
15 јуни 2021 година                                                                                       министер,    
Скопје                                                                                                  Горан Милевски, с.р 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ 

РЕГИОН ЗА 2021 ГОДИНА 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Врз основа на член 22 став 2, член 30 став 1 алинеја 6, член 32, и член 65 од Законот 

за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на РСМ бр.24/2021), Центарот за развој 

на Скопски плански регион подготви, Советот за развој на Скопски плански регион го 

усвои следниов: 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021-2026 ЗА 2021 ГОДИНА 

  

Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Скопски плански регион 

го опфаќа периодот јануари-декември 2021 година. 

РЕЗИМЕ 

(Резимето содржи кус и синтетизиран приказ на најважните информации и клучните 
постигања во реализацијата на Програмата за развој на Скопски плански регион во 
извештајната година. Тука се дава и општа оценка за оствареноста на зацртаните цели 
и планови. Обемот на резимето е најмногу една страница.) 

 

Согласно Законот за рамномерен регионален развој, Програмата за развој на Скопски 
плански регион за период 2021-2026 како среднорочен плански документ во кој се 
утврдуваат развојните цели на Скопски плански регион и мерките, инструментите, 
финансиските и други средства за нивна реализација.  
Програмата за развој на Скопски плански регион е во согласност со Стратегијата за 
регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031(Службен весник на 
РСМ бр.76 од 06.04.2021), Просторниот план на Град Скопје, Стратешките документи 
на општините, како и останати релевантни национални стратешки документи.  
Согласно горенаведеното Центарот за развој на Скопски плнски регион за 2021 година 
има  планирано реализација на десет проекти.  
 
Со својата работа центарот врши и други услуги како : 
 

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

- Услуги за општо информирање 

- Консултански услуги за подготовка и имплементација на проекти  

- Обуки и услуги  

- Услуги за промоција 

- Поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија  
 

- Лобирање за разни програми и работење на Бизнис центарот. 

 

Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Скопски плански регион 
се состои од наративен и табеларен дел. 

 



 
 

 

 

I. НАРАТИВЕН ДЕЛ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

Наративниот дел на Годишниот извештај задолжително го содржи следново: 

1. Листа на реализирани проекти и активности  

Овој дел содржи листа на реализирани проекти и активности во рамки на секоја 
поединечна мерка, во согласност со стратегиските цели и приоритетите утврдени во 
Програмата за развој на планскиот регион. 

Притоа, за секој реализиран проект и активност треба да се наведе: целосниот назив, 
точниот период на реализација, износот на реализирани средства и корисникот. 

Горе наведеното се презентира на следниов начин:  

       

Стратегиска цел 1 - целосен назив на целта 

Приоритет 1.1 - Подобрена атрактивност и конкурентност на регионот преку 
потикнување и развој на МСП, носечките индустрии и развој на модерна 
инфраструктура 
Реализирана активности:  

- Потпишан Четирилателарен  Меморандум  за партнерство од страна на Занаетчиска комора на 

Република Северна Македонија, Комората на Младите од Призрен - JCI Призрен, Општина 

Мамуша од Р. Косово и ЦРСПР, за проект за   основање и реализација на Занаетчиско Туристичко 

Дигитален Центар за потребите за апликацијата за повик Cross - Border Cooperation Programme 

Kosovo – The Republic of North Macedonia under IPA II 2017 and 2018, потпишан на 01.04. 2021,  

Потребата од оваа соработка е да се справат сите вклучени - засегнати страни со суштинското 

отсуство на смарт јадрата во прекуграничниот и регионалниот туризам, и по тој повод склучија 

партнерство за справување со овие предизвици. 

- Потпишан Меморандум за соработка помеѓу ЦРСПР и Музеј на Град Скопје, склучен на 

12.04.2021, со цел: Меѓусебна тесна координација, планирање и реализација на активности за 

поттикнување на основање на Занаетчиско Туристичко Дигитален Центар за потребите за 

апликацијата за повик Cross - Border Cooperation Programme Kosovo – The Republic of North 

Macedonia under IPA II 2017 and 2018. 

- Потпишан „Меморандум за соработка склучен помеѓу Агенција за планирање на просторот,  

Министерство за животна средина и просторно планирање и Центрите за развој на планските 

региони“ на 15.03.2021година во кој е и ЦРСПР.    

Мерка 1.1.2 - Формирање на кластери 
нема реализирани активности  

Мерка 1.1.3 - Промовирање на соработка помеѓу фирмите во регионот 

            нема реализирани активности 

Приоритет 1.2 - Усогласување на понудата и побарувачката на труд 

- Мерка 1.2.1 - Истражување на потребите на пазарот на труд  
Реализирана Активност:  

- Анализа (ангажиран консултант) и Апликација во УНЕСКО (Париз) со проект:  
„Маркирање на креативни индустрии“, аплициран на 15.06.2021 година. Корисник 
е ЦРСПР.  



 
 

 

 

Мерка 1.2.2 - Реализација на програми за квалификација, преквалификација и 
доусовршување 

- нема реализирани активности  

Приоритет 1.3 - Развој на МСП  

- Мерка 1.3.1 - Олеснување на условите за бизнис на МСП  
нема реализирани активности  

- Мерка 1.3.2 -Поддршка за отворање и работење на science based business центри 
нема реализирани активности  

- Мерка 1.3.3 - Размена на искуства и знаење (know how) 

Спроведена ZOOM обука “Маркетинг продажба на МСП- Традиционален пристап вс. 

Модерен пристап“/ реализираната активност е во рамките на договорот за активности на 

Бизнис центарот во рамките на проектот “Одржлив инклузивен рамномерен регионален 

развој”.Ангажирање на консултант за обуката. Присутни на обуката 20 

компании.Потрошени средства 47.970 денари. 

- Мерка 1.3.4 - Зголемување на човечки капитал 
нема реализирани активности 

- Мерка 1.3.5 - Стимулирање на МСП 
нема реализирани активности 

- Мерка 1.3.6 - Подобрен пристап до финансии 

Спроведена менторска поддршка за подготовка на апликации на 15 компании и тимови 

во рамките на 3 повици од Фондот за иновации и технолошки развој.Потрошени средства 

386.733 денари. 

 
Приоритет 1.4 - Подобрување на транспортот и развој на транспортната и 

комуникациската инфраструктура 

- Мерка 1.4.1 - Подобрување и развој на транспортната инфраструктура 
нема реализирани активности  

- Мерка 1.4.2 - Подобрување на  мобилноста 
нема реализирани активности 

- Мерка 1.4.3 - Е-владеење 
нема реализирани активности 
 
 

Приоритет 1.5 - Рурален и земјоделски развој  

- Мерка 1.5.1 - Подобрување и развој на инфраструктурата за земјоделството и 
општествено социјален живот во руралните средини 

Тампонирање на пристапен пат до обработливи површини помеѓу село Орман и село 

Никиштани во должина од 2000 м (10.11.2021вовед во работа а технички прием на 

23.11 2021. Износ 873.495,00мкд, Корисник жителите на месното население с.Орман и 

с.Никиштани, општина Ѓорче Петров) 

- Мерка 1.5.2 - Промоција на здружена соработка за развој на индустријата и 
институциите во руралните  средини  
нема реализирани активности 
 



 
 

 

 

Приоритет 1.6 - Подрачја со специфични развојни потреби 

- Мерка 1.6.1 - Основна инфраструктура 
нема реализирани активности 
 

Приоритет 1.7 - Регионална компонента за просторно планирање   

- Мерка 1.7.1 - Изработка и донесување на просторни и урбанистички планови во 
Скопскиот плански регион 
нема реализирани активности 

- Мерка 1.7.2 - Зголемени капацитетите на Центарот за подобрување на 
просторни и урбанистички планови   
нема реализирани активности 

Стратегиска цел 2 - Развиен човечки капитал кој одговара на потребите на пазарот 
на труд, обезбеден повисок степен на родова еднаквост и подобрена здравствена 
и социјална заштита 

Приоритет 2.1 - Зголемување и подобрување на училишната инфраструктура 

- Мерка 2.1.1 - Реконструкција на образовни институции/објекти 

нема реализирани активности 

- Мерка 2.1.2 - Поддршка за подготовка на проекти 

нема реализирани активности 

- Мерка 2.2.1 - Подобрување на комуникацијата помеѓу образовните институции и 
приватниот сектор 

 Поддршка на образовниот процес и стимулирање на дигиталните вештини на 
учениците во Основните училишта во Општина Аеродром, Општина Карпош и 
Општина Кисела Вода – ЦРСПР/ Општина Аеродром,Општина Карпош, Општина 
Кисела Вода/       4.432.320,00 денари 

 “Поттикнување на претприемништво со подобрени  вештини преку иновативно 
учење”.Проектот е финансиран од ЕУ преку Ерасмус плус програмата. Во рамките 
на проектот 18 ученици од 3 средни стручни училишта имаа мобилност и 
практична обука во Лајбциг, Германија. Проектот завршува во мај 2022. Вредноста 
на проектот е 45.003 евра. 

- Мерка 2.2.2 Поддршка и стимулирање на талентирани деца 

Центар за работа со талентирани ученици од основните училишта на општина Центар, 

општина Кисела Вода и општина Карпош – ЦРСПР/ Општина Центар ,Општина Карпош, 

Општина Кисела Вода/ 6.000.000 денари 

Приоритет 2.3 - Зголемување и подобрување на здраствената и социјалната 

заштита 

- Мерка 2.3.1 - Подобрување на условите за престој во образовните институции за 
лица со посебни потреби 



 
 

 

 

Изградба на дневен центар за лица со интелектуална и телесна попреченост - ЦРСПР/ 
Општина Гази Баба, Општина Ѓорче Петров, Општина Бутел / 7.947.783,81 денари 

- Мерка 2.3.2 - Поддршка за отворање градинки и домови за стари лица 

нема реализирани активности 

- Мерка 2.3.3 - Подобрување на условите за маргинализирани и други ранливи 
групи на граѓани 

нема реализирани активности 

- Мерка 2.3.4. - Унапредување на здравствената заштита и достапноста на 
здравствените услуги во планските региони 

нема реализирани активности 

Приоритет 2.4 - Обезбедување повисок степен на родова еднаквост во планските 

региони 

- Мерка 2.4.1 - Идентификација на родовите прашања и нивната примена во 
процесот на социјална заштита и социјална работа 

нема реализирани активности 

- Мерка 2.4.2 - Воспоставување на јасни механизми за соработка и размена на 
информации помеѓу општините, центрите за социјална работа и граѓанскиот 
сектор 

нема реализирани активности 

- Мерка 2.4.3 - Подобрување на засолништа/ центри за жртви на родово  насилство 

нема реализирани активности 

Среднорочна цел 3 - Подобрен квалитет на Животната средина во Скопскиот 

регион 

Приоритет 3.1 - Комунална инфраструктура 

- Мерка 3.1.1 - Развој на системите за водоснабдување 

Подготовка на техничка документација (основен проект со ревизија) за водоснабдување 

период на реализација на проектот три месеци, реализирано во период од 21 месеци, со 

износ од 3.009.000,00 денари. Корисник на проектот е Општина Арачиново. 

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

- нема реализирани активности   

- Мерка 3.1.3 - Регионално управувањето со отпад 

нема реализирани активности   



 
 

 

 

Приоритет 3.2 - Климатски промени и заштита на воздухот 

- Мерка 3.2.1 - Намалување на загадувањето на воздухот  

Имплементација на проектот “Еко иновативни зони за почист воздух”. Во рамките на 

проектот се поставија 5 паметни клупи и урбана опрема во 3 општини: Центар, Карпош и 

Кисела Вода.Во рамките на проектот имаше едукативни работилници за заштита 

наживотната средина и селекцијана отпад. Проектот беше финансиски поддржан од 

Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. 

Вредноста на проектот изнесува 2.160.600 денари. 

- Мерка 3.2.2 - Одржливо користење на енергија 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.2.3 - Гасоводна дистрибутивна мрежа 

нема реализирани активности   

Приоритет 3.3 - Заштита на природата и биодиверзитет 

- Мерка 3.3.1 - Заштита на природата, воспоставени заштитни подрачја и 
воспоставување на нови зелени површини 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.3.2 - Потикнување на заштита на биодиверзитетот 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.3.3 - Заштита на водните ресурси и почвата 

нема реализирани активности   

Приоритет 3.4 - Спроведување на мерките за ублажување и адаптација кон 

климатските промени дефинирани во усвоени стратешки документи за клима 

- Мерка 3.4.1 - Подготовка на проекти за ублажување и адаптација кон климатските 
промени дефинирани во усвоени стратешки документи за клима и национално и 
локално ниво 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.4.2 - Подготовка на стратегии за климатски промени во општините во 
регионот 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.4.3 - Подготовка на планови за управување со други ризици 

нема реализирани активности   



 
 

 

 

Приоритет 3.5 - Санирање на трите идентификувани жешки точки и последиците од 

индустриско загадување во СПР 

- Мерка 3.5.1 - Подготовка на проекти за ремедијација на локалитети на 
идентификувани жешки точки во СПР и-или учество во започнати проекти 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.5.2 - Спроведување на иновативни решенија за минимазирање на 
количините на загадувачки материи вом почвата во околината на 
идентификуваните жешки точки ( соработка со академски институции и приватен 
сектор ) 

нема реализирани активности   

- Мерка 3.5.3 - Активно учество на општините и СПР при донесување на правните 
акти за контаминирани подрачја. 

нема реализирани активности   

Среднорочна цел 4: Одржливo користење на природното и културното наследство, 

во функција на туризмот 

Приоритет 4.1 - Зајакнување на капацитетите и партнерствата во функција на 

искористување на природното и културното наследство со цел развој на туризмот 

- Мерка 4.1.1 - Зајакнување на човечките ресурси во туризмот, подигање на јавната 
свест, градење и зајакнување на капацитетите на локално ниво 

нема реализирани активности   

- Мерка 4.1.2 - Воведување на интегриран систем за евиденција на туристи 

нема реализирани активности   

- Мерка 4.1.3 - Стимулирање на појава на кластер на туризам 

нема реализирани активности   

- Мерка 4.1.4 - Активна примена на јавно – приватно партнерство 

Реализирана Активност: 

- Министерство за Економија во соработка со World Bank Group, одржа обука за 
„Подготовка, економска анализа и имплементација на проекти во Јавно Приватно 
Партнерство, во која вработените од ЦРСПР земаа учество во истата. Периодот 
на одржување е од 4 денови и тоа 02-11.03.2021, со цел јакнење на кадровите 
капацитети со вештини за склучување и изнаоѓање модели на Јавно Приватно 
Партнерство. Овие активности беа превземени за што поактивна примена на ЈПП, 
во скопскиот регион. Корисник е ЦРСПР  

- Мерка 4.1.5 – Развој на туризмот во Скопскиот Плански Регион во функција на 
менаџирање со туристичката дестинација 



 
 

 

 

Реализирана активност:  

- Апликација на проект во прекугранична соработка со Косово, IPA /2021/ 171111/8, 
CRAFT TOURIST DIGITAL CENTER (CTDC) / Занаетчиско Туристички Дигитален 
Центар (ЗТДЦ). Аплициран 07.07.2021. Проектот влијае на развој на туризам и 
менаџирање на дестинации со поттикнување на основање на Занаетчиско 
Туристичко Дигитален Центар за потребите за апликацијата за повик Cross - 
Border Cooperation Programme Kosovo – The Republic of North Macedonia under IPA 
II 2017 and 2018. ЗТДЦ, освен што ќе се грижи за промоција, диверзификација, 
категоризација и ревитализација на понудата на туристички дестинации и самиот 
е замислен како точка односно дел од елементарната класична градска 
дестинација која има потреба од разгранување и развој на нови поддестинации 
кои ќе ги делигира центарот.  

- Мерка 4.2.1 - Изготвување на урбанистичко – планска документација 

нема реализирани активности   

Приоритет 4.2 - Подобрување на туристичката инфраструктура 

- Мерка 4.2.2 - Обезбедување на туристичка инфраструктура, пешачки и 
велосипедски патеки до туристчки локалитети и опрема до туристичките атракции 

Изградба на Културо – рекреативен центар Плоштад  Јустијан I / Зелениково /Општина 

Петровец и Град Скопје/ 23.051.479,00 денари 

Изградба на Дом на култура во н.м Сопиште / ЦРСПР / Сопиште / 7.693.696,00 денари 

- Мерка 4.2.3 - Подобрување на сигнализација и визуализација на туристички 
атракции 

нема реализирани активности   

- Мерка 4.2.4 - Користење на инвестициски фондови за ревитализација, 
конзервација и заштита на природното и културното наследство 

нема реализирани активности   

Приоритет 4.3 - Дизајнирање на препознатлива регионална туристичка понуда 

- Мерка 4.3.1 - Поддршка на туристичките оператори за дизајнирање на регионална 
туристичка понуда во која ќе бидат вклучени повеќе видови на туризам 

нема реализирани активности   

- Мерка 4.3.2 - Развој на гастрономска понуда со потенцирање на македонската традиција 

нема реализирани активности   

- Мерка 4.3.3 - Промоција на природното и културното наследство 

Реализирана активност   

- Присуство на ЦРСПР на настан Balkan Panorama Film Festival, 29.09 – 04. 10, Измир, 

Турција, Учество на конференција организирана од „Охо“ и Град Скопје, одржана On-line 



 
 

 

 

на социјална мрежа Facebook, на тема „Екран туризам“ како алатка за аудио-визуелна 

промоција на дестинации, гостувања на тв медиуми, печетени медиуми и портали на 

тема: иницијативи за промоција на природно и културно наследство.  

 

Доколку во некоја Мерка нема реализирани активности, мерката не се испушта или 
прескокнува, туку останува на листата со целиот свој назив при што во 
продолжение се пишува: “нема реализирани активности“. 

 

Листата на реализирани проекти/активности продолжува се до целосно 
исцрпување на сите стратегиски цели, приоритети и мерки утврдени во 
Програмата за развој на планскиот регион. 
 

 

 

 

 

На крајот на овој дел се наведува вкупната бројка на реализирани проекти/активности 
во рамките на секоја стратегиска цел, како и збирната бројка на реализирани 
проекти/активности по основ на сите стратегиски цели заедно. 

- Центарот за развојна Скопски плански регион во 2021 година во рамките на 
стратегиските цели реализираше вкупно 3 проекти. 

Покрај тоа, одделно се наведува и вкупниот број на подготвени проектни апликации од 
страна на Центарот за развој за извештајната година, како и податокот за бројот на 
прифатени апликации од вкупно подготвените од Центарот за развој. 

- Центарот за развој на Скопски плански регион во 2021 година аплицираше на 
вкупно 15 проекти, од кои 7 се веќе одобрени и за 2 сеуште нема конкретен 
одговор. 

2. Обезбедување транспарентност во реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааат податоците за остварените резултати во делот на 
транспарентноста во реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион.  

Во однос на официјалниот портал на Центарот за развој треба да се наведе општа 
оценка за неговата функционалност и за достапноста на целосната релевантна 
документација врзана за работата на Центарот за развој, Советот за развој и за 
реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион. Исто така, овој дел треба 
да ги содржи следниве податоци: колку вкупно нови содржини се поставени на 
страницата во текот на извештајната година; колку содржини се ажурирани; колкав е 
бројот на посети на страницата; кои и какви се најчестите барања и коментари на 
посетителите.  



 
 

 

 

Во овој дел се дава и кус наративен осврт на медиумското покривање на активностите 
за реализација на Програмата за регионален развој за извештајната година. 

Притоа, покрај освртот за активностите и присуството на традиционалните медиуми - 
локални, регионални и национални радио, ТВ и печатени медиуми, се дава посебен 
осврт и за покривањето на активностите за реализација на Програмата на социјалните 
мрежи. Во таа насока, се цени активното присуство и влијание на социјалните мрежи 
преку користењето на сопствени Facebook, Instagram и Twitter профили на Центарот, 
како и на сопствен Youtube канал на Центарот.  
 
 

Центарот за развој на Скопски планбски регион својата промоција и транспарентност на 

работењето ја врши преку веб страна: https://skopjeregion.gov.mk/ и преку facebook 

страна: https://www.facebook.com/SkopskiPlanskiRegion/.  

Во 2021 година на фб страната објавени се вкупно 62 активности од страна на Центарот 

за развој на Скопски плански регион. 

Во текот на 2021 година, веб страната на Центарот за развој на Скопски плански регион 

брои вкупно 17 нови содржини и 2112 посети. Што се однесува до делот за прашања и 

коментари на веб страната, не постојат такви активности. 

Во текот на 2021, година беа реализирани повеќе промотивни активности во насока на 

афирмација на ЦРСПР.  

1. 08 јули, 2021. ЦРСПР присуствуваше на Конференција организирана од страна 

на  Европскиот муслимански форум со цел мулти-културно вмрежување  на 

лидерите на муслиманската и христијанската заедница, политичките лидери и 

активистите на Р.С. Македонија со цел зајакнување на меѓурелигискиот дијалог 

и интеграција, промоција на семејните вредности и спречување на  ширењето на 

радикалниот екстремизам. 

Темата „Позитивниот развој на Европа“ го опфати во рамките на мулти-
културниот соживот и третманот на културното наследство. Средбата со 
лидерите отвори можности за меѓународна соработка и регионално 
збратимување преку вмрежувањето со  претставниците на алантските земји.  

Публикација: Настанот е публикуван на официјалнта web страна на EMF, под наслов 

Two day program in N.Macedonia, july 8-9, 2021 

2. Во периодот од 28. 09.2021 до 08.10. 2021 Центар за развој на Скопски плански 

регион во делегација со Занаетчиската комора на Македонија, реализираше 

дипломатски средби и промотивни активности во Измир со цел вмрежување и 

идни соработки во занаетчиството, бизнис секторот, индустриите, културата и 

аудио-визуелната уметност со акцент на оние кои служат како алатка за 

промоција на културен туризам. Посетени општини и месности: Буџа, Каршијак, 

Чигли, Селџук, Конја.  

Публикација: Посетата во Турција е публикувана во весникот „Телеграф“ (Telegraaf 

Gazetesi), во Измир, а насловот е:  "Göçmen şehri Çiğli'nin makedon konukları" – превод 

„Македонските гости на градот на иселениците, Чигли “   

Објави: web страниците на ЦРСПР и Занаетчиска комора и Fb stranicite na ЦРСПР, 

Занаетчиска комора на Р.С. Македонија, како и на  Web и Fb страните на организаторите 

на посетата од страна на Турција, Општина Чигли, Комора на занаетчии и трговци – 

Чигли Еснаф и др.  

https://skopjeregion.gov.mk/
https://www.facebook.com/SkopskiPlanskiRegion/


 
 

 

 

- На 03. 12. 2021 ЦРСПР како дел од делегацијата во Измир, беше домаќин на 
делегација од Турција, Измир, во посетата на Скопскиот регион. При посетата 
гостите покажаа интерес за инвестиции и соработка и беа спроведени на 
културна дестинација со точки на културни наследства, како дел од промоцијата 
на градот во еднодневната посета.   
 

Гостување во тв медиум: На 23. 10. 2021 реализирано е  гостување во МРТВ, по повод 

посетата на Турција во состав на делегација и промоцијата на културното наследство 

на филмски фестивал, тема Промоција на културно наследство  

3. Од 04.12.2021  до 12.12. 2021  Конференција организирана од ОХО и Град Скопје  

ЦРСПР, учесник на јавна трибина во органиација на ОХО И Град Скопје на тема 
„Туризам низ објектив“  
  
Согласно на потребите и предизвиците во рамки на промоцијата на капацитетите 
на национално и регионално ниво преку аудио-визуелните алатки, како филмови, 
серијали и сл., организирани се три јавни трибини на тема „екран туризмот“ како 
нова и недоволно истражена дисциплина. По тој повод, учесник беше и Центар 
за развој на Скопски плански регион. Главната цел на овој проект е да покаже 
дека Скопје, Скопскиот регион и Македонија имаат неограничени капацитети за 
развој на туризмот и неговото разгранување во специфичен подвиг - екран-
туризам. 

Гостувањето на конференцијата која беше одржана беше on line е проследено на 

Web страната и на FB страната на ЦРСПР, како и на Web страните на 

организаторите ОХО и другите учесници.  

 
 

4. Во рамките на проектот “ Национална платформа за женско претприемништво “, 

Центарот за развој на Скопски плански регион ја потпиша “Декларацијата за 

подобрување и унапредување на положбата  на женското претприемништво”  на 

ден 21.05.2021 на официјалниот настан- конференција за отпочнување на 

проектот. Креирањето на Национална платформа за женско претприемништво 

(НПЖП), произлезе од потребата за дијалог, структурна соработка и доверба на 

женското претприемништво со националната и локалната власт, граѓанските 

организации и деловната заедница, со цел за економско зајакнување на жените, 

вклучувајќи ги младите и жените од руралните подрачја. Центарот за развој на 

Скопски плански регион се вмрежи со партнерите на проектот со цел 

исполнување на проектните цели за Скопскиот регион во насока на подобрување 

на деловната средина за жените претприемачки од скопските општини, каде тие 

се крајни корисници. 

 
5. 16. 12. 2021, Учество на настан: „200 жени претприемачи/Жена на годината“  

Реализирана активност: Промоција на културата и на центарот преку присуство 

на претставници на ЦРСПР на промотивен настан „Жени на годината“. На 

настанот добиена е награда и промовиран е центарот.  

 

6. Реализирана активност: ЦРСПР обезбеди Промоција на регионот преку 
логистика и учество на меѓурегионални настани, саеми, базари.  
Центарот традиционално го поддржува меѓународниот саем на органски и 
традиционални производи „Органска трпеза“ во организација на „Комората на 
органски производи“ КОП и здружението „Живот“. Тоа значи вмрежување со 130 
производители на органска храна од Србија, Бугарија, Црна Гора, Косово, БиХ, 



 
 

 

 

Унгарија, Албанија и Македонија, проследено со дипломатски претставници од 
соседството.  
 

7. ЦРСПР со своето присуство традиционално ја дава својата институционална   
логистика на ЗУР Здружението на уметници ракотворци Артикрафт кое 
реализира сезонски настани - саеми и базари на ракотворби, сувенири и други 
фолклорни аксесоари, на годишно ниво.  
 

 
Во контекст на афирмацијата и промоцијата на ЦРСПР  добиени се:  

 
 
1. Награда: Жена со најголеми достигнувања во културата – 2021 

 
2. Членство во Меѓународниот совет за споменици и локалитети ИКОМОС 

Македонија  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентираното треба и прецизно да се квантифицира, на начин како што е прикажано 

во Табеларниот дел на Годишниот извештај во Табеларниот приказ D. 

 

3. Обезбедување партиципативност во реализацијата на Програмата 



 
 

 

 

Во овој дел се презентирааат податоците за остварените резултати во делот на 
партиципативноста, како едно од законски дефинираните начела на политиката на 
рамномерен регионален развој.  

Потребно е да се даде посебен осврт на подготовката, одржувањето и резултатите од 
работата на регионалните форуми на заедницата. Притоа, треба да се наведе бројот 
на одржани регионални форуми, вкупниот број на учесници во регионалните форуми, 
просечниот број на учесници по одржан регионален форум, како и податоците за 
структурата на учесниците.  
 
Исто така, потребно е да се наведе и процентниот удел на проекти кои се избрани на 
форуми од вкупниот број на реализирани проекти од страна на Центарот за развој на 
планскиот регион. 
 
Покрај тоа, за делот на проектите и активностите каде не се реализирани регионални 
форуми на заедницата треба да се наведе: дали, какви и во колку случаи се применети 
некои други алатки или механизми на партиципативност.  
 
 

     

Оваа активност е завршена во тековната 2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обезбедување социјална инклузивност во реализацијата на Програмата 



 
 

 

 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоците за придонесот и 
остварените резултати во делот на социјалната инклузија во реализацијата на 
Програмата за развој на планскиот регион.  

 

 
ред. 
број 

проект / активност компонента на социјална 

инклузивност 

индикатор/и 

1. 

 

 
Тампонирање на 
пристапен пат до 
обработливите 
површини помеѓу 
с.Орман и 
с.Никиштани во 
должина од 2000м 

Се подобруваат условите за локален 

економски развој и поголема конкурентност, 

со што ќе се обезбеди  стабилно и 

зголемено ниво на доход од земјоделските 

производи на жителите на двете населени 

места. 

 

-Намалување на стапката на 

ризик од сиромаштија 

-Зголемен број на млади 

лица вклучени во обработка  

на земјоделските површини 

- Намалување на стапката на 

невработеност 

2. 

 

Проект “Еко 

иновативни зони за 

почист воздух” 

Со цел запознавање со климатските 

промени и селектирањето на отпадот, во 

рамките на проектот беа спроведени 8 

работилници со ученици од основните и 

средните училишта. Во рамките на оваа 

активност , се спроведе посебна 

работилница за учениците од СУ “ 

Партенија Зографски“ каде учат ученици со 

оштетен слух. На работилницата учествува 

10 ученици. 

Фотографии од одржана 

работилница и листи за 

присуство 

3. 

 

 
Проект Ерасмус плус 
програма” 
Поттикнување на 
претприемништво со 
подобрени  вештини 
преку иновативно 
учење” 

Овој проект дава можност за социјална 

инклузивност во рамките на вклучување на 

ученици на мобилност во Германија за 

практична обука од социјално загрозени 

семејства 

Ученици од рурални средини, 

ученици од самохрани 

родители, ученици од 

различни етнички групи 

4. 

 

Менторска поддршка 

во рамките на 

подготовка на 

апликации за ФИТР. 

Договор за Бизнис 

центарза повеќе 

активности во 

рамките на ОИРРР 

проект 1ва 

компонента 

нема компонента на социјална 

инклузивност 

/ 

5. 

 

Подготовка на 

техничка 

документација 

(основен проект со 

ревизија) за 

водоснабдување 

Со овој проект ќе се задоволуват потребите 

за снабдување со вода на жителите од 

Арачиново и околните места кое 

претставува основно човеково право 

пристап до технички чиста и питка вода, која 

до сега не им била на располагање 

Обезбедени услови за 
технички чиста и питка вода 
до домаќинствата на 
Општината Арачиново 
14.414. (Според државниот 
завод за статистика) 

-Покрај сите жители 467 

приматели на социјална 

помош, им се обезбедени 



 
 

 

 

услови за пристап до 

технички чиста и питка вода 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и активности кои се 
реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на планскиот регион  

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на социјална инклузија при 
реализацијата на секој одделен проект каде носител е Центарот за развој на планскиот 
регион, на следниов начин: 

 
ред. 
број 

проект / активност компонента на социјална 
инклузивност 

индикатор/и 

1. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

кус и прецизен опис на компонентата на 
социјална инклузивност во реализираниот 

проект 

индикатор/и за следење и 
оценка на социјалната 

инклузивност на проектот 

2. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

кус и прецизен опис на компонентата на 
социјална инклузивност во реализираниот 

проект 

индикатор/и за следење и 
оценка на социјалната 

инклузивност на проектот 

3. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

кус и прецизен опис на компонентата на 
социјална инклузивност во реализираниот 

проект 

индикатор/и за следење и 
оценка на социјалната 

инклузивност на проектот 

4. 

 

   

5. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

доколку проектот нема таква компонента 
се наведува следново:                                           

“нема компонента на социјална 
инклузивност“ 

/ 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и активности кои се 
реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на планскиот регион  

 

5. Обезбедување родова еднаквост во реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоците за придонесот и 
за остварените резултати во делот на родовата еднаквост во реализацијата на 
Програмата за развој на планскиот регион, со посебен осврт на родовото одговорно 
буџетирање.  

 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на родова еднаквост при 
реализацијата на секој одделен проект каде носител е Центарот за развој на планскиот 
регион, на следниов начин: 

 
ред. 
број 

проект / активност компонента на родова еднаквост индикатор/и 

1. 

 

 
Тампонирање на 
пристапен пат до 
обработливите 
површини помеѓу 
с.Орман и 
с.Никиштани во 
должина од 2000м 

Изградбата на пристапен пат до 

земјоделските површини во руралните 

области исто така ќе има ефект и врз 

родовата еднаквост во општинат, имајќи во 

обзир декаполовата структура изнесува 

58% мажи и 42% жени . 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.  

 

- Зголемен % на жени 

земјоделци  

-Зголемен број на жени со 

остварен просечен нето 

приход 

2. 

 

Проект “Еко 

иновативни зони за 

почист воздух” 

Со цел запознавање со климатските 

промени и селектирањето на отпадот, во 

рамките на проектот беа спроведени 8 

работилници со ученици од основните и 

средните училишта. На работилниците беа 

присутни 60 ученици (момчиња и девојки) 

Листи за присуство и 

фотографии од одржани 

работилници 

3. 

 

Проект Ерасмус плус 
програма” 
Поттикнување на 
претприемништво со 
подобрени  вештини 
преку иновативно 
учење” 

Во рамките на проектот беше спроведена 

мобилност за 18 ученици  во Лаjбциг, 

Германија, во центарот “Виталис”. 

Учениците од трите средни стручни 

училишта :АСУЦ Боро Петрушевски, СУГС 

Браќа Миладиновци и СГГУГ Здравко 

Цветковски од Скопје, работеа со своите 

ментори, групирани во три групи : практична 

обука за градежни техничари и архитекти, 

практична обука за земјоделско- 

ветеринарна струка и практична обика за 

автомеханичари.Во рамките на овој проект 

учествуваа 4 ученички и 2 жени (професор 

и координатор на проектот) 

фотографии од одржана 

обука,извештај за 

спроведена 

мобилност,потврда за 

спрведена мобилност од 

организацијата домаќин 

“Виталис” 

4. 

 

Менторска поддршка 

во рамките на 

подготовка на 

апликации за ФИТР. 

Договор за Бизнис 

центарза повеќе 

активности во 

Во рамките на оваа активност вкупно беа 

спроведени 15 менторски поддршки за 

апликанти од МСП, стартапи и проектни 

тимови. Од апликантите вкупно 5 од нив , се 

основани од жени или во својата 

сопственост на компанијата имаат жена 

сопственик. Дополнително за 

Фотографии од спроведени 

менторски поддршки, 

извештаи од спроведени 

менторски активности,  1 

(еден) договор за менторска 

поддршка со жена консултант 



 
 

 

 

рамките на ОИРРР 

проект 1ва 

компонента 

спроведувањето на ментоските поддршки 

Бизнис Центарот имаше склучено договор и 

со 1 (една) жена консултант. 

5. 

 

Подготовка на 

техничка 

документација 

(основен проект со 

ревизија) за 

водоснабдување  

Подобрени услови за пристап до технички 

чиста и питка вода за целото население во 

Општина Арачиново 

Со релизацијата на овој 

проект пристап до  технички 

чиста и питка вода ќе имаат 

7442 мажи и 6972 жени од 

вкупниот број население во 

Општината Арачиново 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и активности кои се 
реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на планскиот регион  

 

6. Придонес кон заштитата на животната средина во реализацијата на 
Програмата 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоци за придонесот и за 
остварените резултати во делот на заштитата и унапредувањето на животната средина 
во реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на заштита и унапредување 
на животната средина при реализацијата на секој одделен проект каде носител е 
Центарот за развој на планскиот регион, на следниов начин: 

 
ред. 
број 

проект / активност компонента на заштита и 

унапредување на животната средина 

индикатор/и 

1. 

 

 
Тампонирање на 
пристапен пат до 
обработливите 
површини помеѓу 
с.Орман и 
с.Никиштани во 
должина од 2000м 

Со подобрување на патната инфраструктура 

се остранети дивите депонии покрај патот  

Нема диви депонии  



 
 

 

 

2. 

 

Проект “Еко 

иновативни зони за 

почист воздух” 

Главната цел на проектот беше заштита на 

животната средина и влијание за намалување 

на загадениот воздух. Во проектот беа 

поставени 5 паметни клупи со сензори за 

мерење на ПМ честички, поставена урбана 

опрема (корпи за отпадоци, држачи за 

велосипеди, посадено ниско зеленило) 

Поставување на 5 паметни 
клупи со сензри за мерење 
на ПМ честички; 5   сетови 
со по 2 корпи за отпадоци, 
посадено ниско зеленило. 

Фотографии пматните 

клупи, урбаната опрема и 

зеленилото. Извештај од 

реализиран проект. 

3. 

 

Подготовка на 

техничка 

документација 

(основен проект со 

ревизија) за 
водоснабдување 

нема компонента на заштита и унапредување 

на животната средина 

нема компонента на 

заштита и унапредување 

на животната средина 

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и активности кои се 
реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на планскиот регион  

 

7. Придонес кон дигитализацијата во реализацијата на Програмата 

Во овој дел се презентирааат општата оценка и збирните податоци за придонесот и за 
остварените резултати во делот на дигитализацијата во реализацијата на Програмата 
за развој на планскиот регион.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрај општата оценка за остварениот напредок во овој домен, потребно е да се даде 
и кус и прецизен опис како точно е остварена компонентата на дигитализација при 
реализацијата на секој одделен проект каде носител е Центарот за развој на планскиот 
регион, на следниов начин: 

 
ред. 
број 

проект / активност компонента на дигитализација индикатор/и 

1. 

 

 
нема компонента на дигитализација  



 
 

 

 

2. 

 

 

  

Табеларниот приказ продолжува се до целосното исцрпување на листата на проекти и активности кои се 
реализираат во извештајната година каде носител е Центарот за развој на планскиот регион  

 

8. Извештај за финансиското работење на Центарот за развој на 
планскиот регион 

  
(Во овој дел се дава наративно резиме на Извештајот за финансиското работење, со 
презентирање на клучните финансиски показатели, во обем од најмногу половина 
страница.)  

 

     Центарот за развој на Скопски Плански Регион ,ул.Димитрие Чуповски бр.13, 

представувано од раководителот Љупчо Кец Мицковски ,2021 година ја заврши со 

остварен вишок на прихотите во износ од 33,878,836,00 ден. 

 

Вкупните приходи на Центарот за развој на Скопски Плански Регион за 2021 година 

изнесуваат 54,229,500,00 денари и тоа  

 

1,Пренесен вишок на приходите од предходна годинна (31,12,2020) во износ од 

17,795,749,00 ден , 

 

2,Приходи од општините за тековно работење на Центарот во износ 2,679,885,00 

денари , 

 

3,Приходи од Министерство за локална самоупраа за тековно работење на 

Центарот во износ 1,235,000,00 ден 

 

4,Приходи од БРР за проекти за 2021 година во износ -24,326,908,00 ден  

 

-Проект -Мапирање на патека во село Кучково износ -4,688,956,00 ден  

-Проект-Изградба на дневен центар износ-6,695,170,00 ден  

-Проект-Реконструкција на дел од ул.Александар Урдаревски износ-9,807,282,00 ден  

-Проект-Подршка на образовните програми износ-3,135,500,00 ден. 

 

5,Приходи од општините за кофинансирање на проекти износ -3,672,920,00 ден 

 



 
 

 

 

-Општина Сопиште за Проект-Изградба на културен дом во село Сопиште-560,394,00 

ден 

 

-Општина Зелениково за Проект-Изградба на пешачка патека од село Орешани до село 

Таор -517,381,00 ден  

 

-Општина Кисела вода за Проект-Реконструкција на пристапен пат Аџево -2,595,145,00 

ден , 

        

6,Приходи од Агенција за финансиска подршка за проекти -3,113,116,00 ден за  

 

- Проект-Изградба на културен дом во село Сопиште-3.113.116.00  ден 

 

7.Приходи од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопнасто за 

проекти  во  износ -873,495,00 ден за  

 

Проект-Тампонирање на пристапен пат с.Орман и с.Никиштани во износ -873,495,00 

ден. 

 

8,Приходи од Бизнис центарот за плата на кординатор во износ 532.427.00 ден. 

Вкупните расходи на Центарот за развој на Скопски Плански Регион за 2021 година 

изнесуваат 20,350,664,00 денари и тоа 

 

1,Бруто плати и надоместоци во ккупен износ -4,498,851,00 ден  

2,Патни и дневни расходи -109,442,00 ден 

3,Кумунални услуги , греење, комуникација , транспорт -228,042,00 ден  

4,Материјали и ситен инвентар -75,972,00 ден  

5,Поправки и тековно одржување -95,385,00 ден  

6,Договорни услуги -1,176,484,00 ден  

-Изнајмување на канцелариски простор -741,702,00 ден  

-Осигурување на вработени -247 

-Преедувачи-55,524,00 ден  

-Други здравствени услуги 4,500,00 ден  

-Други образовни услуги 50,005,00 ден 



 
 

 

 

-Други договорни услуги  324,506,00 ден  

7,Други тековни расходи -185,538,00 ден  

8,Купување на опрема -30,250,00 ден 

9,Капитални расходи за реализација на проекти -13,950,700,00 ден 

 

-Проект-Изработка на техничка документација за водоснабдување во Арачиново -

2,503,647,00 ден  

 

-Проект-Реконструкција на пристапен пат Аџево -2,595,145,00 ден  

 

-Проект - Изградба на пешачка патека од село Орешани до село  Таор -5,178,210,00    

ден  

 

-Проект-Изградба на културен дом во село Сопиште-3,673,698,00 ден 

 

-Центарот за разој на Скопски Плански Регион 2021 година ја заврши со Вкупни 

побарувања од  45.855.594.00 ден и тоа  

 

1,Побарување од општинте за тековно работење -2.852.314.00ден  

2,Побарување од општините за проекти –5.243.495.00 ден.  

3,Побарување од БРР за проекти -15,335,262,00ѝ ден  

4,Побарување од Агенцијата за финансиска подршка за проекти -22,424,523,00 ден  

 

Вкупните обврски на Центарот за развој на Скопски Плански Регион за 2021 година 

изнесуваат 1,442,994,00 

 

-Фактура Хидро Енерго Инзинеринг на износ -505,353,00 ден  за Проект - Изработка на 

техничка документација за водоснабдување во Арачиново 

 

-Фактура Филип Инжинеринг-873,495,00 ден за Проект- Тампонирање на пристапен пат 

с.Орман и с.Никиштани (веќе исплатена во 2022 година  05,01,2022) 

 

Останатите обврски се однесуваат за плата за вработени за месец 12/2021 година во 

износ од 372,905,00 ден(  веќе реализирано плаќање во 2022 година -17,01,2022) 



 
 

 

 

 

Во склопот на Центарот за развој на Скопски плански регион во 2021 година се работеа 

два проекта  

 

Во делот на бизнис центарот -Проект -Одржлив инклузивен рамномерен 

регионален развој 1 фаза , проект кој е завршен . 

 

Вкупните приходи на проектот изнесуваат -3.484.311,00 ден  

 

1Пренесен вишок на приходи од претходна година (31.12.2020) во износ 1.414.787,00 

ден, 

 

2.Приходи од  Министерство за локална самоуправа за тековно работење за плата на 

кординатор во износ -416.666,00 ден, 

3.Приходи  од  Министерство за локална самоуправа за 2021 година за проекти во износ 

од 1.652.858,00 ден  

 

-Приходи за Проект -Програма за Скопски Плански Регион 2021-2026  во износ 70.980,00 

ден  

-Приходи за Проект- Еко иновативни зони за почист воздух во износ 1.013.820,00 ден , 

-Приходи за Проект -Ваучерска програма во износ 492.086,00 ден , 

 

-Прходи за награда за иноативен проект во износ 75.972,00 ден,  

 

Вкупните расходи на проектот изнесуваат -3,484,311,00  ден. 

 

1.Патни и дневни расходи ( патување во земјата)  -28.272,00 ден  

2.Договорни услуги -1.113.773,00 ден 

 

-За проект -Програма за Скопски Плански Регион 2021-2026 

-Преведувачи во износ 70.980,00 ден , 

 

- Проект -Бизнис центар повеќе активности -47.490,00 ден , 

- Проект -Еко иновативни зони за почист воздух-171.960,00 ден, 



 
 

 

 

- Проект- Програма за Скопски Плански Регион 2020-2024- 299.000,00 ден,  

- Проект- Ваучерска програма -386.643,00 ден  

- Проект -Апликација за мапирање на креативни индустрии -90.000,00 ден, 

-  Договорни услуги (обука на вработени во ЦРСПР)  -47.700,00 ден, 

3. Други оперативни расходи-(плата за кординатор)  -543.334,00 ден, 

4.Расходи за проектни активности -1.798.932,00 ден  

 

-Проект - Еко иновативни зони за почист воздух-1.548.160,00 ден, 

- Направен поврат на средства кон Министерството за локална самоуправа по проекти 

во вкупна вредност 250.772,00 ден , 

 

Проект-Повеќе корисници од програмата ЕРАЗМУС + 

 

Вкупните приходи за проектот   изнесуваат   2.221.103,00 ден се по договор со 

Националната агенција за европски образони програми. 

 

Вкупните расходи  во износ од 2,149,055,00 се однесуваат за проекти активности. 

-Патни и дневни расходи -2.010.653,00 ден, 

-Материјали и ситен инвентар -75.891.00 ден, 

-Договорни услуги -5.463,00 ден, 

-Други тековни расходи -57,048,00 ден  

 

Пренесен вишок за наредна година изнесува со салдо (31.12.2021) - 72,048,00 ден. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Целосниот Извештај за финансиското работење, кој претставува составен дел од 
Годишниот извештај, согласно член 32 став 2 од Законот за рамномерен регионален 
развој, се приложува како Анекс на крајот на овој Годишен извештај.)   

9. Организација и раководење 

(Овој дел содржи кус приказ на организациската структура и на расположивите човечки 
ресурси на Центарот за развој на планскиот регион. Потребно е да се наведе вкупниот 
број на ангажиран персонал во текот на извештајната година, структурата на 
ангажираниот персонал, квалификациите, и типот на работниот ангажман (договор на 
неопределено време, договор на определено време, договорен ангажман врзан за 
реализација на одреден проект). 

Во овој дел се дава и кус приказ на реализираните генерички и специјализирани обуки 
на персоналот на Центарот. 

Во овој дел се адресираат и ограничувањата кои произлегуваат од финансиските, 
кадровските и другите ресурси, а кои влијаат врз реализацијата на Програмата. Тука 
треба да се илустрира евентуалната потреба од дополнителни ресурси во функција на 
реализација на Програмата.  

Исто така, во овој дел се дава и кус синтетизиран приказ на работата на Советот за 
развој на планскиот регион преку бројот и главните содржини на одржаните седници, 
како и на други неформални облици на активности.)  

 

     Центарот за развој на Скопски плански регион брои 8 (осум) вработени лица со 

договор на неопределено работно време и тоа: 

- Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион 
- еден Раководител на одделение за нормативно-правни и финансиски пеашања и 

други стручно административни и општи работи 
- еден Раководител на одделение за стратешки, развојни и стручно технички 

прашања 
- двјца вработени на позиција Координатор за регионален развој 
- еден вработен на позиција Советник за административно-технички работи 
- еден Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор 
- едедн Координатор за туризам, спорт, култура и други општествени дејности. 

 

Вработените во центарот ги имаат квалификации: 



 
 

 

 

Дипломски студии (инжињер агроном) и посдипломски студии економски науки, Љупчо 

Кец Мицковски 

Дипломски и посдипломски студии по економски науки, Ирина Тростјанска 

Дипломски и посдипломски студии по менаџмент на човечки ресурси, Викторија 

Митрикеска 

Дипломоски и посдипломски студии по менаџмент на човечки ресурси, Сирма Илијоска 

Трифуновска 

Дипломски студии – преведувач албански јазик, Озан Адемовски 

Дипломоски студии – инжињер- хорт и култура, Розета Арсовска 

Дипломски студии по правни науки, Даниела Андоновска 

Дипломски студии по општа и компаративна книжевност, Регина Икономовска 

Квалификациите на вработените се со стекнато високо образование и дел магистерски 

студии. 

Во 2021 година вработените во центарот присуствуваа на повеќе обуки и семинари: 

 Обука „Адаптација на климатските промени“ 10-15.02.2021 
 Министерство за економија 02-09.03.2021  
 Обука -Кинески семинар -загадување на воздухот  22.03.- 02.04.2021 
 Обука на тема: Jавно приватно партнерство на вработени во јавна 

администрација 02-11.03.2021 
 Обука климатски промени -Вода и Отпад 08.04.2021 
 УНДП Општинско корисна работа контакти со општините  11-17.05.2021 
 Обука -Ублажување на климатски промени (Зелен климатски фонд) 25.05.2021 
 Подобрување на комуникациски вештини  јуни 2021-Охрид 
 Обука -Зелен климатски фонд, 09.06.2021 
 Обука- Развој на вештини за градење на тимот во остварување на 

организаторска одржливост  20,21.09.2021(ЦРСПР) Зоран, Велес 
 Инфо ден за  повик за прекугранична Р.Србија- РСМакедонија ИПА 2 31.10.2021 
 Обука за управување со проектен циклус, УНДП Скопје, проект ReLOaD2 15.-

24.11.2021  
 Обука за проектот ИПА 2 „Транспарентност и отчетност на јавната 

администрациија“     
 Обука за инфорамции од јавен карактер и регистрирање на страната за ИЈК    
 Обука за БЈН  е-пазар    
 Обука за циркуларно менаџирање на човечки ресурси – circular HRM, Винарија 

Попова Кула , Демир Капија       
 Обуката за операционализирање на софтверскиот систем www.sirera.mk, „Систем 

за координација при планирање, спроведување, следење и проценка на 
политиката за рамномерен регионален развој“ 

 Едномесечната обука на тема: GENERAL MANAGEMENT FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT AND PLANING (201902184- J001), реализирана од Јапонската 
Агенција за Меѓународна соработка – JICA. - Декември 2021. 

 Обука на тема : Маркетинг и Менаџмент на креативни индустрии 
 Обука на тема : Заштита на Авторски права  

 

Центарот за развој на Скопски плански регион ги врши следните работи: 

- Изготвува предлог-програмата за развој на планскиот регион; 

http://www.sirera.mk/


 
 

 

 

- Изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на 
планскиот регион; 

- Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со 
специфични развојни потреби; 

- Координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за развој 
на планскиот регион и ги реализира проектите за развој на планскиот регион; 

- Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата 
на Програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со 
регионалниот развој; 

- Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при 
подготовката на нивните програми за развој; 

- Обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и други заинтересирани 
страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој; 

- Поттикнување меѓу-општинската соработка во рамките на планскиот развој; 
- Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, 

финансирани од фондовите на Европската унија и други меѓународни извори; 
- Врши промоција на развојните можности на планскиот регион и 
- Врши стручни и административно-технички работи за потребите на советот за 

развој на планскиот регион. 
 

Советот за развој на Скопскиот плански регион го сочинуваат градоначалниците на 

единиците на локалната самоуправа во состав на Скопскиот регион и Градот Скопје 

и ги врши следните функции: 

- Ги организира и координира активностите за следење и оценување на 
спроведувањето на планските документи за регионален развој; 

- Донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од 
Советот за рамномерен регионален развој; 

- Донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за разој на 
планскиот регион; 

- Утврдува годишна листа на предлог-проекти за равој на планскиот регион; 
- Доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на 

подрачјата со специфични развојни потреби во рамки на  планскиот регион, 
согласно со критериумите од членот 7 на овој закон; 

- Обезбедува координација на активностите на единиците на локалната 
самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките 
на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој; 

- Иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е 
неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од 
приватниот и граѓанскиот сектор; 

- Ја промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз  основа на 
заедничките интереси; 

- Врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон; 
- Советот за развој на планскиот регион усвојува годишен извештај за спроведување 

на Програмата за развој на планскиот регион. 
 

Во 2021 година одржани се вкупно 6 седници на Совет за развој на Скопски плански 

регион. 

 

 

 



 
 

 

 

10. Предлози и сугестии до клучните чинители на политиката на 
рамномерен регионален развој 

(Во овој дел се презентираат конкретни предлози и сугестии за подобрување и 
унапредување на реализацијата на Програмата за регионален развој. Предлозите и 
сугестиите произлегуваат од искуствата на Центрите во подготовката на апликациите и 
апликациските критериуми, реализацијата на проектните активности и евалуацијата на 
проектите и се однесуваат на подобрување и унапредување на работата во дадените 
процеси. Пополнувањето на сите долу наведени полиња е задолжително.) 

Предлози и сугестии до Советот за рамномерен регионален развој  

 

      

- Целосна влученост на Центрите во донесувањето на одлуките за ефикасност во 
реализацијата на проектите. 

 

 

Предлози и сугестии до Министерството за локална самоуправа  

 

      

- Рамномерно распоредување на средствата на Центрите соодветно на реалната 
нивна состојба. 

 

 

Предлози и сугестии до Бирото за регионален развој  

 

      

- Одржување на добрата комуникација и соработка. 
 

Предлози и сугестии до линиските министерства во однос на реализацијата на 
одделните ресорни Програми  

 

      

- Побрз и полесен пристап до информации потребни за аплицирање во 
соодветните програми и повици од институциите. 

- Пристап на центрите во аплицирање со проекти до линиските министерства со 
вклучен буџет за менаџирање. 

 

 

   

Предлози и сугестии до Советите на Општините од планскиот регион     



 
 

 

 

      

- Флексибилна и ажурна комуникација во донесувањето на одлуки со цел 
подобрување на рамномерниот развој. 

 

 

 

Покрај претходно наведеното, наративниот дел може да содржи и дополнителни 
податоци за кои изготвувачот ќе најде дека е целисходно да бидат презентирани. 

 

II. ТАБЕЛАРЕН ДЕЛ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ  

Табеларниот дел на Годишниот извештај задолжително ги содржи следниве табеларни 
прикази:     

A. Табеларен приказ на реализацијата на проектите и активностите во функција 
на реализација на Програмата за развој на планскиот регион, каде носител е 
Центарот за развој на планскиот регион.  

(Тука влегуваат сите проекти, независно од изворите на финансирање и програмите, 
каде носител е Центарот за развој на планскиот регион: од Програмата за 
регионален развој на МЛС и БРР; од буџетите на Општините од регионот; 
Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на 
земјоделството и руралниот развој на МЗШВ; Програмата за финансиска поддршка 
на руралниот развој на АФПЗРР; Програмата на АППРСМ; Програмите на ЕУ; 
Програмите за прекугранична соработка со соседните држави; Програмите од 
меѓународните извори на финансирање.) 

B. Табеларен приказ за реализацијата на сите проекти во извештајната година во 
функција на реализација на Програмата за развој на планскиот регион.  

(Тука влегуваат сите проекти за јавни инвестиции во регионот, било да се буџетски 

или вонбуџетски, односно, покрај проектите на линиските министерства и на 

општините, тука се и проектите на јавните претпријатија, фондовите и 

акционерските друштва со доминантна државна сопственост. Податоците за овој 

табеларен приказ Центрите ги црпат од непосреден увид и контакти со наведените 

чинители, како и од Електронскиот систем за координација на планирањето, 

спроведувањето, следењето и оценувањето на политиката за поттикнување на 

рамномерен регионален развој.)  

C. Табеларен приказ за реализацијата на сите приватни инвестиции во планскиот 
регион во извештајната година.  

(Податоците за овој табеларен приказ Центрите ги црпат од непосреден увид и 

контакти со деловната заедница од планскиот регион, од регионалните стопански 

комори, како и од активностите на сопствените Бизнис центри.)  



 
 

 

 

D. Табеларен приказ на бројот и содржината на реализирани активности за 
обезбедување транспарентност во реализацијата на Програмата за развој на 
планскиот регион во извештајната година.  

(Податоците за овој табеларен приказ Центрите ги црпат од своето непосредно 

управување со проектите каде се тие носители во реализација на Програмата за 

развој на планскиот регион.)  

 

Покрај претходно наведеното, табеларниот дел може да содржи и дополнителни 
табеларни прикази за кои изготвувачот ќе најде дека е целисходно да бидат 
презентирани. 

Наведените табеларни прикази треба да бидат презентирани на следниов начин: 



 
 

 

 

 
А. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 2021-2026 ГОДИНА, КАДЕ НОСИТЕЛ Е ЦЕНТАРОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 

 

(Табелата се прилагодува согласно бројот на дефинираните стратегиски цели, бројот на дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, бројот на дефинираните мерки во рамките на секој од дефинираните приоритети и бројот на проектни активности 

во рамките на секоја од дефинираните мерки, согласно утврденото во Програмата за развој на планскиот регион 2021-2026 година) 
 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ КАДЕ НОСИТЕЛ Е ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 
 

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1    Подобрена атрактивност и конкурентност на регионот преку потикнување и развој на МСП, носечките индустрии 

и развој на модерна инфраструктура 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ 

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 1.1   
Зголемување на соработката помеѓу домашни и странски фирми 

 

1.1.1 

Формирање на база 
на податоци за 

потребите на бизнис 
секторот  

 
 
 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста  

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
изворите на 

финансирање 

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
Програмата 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 
 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

 
....тука наведи ги 
сите партнери во 

имплементацијата 
на проектот 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 

на корисникот 

....тука наведи го 
индикаторот за 

мерење на 
успешноста на 
мерката / секој 

поединечен проект 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста  

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
изворите на 

финансирање 

 

....тука наведи го 

целосниот назив на 

Програмата 

 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 
 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

 
....тука наведи ги 
сите партнери во 

имплементацијата 
на проектот 

 

....тука наведи го 

целосниот назив 

на корисникот 

 

....тука наведи го 

индикаторот за 

мерење на 

успешноста на 

мерката / секој 

поединечен проект 



 
 

 

 

1.1.2 
Формирање на 

кластери  

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста  

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на изворите на 
финансирање 

 

....тука наведи го 

целосниот назив  

на Програмата 

 

 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 
 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

....тука наведи ги 
сите партнери во 

имплементацијата 
на проектот 

 

 

....тука наведи го 

целосниот назив 

на корисникот 

 

....тука наведи го 
индикаторот за 

мерење на 
успешноста на 
мерката/секој 

поединечен проект 

1.1.3 
Промовирање на 
соработка помеѓу 

фирмите во регионот 

        

 

1.1.4  

        

1.1.5  

        

Приоритет 1.2  Усогласување на понудата и побарувачката на труд 

1.2.1 
Истражување на 

потребите на пазарот 
на труд 

   

 

    

1.2.2 

Реализација на програми 

за квалификација, 

преквалификација и 

доусовршување 

 

   

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.3  

   

 

    



 
 

 

 

1.2.4  

   

 

    

1.2.5  

   

 

    

Приоритет 1.3  Развој на МСП 

1.3.1 
Олеснување на 

условите за бизнис на 
МСП  

 
       

1.3.2 

Поддршка за 
отворање и работење 

на science based 
business центри 

    

    

1.3.3 
Размена на искуства и 

знаење (know how) 
        

1.3.4 
Зголемување на 
човечки капитал  

       

1.3.5 Стимулирање на МСП  
       

1.3.6 
Подобрен пристап до 

финансии  
       

Приоритет 1.4  Подобрување на транспортот и развој на транспортната и комуникациската инфраструктура 



 
 

 

 

1.4.1 

Подобрување и развој 
на транспортната 
инфраструктура 

 

       

1.4.2 
Подобрување на  

мобилноста  

       

1.4.3 Е-владеење  

       

1.4.4   

       

1.4.5   

       

Приоритет 1.5  Рурален и земјоделски развој 

1.5.1 

Подобрување и развој 
на инфраструктурата 
за земјоделството и 
општествено 
социјален живот во 
руралните средини 

Тампонирање на 
пристапен пат до 
обработливи површини 
помеѓу село Орман и село 
Никиштани во должина од 
2000 м 

МЗШВ Апликација за 
ЈАВЕН ПОВИК 
на 
Министерство 
за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанств
о, за 

1.858.500,00 873.495,00 / Жителите на 
месното 
население 
с.Орман и 
с.Никиштани, 
општина 
Ѓорче Петров 

-Намалување на 
стапката на ризик 
од сиромаштија 
-Зголемен број на 
млади лица 
вклучени во 
обработка  на 
земјоделските 
површини 



 
 

 

 

користење на 
средства за 
реализација 
на Програмата 
за капитални 
субвенции за 
развој на 
планските 
региони во 
областа на 
земјоделствот
о и руралниот 
развој. 

- Намалување на 
стапката на 
невработеност 

1.5.2 

Промоција на 
здружена соработка за 
развој на индустријата 
и институциите во 
руралните  средини 

 

       

1.5.3   

       

1.5.4   

       

1.5.5   

       

Приоритет 1.6  Подрачја со специфични развојни потреби 
 
Мерка 1.6.1 Основна инфраструктура  
 



 
 

 

 

Приоритет 1.7 Регионална компонента за просторно планирање   
 
Мерка 1.7.1 Изработка и донесување на просторни и урбанистички планови во Скопскиот плански регион 
 
Мерка 1.7.2 Зголемени капацитетите на Центарот за подобрување на просторни и урбанистички планови   

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2  Развиен човечки капитал кој одговара на потребите на пазарот на труд, обезбеден повисок степен на 

родова еднаквост и подобрена здравствена и социјална заштита    
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 2.1  Зголемување и подобрување на училишната инфраструктура 

2.1.1 

Реконструкција на 
образовни 

институции/објекти 

 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста  

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на изворите на 
финансирање 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на Програмата 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 

 

 
....тука наведи ги 
реализираните 
средства за 
спроведување на 
секој поединечен 
проект и активност 

 
....тука наведи ги сите 

партнери во 
имплементацијата на 

проектот 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 

на корисникот 

....тука наведи го 
индикаторот за 

мерење на 
успешноста на 
мерката/секој 

поединечен проект 

2.1.2 
Поддршка за 

подготовка на проекти 
 

       

2.1.3   
       

 
2.1.4 

  

       

Приоритет 2.2  Зголемување на капацитетите во образовниот сектор 



 
 

 

 

2.2.1 

Подобрување на 
комуникацијата помеѓу 

образовните 
институции и 

приватниот сектор 

Поттикнување на 
претприемништвото со 
подобрени вештини 
преку иновативно учење 

Националната 
агенција за 
европски 
образовни 
програми и 
мобилност 

КА1 - Мобилност 
за учење на 
индивидуи 
KA102 - 
мобилност на 
ученици и 
вработени за 
стручно 
образование и 
обука 

2.776.235,07 2.149.055,00 СГГУГС Здравко 
Цветковски 
АСУЦ Боро 
Петрушевски 
СУГС Браќа 
Миладиновци, Скопје 
Виталис, Гут Велиц- 
Лајпциг, Германија 

Центар за развој 
на Скопски 
плански регион 

Реализирана 
мобилност за 
практична обука со 
18 ученици и 3 
наставници во  
Виталис, Гут Велиц- 
Лајпциг, Германија 
-Добиени стручни 
компетенции од 
стручната обука за 
градинарство 4 
ученици, 
автомеханичари 7 
ученици и градежни 
техничари 7 
- 18 ученици се 
здобиле со вештини 
за претприемништво 
- 1 прирачник за 
претприемништво 

2.2.2 
Поддршка и 

стимулирање на 
талентирани деца 

 

       

2.2.3   

       

2.2.4   

       

Приоритет 2.3  Зголемување и подобрување на здраствената и социјалната заштита 

2.3.1 

Подобрување на 
условите за престој во 

образовните 
институции за лица со 

посебни потреби 

 

       



 
 

 

 

2.3.2 
Поддршка за 

отворање градинки и 
домови за стари лица 

 

       

2.3.3 

Подобрување на 
условите за 

маргинализирани и 
други ранливи групи 

на граѓани 

 

       

2.3.4 

Унапредување на 
здравствената 

заштита и 
достапноста на 

здравствените услуги 
во планските региони 

 

       

Приоритет 2.4 Обезбедување повисок степен на родова еднаквост во планските региони 
 

Мерка 2.4.1 Идентификација на родовите прашања и нивната примена во процесот на социјална заштита и социјална работа 
 
Мерка 2.4.2 Воспоставување на јасни механизми за соработка и размена на информации помеѓу општините, центрите за социјална работа и граѓанскиот сектор 
 
Мерка 2.4.3 Подобрување на засолништа/ центри за жртви на родово  насилство 

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3  Подобрен квалитет на Животната средина во Скопскиот регион 

 
 

МЕРКА 
 

ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  
 

ФИНАНСИСКИ       
ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
ПАРТНЕРИ ВО 
ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈАТА  

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 3.1  Комунална инфраструктура 

3.1.1 

 
Развој на системите 
за водоснабдување 

 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста  

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на изворите на 
финансирање 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на Програмата 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 

 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

 
....тука наведи ги сите 

партнери во 
имплементацијата на 

проектот 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 

на корисникот 

....тука наведи го 
индикаторот за 

мерење на 
успешноста на 
мерката/секој 

поединечен проект 



 
 

 

 

3.1.2 

Подобрување на 
системите за 
одведување и 

прочистување на 
отпадните води и 

развој на системи за 
одведување на 

атмосферските води 

Подготовка на техничка 
документација (основен 
проект со ревизија) за 

водоснабдување  

БРР, Општина 
Арачиново 

Програма за 
рамномерен 
регионален 

развој за 2019 
година 

3.100.000,00 3.009.000,00 ЦРСПР Општина 
Арачиново 

Изработена 
техничка 
документација 
(основен 
проект со 
ревизија) за 
водоснабдува
ње 

3.1.3 
Регионално 

управувањето со 
отпад 

 

       

Приоритет 3.2 Климатски промени и заштита на воздухот 

3.2.1 
Намалување на 
загадувањето на 

воздухот 
 

       

3.2.2 
Одржливо користење 

на енергија 
 

       

3.2.3 
Гасоводна 

дистрибутивна мрежа 
 

       

Приоритет 3.3 
Заштита на природата и биодиверзитет 

3.3.1 

Заштита на 
природата, 

воспоставени 
заштитни подрачја и 
воспоставување на 

нови зелени површини 

 

       



 
 

 

 

3.3.2 
Потикнување на 

заштита на 
биодиверзитетот 

 

       

3.3.3 
Заштита на водните 
ресурси и почвата  

       

Приоритет 3.4 
Спроведување на мерките за ублажување и адаптација кон климатските промени дефинирани во усвоени стратешки документи за клима 

3.4.1 

Подготовка на проекти 
за ублажување и 
адаптација кон 

климатските промени 
дефинирани во 

усвоени стратешки 
документи за клима и 
национално и локално 

ниво 

 

       

3.4.2 

Подготовка на 
стратегии за 

климатски промени во 
општините во 

регионот 

 

       

3.4.3 

Подготовка на 
планови за 

управување со други 
ризици 

 

       

Приоритет 3.5 
Санирање на трите идентификувани жешки точки и последиците од индустриско загадување во СПР 

3.5.1 

Подготовка на проекти 
за ремедијација на 

локалитети на 
идентификувани 

жешки точки во СПР 
и-или учество во 

започнати проекти 

 

       



 
 

 

 

3.5.2 

Спроведување на 
иновативни решенија 
за минимазирање на 

количините на 
загадувачки материи 

вом почвата во 
околината на 

идентификуваните 
жешки точки ( 
соработка со 

академски институции 
и приватен сектор ) 

 

       

3.5.3 

Активно учество на 
општините и СПР при 

донесување на 
правните акти за 
контаминирани 

подрачја 

 

       

СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 4  Одржливo користење на природното и културното наследство, во функција на туризмот 
 

 
Приоритет 4.1 

Зајакнување на капацитетите и партнерствата во функција на искористување на природното и културното наследство со цел развој на туризмот 

4.1.1 

Зајакнување на 
човечките ресурси во 
туризмот, подигање 

на јавната свест, 
градење и 

зајакнување на 
капацитетите на 

локално ниво 

 

       

4.1.2 
Воведување на 

интегриран систем за 
евиденција на туристи 

 

       

4.1.3 
Стимулирање на 

појава на кластер на 
туризам 

 

       



 
 

 

 

4.1.4 
Активна примена на 

јавно – приватно 
партнерство 

 

       

4.1.5 

Развој на туризмот во 
Скопскиот Плански 

Регион во функција на 
менаџирање со 

туристичката 
дестинација 

 

       

Приоритет 4.2 
Подобрување на туристичката инфраструктура 

4.2.1 

Изготвување на 
урбанистичко – 

планска 
документација 

 

       

4.2.2 

Обезбедување на 
туристичка 

инфраструктура, 
пешачки и 

велосипедски патеки 
до туристчки 

локалитети и опрема 
до туристичките 

атракции 

Изградба на Дом на 
култура во н.м Сопиште 
 
 
 
Изградба Плоштад 
Јустинијан I 

Агенција за 
финансиска 
поддршка во 

земјоделствот
о и руралниот 

развој 

Програмата за 
финансиска 
поддршка на 

руралниот 
развој за 2018 

година 

7.693.696,00 7.693.696,00 Нема партнери, 
носител на 

проектот е ЦРСПР 

Сопиште Инвестицијата 
во објект и 
опрема за 
домови за деца 
и млади, 
домови на 
култура во 
населени 
места во 
рурални 
средини ќе ја 
користат сите 
жители на 
општина 
Сопиште 5325 
(официјален 
податок од 
2002)и 
жителите на 
Град Скопје 



 
 

 

 

4.2.3 

Подобрување на 
сигнализација и 

визуализација на 
туристички атракции 

 

       

4.2.4 

Користење на 
инвестициски 
фондови за 

ревитализација, 
конзервација и 

заштита на 
природното и 

културното 
наследство 

 
 

       

Приоритет 4.3 
Дизајнирање на препознатлива регионална туристичка понуда 

4.3.1 

Поддршка на 
туристичките 
оператори за 

дизајнирање на 
регионална 

туристичка понуда во 
која ќе бидат вклучени 

повеќе видови на 
туризам 

 

       

4.3.2 

Развој на 
гастрономска понуда 
со потенцирање на 

македонската 
традиција 

 

       

4.3.3 

Промоција на 
природното и 

културното 
наследство 

 

       

   

       



 
 

 

 

 

 

 
 
 

В. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН 2021-2026 ГОДИНА 

 

(Табелата се прилагодува согласно бројот на дефинираните стратегиски цели, бројот на дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, бројот на дефинираните мерки во рамките на секој од дефинираните приоритети и бројот на проектни активности 

во рамките на секоја од дефинираните мерки, согласно утврденото во Програмата за развој на планскиот регион 2021-2026 година) 
 

Продолжете со табелата се до целосното исцрпување на дефинираните стратегиски цели, дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, дефинираните мерки во рамките на секој од дефинираните приоритети и реализираните проектни активности во 

рамките на секоја од дефинираните мерки, согласно утврденото во Програмата за развој на планскиот регион 2021-2026 година 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА  

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 1 

 
 

МЕРКА 
 

ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ 
 

ФИНАНСИСКИ       
ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
НОСИТЕЛ 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 1.1 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 1.1. 

1.1.1 

....тука наведи го 
целосниот назив на 

Мерката 1.1.1 
 
 
 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на изворите на 
финансирање 

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
Програмата 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 
 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
носителот на 

проектот 

 
....тука наведи го 
целосниот назив 

на корисникот 

....тука наведи го 
индикаторот за 

мерење на 
успешноста на 
мерката/секој 

поединечен проект 



 
 

 

 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Проектот / Активноста  

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на изворите на 
финансирање 

 

....тука наведи го 

целосниот назив на 

Програмата 

 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 
 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

 
....тука наведи го 

целосниот назив на  
носителот на 

проектот  

 

....тука наведи го 

целосниот назив 

на корисникот 

 

....тука наведи го 

индикаторот за 

мерење на 

успешноста на 

мерката/секој 

поединечен проект 

1.1.2 

....тука наведи го 
целосниот назив на 

Мерката 1.1.2 
 

 
 

....тука наведи го целосниот 
назив  

на Активноста / Проектот   

 
....тука наведи го 
целосниот назив 
на изворите на 
финансирање 

 

....тука наведи го 

целосниот назив  на 

Програмата 

 

 

 
....тука наведи ја 

вкупната 
вредност на 

проектот 
 
 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 
секој поединечен 

проект и активност 

 
....тука наведи го 

целосниот назив на  
носителот на 

проектот  

 

....тука наведи го 

целосниот назив 

на корисникот 

 

....тука наведи го 
индикаторот за 

мерење на 
успешноста на 
мерката/секој 

поединечен проект 

1.1.3  

        

 

1.1.4  

        

1.1.5          

Приоритет 1.2 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 1.2 

1.2.1  

   

 

    

1.2.2  

   

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.2.3  

   

 

    

1.2.4  

   

 

    

1.2.5  

   

 

    

Приоритет 1.3 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 1.3 

1.3.1   
       

1.3.2  
    

    

1.3.3 
         

1.3.4 
 

 
       

1.3.5   
       

Приоритет 1.4 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 1.4 



 
 

 

 

1.4.1 

 

 

       

1.4.2   

       

1.4.3   

       

1.4.4   

       

1.4.5   

       

Приоритет 1.5 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 1.5 

1.5.1   

       

1.5.2   

       



 
 

 

 

1.5.3   

       

1.5.4   

       

1.5.5   

       

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 2 

 
 

МЕРКА 
 

ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ  
 

ФИНАНСИСКИ       
ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
НОСИТЕЛ 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 2.1 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 2.1 

2.1.1   
       

2.1.2   
       

2.1.3   
       



 
 

 

 

 
2.1.4 

  

       

Приоритет 2.2 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 2.2 

2.2.1   

       

2.2.2   

       

2.2.3   

       

2.2.4   

       

Приоритет 2.3 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 2.3 

2.3.1   

       



 
 

 

 

 

2.3.2   

       

2.3.3   

       

СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 3 
 

 
МЕРКА 

 
ПРОЕКТ / АКТИВНОСТ 

 
ФИНАНСИСКИ       

ИЗВОРИ 

              

ПРОГРАМА 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ    

НА ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

 
РЕАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА 

 
НОСИТЕЛ 

 
КОРИСНИК 

 
ИНДИКАТОР/И 

Приоритет 3.1 ....тука наведи го целосниот назив на Приоритетот 3.1 

3.1.1   

       

3.1.2   

       

3.1.3   

       

Продолжете со табелата се до целосното исцрпување на дефинираните стратегиски цели, дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, дефинираните мерки во рамките на секој од дефинираните приоритети и реализираните проектни активности во 

рамките на секоја од дефинираните мерки, согласно утврденото во Програмата за развој на планскиот регион 2021-2026 година 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
С. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН ВО ИЗВЕШТАЈНАТА 
ГОДИНА  

 

(Табелата се прилагодува согласно бројот на дефинираните стратегиски цели, бројот на дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели и бројот на приватни инвестициски проекти во рамките на секој од дефинираните приоритети) 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА  

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 1 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
 

ПРОЕКТ 
 

ФИНАНСИСКИ       
ИЗВОРИ 

 

ВКУПНА 
ВРЕДНОСТ НА 

ПРОЕКТОТ         
(во денари) 

РЕАЛИЗИРАНИ 
СРЕДСТВА 

 
НОСИТЕЛ 

 
ИНДИКАТОР/И 

        

1.1 

....тука наведи го 
целосниот назив 
на Приоритетот 1.1 

 
 
 

....тука наведи го целосниот назив  
на Проектот 

....тука наведи го 
целосниот назив на 

изворите на 
финансирање 

....тука наведи ја 
вкупната вредност 

на проектот 
 

....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 

проектот 

....тука наведи го целосниот 
назив на носителот на 

проектот 

....тука наведи го индикаторот за 
мерење на успешноста на проектот 



 
 

 

 

 
 

....тука наведи го целосниот назив  
на Проектот 

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
изворите на 

финансирање 

 
....тука наведи ја 

вкупната вредност 
на проектот 

 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 

проектот 

 
....тука наведи го целосниот 

назив на  носителот на 
проектот  

 

....тука наведи го индикаторот за 

мерење на успешноста на проектот 

1.2 

....тука наведи го 
целосниот назив 

на Приоритетот 1.2 
 

 
 

....тука наведи го целосниот назив  
на Проектот   

 
....тука наведи го 

целосниот назив на 
изворите на 

финансирање 

 
....тука наведи ја 

вкупната вредност 
на проектот 

 

 

 

 
....тука наведи ги 
реализираните 

средства за 
спроведување на 

проектот 

 
....тука наведи го целосниот 

назив на  носителот на 
проектот  

 

 

 
....тука наведи го индикаторот за 

мерење на успешноста на проектот 

1.3  

      

 

1.4  
      

1.5  

      

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 2 

 

2.1  

   

 

  



 
 

 

 

2.2  

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.3  

   

 

  

2.4  

   

 

  

2.5  

   

 

  

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 3   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 3 

 

3.1   
     

3.2  
    

  

3.3 
       



 
 

 

 

3.4 
 

 
     

3.5   
     

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 4   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 4 

 

4.1 

 

 

     

4.2   

     

4.3   

     

4.4   

     

4.5   

     

 
СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 5   .....тука ......... наведи го целосниот назив на стратегиската цел 5 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1   

     

5.2   

     

5.3   

     

5.4   

     

5.5   

     

Продолжете со табелата се до целосното исцрпување на дефинираните стратегиски цели, дефинираните приоритети во рамките на секоја 
од стратегиските цели, и реализираните приватни инвестициски проекти во рамките на секој од дефинираните приоритети. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА 
ГОДИНА  
 

 

БРОЈ И СОДРЖИНА НА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА  

 
 

МЕСЕЦ 

 
СООПШТЕНИЈА                 

ЗА ЈАВНОСТ 

 
ПРЕС    

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
ОБЈАВИ НА                           
МЕДИУМИТЕ 

ИЗЈАВИ ЗА                
МЕДИУМИТЕ 

 
ГОСТУВАЊА НА 

МЕДИУМИТЕ 

 
ОБЈАВИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 

 

Facebook Instagram Twitter YouTube 

 1.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

1.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

1.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

1.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

1.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

1. “Изградба 
на пешачка 
патека од 
пругата на 
с.Орешани и 
с.Таор до 
граница со 
с.Ржаничино, 
Општина 
Петровец” 
 
2.Настан: 
Занаетчиска 

   



 
 

 

 

комора на 
Куманово и 
Здружението 
на занаетчии 
ракотворци -" 
ЗУР Арти 
Крафт" 
 
3.Промовира
ње на 
Швајцарската 
амбасадорка 
со интервју за 
Фокус: Она 
што една 
општина не 
може сама да 
го направи, 
може да се 
постигне на 
ниво на 
регион 
 

јануари 
 
 
 

         

февруари 
 

     4.Посета/Сре
дба на 
Регионална 
занаетчиска 
комора 
Куманово 
 
5.Инфо 
средба 
(покана) 
Министерство 
за економија 
на РСМ и 
Проектот на 
УСАИД за 
развој на 
деловниот 
екосистем 
 

   



 
 

 

 

6.Презентациј
а за услови на 
аплицирање 
(настан) Фонд 
за иновации и 
технолошки 
развој и 
Бизнис 
Центар за 
МСП при 
ЦРСПР 
 
7.Работна 
посета  во 
Приштина на 
Раководител 
на ЦРСПР 
  

 

март 

      

8."Еко 

иновативни 

зони за 

почист 

воздух", 

финансиран 

од 

Швајцарска 

агенција за 

развој 

соработка и 

Министерство 

за локална 

самоуправа 

на 

Р.С.Македони

ја 

9.Повик  од 

страна на 

Фондот за 

иновации и 

технолошки 

развој за  

Кoфинансира

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ни грантови 

за 

технолошки 

развој за 

забрзан 

економски 

раст 

10.Честитка 

до женската 

популација 

која ја следи 

фб страната 

11.XXII 

(двaесет и 

втората) 

седница на 

Советот за 

развој на 

Скопски 

плански 

регион 

април 

     12.Меморанд

ум за 

соработка на 

ЦРСПР со 

партнерите 

од Р.Косово, 

Општина 

Мамуша и 

Junior 

Chamber 

International –

Prizren 

13.Покана за 

обука тема: 

"Маркетинг и 

продажба за 

МСП - 

Традиционал

ен вс. 

   



 
 

 

 

Модерен 

пристап " 

14. Потпишан 

Договор со 

Град Скопје 

за 

реализација 

на проект 

"Изведба и 

поставување 

на парк за 

детска 

моторика" на 

парк шума 

Водно. 

15. Промоција 

на 

Амбасадата 

на Швајцарија 

16. ЈАВЕН 

ПОВИК - 

БИРО ЗА 

РЕГИОНАЛЕ

Н РАЗВОЈ 

17. XXIII 

(двaесет и 

третатта) 

седница  на 

Советот за 

развој на 

Скопски 

плански 

регион 

мај 

     18. Честитка 
за празникот 
Велигден 
 
19.Честитка 
за празникот 
Рамазан 
Бајрам 

   



 
 

 

 

 
20.Фондот за 
иновации и 
технолошки 
развој и 
Бизнис 
Центарот за 
МСП при 
ЦРСПР 
покана за 
настан 
 
21.Присуство 
на ЦРСПР на 
промоција на 
проектот 
"Национална 
платформа за 
женско 
претприемни
штво" 
 
22.Информац
ија во врска 
со јавниот 
повикот  на 
Фондот за 
иновации и 
технолошки 
развој за 
инструментот 
“Кофинансира
ни грантови 
за 
новоосновани 
трговски 
друштва 
старт-ап и 
спин-оф 

 
јуни 

 
 

     23.XXIV 
(двaесет и 
четвртта) 
седница по 
ред на 
Советот за 
развој на 
Скопски 

   



 
 

 

 

плански 
регион 
 
 

 
јули 

     24. 
Информација 
во врска со 
јавниот 
повикот  на 
Фондот за 
иновации и 
технолошки 
развој за 
инструментот 
“Кофинансир
ани грантови 
за 
новоосновани 
трговски 
друштва 
старт-ап и 
спин-оф 
 
25.Честитка 
за празникот  
 
26. 
Потшишувањ
е на договори 
со планските 
региони по 
Програмата 
за Капитални 

субвенции    -
Министрерств
ото за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанст
во 
 
27.Присуство 
на 
Рководител 
на 
конференција 
под наслов 
„Активности 

   



 
 

 

 

за заштита на 
животната 
средина 
преку 
подобрување 
на отпадните 
води и 
канализацион
иот систем“  
имплементир
ана од ИПА 
Програмата 
за 
прекуграничн
а соработка 
Р. Косово и 
Р.С. 
Македонија. 

август 

     28. Честитка 
за празникот 
Илинден 
 
29. 
Информација 
во врска со 
јавниот 
повикот  на 
Фондот за 
иновации и 
технолошки 
развој за 
инструментот 
“Кофинансир
ани грантови 
за 
новоосновани 
трговски 
друштва 
старт-ап и 
спин-оф 
 
30. 
Информација 
во врска со 
јавниот 
повикот  на 
Фондот за 
иновации и 

   



 
 

 

 

технолошки 
развој за 
инструментот 
“Кофинансир
ани грантови 
за 
новоосновани 
трговски 
друштва 
старт-ап и 
спин-оф 

септември 

  На 04.10. 2021 
Посетата во 
Турција е 
публикувана во  
весникот 
„Телеграф“ Измир, 
насловот е 
"Göçmen şehri 
Çiğli'nin makedon 
konukları" – превод 
„Македонските 
гости во градот на 
иселениците, 
Чигли“ 

  31. 
Предавање 
на завршен 
проект 
,,Изработка 
на техничка 
документациј
а (основен 
проект со 
ревизија) за 
водоснабдува
ње “  
 
32. Честитка 
за 30 години 
независност 
 
33. 
"Поттикнувањ
е на 
претприемни
штво со 
подобрени 
вештини 
преку 
иновативно 
учење "-
ЕРAЗМУС+ 
КА102 
Мобилност за 
учење и 
индивидуи 
 
34.Доделува
ње  награда 
за успешно 
реализиранио

   



 
 

 

 

т проект "Еко 
иновативни 
зони за 
почист 
воздух" во 
рамките на 
иновативната 
компонента 
на   проектот 
"Одржлив 
инклузивен 
рамномерен 
регионален 
развој" 
 
35. Работна 
средба со 
раководитело
т на ЦРСПР , 
Претседатело
т на 
Занаетчискат
а Комора на 
Р. С. 
Македонија и 
Градоначалн
икот на Град 
Скопје 
 
36. Посета 

на 
Меѓународен 
саем на 
органски и 
традиционалн
и производи 
„Органска 
трпеза“ во 
организација 
на Комората 
на органски 
производи 
КОП и 
здружението 
„Живот“  



 
 

 

 

октомври 

     Гостување во 
МРТВ, по повод 
посетата на Турција 
во состав на 
делегација и 
промоцијата на 
културното 
наследство на 
филмски фестивал, 
тема Промоција на 
културно 
наследство 

37.Дводневна 
обука за 
вработените 
во ЦРСПР на 
тема: ‘’Развој 
и вештини за 
градење на 
тимот во 
остварување 
на 
организациск
ата  
оддржливост’’ 
 
38.Честитка 
за 11 
Октомври  
 
39.Службена 
посета на 
ЦРСПР во 
Турција. 
 
40. Службена 
посета на 
ЦРСПР во 
Турција. 

   

ноември 

  
 

   Гостување во тв 
Сител, на тема 
Промоција на 
културно 
наследство во 
утринска програма „ 
Ја сакам 
Македонија“ 
 
 Гостување во тв 
Сонце, на тема 
туризам, култура, 
филмски 
дестинации преку 
аудиовизуелни 
содржини, 

 

41.ЦРСПР со 
учество на 

Конференциј

ата на тема: 
''Туризмот низ 
објектив'' 
 
42.ЦРСПР со 
учество на 
Конференција 
на тема: 
,,Климатски 
промени’’  во 
рамките на 
проектот 
“Зајакнување 
на 
институциона
лните и 
технички 
капацитети за 

   



 
 

 

 

 
 
 

подобрување 
на 
транспарентн
оста за 
климатски 
промени„ 
 
43.ЦРСПР во 
делегација на 
Занаетчиска 
комора во 
посета на 
Општина 
Селџук, 
Измир - 
Турција  
 
44.Започнува
ње на 
реализација 
на 
проектот“Там
понирање на 
пристапен пат 
до 
обработливи 
површини 
помеѓу 
с.Орман и 
с.Никиштани, 
Општина 
Ѓорче Петров, 
со должина 
од 2000м “ 
 
45.Честитка 
за 13 
ноември 
 
46.ЦРСПР 
дел од првиот 
"Самит на 
Националнат
а платформа 
за женско 
претприемни
штво" 
организиран 



 
 

 

 

од" 
Здружение на 
Бизнис жени", 
"Сојуз на 
стопанските 
комори на 
Македонија", 
"Федерација 
на фармери" 
и "МИР 
Фондација" со 
покровителст
во на 
Министерство 
за економија 
и Европската 
Унија. 
 
47.Службено 
патување и 
отпочнување 
на прокетот 
"Поттикнувањ
е на 
претприемни
штво со 
подобрени 
вештини 
преку 
иновативно 
учење" 
 
48.ЦРСПР 
дел од обука 
за 
управување 
со проектен 
циклус.во 
организација 
на УНДП, 
преку 
проектот 
ReLOaD2 
 
49. Проект 
"Поттикнувањ
е на 
претприемни



 
 

 

 

штво со 
подобрени 
вештини 
преку 
иновативно 
учење" 
 
50. ЦРСПР 
дел од обука 
за 
управување 
со проектен 
циклус.во 
организација 
на УНДП, 
преку 
проектот 
ReLOaD2 
 
51. Проект 
"Поттикнувањ
е на 
претприемни
штво со 
подобрени 
вештини 
преку 
иновативно 
учење" 
 

декември 

 Од 04.12.2021  до 
12.12. 2021 
Конференција 
организирана од 
ОХО и Град Скопје  
ЦРСПР НА ЈАВНА 
ТРИБИНА ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ОХО И ГРАД 
СКОПЈЕ НА ТЕМА 
„ТУРИЗАМ НИЗ 
ОБЈЕКТИВ“  
 

Публикации:  
https://www.fakultet
i.mk/news/1612202
1/proglaseni-10-
pobednichki-vo-
izborot-zhena-na-
godinata-2021  
https://nezavisen.m
k/koi-se-zheni-na-
godinata-2021/ 
 

  52. 
Конститутивн
а Седница на 
Совет за 
развој на 
Скопски 
плански 
регион. 
 
53. 
Конститутивн
а Седница на 
Совет за 
социјална 
заштита на 
Скопски 
плански 
регион. 

   

https://nezavisen.mk/koi-se-zheni-na-godinata-2021/
https://nezavisen.mk/koi-se-zheni-na-godinata-2021/
https://nezavisen.mk/koi-se-zheni-na-godinata-2021/


 
 

 

 

16. 12. 2021, 
Промоција на 
културата и на 
центарот преку 
присуство на 
претставници на 
ЦРСПР на 
промотивен настан 
„Жени на годината“ 
на кој 
Координаторот за 
туризам, спорт, 
култураи др. 
општествени 
дејности од 
ЦРСПР, Регина 
Икономовска е 
прогласена за  
„Жена на годината  
со придонес во 
културата во 2021“. 
Во обраќањето при 
примањето на 
наградата 
промовиран е 
ЦРСПР. 
 

 
54. Проект 
"Поттикнувањ
е на 
претприемни
штво со 
подобрени 
вештини 
преку 
иновативно 
учење" 
 
55.ЦРСПР 
дел од фокус 
групата на 
тема:„Oбновл
иви извори на 
енергија“. 
 
56.ЦРСПР со 
присуство на 
Конференција 
на тема 
„Превенција 
или реакција: 
улогата на 
општините 
при 
намалување 
на ризици од 
несреќи и 
катастрофи“ 
 
57.ЦРСПР 
дек од 
обуката на 
електронскит
е портали 
спроведена 
од страна на 
Агенцијата за 
заштита на 
правото на 
пристап до 
информации 
од јавен 
карактер. 
 



 
 

 

 

58.ЦРСПР со 
присуство на 
завршниот 
настан од 
проектот кој 
има за цел 
зајакнување 
на 
капацитетите 
и создавање 
на 
функционале
н систем за 
следење на 
работењето 
на јавните 
институции, 
општините и 
телата и 
органите за 
донесување 
одлуки за 
транспарентн
оста на 
процедурите, 
усогласување
то на 
законите и 
квалитетот на 
процесите на 
учество на 
јавноста во 
врска со 
спроведувањ
ето на 
Архуската 
Конвенција, 
финансиран 
од Мисијата 
на ОБСЕ во 
Скопје 
 

59.Едномесеч

на обука на 
тема: 
GENERAL 
MANAGEMEN
T FOR 



 
 

 

 

REGIONAL 
DEVELOPME
NT AND 
PLANING 
(201902184- 
J001), 
реализирана 
од Јапонската 
Агенција за 
Меѓународна 
соработка – 
JICA, на која 
како 
пртиципиент 
од Р.С. 
Македонија 
присуствуваш
е 
раководитело
т на ЦРСПР 
 
60.ЦРСПР 
дел од 
манифестациј
ата  "Жена на 
годината за 
2021" за 
достигнување 
во културата 
и промоција 
на културното 
наследство 
 
61.ЦРСПР со 
присуство на 
отворање на 
Годишната 
конференција 
за 
децентрализа
ција и 
локално 
управување 
 
62.II (втрора) 
седница на 
Совет на 
ЦРСПР  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс 

 

Извештај за финансиското работење на Центарот за развој на планскиот регион 

  
Тука се приложува интегралниот Извештај за финансиското работење, кој претставува составен дел од Годишниот извештај, согласно 
член 32 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој.   
 
 

 

ДЕЛ 2:  ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

ВО 2021 ГОДИНА                                                              

   

 
Основа за изработка на финансискиот извештај се:  

 

 
  Завршната сметка на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2021 год. и 



 
  Завршните сметки за 2021 год. за слените проекти: 



 

 „Формирање на бизнис центар - Проект – Одржлив инклузивен рамномерен 

регионален развој 1 фаза


вкупно 
 

 
 

7 
 
4 
 

 
 

 
 

62 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  Проект – Поттикнување на претприемништво со подобрени вештини преку 
иновативно учење 



Р.бр    
Износ  

(во денари) 

  
  

  
ПРИХОДИ 

1 Пренесен вишок на приходи од претходни години (31.12.2020) 17,795,749.00 

2 Приходи од Општините за тековно работење на Центарот  2,679,885.00 

3 Приходи од Мин. за локална самоуправа за тековно работење 1,235,000.00 

4 Приходи од БРР за проекти 2021 24,326,908.00 

5 Приходи од општини за кофинансирање на проекти  3,672,920.00 

6 Приходи од Агенција за финансиска подршка за проекти  3,113,116.00 

7 Приходи од Министерство за земјоделство ,шумарство и водостопанство за проекти 873,495.00 

8 Приходи од бизнис центарот за плата на кординатор  532,427.00 

  Вкупно приходи 54,229,500.00 

      

  РАСХОДИ    

1 Бруто плати и други надоместоци 4,498,851.00 

2 Нето плата и надоместоци 4,337,272.00 

3 Други надоместоци 161,579.00 

4 Патни и дневни расходи  109,442.00 

5 Патување во земјата  59,820.00 

6 Патување во странство  49,622.00 

7 Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт 228,042.00 

8 Поштенски услуги 4,707.00 

9 Телефонија и телефакс 90,564.00 

10 Транспортни услуги 132,771.00 



 
 

 

 

11 Материјали и ситен инвентар 75,972.00 

12 Канцелариски материјали 17,243.00 

13 Списанија ,весници и други изданија за користење од страна на вработените  12,000.00 

14 Материјали за АОП 1,850.00 

15 Прехрамбени продукти и пијалоци  42,786.00 

16 Други административни материјали 2,093.00 

17 Поправки и тековно одржување 95,385.00 

18 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема 95,385.00 

19 Договорни услуги 1,176,484.00 

20 Изнајмување на канцелариски простор 741,702.00 

21 Осигурување на бработени 247.00 

22 Преведувачи 55,524.00 

23 Други здравствени услуги  4,500.00 

24 Други образовни услуги 50,005.00 

25 Други договорни услуги  324,506.00 

26 Други тековни расходи 185,538.00 

27 Расходи за репрезентација 86,457.00 

28 Семинари и конференции 31,942.00 

29 Објавување на огласи 58,666.00 

30  Други оперативни расходи 8,473.00 

31 Купување на опрема 30,250.00 

32 Капитални расходи за реализација на проекти  13,950,700.00 

  Вкупно расходи 20,350,664.00 

      

  Пренесено вишок за наредна година салдо на 31.12. 2021            ВКУПНО 
  

33,878,836.00 



 
 

 

 

   

 

ПОДСМЕТКА НА ПРОЕКТ: Формирање на бизнис центар Проект – Одржлив инклузивен 
рамномерен регионален развој 1 фаза  

   

Р.бр. ПРИХОДИ ИЗНОС 

1 Пренесен вишок на приход од претходна година (31,12,2020) 1,414,787.00 

2 Приходи од Мин. за локална самопр. за 2021 за тековно работење 416,666.00 

3 Приходи од Мин. за локална самопр. за 2021 за проекти 1,652,858.00 

      

4 ВКУПНО 3,484,311.00 

      

1 Патни и дневни расходи  28,272.00 

2 Патување во земјата  28,272.00 

3 Договорни услуги  1,113,773.00 

4 Преведувачи 70,980.00 

5 Други договорни услуги  1,042,793.00 

6 Други оперативни расходи  543,334.00 

7 Расходи за проектни активности  1,798,932.00 

8 Вкупно  3,484,311.00 

  Пренесен вишок за наредна година салдо 31,12,2021 година 0.00 

   

 ИНФОРМАЦИЈА  ЗА ПРОЕКТ ПОВЕЌЕ КОРИСНИЦИ ОД ПРОГРАМАТА  ЕРАЗМУС + –   

Р.бр. ПРИХОДИ ИЗНОС 

1 Пренесен вишок на приход од претходна година (31,12,2020) 0.00 



 
 

 

 

2 Приходи од Национална агенција за европски образовни програми 2,221,103.00 

      

3 ВКУПНО 2,221,103.00 

      

1 Патни и дневни расходи  2,010,653.00 

2 Патување во странство -дневници 20,185.00 

3 Патување во странство -патни расходи 297,479.00 

4 Патување во странство-сместување  1,692,989.00 

5 Материјали и ситен инвентар  75,891.00 

6 Канцелариски материјали  27,414.00 

7 Униформи  32,960.00 

8 Средства за одржување на хигиена  15,517.00 

9 Договорни услуги  5,463.00 

10 Превозни услуги  3,783.00 

11 Услуги за копирање  1,680.00 

12 Други тековни расходи  57,048.00 

13 Расходи за репрезентација  55,563.00 

14 Семинари и конференции 1,485.00 

      

  ВКУПНО 2,149,055.00 

  Пренесен вишок за наредна година салдо 31,12,2021 година 72,048.00 

   
 
 


