ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ
ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2014 ГОДИНА

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2010-2014 за 2014 година

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопски плански регион 2010-2014 година
го опфаќа периодот јануари-декември 2014 година.
Центарот за развој на Скопски плански регион во координација со 17 (седумнаесет) единици на локалната
самоуправа и Градот Скопје во состав на регионот,реализираше активности во 2014 година согласно
утврдените приоритети во едногодишниот акциониот план за 2014 година.
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2010 - 2014 за
2014 година, опфаќа активности поврзани со реализација на проекти од регионален карактер од страна на
општините во Скопскиот плански регион како и Центарот за развој на Скопски плански регион преку
Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за
регионален развој, проекти финансирани од фондовите на Европската Унија и други донатори, како и
буџетите на општините
Годишниот извештај, опфаќа и проекти од областа на Регионалниот развој кои се финансираат преку други
линиски министерства на Р.Македонија, а кои се совпаѓаат со стратешките цели на Програмата за развој на
Скопскиот плански регион 2010-2014, како и проекти реализирани од други заинтересирани страни/чинители,
во кои Центарот се јавува како партнер или за истите има добиено информација за нивно спроведување .

Визија за регионален развој на Скопскиот плански регион
Скопскиот регион е модерено, урбанизирано место за живеење со
современа инфраструктура и поставени високи стандарди за живот.
Во својата грижа за идните генерации, Скопскиот регион е место на
здрава и заштитена животна средина каде жителите се целосно
здравствено и социјално згрижени.
Во Скопскиот регион грижата за човечкиот капитал и програмите за
квалитетно и адекватна професионална работна квалификација на
работната сила се примати за идниот развој.

Преглед на имплементација на Програмата на Скопски плански регион во текот на 2014 година, даден по стратешки
области и конретни цели:

I: Инфраструктура-транспортна, комунална, енергетска

СЦ1: Современа транспортна, комунална и енергетска инфраструктура со целосна заштита на
животната средина
СЦ 1: КЦ 1:Осовременување на постојаната патна инфраструктура
Главни приоритети за остварување на првата среднорочна цел се:

1.1.2. Осовременување на постојните локални патишта(Програма):
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Реконструкција на локален пат од клучка - Стопански Двор до општина Сарај, с.Свиларе.
Реконструиран локален пат во должина од 0+560,00до 0+827,80 (0,463м) .



Изработка на проектна документација за реконструкција на ,, локален пат Александар Урадревски
- Рудници Бањани КОЦКА". Изработена проекна документација.

1.1.3. Подобрување на хоризонтална и вертикална сигнализација (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Воведување на центар за управување и контрола на сообраќајот во Скопје. Изградени 90 системи
за автоматско управување на сообраќајот на семафоризирани раскрсници во Скопје.

1.1.4. Градење на нови локални патишта(Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Фаза 1: Изработка на техничка документација - (основен проект) за изградба на локален пат ул.
Александар Урдаревски “ B”(Новопроектирани и собирни улици 14 и15). Изработена техничка
документација.

1.1.5. Изградба на пешачки и велосипедски патеки (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


.Фаза 1: Изработка на техничка документација за пешачка и велосипедска патека на левата и
десната страна на р. Вардар од Железен мост – Нерези до Железнички мост –Сарај. Изработена
техничка документација.

1.1.6. Изградба на приклучоци за заобиколницата (пристапни и паралелни патишта) (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Техничка документација за изградба на заобиколен пат од Стариот пат Скопје-Тетово до РЦ Матка.
Изработена техничка дикументација.
СЦ 1: КЦ 4: Реконструкција, модернизација и проширување на системите за водоснабдување,
за одведување на пречистување на отпадните и атмосферските води



Поставување на подземни контејнери. Во 2014 во општините Кисела Вода, Аеродром и Гази Баба
поставени се вкупно 9 (по 3 во секоја општина), каде Град Скопје, општините и ЈП Комунална хигиена
се носители на проектот



Замена на метални контејнери со пластични во боја контејнери за селекција на отпад. Во 2014 година
уште 500 зелени и 300 жолти. Проектот продолжува и во следните години.
СЦ 1: КЦ 6:Искористување на природното богатство

1.6.1. Изработка на студии за оптимално користење на природното богатство на регионот за
економски цели (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа Изработена студија
IV:Економија –МСП, Индустрија, Иновации

Главни приоритети за остварување на четвртата среднорочна цел се:
СЦ 4:Зголемување на нивото на економската развиеност на регионот преку потикнување и развој
на МСП, носечките идустрии и искористрување на конкурентните предности на регионот,
СЦ 4: КЦ 1:Потикнување и развој на микро, мали и средни претпријатија

4.1.6. Изработка на Стратегија за развој на МСП на ниво на регион (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Поврзување и проширување на Стратегијата за развој на МСП за град Скопје со Програмата за
развој на СПР

V:Човечки капитал-едукација, доживотно учење, здравство, социјална заштита
Главни приоритети за остварување на петата среднорочна цел се:

СЦ 5:Поголемо искористување на човечките потенцијали и обезбедување на соодвенти
здравствени и социјални услови во регионот,

СЦ 5:КЦ 6: Искористување на човечкиот потенцијал во регионалниот развој
5.6.18. Поттикнување на јавно-приватните партнерства за преземање иницијативи важни за
развојот на регионот (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:
Заеднички развој на напредни виртуелни решенија за поголема пристапност на јавните услуги во
Југоисточна Европа.Проектот се реализира со уште 9 земји од Европа, од Транснационалната
Програма на ЕУ.Проектот се однесува за формирање на транснационална организациска
структура за подршка на заедничко прекугранично/меѓурегионално давање на дигиталните јавни
услуги и ИТ ресурси во Југоисточна Европа.

VII:Туризам – Искористување на природните и културно-историските ресурси во
регионот
Главни приоритети за остварување на седмата среднорочна цел се:

СЦ 7:Оптимално користење на природното и културно-историското наследство во
функција на развој на туризмот


СЦ 7: КЦ 1:Збогатување на туристичката понуда преку содржинско подобрување на
туристичките атракции и развој на туристичка инфраструктура

7.1.4. Организирање на конкретни манифестации за промоција (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Пролетен базар на домашни ракотворби. Во рамките на отворени „Денови на занаетчиство“ се
одржува манифестацијата „Пролетниот базар на ракотворби“ проследен со презентација од најстари
до најсовремени занаети и нивното значење за квалитетот на граѓаните.Традиционална
манифестација која се одржува секоја година.



Месец на трговијата (Град Скопје). Манифестација која ја организира Град Скопје со цел
прогласување на најдобри трговски објекти на Град Скопје за 2014год. Традиционална манифестација
која се одржува секоја година.



Најдобар угостителски објект меѓу најдобрите (Град Скопје). За реализација на овој проект се избрани
50 ресторани и 50 гостилници на територијата на градот Скопје, а локалите ги оценуваат 300
посетители, таканаречени независни и објективни тајни купувачи. Традиционална манифестација која
се одржува секоја година.

7.1.6. Промоција на традиционални манифестации ( Скопско културно лето, Скопје фест, jazz
фестивал..)(Програма)


Фестивал на виното – Виноскоп. Традиционална манифестација се одржува секоја година.



Гурмански викенд со пиво во Скопје – ПИВОЛЕНД. Под покровителство на Град Скопје се
организираше петтиот гурмански викенд со пиво „Пиволенд 2014“ кој е во траење од пет фестивалски
дена, проследени со дегустација на разни видови пиво. Традиционална манифестација се одржува
секоја година.



Интернационална тортијада (Град Скопје). Традиционална манифестација се одржува секоја год.



Фестивал на органска храна.Традиционална манифестација се одржува секоја год.



Појадок на мост. Има за цел граѓаните да се дружат на еден несекојдневен начин на Камениот мост.
Традиционална манифестација се одржува секоја год.



Баскерфест 2014. Најголемиот интернационален уличен настан насловен како ,,Баскерфест" која се
организира низ улиците на Скопје.Oва е традиционална манифестација која по девети пат годинава се
одржа во Скопје.Учествуваа улични артисти од над 50 земји од светот

7.1.16. Градење на нова,осовременување на постојаната инфраструктура за безбеден и брз
пристап до туристичките дестинации (Програма)
Од оваа програма во 2014 година се реализирани следниве проекти/активности:


Изработка на студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата
Катлановски предел. Изработена студија



Уредување и одбележување на пешачка патека на планината Водно од Милениумски Крст
(поставување на патоказни табли и туристичка мапа). Поставени се патоказни тебли и туристички
мапи.

ИЗГОТВИЛ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

