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Врз основа на членовите 22 став 2, 30 став 1 алинеја 6 и 65 од Законот за рамномерен 

регионален развој (Службен весник на Република Северна Македонија бр.24/2021 и 

174/21), Центарот за развој на Полошкиот плански регион подготви, а Советот за развој 

на Источен плански регион го усвои следниот: 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ                                                                                                       

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ 

РЕГИОН 2021-2026 ЗА 2021 ГОДИНА 

 

РЕЗИМЕ  

Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Полошки плански 

регион 2021-2026 година го опфаќа периодот јануари - декември 2021 година.  

Во координација со 9 (девет) единици на локалната самоуправа во состав на регионот, 

Центарот за развој на Полошкиот плански регион реализираше активности согласно 

утврдените среднорочни цели и приоритети во Програмата и Годишниот Акционен план.  

Во овој извештај се опфатени  проектите финансирани од националниот буџет преку 

Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална 

самоуправа и Бирото за регионален развој, проекти финансирани од националниот 

буџет преку Програмите на линиските министерства, АФПЗРР, проекти финансирани од 

ИНТЕРРЕГ ИПА - Програма за прекугранична соработка со Р.Албанија и Р.Косово 

(2014-2021), Швајцарската Агенција за развој и соработка – (SDC), Швајцарската 

конфедерација, УНДП и останати донатори. 

Во извештајот, се опфатени и проекти реализирани од други чинители во регионот, во 

кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и проекти за кои Центарот 

има обезбедено директно податоци или податоци преку општините. 

 

Визијата за регионалниот развој на Полошкиот плански регион упатува на 

крајната цел што треба да се постигне: 

“Полошкиот регион е туристички атрактивна дестинација со современа 

инфраструктура, со чиста и здрава животна средина, со висок квалитет на живеење 

во мултикултурна средина и добра социјална инклузија, можности за вработување 

на младите и иновативни технологии достапни за сите.” 

 

 

 



 
 

 

 

I. НАРАТИВЕН ДЕЛ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

1. Листа на реализирани проекти и активности  
 

Среднорочни цели, главни приоритети и мерки за реализирање на поставената 

визија: 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1. ПОТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОJ  ПРЕКУ 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ; 

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

✔ Приоритет 1.1. Поддршка на претприемништвото, конкурентноста, 
иновативноста на ММСП 

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки:  

Мерка 1.1.1. Континуиран поттик и развој на претприемништвото, конкурентноста 
и иновативноста на Микро, Мали и Средни Претпријатија во Полошкиот регион 
Од оваа мерка во 2021 година е реализирана: 

- Спроведување на пилот мерка од Регионалната стратегија за иновации  
- Донација од СДЦ за спроведување на активности преку Бизнис Центарот 
- Power partnership for polog (Силно партнерство за полог) 
- Менторски услуги за почетни и постојни бизниси 
- ЕУ Проект „Поддршка на социјални претпријатија“ 
- Консултански услуги за изработка на бизнис плановиИвестициони програми за 

МСП 
- Обука за женско претпримеништво 
- Проект „Нордиска поддршка за напредокот во Македонија“ 

 

Мерка 1.1.2. Развој и понуда на услуги за нефинасиска и финансиска поддршка за 
ММСП 
Од оваа мерка во 2021 година е реализирана: 

- „САМОВРАБОТУВАЊЕ - 2021“ 
- ВАУЧЕРСКА ПРОГРАМА ЗА 2021 (Ваучерската програма за совети/ 

консултански  услуги нуди субвенции во форма на консултантсво/советодавство 
на индивидуални претприемачи и на постоечките бизниси којшто сакаат да 
имплементираат нови бизнис идеи.) 

- „ИНФО ПУЛТ“ услуги за информирање, советување и консултации на почетни и 
постојни бизнис 

 

Мерка 1.1.3. Поддршка на економскиот развој преку поттикнување/ привлекување 
на домашни и странски инвестиции 

Од оваа мерка во 2021 година е реализирана: 

- Техничка помош при палицирање за ИПАРД 
 

✔  Приоритет 1.2. Поддршка на руралниот туризам, руралниот развој и 
одржливо и конкурентно земјоделство во Полошкиот регион 



 
 

 

 

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки: 

Мерка 1.2.1. Развој на руралните средини заснован на рурален туризам и 

конкурентно земјоделство  

Од оваа мерка во 2021 година е реализирана: 

 

- ФРЕТ-СТИК ИПА -Зајакнување на животна средина и рурален туризам преку 
Туристички информативни Центри 

- Воспоставување на Регионален Систем за  Менаџирање со информации од 
туризам во рамки на проектот „Зајакнување на алтернативниот туризам во 
руралните подрачја на Полог 

- Воспоставување на Ситуациски кризен центар со систем за набљудување и рано 
предупредување во рамки на проектот „Зајакнување на алтернативниот туризам 
во руралните подрачја на Полог 

 

✔ Приоритет 1.3. Подобрување на соработка  на институции/ 
организации за поддршка на ММСП 

Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки: 

Мерка 1.3.1. Подобрување на меѓусебната соработка на клучните заинтересирани 
страни за поддршка ММСП (ЦРППР, Центрите/Агенциите за поддршка на ММСП, 
Стопанските комори, ЛЕР канцеларии, технолошки парк на СЕЕУ, НВО и др.) 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Дигитализација на работата на Советот за развој на ППР 
- Кариерен центар за готвење (социјална инклузија на руралните жени и млади) 

 

✔ Приоритет 1.4. Подобрување на квалитетот на животот на населението 
преку инвестиции во  патната, комуналната и енергетската инфраструктура  
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки: 

 

Мерка 1.4.1 Изградба на нова и подобрување на постоечката патна, комунална и 

енергетска инфраструктура 

 

 Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

 

- Изработка на урбанистички планови за населени места во рурални средини 
(ИПАРД мерка 322) 

- Креирање на платформа за Регионален Географски Информационен Систем, за 
сите општини од ППР 

- Пробивање и изградба на алтернативен пат од магистрала Гостивар - Кичево до 
депонија Русино, Општина Гостивар 

- Паркови за социјална инклузија во Полошкиот регион 
- План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ)-Sustainable Urban Mobility Plan-

(SUMP)“ 



 
 

 

 

- Изработка на Идеен проект за кружен тек кај крстосницата со регионалниот пат 
Р29279 (кон Вруток) до  крстосницата со Р1202 (кон Маврови Анови) 

- Подобрување на пристап до обработливи земјоделски површини во полошкиот 
регион 

- Реконструкција на општински пат за с. Сретково 
- Изградба на локален пат во с. Теарце од административна зграда 
- Изградба на канализација во с. Теарце 
- Изграден полси пат с. Пршовце кон Глоѓи 
- Изградба на тротуар во с.Одри 
- Ажурирање на пректна документација за канализација за Пршовце и Глоѓи 
- Изградба на систем за наводнување во с.Теарце 
- Изработка на проект за нов  резервоар за  вода за пиење за с. Теарце 
- Изработка на проект за филтер станица за вода за пиење за Пршовце и Глоѓи 
- Изградба на локален пат 102 Слатино 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, 

РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ, ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА 

СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН; 

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

✔ Приоритет 2.1 Континуирано подобрување на условите и 

квалитетот на образованието и развој на човечки капацитети 

Oстварувањето на овој приоритет се реализираше преку 
следниве мерки: 

 

Мерка 2.1.1. Подобрување на условите во основните и средните училишта    

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Програма за намалување на аерозагадувањето за 2021-енергетска ефикасност  
"Дервиш Цара"-Палчиште 

- Реконструкција на училишен објект "Абдил Фрашери"-Раковец 2021 
- Програма за намалување на аерозагадувањето за 2020 енергетска ефикасност  

"Абдил Фрашери Раковец 
- Програма за намалување на аерозагадувањето за 2020 - зелени површини 

Сабедин Бајрами-Камјан 
- Програма за намалување на аерозагадувањето-енергетска ефикасност 2020 

"Лириа" Жеровјане 
- Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието-2019 
- Програмата за намалување на аерозагадувањето 2020 -зелени површини "Сами 

Фрашери"-Пирок 
- Програма за намалување на аерозагадувањето 2020 "Дервиш Цара" Палчиште 
- Изградба на тоалетни протории во ПООУ  “ЕЌрем Чабеј“ -Непроштено 
- Реконструкција на објект на ООУ “Фаик Коница“ – Доброште 
- Израдба на училишна спортска сала во с. Слатино 

 
 
Мерка 2.1.2.  Подобрување на условите во Високото Образование 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- „нема реализирани активности“ 
 



 
 

 

 

Мерка 2.1.3. Подобрување на квалитетот на формалното и неформалното 

образование 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- „нема реализирани активности“ 
 

✔ Приоритет 2.2 Подигнување на степенот на социјален развој 

Oстварувањето на овој приоритет се реализираше преку 
следниве мерки: 

Мерка 2.2.1. Понуда на подобри услуги и услови за деца од предшколска возраст 

и стари лица 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Проект за помош на стари лица во домашни услови 
- Изградба на детска градинка Пршовце-Теарце 

 

Мерка 2.2.2. Понуда на поквалитетни услови за живот на лица со посебни потреби 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Дневен Центар за деца со посебни потреби -Калник 
 

Мерка 2.2.3. Подобрување на условите и искористеноста на активните мерки за 

вработување и социјалната помош 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Општинска Корисна Работа- "Ние се грижиме за вас" 
 

✔ Приоритет 2.3 Одржлив развој на спортско-рекреативните 

центри во регионот преку валоризација на природните и 
културните вредности,  

Oстварувањето на овој приоритет се реализираше преку 
следниве мерки: 

 

Мерка 2.3.1 Подобрување на условите за развој на спортско-рекреативни 

активности 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Реконструкција на спортското игралиште во Основното училиште Александар 
Здравковски-Јегуновце 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  И 

ПРИРОДАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН; 

Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 



 
 

 

 

 

✔ Приоритет  3.1 Развој  на регионален интегриран пристап во процесот 
на управување на отпад 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки: 

 

Мерка 3.1.1. Воспоставување на регионален интегриран пристап во  управување 

со отпадот и подобрување на постојното управување со отпадот  

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани:   

- Оградување на земјиште м.в Депонија Русино 
- Интервентни мерки за подобрување на состојбата со депонијата Русино во рамки 

на Проект за подобрување на управувањето со цврст отпад во Полошкиот регион 
(SWMP Project) I-Прва фаза 

- Кампања за подигање на јавната свест во во рамки на Проект за подобрување 
на управувањето со цврст отпад во Полошкиот регион (SWMP Project) I-Прва 
фаза 

- Пилот проект за рециклирање и поддршка на неформален сектор 
- Основање на регионален Центар за справување со кучиња скитници 
- Селекција и рециклирање на отпад во Полошкиот регион 
- Чистење на диви депонии (оградување на контејнери) 

 

✔ Приоритет 3.2. Заштита и унапредување на природните ресурси 
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве 

мерки: 

Мерка 3.2.1. Континуирано следење и подобрување на состојбата со животната 

средина во регионот 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- Санирање на дива депонија с.Пршовце вон населено место 
 

Мерка 3.2.2. Заштита на биолошката разновидност 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани: 

- „нема реализирани активности“ 
 

Мерка 3.2.3.  Заштита на вода, воздух и почва од загадување 

Од оваа мерка во 2021 година се реализирани 

- Проект за уредување на речно корито Бистрица- Теарце 
 

Мерка 3.2.4. Ублажување на негативните ефекти од климатските промени  
Од оваа мерка во 2021 година се реализирани 

- „нема реализирани активности“ 
 

Вкупната бројка на реализирани проекти/активности во рамките на секоја стратегиска 

цел:  



 
 

 

 

- СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: 35, реализирани проекти 
- СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: 16, реализирани проекти 
- СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3:  9, реализирани проекти 

 
Број на подготвени проектни апликации од страна на Центарот за развој за 

извештајната година: 8  проектни апликации 

Број на прифатени апликации од вкупно подготвените од Центарот за развој на Полошки 

пласнки регион: 7 проектни апликации 

 

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.  
 
 

      Од крајот на 2020 година, Центарот за развој на Полошки плански регион, со 

помош од Швајцарската агенција за развој и соработката, ја пушти во употреба новата 

веб страна на Центарот (www.rdcpolog.mk). Од јануари 2021 година, новата веб страна 

е целосно функционална. Имено, екипата од Центарот, заедно со економскиот оператор 

– изработувач на веб страна, низ цел овој процес работеа на адаптација на старите 

содржини за истите да се вметнат во новата верзија на веб страната. Исто така, се 

подготвени нови материјали, текстови и други содржини кои беа поставени како барања 

за веб страната и работата на Центарот да биде по транспарентна.  

Во однос на работата на Центарот за развој, се поставени материјали од реализираните 

проекти од 2009 година, со главните активности, индикатори и резултати од проектите, 

како и извештаи и слики од истите. Сите материјали се поставени во 3 јазици 

(македонски, албански и англиски јазик). Во текот на 2021 година, сите проекти се 

адаптирани и ажурирани во новата веб страница. (во прилог линк од проекти: 

https://rdcpolog.mk/2021/07/15/povik-za-proekti-za-meguopstinska-sorabotka/) 

За работата на Советот за развој, се поставени материјалите како: Покана и Дневен ред 

за седниците на Советот за развој на ЦРППР, Листа на поканети учесници на седница, 

http://www.rdcpolog.mk/
https://rdcpolog.mk/2021/07/15/povik-za-proekti-za-meguopstinska-sorabotka/


 
 

 

 

Записници, Слики, материјали за проектите и слични. Во текот на 2021 година се 

одржани 3 седници на Совет. За истите се објавени соодветни информации на веб 

страната на Центарот. (во прилог линк од Седници: 

https://rdcpolog.mk/2021/12/16/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%

b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 

На веб страната на Центарот за развој, во текот на 2021 година, се поставени и други 

материјали, документи, програми, планови за работата на Центарот, како и за 

реализација на Програмата за развој. Меѓу нив, се поставени: Програмата за развој на 

ЦРППР за периодот 2021-2026 година (на македонски и албански јазик), Годишната 

листа на предлог регионални проекти за 2021 година (на македонски и албански јазик), 

Стратегијата за регионален развој за периодот 2021-2031 година (на македонски јазик), 

Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој за 2020 година и Годишниот 

извештај за реализација на Програмата за развој за 2020 година (на македонски и 

албански јазик), Акционен план за спроведување на Програмата за развој за 2021 

година (на македонски и албански јазик), Завршните сметки за 2020 година, и тоа за 

Центарот за развој и Проектот: Одржлив и инклузивен РРР (на македонски јазик), 

Годишниот Финансиски план за 2021 година и 2022 година и Годишниот Финансиски 

Извештај за 2020 година (на македонски и албански јазик).  

Во однос на јавните набавки, поставен е Планот за јавни набавки за 2021 година (на 

македонски јазик). Во овој дел вредно е да се спомене, дека со изработката на новата 

веб страна, е направена синхронизација на страната на Центарот за развој со 

електронскиот систем за јавни набавки (е-набавки), и сите објавени постапки во 

системот за е-набавки се објавуваат и на веб страната на Центарот за развој. (линк: 

https://rdcpolog.mk/javni-nabavki/ ) 

Во делот на Односи со јавноста, во текот на 2021 година, се објавени   8  Вести (во 3 

јазици), објави за 2 - те Седници на Советот за развој (на три јазици), и 3 Огласи (на три 

јазици). 

На “Facebook“ страната на Центарот за развој, во текот на 2021 година, се објавени и 

споделени вкупно 13 постирања. Повеќето од објавите се за можности за финансирање 

на приватни компании, можности за грантови, квалификација и доквалификација на 

вработени и невработени лица, потоа објави за грантови за институции, промоција на 

проектите од Центарот за развој, Општините од регионот, јавните комунални 

претпријатија од регионот, и други релевантни институции од Полошкиот плански 

регион (линк од “Facebook“ страната: https://www.facebook.com/RdcPolog). 

1. Одржана прва конститутивна седница на Советот за развој на полошкиот 

плански регион 

https://rdcpolog.mk/2021/12/16/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%

b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ 

2. Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна 

Македон 

https://rdcpolog.mk/2021/12/06/podobren-kapacitet-za-upravuvanje-so-krizi-na-opshtinite-vo-

severna-makedonija/ 

3. Инфо сесија за споделување на искуства и научени лекции од пилотирањето 

на конституирањето на Советот за социјална заштита во еден плански регион 

https://rdcpolog.mk/2021/12/16/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://rdcpolog.mk/2021/12/16/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://www.facebook.com/RdcPolog
https://rdcpolog.mk/2021/12/16/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://rdcpolog.mk/2021/12/16/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://rdcpolog.mk/2021/12/06/podobren-kapacitet-za-upravuvanje-so-krizi-na-opshtinite-vo-severna-makedonija/
https://rdcpolog.mk/2021/12/06/podobren-kapacitet-za-upravuvanje-so-krizi-na-opshtinite-vo-severna-makedonija/


 
 

 

 

https://rdcpolog.mk/2021/09/02/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-

%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-

%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%

d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/ 

4.ИНФОРМАЦИЈАhttps://rdcpolog.mk/2021/08/27/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1

%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-2/ 

5.Повик за проекти за меѓуопштинска соработка 

 https://rdcpolog.mk/2021/07/15/povik-za-proekti-za-meguopstinska-sorabotka/ 

6. Јавен Повик 

https://rdcpolog.mk/2021/05/31/javen-povik/ 

7.Средба за реализација на соработката помеѓу Центарот за развој на Полошкиот 

плански регион и Универзитетот на Југоисточна Европа 

 https://rdcpolog.mk/2021/05/06/takim-per-realizim-te-bashkepunimit-mes-qendres-per-

zhvillim-te-rajonit-planor-te-pollogut-dhe-universitetit-te-europes-juglindore/ 

8. Стакленик и метеоролошка станица во Полошкиот регион за подобрување на 

земјоделското производство 

https://rdcpolog.mk/2021/01/23/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%

bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%

d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-

%d0%b2%d0%be-%d0%bf/ 

Редовни посети на истата има од сите општини од регионот и пошироко во 
државата. 
 
Изработени се промотивни материјали за Полошки плански регион на 
македонски, албански и англиски јазик (8 Видео записи за промовирање на 
Полошкиот плански регион во прилог линкови: 
https://itop.mk/  
https://youtu.be/SfnkUsBU2Js  
https://youtu.be/had5HEMYDtU  
https://youtu.be/X6JnZdly_CY  
https://youtu.be/QqCNomP6SCk  
https://youtu.be/l7Hq1IurpW8  
https://youtu.be/BTl_m41gKcs  
https://youtu.be/nBDUjm2zlkA  
https://youtu.be/Y-KqAgCwX6s 

 

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 

https://rdcpolog.mk/2021/09/02/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://rdcpolog.mk/2021/09/02/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://rdcpolog.mk/2021/09/02/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://rdcpolog.mk/2021/09/02/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://rdcpolog.mk/2021/08/27/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-2/
https://rdcpolog.mk/2021/08/27/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-2/
https://rdcpolog.mk/2021/07/15/povik-za-proekti-za-meguopstinska-sorabotka/
https://rdcpolog.mk/2021/07/15/povik-za-proekti-za-meguopstinska-sorabotka/
https://rdcpolog.mk/2021/05/31/javen-povik/
https://rdcpolog.mk/2021/05/06/takim-per-realizim-te-bashkepunimit-mes-qendres-per-zhvillim-te-rajonit-planor-te-pollogut-dhe-universitetit-te-europes-juglindore/
https://rdcpolog.mk/2021/05/06/takim-per-realizim-te-bashkepunimit-mes-qendres-per-zhvillim-te-rajonit-planor-te-pollogut-dhe-universitetit-te-europes-juglindore/
https://rdcpolog.mk/2021/01/23/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf/
https://rdcpolog.mk/2021/01/23/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf/
https://rdcpolog.mk/2021/01/23/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf/
https://rdcpolog.mk/2021/01/23/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf/
https://rdcpolog.mk/2021/01/23/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%bf/
https://itop.mk/
https://youtu.be/SfnkUsBU2Js
https://youtu.be/had5HEMYDtU
https://youtu.be/X6JnZdly_CY
https://youtu.be/QqCNomP6SCk
https://youtu.be/l7Hq1IurpW8
https://youtu.be/BTl_m41gKcs
https://youtu.be/nBDUjm2zlkA
https://youtu.be/Y-KqAgCwX6s


 
 

 

 

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.  
 
 

 
За успешно и ефективно спроведување на Програмата се развиваат регионални 
проекти, преку учество на најзначајните засегнатите страни (партиципативен 
пристап) на регионални консултативни форуми, а со цел да се задоволат 
приоритетните потреби на населението вклучувајќи ги најранливите групи, 
жените и младите лица. Форумите на заедниците играат една позитивна улога 
во зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на општинските 
администрации кон граѓаните. Центарот ги користи регионалните форуми како 
алатка за вклучување во процесот на донесување одлуки при избор на проекти 
од регионален карактер. 
За регионалните предлог-проекти за предложени за финансирање од 
Програмата за рамномерен регионален развој 2021-2022 финансирана преку 
МЛС/БРР регионални форуми беа спроведени во период од 17 ноември – 14 
декември 2020 година (онлајн преку ЗООМ платформа), учество зедоа 71 
учесници, од кои 52 или 73,24% мажи и 19 или 26,76% жени. 
Од идентификувани 30 регионални предлог-проекти, за 3 предлог-проекти се 
целосно 
изработени проектни апликации и се во подготвителна фаза на реализација. 
 

 

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.  

 

 
Во рамки на реализираните проекти и активности обезбедена е целосна 
инклузија на сите маргинализирани категории на луѓе: лица со попреченост, 
лицата со телесен или ментален хендикеп, корисници на социјална заштита, итн. 
Социјалната инклузија е процес на подобрување на условите на 
маргинализираните групи кои поединци и групи учествуваат и се дел од  



 
 

 

 

општеството - подобрување на способноста, можностите и достоинството на 
оние кои се загрозени врз основа на нивниот идентитет. 
Инклузијата на лицата со попреченост подразбира разбирање на односот помеѓу 
начинот на кој луѓето функционираат и како тие учествуваат во општеството и 
осигурувајќи дека сите ги имаат истите можности да учествуваат во секој аспект 
на животот најдобро што можат да ги направат своите способности и желби. 
Вклучувањето на лицата со посебни потреби во секојдневните активности 
вклучува практики и политики дизајнирани да ги идентификуваат и отстранат 
бариерите како што се физички, комуникациски и ставови, што ја попречува 
способноста на поединците да имаат целосна партиципација во општеството, 
исто како и лицата со посебни потреби. 
 

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. 

 

Подобрување на 
пристап до 

обработливи 
земјоделски 
површини во 

полошкиот регион 

Подобрување на движењето, пристапноста 
кон обработливите површини од страна на 

земјоделците 

Должина на 
ревилитаризирани и 

подобрени полски патишта 
до земјоделските површини 
во (км), број на земјоделски 

производители кои ги 
користат патиштата 

2. 

 

Изработка на Идеен 
проект за кружен тек 
кај крстосницата со 
регионалниот пат 

Р29279 (кон Вруток) 
до  крстосницата со 
Р1202 (кон Маврови 

Анови) 

Подобрување на движењето, 
поврзувањето, пристапноста и 

подигнувањето на нивото на безбедноста 
на сообраќајот за специфичните подрачја 
на општина Маврово Ростуше, општина 

Гостивар, Дебар, Кичево како и  пошироко 
ранливи категории и за сите граѓани  

Подобрување на движењето, 
поврзувањето, пристапноста 
и подигнувањето на нивото 

на безбедноста на 
сообраќајот за 

специфичните подрачја на 
општина Маврово Ростуше, 
општина Гостивар, Дебар, 
Кичево како и  пошироко за 

општините од ППР, исто така 
ќе овозможи побрз и полесен 

пристап до регионалната 
депонија Русино 

3. 

 

Паркови за социјална 
инклузија во 

Полошкиот регион 
Деца со попреченост и деца со посебни 

потреби 

Реализацијата е во тек 

Изработка на 9 девет 
паркови за социјална 
инклузија, набавени игри и 
реквизити, во секоја општина 
од ППР по еден парк, за 
децата со посебни потреби 

 

 

  

4. 

 

 
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 



 
 

 

 

5. 

 

 
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 

6. 

 

 
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 

7. 

 

 
  

8. 

 

   

 

 
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.  

 

 
При аплицирање и реализација на проектните активности обезбедена е целосна 
застапеност и на двата пола и во делот на идентификување и во 
имплементирање на проектите. Сите проекти се насочени, подеднакво и кона 
мажите и кон жените како главни и крајни корисници. Проектите овозможуват 
еднакви можности и за мажите и за жените во економскиот развој, а со тоа се 
овозможува еднаква застапеност и на пазарот на трудот.  
При реализација на проектните активности се остваруваат резултати од кои 
бенефит имаат двата пола, на тој начин се обезбедува родова еднаквост при 
спроведување на Програмата на ППР. 
Во процесот на подготовка и реализација на Програмата за развој на Полошки 
плански регион се водеше сметка во истата на транспарентен начин зедоа 
учество сите засегнати страни. 
 

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. проект / активност компонента на родова еднаквост индикатор/и 



 
 

 

 

број 

1. 

 

Спроведување на 
пилот мерка од 
Регионалната 
стратегија за 

иновации 

кус и прецизен опис на компонентата на 
родова еднаквост во реализираниот проект 

индикатор/и за следење и 
оценка на родовата 

еднаквост  

2. 

 

Донација од СДЦ за 
спроведување на 
активности преку 
Бизнис Центарот 

Обезбедување на родова еднаквост, 
вклучување на мажи и жени при 

спроведување на проектни активности  

Организирање на обука за 5 
готвачи 3 жени и две мажи 
за традиционална храна во 

Полошкиот регион 

3. 

 

 

  

4. 

 

   

5. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

кус и прецизен опис на компонентата на 
родова еднаквост во реализираниот проект 

индикатор/и за следење и 
оценка на родовата 

еднаквост 

6. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

доколку проектот нема таква компонента 
се наведува следново:                                           

“нема компонента на родова еднаквост“ 

/ 

7. 

 

   

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.  

 

При подготовка на проектните апликации и при реализирање на активностите од 

добиените проекти, активностите се целосно насочени кон зачувување на 

животната средина односно со реализацијата на проектните активности да нема 

никакво негативно влијание врз животната среедина. 

Градежните активности во рамки на проектите се одвиваат во согласнот со 
законските прописи за заштита на животната средина. 
Набавените стоки ги исполнуваат барањата на пазарот за виско квалитет и 
управување со животната средина. Испорачаната стока е сертифицирана со 
меѓународно признаени сертификати за потврден квалитет. 



 
 

 

 

Проектните активности се усогласени со законската регулатива за заштита на 
животната средина со што се остварува целосен придонес кон заштита на 
шивотната средина 
 

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. 

 

 
Оградување на 

земјиште м.в 
Депонија Русино 

Оградување на пристапниот пат до 
депонијата и изградба на контролен објект на 

почетокот пристапниот пат со цел да се 
спречи понатамошно нелегалното 

депонирање и да се зголеми контролата на 
влез и излез на возила 

Поставена ограда вдолж 
пристапниот пат до 
Депонијата русино 

Изграден контролен објект 
за чуварска служба 

Поставена камера и рампа 

2. 

 

Интервентни мерки 
за подобрување на 

состојбата со 
депонијата Русино во 
рамки на Проект за 

подобрување на 
управувањето со 
цврст отпад во 

Полошкиот регион 
(SWMP Project) I-

Прва фаза 

Интервентни мерки за намалување на 
штетните влијанија на животната средина 

предизвикани од неконтолираното 
депонирање во Русино  

Набавени пластични и 
метални контејнери за 

потребите на сите 9 
општини во Полошкиот 

регион 

Извршена санација на 
регионална Депонија 

Русино со цел спречување 
на понатамошна 

декградација на животната 
средина. Ова подразбира 

изградба на ровови и 
насипи, поставување на 
систем за рециркулација 

на исцедокот (пумпи, 
бунари и придружна 

опрема), поставување на 
колска вага која ќе го мери 

количеството на 
депониран смет.  

 
Поставена 

административна 
канцеларија во која има 
инсталирано техничка 
опрема со соодветен 

софтвер за евиденција на 
количеството на отпад. 

3. 

 

Кампања за 
подигање на јавната 
свест во во рамки на 

Проект за 
подобрување на 
управувањето со 
цврст отпад во 

Полошкиот регион 
(SWMP Project) I-

Прва фаза 

Подигање на свеста кај населението за 
потребата од селекција на отпадот и 

придонесување кон почиста животна средина 

Не е реализирано. 
Средствата се пренесени 

во втората фаза од 
проектот 



 
 

 

 

4. 

 

Пилот проект за 
рециклирање и 

поддршка на 
неформален сектор 

Инклузија на ранливи категории на граѓани 
во процесот на рециклирање преку 

пилотирање на набавка на трицикли со корпи 
за собирање на пластика и старо железо 

Не е реализирано. 
Средствата се пренесени 

во втората фаза од 
проектот 

5. 

 

Основање на 
регионален Центар 
за справување со 
кучиња скитници 

Намалување на бројот на кучиња скитници 
во животната средина ќе придонесе кон 
намалување на звучното загадување, 
зголемена безбедност во сообраќајот, 

зголемување на безбедноста на луѓето. 

Изработен основен проект  
за изградба на регионален 
центар за справување со 

кучиња скитници 

Изработка на 
урбанистички план за 
основниот проект за 

изградба на регионалнит 
центар за справување со 

кучиња скитници 

6. 

 

Селекција и 
рециклирање на 

отпад во Полошкиот 
регион 

Намалување на отпадот преку селекција и 
рециклирање на отпад во ППР 

Не е реализирано. 
Средствата се пренесени 

во втората фаза од 
проектот 

7. 

 

План за одржлива 
урбана мобилност 

(ПОУМ)-Sustainable 
Urban Mobility Plan-

(SUMP)“ 

Изготвување на Техничка документација која 
ќе нуди сообраќајно решение за 

растеретување на сообраќајот и намалување 
на загаденоста на воздухот 

Изготвување на Техничка 
документација - План за 

одржлива урбана 
мобилност (ПОУМ)- 

 

 

  

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

кус и прецизен опис на компонентата на 
заштита и унапредување на животната 

средина во реализираниот проект 

индикатор/и за следење и 
оценка на влијанието на 

животната средина 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

доколку проектот нема таква компонента се 
наведува следново:                                           

“нема компонента на заштита и 
унапредување на животната средина“ 

/ 

7. 

 

   

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.  

 
При реализирање на програмата за развој на Полошки плански регион, значаен 
дел завзема и придонесувањето на дигитализацијата. При вршење на 
тендерската постапка целосната процедура на јавните набавки се врши преку е-
набавки се до целосно завршување на процедурата односно избор на 
најповолен пунудувач. 



 
 

 

 

Исто така комуникацијата со засегнатите страни претежно се одвива по 
електронски пат како брз и ефикасен начин на комуникација соработка.  
Дел од реализираните проекти содржат набавка на дигитална технологија, 
напреден софтвер, автоматизирани системи, кои нудат софистицирани технички 
функции и дигитални можности, автоматско генерирање на е-документација и 
сл., при што значајно се остварува дигиталната компонента, преку целиот 
проектен процес (подготовка, апликација и реализација на активностите) 
 

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. 

 

 
Дигитализација на 

работата на Советот 
за развој на ППР 

Дигитално решение за 
организирање на работата на СРППР, 

помалку употреба на хартија 
Набавени 5 персонални 
компјутери, 1 Лаптоп и 1 
проектор за работа на 

ЦРППР и СРППР, исто така 
набавени 10 таблети за 
членовите на СРППР за 

дигитално организирање на 
Состаноците на СРППР 

2. 

 

 
Креирање на 
платформа за 

Регионален 
Географски 

Информационен 
Систем, за сите 
општини од ППР 

Подобрување на ефикасноста на вршење 
на услугите во делот на урбанизмот на 
општините кон граѓаните. Нудење на 

разновидни онлајн услуги за граѓаните 

Креирана платформа за 
Регионален Географски 

Информационен Систем,  за 
дигитализирање на услигите 
од областа на урбанизмот и 
просторното планирање за 

сите општини од ППР 

3. 

 

 

  

4. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

кус и прецизен опис на компонентата на 
дигитализација во реализираниот проект 

индикатор/и                               
за следење и оценка на 

дигитализацијата во 
проектот 

5. 

 

 
целосен назив на 

реализираниот 
проект 

доколку проектот нема таква компонента 
се наведува следново:                                           

“нема компонента на дигитализација“ 

/ 

6. 

 

   

7. 

 

   

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.)  

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     

 

 

 



 
 

 

 

 
(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 Полошки плански регион брои 8 (осум) вработени лица од кои 4 
(четири) со договор на неопределено работно време и 3 (тројца) со договор на 
определено време и тоа:  
- Директор на Центарот за развој на Полошки плански регион, 
- еден Раководител на сектор за нормативно-правни и финансиски пеашања и други 
стручно административни и општи работи, 
- еден Раководител на Сектор за правни работи и човечки ресурси, 
- еден Раководител на Сектор за финансиски прашања, 
- еден Раководител на Одделение за поддршка на Советот  
- еден Раководител на Одделение за буџетска координација и контрола 
- еден Раководител на Одделение за планирање, спроведување и мониторинг на 
проекти за регионален развој 
- еден Координатор на „Проект за подобрување на управувањето со цврст отпад во 
Полошкиот регион/ Фаза I” 
- еден Вршител на архивски работи за потребите на Центарот. 
 
Вработените во центарот ги имаат следните квалификации:  
Дипломски студии по економски науки (Дипломиран Економист), Енес Синани 
Дипломски студии по маркетинг и менаџмент, Шефик Зендели  
Дипломски студии по правни науки, (Дипломиран Правник), Али Зејнули 
Дипломоски студии по политички науки, (Политиколог), Беким Нухии 
Дипломски студии по филолошки науки (Англиски јазик), Бојана Младеновиќ 
Дипломски студии по економски науки (Бизнис Економија), Славко Костоски 
Дипломски студии филозофски факултет (Дипломиран професор по Социологија), 
Александра Ашовска 
 
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 за Регионален ГИС Систем за сите општини од Плошкиот плански регион 
-24.03.2021 

- Покана - Финална презентација на проектот СТЕП - 30 септември 
- Обука на тема Климатски промени-обука за граѓански сектор од Општина Тетово-

22 април, 2021 година (четврток),  
- Обука на  тема „Учество на приватниот сектор во спроведувањето на 

националните придонеси кон ублажувањето на климатски промени“, -25 мај, 
2021 година (вторник) 

- Обука на тема „Развој базиран на ниско-јаглеродни емисии и Зелениот договор 
на ЕУ“, 11 Јуни, 2021 година (петок) 

- Обука на  тема „Климатски финансии - Можности за финансирање на климатски 
акции“, 21 Јуни, 2021 година (понеделник) 

- Обука на тема Климатски промени-обука за Бизнис Сектор од Општина Битола, 
Тетово и 30 јуни, 2021 година (среда) 

- Обука на тема ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени Вода/ Енергија/ 
Храна,  25 Октомври, 2021 година (понеделник),  

- Покана за обука- Обука на тема; Можности за бизнис секторот кои произлегуваат 
од развој на Зелената економија-обука за Бизнис Сектор од Општина - 
12.12.2021г. 

- Завршен настан на проектот кој има за цел зајакнување на капацитетите и 
создавање на Функционален систем за следење на работењето јавните 
институции, општините и телата и Органите за донесување одлуки за 
транспарентноста на процедурите, усогласувањето на законите И квалитетот на 
процесите на учество на јавноста во врска со спроведувањето на Архуската 
Конвенција, финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.-  14.12.2021 (вторник) 

 
Центарот за развој на Полошки плански регион ги врши следните работи:  
 
- Изготвува предлог-програмата за развој на планскиот регион;  
- 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 Полошкиот плански регион го сочинуваат градоначалниците 
на единиците на локалната самоуправа во состав на Полошкиот плански регион 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 вкупно се одржани 2 седници на Советот за развој на Полошки плански 

регион.  

Седница на Советот за развој на Полошки плански регион одржана на 04.06.2021 
година, донесени Одлуки: 

- Одлука за усвојување на завршна сметка 
- Одлука за усвојување на Програмата за развој на Полошки плански регион 

2021-2026 
- Одлука за За усвојување на Предлог Годишен извештај за спроведување на 

програмата за развој на Полошки плански регион за 2020година. и Предлог 
Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Полошки плански 
регион за 2020 година. 

- Одлука за усвојување на измена на годишен Акционен план за 2021 Годишен 
акционен план за 2021(со измени) 

- Одлука За усвојување на систематизацијата на работните места во ЦРППР 
- Одлука за преименување на статут од раководител на Центар за развој на 

Полошки плански регион во статут директор на ЦРППР 
- Одлука за организацијата, делокругот, начинот на извршување на задачите на 

работата, и систематизацијата на Центарот за развој на полошки плански 
регион (понатаму ЦРППР) 

- Одлука за утврдување на Приоритетна Листа на предлог – проекти за развој 
на Полошкиот плански регион за 2021 година 

- Одлука за усвојување на физибилити студија за управување со Паметни 
Туристички Промо Центри во полошкиот регион 

- Одлуката  за започнување на  постапка за склучување на договор за 
Јавно Приватно Партнерство за управување со Паметни Туристички Инфо и 
Промо Центри во Полошкиот регион на Директорот ан ЦРППР арх. бр. 02-159/1 
од 10.05.2021 година 

- Одлука за основање на Здружение за рурален развој Локална акциска група -
ЛАГ ПОЛОГ ЛИДЕР  

- Одлука за кофинансирање на работата на ЦРППР 
 



 
 

 

 

 
Kонститутивна Седница на Советот за развој на Полошки плански регион 
одржана на 14.12.2021 година, донесени Одлуки: 
 

- Одлука за избор на претседател на Советот за развој на ППР 
- Одлука за Утврдување на цена по тон метар кубен, за одлагање на отпад во 

депонијата Русино 
- Одлука за Утврдување на две локации за трансфер станици за отпад 
- За усвојување на Убанистичкиот план прилагоден и адаптиран според 

потребите на  основниот проект за кучињата скитнициод страна на о.Брвеница 
- Предлог Одлука за распишување на Јавен повик за избор на член во Советот 

за развој на ППР-претставник од здружение 
- Предлог -Одлука за отпочнување на постапка за избор на претставник од 

бизнис заедницата за член во Советот за развој на ППР 
 

 

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  

 

Советот за рамномерен регионален развој да го почитува утврдениот приоритет на 
регионот од Одлуката на СРПР.  
Целосна влученост на Центрите во донесувањето на одлуките за ефикасност во  
реализацијата на проектите.  
 

Предлози и сугестии до Министерството за локална самоуправа  

 

Да се продолжи со заложбите за почитување на одредбите од ЗРРР за издвојување на 

средства во висина од најмалку 1% од БДП. 

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

Предлози и сугестии до Бирото за регионален развој  

 

Зголемување на средствата за РРР, одржување на добрата соработка и комуникација 
и во иднина, .  
 

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.  
- Олеснување на пристапот на центрите до линиските министерства за аплицирање со 
проекти со вклучен буџет за менаџирање.  
 

Предлози и сугестии до Советите на Општините од планскиот регион     

Вклучување на членовите на Советите на општините во процесите на спроведување на 
регионални форуми и во останати планирани работилници за регионот. 
- Флексибилна и ажурна комуникација во донесувањето на одлуки со цел подобрување 
на рамномерниот регионален 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) 
 

 

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

ПЛАНСКИ РЕГИОН 

          

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

 СЦ 1.ПОТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОJ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ 

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

1.1. Поддршка на претприемништвото, конкурентноста, иновативноста на ММСП 

1.1.1.  

Континуиран поттик и 
развој на 
претприемништвото, 
конкурентноста и 
иновативноста на 
Микро, Мали и 
Средни Претпријатија 
во Полошкиот регион 

Спроведување на пилот мерка 
од Регионалната стратегија за 
иновации  

МЛС и СДЦ 
преку проектот 
ОИРРР, 2-фаза 

Одржлив 
инклузивен 
рамномерен 
регионален 
развој 

2,202,370.00   ЦРППР,БЦ, СДЦ, 
МЛС 

ЦРППР, 
Општините од 
ППР, НВО-а 

  

Донација од СДЦ за 
спроведување на активности 
преку Бизнис Центарот 

МЛС и СДЦ 
преку проектот 
ОИРРР, 2-фаза 

Одржлив 
инклузивен 
рамномерен 
регионален 
развој 

396,450.50   ЦРППР,БЦ, СДЦ, 
МЛС 

ЦРППР, 
Општините од 
ППР, НВО-а 

Реализирана обука за 
Пилот обука за 5 лица од 
постоечките национални 
програми за готвачи за 
традиционална храна во 
Полошки плански регион 



 
 

 

 

Power partnership for polog 
(Силно партнерство за полог) 

Биро за 
регионален 
Развој 

Рамномерен 
регионален 
развој 

9,961,280.00   ЦРППР, СДЦ, МЛС, 
општините од ППР 

ЦРППР, 
Општините од 
ППР, НВО-а, 

УЈИЕ 

Со проектот се 
аплицираше во БРР на 
08.09.2021, истиот е 
одобрен од страна на 
СРППР и членовите на 
форумите се потпишувал 
договор со БРР за 
реализација на проектот 

                

                

1.1.2. 

Развој и понуда на 
услуги за 
нефинасиска и 
финансиска 
поддршка за ММСП 

                

                

                

                

                

                

                

1.1.3.  

Поддршка на 
економскиот развој 
преку поттикнување/ 
привлекување на 
домашни и странски 
инвестиции 

                

                

                

                



 
 

 

 

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

Приоритет 1.2. Поддршка на руралниот туризам, руралниот развој и одржливо и конкурентно земјоделство во Полошкиот регион 

1.2.1. 

Развој на руралните 
средини заснован на 
рурален туризам и 
конкурентно 
земјоделство  

ФРЕТ-СТИК ИПА -Зајакнување 
на животна средина и рурален 
туризам преку Туристички 
информативни Центри  

  
ИПА преку 
гранична 

соработка со 
Р.Косово 

11,292,369.26   ЦРППР, општините 
од Јегуновце, Центар 
Призрен, Р.Косово 

ЦРППР, 
општините од 
Јегуновце, 
Центар Призрен, 
Р.Косово 

Оперативни смарт туристички 
инфо Центри/ Тетово Призрен 
Платрорма Фрет-Стик 

Воспоставување на 
Регионален Систем 
за  Менаџирање со 
информации од туризам во 
рамки на проектот 
„Зајакнување на 
алтернативниот туризам во 
руралните подрачја на Полог 

    11,349,750.00   ЦРППР, општините 
од ППР, ПЛРК и други 
сагенати страни 

ЦРППР, 
општините од 
ППР, ПЛРК и 
други сагенати 
страни 

Имплементацијата на Проектот 
не е започната и е прекината 
поради недостиг на време на 
негово имплементирање од 
страна на Светска Банка  

Воспоставување на 
Ситуациски кризен центар со 
систем за набљудување и 
рано предупредување во 
рамки на проектот 
„Зајакнување на 
алтернативниот туризам во 
руралните подрачја на Полог 

    9,125,000.00   ЦРППР, Општините 
од ППР, ПЛРК и други 
сагенати страни 

ЦРППР, 
Општините од 
ППР, ПЛРК и 
други сагенати 
страни 

Имплементацијата на Проектот 
не е започната и е прекината 
поради недостиг на време на 
негово имплементирање од 
страна на Светска Банка  

                

                

                

                

Приоритет 1.3. Подобрување на соработка  на институции/ организации за поддршка на ММСП 



 
 

 

 

1.3.1.  

Подобрување на 
меѓусебната 
соработка на 
клучните 
заинтересирани 
страни за поддршка 
ММСП (ЦРППР, 
Центрите/Агенциите 
за поддршка на 
ММСП, Стопанските 
комори, ЛЕР 
канцеларии, 
технолошки парк на 
СЕЕУ, НВО и др.) 

Дигитализација на работата на 
Советот за развој на ППР 

опшштините од 
ППР 

  738,000.00 110,000.00 ЦРППР, Општините 
од ППР 

ЦРППР, СРППР, 
Општините од 
ППР 

Набавени 5 персонални 
компјутери, 1 Лаптоп и 1 
проектор за работа на 
ЦРППР и СРППР, исто 
така набавени 10 таблети 
за членовите на СРППР 
за дигитално 
организирање на 
Состаноците на СРППР 

Кариерен центар за готвење 
(социјална инклузија на 
руралните жени и млади) 

    6,000,000.00   ЦРППР,БЦ, СДЦ, 
МЛС 

ЦРППР, СРППР, 
Општините од 
ППР 

Опремување на кујна за 
готвачи во склоп на 
основното училиште во 
с.Гајре 

            

    

                

                

                

                

                

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

Приоритет 1.4. Подобрување на квалитетот на животот на населението преку инвестиции во  патната, комуналната и енергетската инфраструктура  



 
 

 

 

1.4.1 

 Изградба на нова и 
подобрување на 

постоечката патна, 
комунална и 
енергетска 

инфраструктура 

Изработка на урбанистички 
планови за населени места во 
рурални средини (ИПАРД 
мерка 322) 

Агенција за 
финансиска 
подршка на 
земјоделството 
и руралниот 
развој 
(АФПЗРР) 

Програма за 
финансиска 
подршка на 
руралниот 
развој 2018, 
Мерка 322 

16,863,795.00 2.575.443 ЦРППР, АФПЗРР, 
О.Боговиње, 
О.Врапчиште 

О.Боговиње, 
О.Врапчиште 

Изработена Ажурирана 
геодетска подлога за: 
Боговинско езеро, 
Планинска куќа КО-Урвич, 
КО Ново Село (Дукати), 
Јеловјане, Индустриска 
стопанска зона-Пирок 
(м.в.Нишнице), Планинска 
куќа Пирок (м.в.Кодра), 
Индустрика стопанска 
зона-Камењане (покрај 
автопатот ) и Индустрика 
стопанска зона-Боговиње 
(покрај 
автопатот),Изработена  
Ажурирана геодетска 
подлога и Услови за 
планирање за: с.Зубовце, 
с.Врапчиште,с.Галате, 
с.Добридол, 

Креирање на платформа за 
Регионален Географски 
Информационен Систем, за 
сите 
општини од ППР 

Биро за 
регионален 
Развој 

Рамномерен 
регионален 
развој 

29,979,999.44 25.169.040 ЦРППР; БРР, 
општините од ППР 

општините од 
ППР 

Креирана платформа за 
Регионален Географски 
Информационен Систем, 
за сите 
општини од ППР 

Пробивање и изградба на 
алтернативен пат од 
магистрала Гостивар - Кичево 
до депонија Русино, Општина 
Гостивар 

Биро за 
регионален 
Развој 

Рамномерен 
регионален 
развој 

4,513,662.92 3,999,998 ЦРППР; БРР, сите 
општини од ППР 

општините од 
ППР 

Изготвување на Тхеничка 
документација за 
алтернативен пат до 
депонуија Русино 

Паркови за социјална 
инклузија во Полошкиот 
регион 

Биро за 
регионален 
Развој 

Рамномерен 
регионален 
развој 

37,771,073.00   ЦРППР; БРР, сите 
општини од ППР 

општините од 
ППР 

Со проектот се 
аплицираше во БРР на 
08.09.2021, истиот е 
одобрен од страна на 
СРППР и членовите на 
форумите се потпишувал 
договор со БРР за 
реализација на проектот 

План за одржлива урбана 
мобилност (ПОУМ)-
Sustainable Urban Mobility 
Plan-(SUMP)“ 

Биро за 
регионален 
Развој 

Рамномерен 
регионален 
развој 

10,307,140.00   ЦРППР; БРР, сите 
општини од ППР 

општините од 
ППР 

Со проектот се 
аплицираше во БРР на 
08.09.2021, истиот е 
одобрен од страна на 
СРППР и членовите на 
форумите се потпишувал 
договор со БРР за 
реализација на проектот 



 
 

 

 

Изработка на Идеен проект 
за кружен тек кај 
крстосницата со 
регионалниот пат Р29279 
(кон Вруток) до  крстосницата 
со Р1202 (кон Маврови 
Анови)  

Биро за 
регионален 
Развој 

Спечифични 
развојни 
потреби 

991,200.00   ЦРППР; БРР ЦРППР, 
општините од 
ППР 

Подобрување на 
движењето, 
поврзувањето, 
пристапноста и 
подигнувањето на нивото 
на безбедноста на 
сообраќајот за 
специфичните подрачја 
на општина Маврово 
Ростуше, општина 
Гостивар, Дебар, Кичево 
како и  пошироко за 
општините од ППР, исто 
така ќе овозможи побрз и 
полесен пристап до 
регионалната депонија 
Русино 

Подобрување на пристап до 
обработливи земјоделски 
површини во полошкиот 
регион 

Министерство 
за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 

Програма за 
капитални 
субвенции за 
развој на 
плански 
региони во 
областа на 
земјоделството 
и руралниот 
развој 

            
3,684,998.00       

  ЦРППР, општина 
Боговиње,  општина  
Желино и општина 
Тетово 

 општина 
Боговиње,  
општина  
Желино и  
општина Тетово 

Должина на 
ревилитаризирани и 
подобрени полски 
патишта до земјоделските 
површини во (км), број на 
земјоделски 
производители кои ги 
користат патиштата 

 СЦ 2. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ, 
 ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН 

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

2.1. Континуирано подобрување на условите и квалитетот на образованието и развој на човечки капацитети 

2.1.1.  

Подобрување на 
условите во 
основните и средните 
училишта    

                

                

                

                

                



 
 

 

 

2.1.2.   

Подобрување на 
условите во Високото 
Образование 

                

                

                

                

                

2.1.3.   

Подобрување на 
квалитетот на 
формалното и 
неформалното 
образование 

                

                

                

                

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

2.2 Подигнување на степенот на социјален развој 

2.2.1. 

Понуда на подобри 
услуги и услови за 
деца од предшколска 
возраст и стари лица 

                

                

                

2.2.2. 

Понуда на 
поквалитетни услови 
за живот на лица со 
посебни потреби 

                

                

                

2.2.3. 

Подобрување на 
условите и 
искористеноста на 
активните мерки за 
вработување и 
социјалната помош 

                

                

                



 
 

 

 

2.3 Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во регионот преку валоризација на природните и културните вредности 

2.3.1.  

 Подобрување на 
условите за развој на 
спортско-рекреативни 
активности 

                

                

            

    

                

                

СЦ.3 ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН 

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

3.1 Развој  на регионален интегриран пристап во процесот на управување на отпад 

3.1.1. 

Воспоставување на 
регионален 
интегриран пристап 
во  управување со 
отпадот и 

Оградување на земјиште м.в 
Депонија Русино 

општините од 
ППР, SECO 
(2018-2020) 

  4,343,605.00   ЦРППР, општините 
од ППР, SECO (2018-
2020) 

општините од 
ППР 

Поставена ограда со 
железни столбови и жица 
покрај патот што води до 
Русино во должина (км) 



 
 

 

 

подобрување на 
постојното 
управување со 
отпадот 

Интервентни мерки за 
подобрување на состојбата со 
депонијата Русино во рамки на 
Проект за подобрување на 
управувањето со цврст отпад 
во Полошкиот регион (SWMP 
Project) I-Прва фаза 

општините од ППР, 
SECO (2018-2020) 

       3,247,200.00         ЦРППР, општините од 
ППР, SECO (2018-2020) 

општините од 
ППР 

Набавени пластични и 
метални контејнери за 
потребите на сите 9 
општини во Полошкиот 
регион 
Извршена санација на 
регионална Депонија 
Русино со цел 
спречување на 
понатамошна 
декградација на 
животната средина. Ова 
подразбира изградба на 
ровови и насипи, 
поставување на систем за 
рециркулација на 
исцедокот (пумпи, бунари 
и придружна опрема), 
поставување на колска 
вага која ќе го мери 
количеството на 
депониран смет.  
 
Поставена 
административна 
канцеларија во која има 
инсталирано техничка 
опрема со соодветен 
софтвер за евиденција на 
количеството на отпад. 

Кампања за подигање на 
јавната свест во во рамки на 
Проект за подобрување на 
управувањето со цврст отпад 
во Полошкиот регион (SWMP 
Project) I-Прва фаза 

Општините од ППР, 
Основните и 
Средните Училишта 

  8,429,006.00   ЦРППР, Општините од 
ППР, Основните и 
Средните Училишта 

општините од 
ППР 

Не е реализирано. 
Средствата се пренесени 
во втората фаза од 
проектот 

Пилот проект за рециклирање 
и поддршка на неформален 
сектор 

Општина Тетово   479,700.00   ЦРППР и Општина Тетово општините од 
ППР 

Не е реализирано. 
Средствата се пренесени 
во втората фаза од 
проектот 



 
 

 

 

Основање на регионален 
Центар за справување со 
кучиња скитници 

УНДП, Општините 
од ППР 

  2,988,375.00   ЦРППР УНДП, Општините 
од ППР 

општините од 
ППР 

Изработен основен проект  
за изградба на 
регионален центар за 
справување со кучиња 
скитнициИзработка на 
урбанистички план за 
основниот проект за 
изградба на регионалнит 
центар за справување со 
кучиња скитници 

Селекција и рециклирање на 
отпад во Полошкиот регион 

    6,000,000.00     општините од 
ППР 

Не е реализирано. 
Средствата се пренесени 
во втората фаза од 
проектот 

                

                

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

3.2. Заштита и унапредување на природните ресурси 

3.2.1. 

Континуирано 
следење и 
подобрување на 
состојбата со 
животната средина во 
регионот 

                

                

                

                

3.2.2. 

Заштита на 
биолошката 
разновидност 

                

                

                



 
 

 

 

3.2.3.   

Заштита на вода, 
воздух и почва од 
загадување 

                

                

                

                

3.2.4. 

Ублажување на 
негативните ефекти 
од климатските 
промени  

                

                

                

 

 
 

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) 
 

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 

          

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

 СЦ 1.ПОТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОJ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ 

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

1.1. Поддршка на претприемништвото, конкурентноста, иновативноста на ММСП 



 
 

 

 

1.1.1.  

Континуиран поттик и 
развој на 
претприемништвото, 
конкурентноста и 
иновативноста на 
Микро, Мали и 
Средни Претпријатија 
во Полошкиот регион 

                

                

                

                

1.1.2. 

Развој и понуда на 
услуги за 
нефинасиска и 
финансиска 
поддршка за ММСП 

                

                

                

                

1.1.3.  

Поддршка на 
економскиот развој 
преку поттикнување/ 
привлекување на 
домашни и странски 
инвестиции 

Техничка помош при 
палицирање за ИПАРД 

АФПЗРР       Приватен бизнис, 
Општина Теарце 

Заинтересирани 
од бизнис 
секторот 

10  Апликации за 
ИПАРД,, 
подорбување на 
условите за работа, 
дејноста на 
земјоделието, 
пчеларството, нови 
инестиции, 
проширување на 
дејноста 

                

                

                



 
 

 

 

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

Приоритет 1.2. Поддршка на руралниот туризам, руралниот развој и одржливо и конкурентно земјоделство во Полошкиот регион 

1.2.1. 

Развој на руралните 
средини заснован на 
рурален туризам и 
конкурентно 
земјоделство  

                

                

                

                

                

                



 
 

 

 

                

                

Приоритет 1.3. Подобрување на соработка  на институции/ организации за поддршка на ММСП 

1.3.1.  

Подобрување на 
меѓусебната 
соработка на 
клучните 
заинтересирани 
страни за поддршка 
ММСП (ЦРППР, 
Центрите/Агенциите 
за поддршка на 
ММСП, Стопанските 
комори, ЛЕР 
канцеларии, 
технолошки парк на 
СЕЕУ, НВО и др.) 

                

                

            

    

                

                

                

                

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

Приоритет 1.4. Подобрување на квалитетот на животот на населението преку инвестиции во  патната, комуналната и енергетската инфраструктура  

1.4.1 

 Изградба на нова и 
подобрување на 
постоечката патна, 
комунална и 

Реконструкција на општински 
пат за с. Сретково 

Биро за 
регионален 
развој 

  2.978.006 денари   Општина Маврово 
Ростуше/ БРР 

Општина 
Маврово Ростуше 

Реконструиран 
општински пат за с. 
Сретково во (км) 



 
 

 

 

енергетска 
инфраструктура 

Изградба на локален пат во с. 
Теарце од административна 
зграда  

БРР, Општина 
Теарце 

  5.000.000денари Во тендерска 
постапка 

БРР, Општина Теарце Општина Теарце Изграден локален 
пат  од 580м, , 
асфалтиран пат 
3.000м2,  олеснето 
движење за 50%,, 
корисници над 500 
жители 

Изградба на канализација во с. 
Теарце 

МЖСПП , 
општина 
Теарце  

  52.000.000 денари Почнато со  
изградба 2021, 
тригодишна 
проекција, 2022 до 
2023 година. 

МЖСПП , општина 
Теарце  

Општина Теарце Изградба 
канализациона 
мрежа на  11,7 км, , 
корисници 4.000 
жители, 1.200 
домаќинства и 100 
комерцијални 

Изграден полси пат с. 
Пршовце кон Глоѓи 

ИПАРД, 
општина 
Теарце 

  400.000 денари Завршен 2021 , 
преку  ИПАРД 
мерка 124 

ИПАРД, општина 
Теарце 

Општина Теарце изграден полси пат  
од 1км, , тампониран 
пат 5.000м2,  
олеснето движење за 
60%,, корисници  
земјоделци над 50 

Изградба на тротуар во с. 
Одри 

Влада на РСМ, 
ТАВ, Општина 
Теарце 

  6.380.271 денари Завршен со 
средства 
обезбедени од 
ТАВ преку Влада 
на РСМ 

Влада на РСМ, ТАВ, 
Општина Теарце 

Општина Теарце Изграден тротуар со 
должина од 360м, 
асфалтирана 
површина од 
1.224м2, , дебелина 
на асфалт 6цм,  
ивичњаци 18/24 - 
360м и ивичњаци 
10/20 - 360м 

Ажурирање на пректна 
документација за канализација 
за Пршовце и Глоѓи 

УНДП, 
Општина 
Теарце 

  1.520.000денари Проектот е 
завршен 

УНДП, Општина 
Теарце 

Општина Теарце должина 20км, 2 
села, проектирана 
пречистителна 
станица,, ажурирана 
подлога за село 
Пршовце и Глоѓи, 
ажурирана подлога  
вон населено место  
Пршовце и Глоѓи,  



 
 

 

 

Изградба на систем за 
наводнување во с.Теарце 

МЗШВ 
(средства  
добиени од 
ИПА фондови), 
, Општина 
Теарце 

  над 1.000.000 евра Меѓународен јавен 
повик, завршен, 
понудите се во 
фаза на 
евалуација 

МЗШВ (средства  
добиени од ИПА 
фондови), , Општина 
Теарце 

Општина Теарце 300 ха, пориена 
површина сос 
ситемот за 
надонување, 
корисници над 200 
земјоделци, 
зголемување на 
површини со 
наводнување за 
околу 50%, 
намалување на 
загубите на вода за 
40%, , ефикасност на 
коритење на водата  
зголемена за 50%, 

Изработка на проект за нов  
резервоар за  вода за пиење 
за с. Теарце 

Општина 
Теарце 

  150.000 денари   Општина Теарце Општина Теарце Изработен основен 
проект за резервоар, 
капацитет на 
резервоарот од 
600м2, зголемување 
на капацитот за 
акумулација на  вода 
за 50%, корисници 
над 4.000 жители, , 
ревизија на проект,, 
има одобрение за 
градење. 

Изработка на проект за филтер 
станица за вода за пиење за 
Пршовце и Глоѓи 

Општина 
Теарце 

  200.000 денари   Општина Теарце Општина Теарце Зафат (тиролски 
зафат) на вода, 
таложник, цевковод , 
филтер станица, 
корисници над 2.000 
жители, зголемување 
на квалитетот на 
вода за 40%,  
проектиран 
капацитет од 50л/сек,  

Изградба на локален пат 102 
Слатино 

МТВ, Општина 
Теарце 

  21.300.000денари Аплицирано кај 
МТВ за коритење 
на средства од 
заемот од Светска 
Банка  

МТВ, Општина 
Теарце 

Општина Теарце должина на патот од 
1.780м, ширина 4,5м,  
банкини 2х0,5м, 
корисници  над 4,112 
жители, 1.500 
автомобили , 700 
земјоделска 
маханизација идр., 
ученици од 450-600  , 
повржување на  4  
верски објекти, 
полесен пристап до 
природни богатства  
идр. 

  
                  



 
 

 

 

 СЦ 2. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ, 
 ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН 

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

2.1. Континуирано подобрување на условите и квалитетот на образованието и развој на човечки капацитети 

2.1.1.  

Подобрување на 
условите во 
основните и средните 
училишта    

Програма за намалување на 
аерозагадувањето за 2021-
енергетска ефикасност  
"Дервиш Цара"-Палчиште 

Влада на Р.С.М          1.062.000,00 
денари со ДДВ 

      Промена на стари 
дрвени врати и 
прозорци со нови  

Реконструкција на училишен 
објект "Абдил Фрашери"-
Раковец 2021 

Mинистерство 
за образование 

  2.280.537,00 
денари со ДДВ 

      Централно греење со 
пелети и 
реконструкција на 
надворешната 
фасада 

Програма за намалување на 
аерозагадувањето за 2020 
енергетска ефикасност  "Абдил 
Фрашери Раковец 

Влада на Р.С.М           1.565.320,00 
денари без ДДВ 

      Реконструкцуја на 
кров и лимарски 
работи 

Програма за намалување на 
аерозагадувањето за 2020 - 
зелени површини Сабедин 
Бајрами -Камјан 

Влада на Р.С.М   2.000.000,00 
денари 

      Реконструкција и 
уредување на зелени 
површини 

Програма за намалување на 
аерозагадувањето-енергетска 
ефикасност 2020 "Лириа" 
Жеровјане 

Влада на Р.С.М   1.200.000,00денари       Реконструкцуија на 
фасада 

Проект за меѓуетничка 
интеграција на младите во 

образованието-2019 

УСАИД   264.952.48,00 
денари 

      Инсталирање на 
парното греење 

Програмата за намалување на 
аерозагадувањето 2020 -
зелени површини "Сами 
Фрашери"-Пирок 

Влада на Р.С.М   2.000.000,00 
денари 

      Зазеленување на 
училишниот двор и 
зелена ограда 

Програма за намалување на 
аерозагадувањето 2020 
"Дервиш Цара" Палчиште 

Влада на Р.С.М   1.200.000,00 
денари 

      Инсталирање на 
парното греење 

Изградба на тоалетни 
протории во ПООУ  “ЕЌрем 
Чабеј“ -Непроштено 

Општина 
Теарце 

  1.200.000 денари  Изградбата е во 
тек 

Општина Теарце/ 
ПООУ  “ЕЌрем Чабеј“ 
-Непроштено 

Општина Теарце/ 
ПООУ  “ЕЌрем 
Чабеј“ -
Непроштено 

Изградени 
дополнителни 
простор ии, 37 м2,   
поделена на 3 
простории, 
Подобрени хигиенски 
услови 80% 



 
 

 

 

Реконструкција на објект на 
ООУ “Фаик Коница“ - Доброште 

УСАИД, 
општина 
Теарце 

  3.000.000 денари   УСАИД, општина 
Теарце 

општина Теарце Корисници 200 
ученици, Подобрени 
училишни услови за 
20% 

Израдба на училишна спортска 
сала во с. Слатино 

МОН, Општина 
Теарце 

  28.000.000 денари Изградбата е во 
тек 

МОН, Општина 
Теарце 

Општина Теарце Корисници 400 
ученици, Подобрени 
услови за  училишен 
спорт за 100%,, 
Корисна спортска 
површина 700 м2 . 

                

                

                

                

                

2.1.2.   

Подобрување на 
условите во Високото 
Образование 

                

                

                

                

                

2.1.3.   

Подобрување на 
квалитетот на 
формалното и 
неформалното 
образование 

                

                

                

                

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

2.2 Подигнување на степенот на социјален развој 

2.2.1. 

Понуда на подобри 
услуги и услови за 
деца од предшколска 
возраст и стари лица 

Проект за помош на стари 
лица во домашни услови 

Провајдер НВО 
Милениум, 
финансиран од 
МТСП, 
корисник 
Општина 
Теарце 

МТСП 3.000.000 денари Во тек на 
реализација 

 НВО Милениум,  
МТСП, Општина 
Теарце 

Општина Теарце Помош на 30 стари 
лица во домашни 
услови , вработување 
на 10 негуватели/ ки 
од територијата на 
општина Теарце 



 
 

 

 

Изградба на детска градинка 
Пршовце-Теарце 

Финансиран од 
МТСП 
обезбедени од  
ИПА фондови и 
кофинансиран 
од општина 
Теарце  

ИПА над 1.000.000 евра Завршена 
Тендерска 
постапка,. 
Наредна година 
2022 ќе почне со 
изградба 

МТСП / општина 
Теарце  

Општина Теарце   

                

2.2.2. 

Понуда на 
поквалитетни услови 
за живот на лица со 
посебни потреби 

Дневен Центар за деца со 
посебни потреби -Калник 

  Донација 21.165.527,84,00  
денари 

  Општина Боговиње   Изградба на нов 
објект-дневен 
центар за деца со 
посебни потреби 

                

                

2.2.3. 

Подобрување на 
условите и 
искористеноста на 
активните мерки за 
вработување и 
социјалната помош 

Општинска Корисна Работа- 
"Ние се грижиме за вас" 

УНДП Донација  1.215.000,00 
денари 

  Општина 
Боговиње/УНДП 

  Давање на социјални 
услуги и нега 

                

                

2.3 Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во регионот преку валоризација на природните и културните вредности 

2.3.1.  

 Подобрување на 
условите за развој на 
спортско-рекреативни 
активности 

Реконструкција на спортското 
игралиште во Основното 
училиште Александар 
Здравковски-Јегуновце 

Биро за 
регионален 
развој 

  1,960,000.00 Средствата се 
обезбедени од 
БРР 

Општина Јегуновце/ 
БРР 

Општина 
Јегуновце/ 
Основното 
училиште 
Александар 
Здравковски-
Јегуновце 

Реконструирано 
спортското 
игралиште во 
Основното училиште 
Александар 
Здравковски-
Јегуновце 

                

            

    

                

                

                



 
 

 

 

                

                

                

СЦ.3 ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  И ПРИРОДАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН 

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

3.1 Развој  на регионален интегриран пристап во процесот на управување на отпад 

3.1.1. 

Воспоставување на 
регионален 
интегриран пристап 
во  управување со 
отпадот и 
подобрување на 
постојното 
управување со 
отпадот 

Чистење на диви депонии 
(оградување на контејнери) 

МЖСПП   1.700.000 денари   општина Маврово 
Ростуше/ МЖСПП 

општина Маврово 
Ростуше 

Број на чистени  диви 
депонии / (број на 
оградени контејнери) 

                

                

                

Мерка Проект/Активност 
Финансиски 

Извори 

Програма 
(област на 

реализација) 

Вкупна 
вредност на 

проектот 

Реализирани 
средства 

Партнери во 
имплементацијата 

Корисник Индикатори 

3.2. Заштита и унапредување на природните ресурси 

3.2.1. 

Континуирано 
следење и 
подобрување на 
состојбата со 
животната средина во 
регионот 

Санирање на дива депонија с. 
Пршовце вон населено место. 

Општина 
Теарце 

  180.000 денари 180.000 денари Општина Теарце Општина Теарце Санирана површина 
5000м2, поставуван 
знак за забрана за 
фрлање на отпад, 
покриена површина 
со хумус 5000 м2 

                

                

                

3.2.2. 
                



 
 

 

 

Заштита на 
биолошката 
разновидност 

                

                

3.2.3.   

Заштита на вода, 
воздух и почва од 
загадување 

Проект за уредување на речно 
корито Бистрица- Теарце 

Општина 
Теарце 

  120.000 денари 120.000 денари Општина Теарце Општина Теарце Изработен преокт за 
Бистрица, должина 
на корито од 1.575 м,  
висина 2- 4 метри, 
ширина од 10-20м 

                

                

                

3.2.4. 

Ублажување на 
негативните ефекти 
од климатските 
промени  

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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) 

 

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

        

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

 СЦ 1.ПОТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОJ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ 

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Носител Индикатори 

1.1. Поддршка на претприемништвото, конкурентноста, иновативноста на ММСП 

1.1.1.  

Континуиран поттик и 
развој на 
претприемништвото, 
конкурентноста и 
иновативноста на 
Микро, Мали и Средни 
Претпријатија во 
Полошкиот регион 

Менторски услуги за почетни и 
постојни бизниси 

ЕСА Тетово/ АППРСМ 

    

ЕСА Тетово/ АППРСМ 

9 фирми вклучени во 
програмата за менторски услуги 
за 2021 год. 

ЕУ Проект „Поддршка на социјални 

претпријатија“ 

ЕПТИСА, БАРКА, МТСП, 
ЕСА Тетово (Регионален 

центар за Полошки 
регион) 

    
ЕПТИСА, БАРКА, 

МТСП, ЕСА Тетово 

(Регионален центар за 
Полошки регион) 

15 - организации (добиле 
Информации, совети, 
консултански услуги за постојни 
и потенцијални социјани 
претпријатија) 

Консултански услуги за изработка на 
бизнис плановиИвестициони 
програми за МСП 

ЕСА Тетово 

    

ЕСА Тетово 

15- Изработени Бизнис планови 
за аплицирање за кредити во 
комерцијални банки или 
склучување на партнерства- 90 
% се реализирани/добиени 
средства 

ОБука за женско претпримеништво Женски Форум Тетово 

    

Женски Форум Тетово 

30 - учеснички на обука 

Проект „Нордиска поддршка за 
напредокот во Македонија“ ,  

АППРСМ, УНОПС, ЕСА 
Тетово 

    

АППРСМ, УНОПС, ЕСА 
Тетово 

- Обуки во ЦВ Тетово и ЦВ 
Гостивар за претприемништво и 
бизинс планови 
- 15 новорегистрирани фирми 
на жени претприемачи 



 
 

 

 

            

1.1.2. 

Развој и понуда на 
услуги за нефинасиска 
и финансиска поддршка 
за ММСП 

„САМОВРАБОТУВАЊЕ - 2021“ 

МТСП, АВРПСМ, 
АППРСМ, ЕСА Тетово, 

ЦВ Тетово и ЦВ 
Гостивар 

    
МТСП, АВРПСМ, 

АППРСМ, ЕСА Тетово, 
ЦВ Тетово и ЦВ 

Гостивар 

299 - Изработени бизинс 
планови за кандидати учесници 
- над 95 % односн околу 280 
нови основани бизниси во 
Полошкиот регион 

ВАУЧЕРСКА ПРОГРАМА ЗА 2021 
(Ваучерската програма за совети/ 
консултански  услуги нуди субвенции 
во форма на 
консултантсво/советодавство на 
индивидуални претприемачи и на 
постоечките бизниси којшто сакаат 
да имплементираат нови бизнис 
идеи.) 

АППРМ и ЕСА Тетово 

    

АППРМ и ЕСА Тетово 

5- фирми корисници на 
ваучерската програма (4 за 
изработк ан деловни планви за 
инвестиции во регионот и 1 
фрима за воведување на ИСО 
Стандард 9001) 

„ИНФО ПУЛТ“ услуги за 
информирање, советување и 
консултации на почетни и постојни 
бизнис 

ЕСА Тетово/ АППРСМ 

    

ЕСА Тетово/ АППРСМ 

85 - фирми добиле услуги за 
нивните потреби од разни 
области 

            

1.1.3.  

Поддршка на 
економскиот развој 
преку поттикнување/ 
привлекување на 
домашни и странски 
инвестиции 

            

            

            

            

            

            

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Носител Индикатори 

Приоритет 1.2. Поддршка на руралниот туризам, руралниот развој и одржливо и конкурентно земјоделство во Полошкиот регион 

1.2.1. 

Развој на руралните 
средини заснован на 
рурален туризам и 
конкурентно 
земјоделство  

            



 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

Приоритет 1.3. Подобрување на соработка  на институции/ организации за поддршка на ММСП 

1.3.1.  

Подобрување на 
меѓусебната соработка 
на клучните 
заинтересирани страни 
за поддршка ММСП 
(ЦРППР, 
Центрите/Агенциите за 
поддршка на ММСП, 
Стопанските комори, 

ЛЕР канцеларии, 
технолошки парк на 
СЕЕУ, НВО и др.) 

            

            



 
 

 

 

        

    

            

            

            

            

            

            

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Носител Индикатори 

Приоритет 1.4. Подобрување на квалитетот на животот на населението преку инвестиции во  патната, комуналната и енергетската 
инфраструктура  

1.4.1 

 Изградба на нова и 
подобрување на 

постоечката патна, 
комунална и енергетска 

инфраструктура 

            

            

            

            

            

            

            

 СЦ 2. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ, 
 ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН 



 
 

 

 

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Носител Индикатори 

2.1. Континуирано подобрување на условите и квалитетот на образованието и развој на човечки капацитети 

2.1.1.  

Подобрување на 
условите во основните 
и средните училишта    

            

            

            

            

            

2.1.2.   

Подобрување на 
условите во Високото 
Образование 

            

            

            

            

            

2.1.3.   

Подобрување на 
квалитетот на 
формалното и 
неформалното 
образование 

            

            

            

            

            

            

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Носител Индикатори 

2.2 Подигнување на степенот на социјален развој 

2.2.1. 

Понуда на подобри 
услуги и услови за деца 
од предшколска 
возраст и стари лица 

            

            

            

2.2.2. 

Понуда на 
поквалитетни услови за 
живот на лица со 
посебни потреби 

            

            

            



 
 

 

 

2.2.3. 

Подобрување на 
условите и 
искористеноста на 
активните мерки за 
вработување и 
социјалната помош 

            

            

            

2.3 Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во регионот преку валоризација на природните и културните вредности 

2.3.1.  

 Подобрување на 
условите за развој на 
спортско-рекреативни 
активности 

            

            

            

        
    

СЦ.3 ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  И ПРИРОДАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН 

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Носител Индикатори 

3.1 Развој  на регионален интегриран пристап во процесот на управување на отпад 

3.1.1. 

Воспоставување на 
регионален интегриран 
пристап во  управување 
со отпадот и 
подобрување на 
постојното управување 
со отпадот 

            

            

            

            

            

            

            

Мерка Проект Финансиски Извори 
Вкупна вредност 
на проектот (во 

денари) 

Реализирани 
средства 

Корисник Индикатори 

3.2. Заштита и унапредување на природните ресурси 



 
 

 

 

3.2.1. 

Континуирано следење 
и подобрување на 
состојбата со 
животната средина во 
регионот 

            

            

            

            

3.2.2. 

Заштита на биолошката 
разновидност 

            

            

            

3.2.3.   

Заштита на вода, 
воздух и почва од 
загадување 

            

            

            

            

3.2.4. 

Ублажување на 
негативните ефекти од 
климатските промени  

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 
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2.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

2.наведи точно за кој 
проект/активност се 
однесува 

2.наведи точно за кој 
проект/активност се 
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2.наведи точно за кој 
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3.наведи точно за кој 
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3.наведи точно за кој 
проект / активност се 
однесува 

3.наведи точно за кој 
проект / активност се 
однесува 

3.наведи точно за кој 

проект / активност се 

однесува 

3.наведи 
точно за кој 
проект / 
активност се 
однесува 

3.наведи точно за 
кој проект / 
активност се 
однесува 

 

3.наведи точно 
за кој проект / 
активност се 
однесува 

3.наведи точно 
за кој проект / 
активност се 
однесува 

март 

      

 

 

 

 

 

 

 

април 
         

мај 

         

 
јуни 

 
 

         



 
 

 

 

 
јули 

         

август 

         

септември 

         

октомври 

         

ноември 

         

декември 

         

вкупно 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.   
 


