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Вовед 

Прпекупу „Здружени сили за заеднишки инуереси“е прпеку вп реализација на ЦПСВ – Прилеп вп 

рамкиуе на ИПА Прпграмауа за ппддрщка на граданскпуп ппщуесувп и медиуми 2014 при 

Делегацијауа на Еврппскауа Унија вп Скппје. 

Ппщтата цел на прпектпт е: Зајакнуваое на влијаниеуп на граданскпуп ппщуесувп вп 

унапредуваоеуп на пднпсиуе вп заедницауа преку паруиципауивна демпкрауија. 

Специфишни цели се: [i] Ппддрщка на прпцеспу на градеое дпверба вп заедницауа преку 

спгледуваое на заеднишкиуе инуереси на заедницауа за [ii] да се суимулираау акции на лпкалниуе 

заедници за ушесувп вп прпцесиуе на дпнесуваое на пдлуки на лпкалнп нивп и [iii] да се зајакнау 

капациуеуиуе на лпкалниуе градански прганизации вп анализа и засуапуваое заснпванп на дпкази 

преку вмрежуваое на засегнауиуе сурани. 

Градеоеуп на гпдищнауа прпграма за заеднишки инуереси е прпцес вп рамкиуе на вупрауа 

кпмппненуа за прпекупу: Впсппсуавуваое на механизми за кпнсулуации за иденуификација на 

заеднишкиуе инуереси вп заедницауа каде щуп 12 менупрски прганизации иницираа пснпваое на 

ппщуинскп уелп за иденуификација на заеднишкиуе инуереси, спсуавенп пд шленпви на 

ппщуинскипу спвеу, пплиуишкиуе паруии, кпмисија за инуереунишки релации (вп ппщуиниуе каде 

щуп е фпрмирана) и граданскпуп ппщесувп. Телпуп гп кппрдинираще прпцеспу на иденуификација 

на заеднишкиуе ппуреби и ушесувуваще вп прпцеспу на изгпувуваое на гпдищнауа прпграма. 

Пваа прпграма пред се е наменеуа за еунишкиуе заедници кпи живеау на уериупријауа на ппщуина 

Сарај и предвидува нивнп вклушуваое вп ппщуесувенипу, спцијалнипу  и пбразпвнипу прпцес на 

нивп на вклушуваое вп прпцесиуе на нпсеое на пдлуки вп лпкалниуе заедници. Пвпј прпцес 

заппшна еуапнп, и вклуши средби сп градани – фпруми, кпи беа реализирани вп ппщуина Сарај и на 

кпи се разгпвараще за приприуеуиуе, прпблемиуе и рещенијауа сп кпи граданиуе пд разлишниуе 

еунишки заедници се сппшуваау. 

Пд пспбена важнпсу е фпрмиранпуп ппщуинскп уелп вп рамкиуе на пвпј прпеку, кпе беще 

присуунп сп свпи преусуавници на сиуе фпруми и акуивнп ушесувуваще вп рабпуауа на групиуе кпи 

беа креирани какп најппуребни, вп пбласуиуе на: пбразпвание, спцијална защуиуа и живпуна 

средина. Секпја пд групиуе беще  преусуавена пд релевануни ушесници и инсуиууции кпи се уеснп 

ппврзани сп дефиниранауа пбласу. 

Пваа прпграма ќе биде предадена на Спвеупу на ппщуина Сарај пред сѐ на разгледуваое, а 

ппдпцна за перипдпу 2018 и за реализација. Пваа прпграма е преппрашливп да се разгледува вп 

нпември 2017, какп за исуауа би се планирале средсува вп бучеупу на ппщуинауа и вп 2018, се 

пшекува нејзина реализација. 



 

                  Годишна програма за заеднички интереси на етничките заедници - ОПШТИНА САРАЈ 2017 - 2018 

  

За општината  
 

Спбраниеуп на РМ сп Закпнпу за уериупријалнауа ппделба на Република Македпнија  на 

13 Декември 1996 гпдина ја фпрмира ппщуина Сарај.   

Пд 2004 гпдина, сп Закпнпу за уериупријална прганизација на лпкалнауа сампуправа вп 

Република Македпнија ("Службен весник на РМ" бр 55/04 шлен 10) ппщуина  Сарај заеднп 

сп ппранещнауа ппщуина Кпндпвп се преименува вп нпва единица на лпкалнауа 

сампуправа - ппщуина Сарај - вп рамкиуе на градпу Скппје какп една пд 10-уе ппщуини на 

градпу  сп вкупнп 35 408 жиуели и 27 населени месуа: Гпрна Арнакија, Дплна Арнакија, 

Бпјане, Букпвиќ, Двпрце, Глумпвп, Гршец, Гпрнп Свиларе, Дплнп Свиларе, Радуща, Рудник 

Радуща, Ращше, Кппаница, Крущппек, Кпндпвп, Семенищуе, Сарај, Гпрнп Љубин, Дплен 

Љубин, Шајлане, Панишаре, Рапвиќ, Гпрна Маука, Дплна Маука, Щищевп, Ласкарце и Лпка 

вп кпи живее преуежнп Албанскп население, нп живеау и Македпнци, Бпщоаци, Рпми и 

други вп незнашиуелен брпј. Населбауа Сарај преусуавува админисурауивен ценуар на 

ппщуинауа. 
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1.1. Географски карактеристики 

Ппщуинауа Сарај се прпсуира вп северпзападнипу дел на град Скппје на пкплу 10 км пд 

ценуарпу на градпу. Се граниши сп ппщуиниуе Дпрше Пеурпв (исупк), Јегунпвце и Желинп 

(запад), Сппищуе и Карппщ (југписупк). Таа се напда вп каопнпу Треска, вп негпвипу јужен 

дел, на падиниуе на планинауа Жеден вп југпзападнипу дел и дплж дплинауа на рекауа 

Вардар навлегувајќи вп Дервенскауа низина на исупк. Нејзинауа вкупна уериуприја 

изнесува 240 km2. Се смеуа за средна/гплема рурална ппщуина, сп гусуина на населенпсу 

пд 149 жиуели на км2. Низ неа прпада кпридпрпу 8. Нејзини каракуерисуики се: СРЦ Сарај, 

езерпуп Треска, каопнпу на Маука, Суарауа чамија на Хусеин Щах пд 15 век и црквауа Св. 

Андреа пд 14 век. 

1.2. Геоморфолошки и геолошки карактеристики  

Териупријауа на ппщуинауа се спсупи пд рамнишарски пбласуи сп пбрабпуливп земјищуе и 

пасищуа, какп и сп сурмни планински пбласуи сп специфишни карпесуи делпви сп 

разнпвиден минерален спсуав. Геплпщкиуе фпрмации се спсупјау пд алувијални и 

делувијални седименуи. 

1.3. Хидролошки карактеристики  

Сливпу на рекауа Треска заппшнува пд 2000 м.н.в. на Супгпвп и Бисура. Рекауа надплу уеше 

низ уесна или ппщирпка дплина, се дп планинауа Карачица, каде минува низ клисура кпја 

дпбива каопнски каракуер. Пд деснауа сурана на р. Треска, пред влезпу на уеснауа 

клисура се ппјавува клисурауа на р. Пша. Пред влезпу на р. Треска вп Скппскауа кпулина се 

напда клисурауа Маука.  

Пвие клисури и падини се спсуавени пд карбпнануни суени, безвпдни или сп ппвремени 

впдени упкпви. Клисуриуе се длабпки дплпви, заклпнеуи пд секакви впздущни суруеоа, 

ппради щуп се мнпгу уппли и сп виспка впздущна влага. Клисуриуе и лепезиуе на нивниуе 

сливпви не самп щуп се извпнредни гепмпрфплпщки фенпмени, ууку преусуавуваау и 

пресупјувалищуе на специфишни видпви расуенија. Тие бараау ппвеќе свеулина, впда вп 

ппшвауа или впздущна влага. Заупа се слабп кпнкуренунп - селекуивни, па ппсуануваау 

самп уаму, каде щуп не мпже да им кпнкурира реценунауа вегеуација. Таа вегеуација и 

флпра е релику пд некпј геплпщки перипд, а ппсуанала вп засплнищуа какп рефугиум. 
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1.4. Релјеф 

Териупријауа на ппщуина Сарај има ридскп-планинска сурукуура какп и рамнишарски 

пбласуи сп пбрабпуливп земјищуе и пасищуа. Највиспкауа упшка се напда на Сува Гпра - 

1369 м. Најнискауа упшка е с. Крущппек - 276 м надмпрска виспшина. Пп гпрнпуп уешение 

на рекауа Треска, ппд влијание на рекауа Вардар, на уериупријауа на ппщуинауа се 

среќаваау ури специфишни уиппви на релјеф. Првипу, вп Скппскауа дплина, е сп рамен и 

низински релјеф, вуприпу уип е ридскп планински и уреуипу е каопнпу на Маука. 

Рефигуимпу Маука се напда вп зпна на уермпфилна вегеуација и гп завзема прпсупрпу 

пред излезпу на р. Треска вп Скппскауа кпулина пд 300 - 600 м.н.в. Теренпу е мнпгу сурм, 

сп издигнауи веруикални карбпнануни суени, шесуп и дп 200 меури виспки. Тпј се прпуега 

пд двеуе сурани на рекауа Треска. 

1.5. Климатски карактеристики 

На уериупријауа на ппщуина Сарај зависнп пд алуиуудауа, ппсупјау ури климауски зпни: 

уппла кпнуиненуална клима ппмеду 200 и 800 м.н.в., умерена кпнуиненуална клима 

ппмеду 800 и 1100 м.н.в. и ладна кпнуиненуална клима над 1100 меури надмпрска висина. 

Дпждпвиуе се најинуензивни вп есен и прплеу, дпдека пак вп леунипу перипд, пспбенп вп 

јули и авгусу климауа има ариден каракуер. Прпсешнауа ппвеќегпдищна уемперауура на 

впздухпу е 12,4 целзиуспви суепени. Најнискауа прпсешна месешна уемперауура е 

забележана вп јануари (0 целзиуспви суепени) дпдека пак најуппли месеци се јули и 

авгусу, сп прпсешна дневна уемперауура ппвиспка пд 23 целзиуспви суепени. Најниска 

апсплууна уемперауура е -21,9 целзиуспви суепени, а највиспка е 40,3 целзиуспви суепени.   

1.6. Население 

Сппред пфицијалниуе ппдаупци пд Завпдпу за суауисуика на Р. Македпнија и ппследнипу 

пппис на населениеуп вп 2002, ппщуина Сарај брпи 35,408 жиуели, 7,972 дпмаќинсува и 

7828 живеалищуа/куќи. 

Најгплем дел пд населениеуп вп ппщуина Сарај е пд албанска наципнална припаднпсу: 

91.5%, пп щуп следуваау: Македпнци сп 3,88%, Бпщоаци сп 3,16%, Рпми 0,07%, а 

псуанауиуе (Срби, Турци, иун.) наципналнпсуи вп ппщуинауа се засуапени сп ппмал 

прпцену. 
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Табела 1:  Населениетп вп ппщтина Сарај сппред етнишка припаднпст 

*Ппдатпците се земени пд Државен завпд за статистика (2006 )  
 

Пп пднпс на приприуеуиуе кпи се дефинирани вп пваа ппщуина, пд сурана на рабпуниуе 

групи, вп прпдплжение ја презенуираме спсупјбауа пп пбласуи, превземенп пд 

пфицијалнауа веб сурана на ппщуинауа. 

 

Сообраќајна и комунална инфраструктура и услуги 

Улициуе на уериупријауа на ппщуина Сарај се главнп асфалуирани, а самп вп некпи 

населени месуа има неасфалуиран - макадам пау. Сппбраќајнипу сисуем вп регипнпу на 

защуиуениуе зпни (Ращше) се спсупи пд пауен и железнишки сппбраќај. Сисуемпу на 

паунауа мрежа пвпзмпжува ефикасен ексуерен и инуерен сппбраќај.  

 

На прпсупрпу пкплу защуиунауа зпна ппсупјау ппвеќе пауни правци и упа: пд рангпу на 

магисурални сппбраќајници М-4 (Е-871) делница Скппје-Теупвп (35км), регипнални 

пауищуа Р-403 делница Кпндпвп - Двпрце - Јегунпвце - Теарце (28км). Населбауа Ращше 

исуп уака е ппврзана преку лпкален пау сп населбауа Љубин, пд деснауа сурана на рекауа 

Вардар. Железнишкауа пруга пд Скппје (Кпндпвп) гп следи сп свпјауа ураса кприупуп на р. 

Вардар. 

 
 

Етнишка припраднпст 

Ппщуина Вкупнп Албанци Македпнци  Турци Рпми Власи Срби Бпщоаци Други 

Сарај 35,408 32,408 1377 45 273 - 18 1,120 167 
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Водоснабдување и канализација 

Главнипу извпр за впдпснабдуваое вп регипнпу на Скппје е регипналнипу сисуем сп 

зафаупу на извпрпу Ращше. Пва е најиздащнипу извпр вп земјауа, кпјщуп пбезбедува 

квалиуеуна впда за пиеое, за кпјащуп не е ппуребнп прешисууваое, сп исклушпк на 

дезинфекција, кпја се врщи вп суаницауа за хлприраое вп Кпндпвп. Селауа Глумпвп, 

Гршец, Дплнп Свиларе, Кпндпвп, Љубин, Маука, Ращше и Щищевп се приклушени на 

сисуемпу; селауа Арнакија, Бпјане, Букпвиќ, Кппаница, Крущппек и Ласкарци се вп фаза на 

пбезбедуваое на присуап дп впдпвпднауа мрежа (главнипу цевпвпд пбезбедува 

приклушуваое на лпкалниуе сисуеми кпи се вп изградба, а се вп надлежнпсу на 

Ппщуинауа); псуанауиуе населби дпбиваау впда за пиеое пд лпкални извпри и пд бунари.  

 Табела 2:  Население приклушенп на регипналнипт и на лпкалните впдпвпди 

*Извпр: Прпстпрен план за регипнпт на Скппје (предлпг)  
 
Сп регипналнипу впдпвпд суппанисува Јавнпуп преупријауие „Впдпвпд и канализација” 

Скппје, дпдека за лпкалниуе впдпвпди се грижи сампуп население. На уериупријауа на 

ппщуинауа е фпрмиранп ЈП „ Сарај” кпе засега ги изврщува самп услугиуе за спбираое на 

пупад, нп вп иднина се планира да исупуп гп превземе и управуваоеуп сп впдпвпдниуе 

какп и канализаципниуе сисуеми.  Дплжинауа на канализацискауа мрежа изнесува 15 км 

сп вкупнп 600 дпмаќинсува приклушени на сисуемпу. Пдведуваоеуп на аумпсферскиуе 

впди не се кпнурплира, сп исклушпк на пгранишенп ппдрашје кпе гравиуира кпн  канал сп 

дплжина пд 1 км.  

Јавниуе кпмунални преупријауија на Скппје и Сарај ппсупјау независнп, сп пглед на упа щуп 
имаау разлишни пснпваши и нема ппјава на преклппуваое вп пдржуваоеуп на 
кпмуналнауа инфрасурукуура. Ппкрај услугауа впдпснабдуваое, щуп се пбезбедува за 
населбиуе приклушени на сисуемпу Ращше, Јавнпуп преупријауие пд Скппје нема пбврски 
вп пднпс на пдржуваоеуп на ппсупјнауа канализација вп Ппщуинауа Сарај. Сп изградбауа 
на пгранпци на впдпвпднипу сисуем, заради приклушуваое на некплку села, ќе биде 
мпжнп да се направи ппделба меду лпкалнауа и регипналнауа мрежа, сп щуп ќе се 
пбезбедау услпви за деценурализирана сппсувенпсу и пдржуваое на лпкалнауа 
впдпвпдна мрежа.  
Делеое на пдгпвпрнпсуиуе, исуп уака, е мпжнп за населбиуе щуп се веќе приклушени на 
регипналнипу впдпвпден сисуем: мпже да се ууврди инсуиууципнална ппсуавенпсу вп 
спгласнпсу сп закпнпу, сп щуп ќе се пбезбедау ппквалиуеуни и пппдржливи услуги за 
населениеуп вп регипнпу на прпекупу.  

Ппщтина Население 
Впдпснабдуваое пд 

Впдпвпд Скппје 
(%) 

Впдпснабдуваое пд 
лпкални извпри 

(%) 

Сарај 35.408 30.731 87 4.677 13 
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Здравствена заштита 

Вп рамкиуе на ппщуинауа здравсувенауа защуиуа е прганизирана самп преку привауни 

здравсувени усуанпви. Ппвеќеуп амбулануи се лпцирани вп спсуав на суанбени 

пбјекуи/куќи. Привауниуе амбулануи имаау склушенп дпгпвпри сп фпндпу за здравсувп за 

даваое на услуги на кприснициуе на фпндпу.  Вп 2011 гпдина се регисурирани 9 

амбулануи за здравсувена защуиуа, 4 супмауплпщки прдинации и 5  апуеки. 

Табела 3:  Квалитет на здравствени услуги  

*Извпр: Фпнд за здравствп на РМ и Општина Сарај  
 
Главни бплесуи кпи се лекуваау вп примарниуе здравсувени ценури се: 

кардипваскуларниуе, респираупрниуе и инфекуивниуе  забплуваоа. Вп уекпу на 2006 

гпдина, спгласнп ппдаупциуе дпбиени пд ппщуина Сарај и Завпдпу за здравсувена 

защуиуа,  на уериупријауа на ппщуинауа се регисурирани 1560 инфекуивни забплуваоа, пд 

кпи 126 лица  биле хпспиуализирани. Главна пришина за смрунпсу кај впзраснпуп 

население се: малигни забплуваоа и кардипваскуларниуе забплуваоа. 

Здравствена 
прганизација 

 

Населенп 
местп 

Вкупна 
ппврщина (m2) 

Активна 
ппврщина 

(m2) 

Гпд. На 
изградба 

Инфраструктура 
Спстпјба на 

пбјектпт 

ЗП Јеуа Медика Сарај 300 60 1999 Да Дпбра 

ЗП Ал Хани Букпвиќ 90 90 1994 
Нема 

канализација 
Дпбра 

ЗП Реми Дену Сарај 250 65 1989 Да Дпбра 
ЗП Сарај Медикал Сарај 140 60 1968 Да Дпбра 

ЗП Виуа Кауерина Букпвиќ 180 50 1960 
Нема 

канализација 
Среднп дпбра 

ЗП Дриуа Дену – Изеу 
Исмаили 

Сарај 500 50 1954 Да Дпбра 

ЗП Ени Медика – Ерпл Ращше 300 50 1954 Да Среднп дпбра 

ЗП Адену Сарај 140 50 1968 Да Дпбра 
Апуека Сарај Фарм 

Apteka Saraj 
Сарај 60 40 1999 Да Дпбра 

ЗП Щендеуи Ласкарци 140 70 1990 
Нема 

канализација 
Дпбра 

ЗП -xxxxx Бпјане 120 120 2006 Да Дпбра 
ЗП -xxxxx Радуща 120 120 2006 Да Дпбра 

ЗП Хуманисуи, 
Амбулануа 

Кпндпвп 120 60 1998 Да Дпбра 

ЗП Хуманисуи, Денуису Кпндпвп 120 60 1998 Да Дпбра 
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Социјална заштита 

Брпјпу на кприсници кпи примаау спцијална финансиска ппмпщ пп дпмаќинсува е 1337.  

Вп рамкиуе на ппщуина Сарај ппсупи еднп Спвеуувалищуе за жруви на семејнп насилсувп 

(Верска хуманиуарна прганизација ЕЛ КАЛЕМ) кпе нема впсппсуавенп спрабпука сп 

Лпкалнауа сампуправа.  

Образование, спорт и културата 

 
Пбразпвнипу сисуем вп ппщуина Сарај е преусуавен преку: 
 

 7 ценурални пснпвни ушилищуа 

 Среднп уеплпщкп ушилищуе вп Кпндпвп 

 Теплпщки факулуеу вп Кпндпвп 

 Оујпрк кплеч - привауен универзиуеу 
 

На уериупријауа на ппщуина Сарај се кпнценурирани гплем брпј на сппменици на 

кулуурауа.  

 

Сппрускп рекреауивен ценуар Сарај (8км.), на усуиеуп на рекауа Вардар на ппврщина пд 

некплку хекуари изградени се ппвеќе сппруски уерени.  

 

Сппрускп рекреауивен ценуар Треска (10км.), Западнп пд градпу, близу дп паупу за Теупвп, 

е лпциранп рекреауивнп вещуашкпуп езерп "Треска". Впднауа ппврщина е вп вид на 

суилизиранп шпвешкп суапалп сп дплжина пд 700м. и щирина пд 130-300м, Длабпшинауа 

на езерпуп е 1.6-3м.   

 

Кајак пауека на 18км. пд Скппје. Изградена 1975 г. сп најдпбри пауеки на Балканпу за 

спусу, кајак и кану на диви впди. Манифесуацијауа  кајак и кану на диви впди непрекинауп 

се пдржува пд 1969 г. и преусуавува еден пд најквалиуеуниуе спбираое на кајакариуе на 

диви впди вп Еврппа. Ушесувуваау над 70 кајакари пд пкплу 10 држави. Наупреварпу се 

пдржува вп месец мару, на пауекауа вп Сппрускп-рекреауивнипу ценуар "Маука", на кпја 

вп 1975 гпдина се пдржа и Свеускп првенсувп вп кајак на диви впди. 
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Туристичка понуда и услови за водење бизнис  

 
Вп рамкиуе на ппщуина Сарај се напда сппменикпу на прирпдауа Каопн Маука кпј е една 

пд упп уурисуишкиуе десуинации на Скппје. Вп рамкиуе на „Суудија за ревалпризација на 

прирoдниуе вреднпсуи на защуиуенпуп ппдрашје сппменик на прирпдауа "КАОПН МАТКА" 

е исуакнауп дека Каопнпт Матка зафаќа ппврщина пд пкплу 5.000 ха и се напда 15 км 

југпзападнп пд Скппје. Сппред мпрфпгенеускиуе каракуерисуики преусуавува клисура-

прпбпјница. 

 На пвпј прпсупр ппсебнп внимание заслужуваау карсуниуе фпрми - десеууе пещуери сп 

дплжина пд 20 дп 176 меури и двауа прппасуа сп длабпшина дп 35 меури.  

Защуиуенпуп ппдрашје Маука е прпгласенп за сппменик на прирпдауа вп 1994 гпдина сп 

Пдлука на Спбраниеуп на град Скппје (Сл. Гласник на Град Скппје бр. 3/94). Пд 

прпгласуваоеуп на лпкалиуеупу за сппменик на прирпдауа преземени се низа на 

акуивнпсуи за уредуваое на прпсупрпу, главнп реализирани пд спелеплпщкпуп друщувп 

Пепни, сп финансиска ппддрщка на Град Скппје и други дпнаупри 

 

Покрај Матка препорачани места за посета се: 

 

 Хусеин Шах-пащината чамија изградена 1553 г. пд уип на ценуралнп - купплни пбјекуи 

сп квадрауна пснпва, тидана пд камен. Прпзпрциуе се вп ури реда пбликувани сп уули. 

Традиципналнпуп минаре виспкп 22,5м. има 80 скали кпи впдау дп галеријауа. 

Месупуп каде щуп се напда е нарешенп “Сарај” пп сарајпу на Хусеин Щах, щуп се напдал 

вп близинауа на чамијауа. 

 

 Црквата Св. Андреја кпја се напда ппзади бранауа Маука, вп каопнпу на р.Треска вп 

шиј двпр е смесуен планинарскипу дпм сп ресупранпу. Пп изградбауа на бранауа Маука 

вп 30-уе гпдини на ХХ век, паупу дп неа е лесен и присуапен, нп вп времеуп кпга била 

изградена, вп ЧИВ век, присуаппу дп црквауа бил исклушиуелнп уежпк. Врз пснпва на 

науписпу кпј се напда на западнипу влез пд внаурещнауа сурана на пбјекупу се дпзнава 

дека манасуирскауа црква ја ппдигнал вуприпу син на кралпу Вплкащин и брау на 

кралпу Маркп, Андрејащ вп 1388/89 гпдина. Црквауа била живпписана пд сурана на 

зпграфиуе миурппплиупу Јпван и мпнахпу Григприе.  Кпн главнауа црква, вп срединауа 

на XVI век била дптидана припрауа кпја била живпписана вп 1559/60 гпдина. Првауа 

фпупграфија е направена вп гпдиниуе пред впјнауа, на плаупуп пред црквауа Св. 

Андреја - Маука, пуприлика на месупуп каде щуп сега се напда импрпвизиранпуп 

присуанищуе за шамциуе, неппсреднп пред плаупуп на ресупранпу. 
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 Црква Св. Недела.  Вп IV век, неа ја ппдигнал синпу на власуелинкауа Даница, кпја 

била куиупрка на црквауа Свеуи Никпла вп с. Љубпуен, власуелинпу Бпјкп. Тпј 

исупвременп се јавува и какп пснпваш на ппвеќе цркпвни пбјекуи пд Скппскауа пкплија. 

Низ векпвиуе, црквауа била разурнувана и ппвупрнп пбнпвувана. Пд науписпу на 

влезнауа врауа, щуп дауира пд крајпу на XV век, се дпзнава дека нејзини 

впзпбнпвуваши биле Милица, ппупа Никпла заеднп сп свпјпу уаукп и сп миурппплиупу 

Ауанасиј.  

 

 Врелп - најдлабпка ппдвпдна пещуера вп Еврппа. На Маука има десеуина спелеплпщки 

пбјекуи, пд кпи уриуе најзнашајни, Врелп, Убава пещуера и Крщуална, гп спшинуваау 

спелеплпщкипу парк “Јпвица Грпзданпвски”. Триуе пещуери се вп неппсредна близина 

и мпжау да се ппсеуау вп една уура. Пещуерауа “Над Врелп” се напда на деснауа сурана 

вп каопнскипу дел на рекауа Треска (Маука). Се спсупи пд два дпминануни канали, сп 

вкупна дплжина пд 150 меури. Вп пднпс на псуанауиуе десеуина пещуери кпи се 

засуапени вп каопнпу Маука, па и ппщирпкп иакп сп скрпмни димензии, упа е една пд 

најбпгауиуе сп украси пещуери. Пд уие пришини пещуерауа “Над Врелп” има мпжнпсуи 

и за уурисуишка намена. Врелп, кпја е единсувена уредена пещуера вп Македпнија, пд 

непдамна е ппвупрнп дпсуапна за ппсеуиуелиуе и за спелеплпзиуе, пукакп вп 2002 

гпдина беще заурупана ппради пдрпн на земја и камеоа, при прпбиваоеуп на паупу 

кпн хидрпценуралауа Маука 2. Пещуерауа е кпмплеунп псвеулена сп генераупр, а 

ппсебен ефеку даваау ппдвпдниуе рефлекупри вп езерауа. Ууврденп е дека впдауа вп 

нив дпада пд Пауищка Река. Пп пувпраоеуп, цела гпдина пещуерауа вриеще пд 

ппсеуиуели. Вп салиуе се пдржуваа кулуурни насуани, излпжби и хпрски 

манифесуации.  

 

 Пещтера Дпна Дука - Пещуерауа Дпна  Дука Дука се напда на исупшниуе падини на 

планинауа Жеден (450.м.н.в.) вп близина на селпуп Ращше. Изградена е вп 

мермеризирани варпвници сп уријаска суарпсу.   

За прв пау е исуражувана на дплжина пд 200м 1925 гпдина, дпдека при следниуе 

испиууваоа, вкупнауа дплжина на пещуерскиуе канали е згплемена  на 650м. На некпи 

делпви пд пещуерскиуе канали засуапени се и пещуерскиуе украси.  

Вп хидрпграфски ппглед, пещуерауа Дпна Дука преусуавува сува пещуера, сп 

незнашиуелна ппјава на ппвремени, главнп сифпнски езерца насуанауи пд впдауа 

капница. Пспбена каракуерисуика на пваа пещуера е слпженипу сплеу на пещуерски 

канали, изградени на некплку нивпа. Вп пещуерауа  исуражувана е и пещуерска фауна. 
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 Манастирпт Св. Бпгпрпдица се напда вп близинауа   на селпуп Глумпвп,  на излезпу на 

рекауа Треска пд клисурауа, кај селпуп Маука. Сппред пдредени спзнанија, 

најверпјаунп гп изградил Бпјкп, син на власуелинкауа Даница, куиупрка на црквауа Св. 

Никпла вп селпуп Љубпуен, Скппскп. Еден наупис вп љубпуенскауа црква сведпши за 

градбауа на пвпј манасуир. Се преуппсуавува дека бил изграден вп 1337 гпдина.   

 

 Сппртскп рекреативен центар Сарај, на усуиеуп на рекауа Вардар на ппврщина пд 

некплку хекуари изградени се ппвеќе сппруски уерени.  

 

Какп мнпгу биуни кауегприи вп демпграфскауа и екпнпмскауа сурукуура на населениеуп се 

рабпунауа сила и акуивнпуп население. Заради гепграфскауа пплпжба, прирпдниуе 

ресурси, кулуурауа и урадицијауа, какп и ппсупјниуе капациуеуи населениеуп псуварува 

прихпди главнп пд земјпделсувп и супшарсувп (пдгледуваое на пвци, кпзи и крави).  

 

Пбрабпуливиуе парцели се прпуегаау на 35% пд вкупнпуп земјпделскп земјищуе, 25% се 

ппд пасищуа, а псуаупкпу е ппд щуми. Некплку мали и средни преупријауија се занимаваау 

сп градежнищувп, јавен превпз, превпз на супки и јавен урансппру, дрвна какп и 

прехрамбена индусурија (главнп, прерабпука на месп).  

 

Брпјпу на врабпуени вп пвие преупријауија се движи меду 10 и 60.   

 

Главни нпсиуели на суппансувпуп вп ппщуина Сарај се : 

 Даути Комерц, се занимава сп увпз - извпз и прпмеу сп супки за щирпка 

ппурпщувашка, Засуапуваое на дпмащни и сурански кпмпании пд разни пбласуи: 

млекп и месп, иуалијанска храна, хигиена и кпзмеуика; 

 Тиамо с. Шишево, фабрика за прерабпука на месп и месни прпизвпди. Вкупнп 

врабпуува 10 рабпуника вп редпвен рабпуен пднпс; 

 Адријус, Тргпвија на гплемп и малп сп  замрзнауп месп, банани и прехрамбени 

прпизвпди. Складираое и ппдгпупвка дп крајниуе кприсници; 

 ЈУС МБ, Фирмауа е дирекуен увпзник на псуанауи прпизвпди какп: бращнп, 

уесуенини, щеќер, пууер, замрзнау пилещки прпграм.  Вп склпп на фирмауа е и 

Тргпвскипу ценуар “Сарај”, лпциран вп Сарај, кпј сп свпјауа спдржина и 

функципналнпсу е единсувен вп ппщуинауа. Сп вкупен брпј на врабпуени 150 лица. 

 ВИА Комерц –суаници за уехнишки преглед на впзила – ппрема; 

 Тоска с. Грчец, фабрика за прпизвпдсувп на прехрамбени призвпди и слауки. 

Вкупнп врабпуува 10 рабпуника вп редпвен рабпуен пднпс; 
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 УКА Комерц е семејна кпманија за прпизвпдсувп на месни прпизвпди вп 

Република Македпнија ущуе пд 1991, и се напда вп екплпщкауа зпна на ппщуина 

Сарај, вп с. Љубин. Вкупнп врабпуува 50 рабпуника вп редпвен рабпуен пднпс; 

 Банекс Комапни с.Крушопек, прпизвпднп услужнп ургпвскп друщувп; 

 Мали и средни преупријауија кпи преуежнп се занимаваау сп градежнищувп, јавен 

превпз, превпз на супки и јавен урансппру, дрвна и прехрамбена индусурија 

(главнп, прерабпука на месп).  

 

Табела 4:  Население:рабптна сила и стапка на неврабптенпст вп ппщтина Сарај  

*Извпр: Агенција за врабптуваое вп Република Македпнија 

На уериупријауа на ппщуина Сарај акуивни се гплем брпј на граданскиуе прганизации пд 

кпи ги издвпјуваме следниуе здруженија и фпндации: 

 

Здружение Деца на Мирпу  КУД Дуфла – Ращше 

Екплпщкп друщувп БПН-ТПН Екплпщкп друщувп АМБИЕНТИ 

Верска Хуманиуарна 
прганизација ЕЛ КАЛЕМ 

Здружение Пеливански Клуб ЩЌИППОАТ 

ЗИП Инсуиууу  Здружение Пријауели на Свеуи Спас пд Гпрна Маука 

Здружение за урадиција и 
кулуура ВАТРА Е ДЕРВЕНИТ 
с.Глумпвп, Сарај 

Фпндација за развпј на пбразпвание и кулуура АЛБИЗ - Сарај  

Планинарскп друщувп Грика е 
Дервениу 

Здружение за екплпгија МЛАДИНА НА ДПЛНП СВИЛАРЕ 

Сарај Скппје 

Екп Акција Диван Хана – Здружени за афирмација на бпщоашкауа жена 

 

  

Лпкација 
Вкупнп 

Населени 
Рабптна 

сила 
Врабптени Неврабптени 

Стапка на 
неврабптенпст 

Стапка на 
врабптенпст 

Ппщуина 
Сарај 

35408 7661 2891 4770 62.26% 37.73% 
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Методологија за изработка за годишната програма 

 

Предлпг гпдищнауа прпграма за ппуребиуе на еунишкиуе заедници вп рамкиуе на пвпј 

прпеку, е прпизвпд на разгпвпри сп преусуавници на лпкалнауа админисурација, лпкални 

градански прганизации, месни и урбани заедници и градани Ппщуина Сарај преку 

реализација граданскиуе фпруми. 

Пваа кпмуникација е псуварена сп ппддрщка на назнашенауа менупрска прганизација за 

ппщуина Сарај, ЗИП Инсуиууу пд Скппје.  

Преусуавници пд пваа прганизација ушесувуваа вп прпцеспу на иденуификација на групи 

на градани, кпмуникација сп ппщуинскпуп уелп и ушесувп на граданскиуе фпруми. 

Граданскиуе фпруми вп ппщуина Сарај беа реализирани пп следнипв редпслед: 

 21 декември 2016 – прва средба вп салауа на ресупран Фпнуана вп ппщуина Сарај 

 28 декември 2016 – вупра средба вп салауа на ресупран Фпнуана вп ппщуина Сарај 

 18 јануари 2016 – уреуа средба вп салауа на ресупран Фпнуана вп ппщуина Сарај 

 25 јануари 2016 – шеувруа средба вп салауа на ресупран Фпнуана вп ппщуина Сарај 

На првауа средба сп градани – првипу фпрум беа направени приприуеуниуе пбласуи за 

ппщуинауа: 

1. Зашувана и пдржувана живпуна средина (сп впсппсуавен функципнален сисуем за 

спбираое на смеу) 

2. Функципнална впдпвпдна и канализаципна мрежа  

3. Редпвен авупбуски превпз пд населениуе месуа дп ценуарпу на Скппје 

4. Изградени пбјекуи и инфрасурукуура пд пбласуа на кулуурауа + Ппшиууваое на 

разлишнпсуиуе и медуеунишкиуе ралации 

5. Развиена уурисуишка ппнуда и ауракуивни уурисуишки лпкации+ Сарај дпбрп месуп 

за бизнис  

6. Ппдпбрена на сппрускауа инфрасурукуура и капациуеуи за бавеое сп сппру  

7. Ппдпбрена  сппбраќајна и кпмунална  инфрасурукуура 

8. Унапредени услпви вп пбласуа на пбразпваниеуп 

9. Ппдпбрена здравсувена инфрасурукуура и защуиуа  
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Избраниуе приприуеуни пбласуи се следни: 

1. Ппдпбрена сппбраќајна и кпмунална инфрасурукуура и редпвен авупбуски превпз 

(вклушува и функципнална впдпвпдна и канализаципна мрежа) 

2. Ппдпбрена здравсувена инфрасурукуура и защуиуа 

3. Изградени и/или ппдпбрена инфрасурукуура пд пбласуа на пбразпваниеуп, сппрупу и 

кулуурауа 

4. Развиена уурисуишка ппнуда и услпви за впдеое бизнис  

 

За секпја пд пбласуиуе, беще фпрмирана рабпуна група кпја рабпуеще сппред пднапред 

ууврдена меупдплпгија кпја ги вклуши следниве прпцеси: 

 Иденуификуваое на прпблеми вп пбласуа 

 Анализа/дискусија дали ууврденипу прпблем е веќе ппфауен сп некакпв 

дпкумену /сурауегија вп рамкиуе на единицауа за лпкална сампуправа пд Велес 

 Дискусија за иденуификуванипу прпблем, кпи целни групи ги ппфаќа и 

дискусија за мпжни предлпг рещенија 

 Креираое на иницијауиви какп пдгпвпр на дадениуе прпблеми сп временска 

рамка 

Кпнуинуиуеупу на рабпуниуе групи вп пваа ппщуина беще на задпвплиуелнп нивп. На секпј 

пд граданскиуе фпруми ушесувуваа преусуавници на инсуиууцииуе за дадениуе пбласуи. 

Пна щуп е за забележуваое е дека ппсупјанпсуа на рабпуниуе групи е клушен факупр за 

успещна рабпуа.  

Ппщуинскпуп уелп делегиранп за пвпј прпеку, даде ппддрщка на рабпуниуе групи за 

реализација на фпрумиуе вп ппщуина Сарај.  

Пваа предлпг гпдищна прпграма, пшекуваме да биде разгледана вп Спвеупу на Ппщуина 

Сарај, и исуауа да е разгледана и земена вп предвид, при планираое на бучеупу за 2018 

гпдина. Секакп, некпи пд акуивнпсуиуе, мпжау да се реализираау и уекпвнп, вп 2017 

гпдина, медуупа за ппгплемиуе иницијауиви каде щуп е ппуребна ппддрщка сп ресурси, 

пшекуваме ппщуинауа и екпнпмскипу / бизнис секупрпу да излезау вп пресреу. 
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Приоритети и активности за општина Сарај дефинирани на 

граѓанските форуми 

 

1. Инфраструктура, сообраќај и транспорт  

 

Вп уекпу на дискусијауа беа наведени следниве прпблеми: 

 

 Не се шисуи снег вп зима пд Глумпвп дп Маука 

 Дплна Маука има прпблем сп легализација на дивп-изградениуе пбјекуи 

 Има ппуреба пд пувпраое на улица пкплу езерп Треска, какп и пд Сарај дп Маука  

 Треба да се асфалуираау на лпкалниуе пауищуа (на пр. паупу Глумпвп Маука) 

 Да се асфалуираау дупки вп сиуе населени месуа  

 Ппсупи прпблем сп улишнп псвеулуваое вп населениуе месуа (Дплан Маука, 

Љубински пау, иун)   

 Има ппуреба пд велпсипедска пауека пд Сарај дп Бпјане 

 Нема сппбраќајни знаци и пбележуваое на пещ. Премини 

 Дплна Маука има прпблем сп јавнипу превпзпу 

 Ппуребни пд ппредпвни линии за урансппру пд/дп населениуе месуа 

 Има прпблем сп недпсуаупк на впда вп виспка впда вп Маука 

 Има прпблем сп канализација вп Маука 
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Вп рамки на рабпуауа на рабпунауа група, беа дефинирани следниуе кпнкреуни приприуеуи и акуивнпсуи:  

ПРИПРИТЕТ 1 Ппдпбрена кпмунална и сппбраќајна инфраструктура вп ппщтина Сарај 

 
КПНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 
ЦЕЛНИ ГРУПИ 

АКТИВНПСТИ/ЗАДАЧИ 
пд страна на рабптната група 

ПЕРИПД НА 
СПРПВЕДУВАОЕ 

СРЕДСТВА 

1. Израдба на пауищуа, 
пппплнуваое дупки на паупуу 

-Ппщуина Сарај 
-Град Скппје 
-Минисуерсувп за урансппру и 
врски 

1.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, 
г. Скппје и минисуерпу за Трансппру и 
Врски 

Јануари – Сепуември 
2018  

Пд бучеупу на Град 
Скппје  

2. Ппсуавуваое канализација 
и вп Маука  

-Ппщуина Сарај 
 

2.1. Средба сп граданиуе пд пвие делпви 
улици 
2.2. Инфпрмираое за нпвпсуи 
2.3. Предаваое на иницијауива 
2.4. Израбпука на прпекуни апликации 

Нпември 2017- 
Пкупмври 2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај  
-дпнаупри 

3. Ппдпбруваое на 
впдпвпднауа мрежа вп 
населениуе месуа 

-Ппщуина Сарај 
-ЈП  Впдпвпд  

3.1. Средба сп граданиуе пд пвие населени 
месуа  
3.2. Инфпрмираое за нпвпсуи 
3.3. Израбпука на прпекуни апликации 

Нпември 2017- 
Пкупмври 2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај 
-дпнаупри 

4. Ппдпбруваое на ушишнауа 
инфрасурукуура за пплеснп 
движеое на пещациуе  

-Ппщуина Сарај 
- град Скппје 
-Минисуерсувп за урансппру и 
врски 
 

4.1.Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, 
г. Скппје и Минисуерпу за урансппру и 
врски 
4.2. Предаваое на иницијауива за 
ппдпбруваое на ул. инфрасурукуура 
4.2.Израбпука на прпекуни апликации 

Јануари  2018- 
Пкупмври 2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај и пд 
Мин. Т. и В. 

5. Редпвнп пдржуваое на 
улишнпуп псвеулуваое  
 

-Ппщуина Сарај 
-ЈКП 
 

5.1.Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, 
г. Скппје и ЈКП 
5.2. Предаваое на иницијауива пдржуваое 
на ул. псвеулуваое 

Јануари  2018- 
Пкупмври 2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај  

6. Редпвен јавен урансппру пд 
населенеиуе месуа дп ценуар 
на градпу  

-Ппщуина Сарај 
-ЈСП 
 

6.1.Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, 
и ЈСП 
6.2. Предаваое на иницијауивауа 

Јануари  2018- 
Пкупмври 2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај и пд 
ЈСП 
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2. Здравствена заштита  

 
Вп уекпу на рабпуауа беа иденуификувани следниве прпблеми: 

- Нема здравсувени привауни и јавни прганизации вп селауа на ппщуинауа 

- Нема јавна здравсувена инсуиууција 

 

Вп рамки на рабпуауа на рабпунауа група, беа дефинирани следниуе кпнкреуни приприуеуи и акуивнпсуи:   

 
ПРИПРИТЕТ 2 

Ппдпбрена здравствена защтита и здравствена инфраструктура вп Ппщтина Сарај 

 
КПНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 
ЦЕЛНИ ГРУПИ 

АКТИВНПСТИ/ЗАДАЧИ 
пд страна на рабптната група 

ПЕРИПД НА 
СПРПВЕДУВАОЕ 

СРЕДСТВА 

1. Пувпраое на амбулануа и 
апуека вп 5 населени месуа 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за здравсувп  

1.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај,  
1.2. Ппдгпупвка на анализа на извпдливпсу   
1.2. Предаваое на иницијауива за пувпраое 
на амбулануа и апуека вп 5 населени месуа 

Нпмври 2017- 
Декември 2018 

-Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај 
-Минисуерсувп за 
здравсувп 

2. Пувпраое на Здравсувен 
дпм вп Сарај 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за здравсувп 

1.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај,  
1.2. Ппдгпупвка на анализа на извпдливпсу и 
план за градба   
1.2. Предаваое на иницијауива за изградба на 
Здравсувен дпм  

Февруари - 
Декември 2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај 
-Дпнации пд 
Лпкални бизниси 

3. Инфпрмауивна кампаоа за 
населениеуп за 
преппзнаваое на 
симупмиуе на разлишни 
здравсувени прпблеми  

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за здравсувп 
- Лпкални здруженија  

1.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, г.  
1.2. Псмислуваое на Кампаоа 
1.3. Ппддрщка  вп напдаоеуп на финансиска 
ппддрщка 
 

Јануари - Декември 
2018 

Пд бучеупу на 
ппщуинауа Сарај 
-Пд грану 
ппддрщка  
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3. Туристичка понуда и водење бизнис 

 

Вп уекпу на рабпуауа беа иденуификувани следниве прпблеми: 

 Гплем прпцену на неврабпуени вп ппщуинауа  

 Ппщуина Сарај има ппуреба пд да биде дпбрп месуп за бизнис  

 Езерп Треска  и прпсупрпу пкплу езерпуп не се средени 

 Иакп има ппуенцијал, Сарај нема разнпвидна уурисуишка ппнуда 

 Неискприсуенпсу на Каопнпн Маука и другиуе прирпдни убавини какп уурисуишка 

ауракција. 

 Некфаливикуван кадар  

 

Пд Сурауегија за развпј на ууризмпу вп град Скппје за перипдпу 2009-2013 гпдина следниве 

прпблеми се пднесуваау и за ппщуинауа Сарај 

 Недпвплна исураженпсу и прпмпвиранпсу на исуприскиуе лпкалиуеуи; 

 Немаое на календар на ппсеуи; 

 Недпвплна прпмпција: брпщури, уурисуишкп списание, рекламни сппупви, панпа; 

 Испплиуизиранпсу на ууризмпу; 

 Неппсупеое на дпвплнп приказни за градпу и негпвиуе сппменици какп дел пд 

брендираоеуп; 

 Лпща инфрасурукуурна ппврзанпсу сп уурисуишкиуе лпкалиуеуи (прирпдни, кулуурнп –

исуприски, археплпщки); 

 Недпвплен брпј на паркиралищуа, пкплу уурисуишкиуе лпкалиуеуи вп градпу; 

 Суара и пщуеуена сигнализација и сигналиуика на археплпщкиуе лпкалиуеуи, исуприскиуе, 

кулуурниуе и прирпдниуе сппменици; 

 Недпсуаупк на саниуарни пбјекуи и непдржуваое на малкууе ппсупешки; 

 Неуреденпсу на уурисуишкиуе лпкалиуеуи (хпруикулуурнп, инфрасурукуурнп); 

 Недпвплнп едуцирани кадри вп дејнпсуа (недпвплнп ппзнаваое на сурански јазици, ппщуа 

неинфпрмиранпсу); 

 Врабпууваое вп ууризмпу и угпсуиуелсувпуп на лица кпи немаау сппдвеунп пбразпвание; 

 Недпвплнп изградена свесу за зашувуваое и пдржуваое на мауеријалниуе, кулуурниуе и 

прирпдниуе дпбра; 

 Недпсуаупк пд прпфесипнална и кпнуинуирана пбука на уурисуишкиуе впдиши; 

 Недпвплна кппрдинација ппмеду јавнипу и приваунипу секупр; 

 Непрганизиранп приваунп смесууваое; 

 Турисуишкиуе агенции не распплагаау сп уурисуишка прпграма пп сегменуи на уурисуишка 

ппнуда;
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Вп рамки на рабпуауа на рабпунауа група, беа дефинирани следниуе кпнкреуни приприуеуи и акуивнпсуи: 

       ПРИПРИТЕТ 3 Развиена туристишка ппнуда и дпбрп местп за развпј на бизниспт вп ппщтина Сарај 

 
КПНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 
ЦЕЛНИ ГРУПИ 

АКТИВНПСТИ/ЗАДАЧИ 
пд страна на рабптната група 

ПЕРИПД НА 
СПРПВЕДУВАОЕ 

СРЕДСТВА 

1. Прпмпвираое нанпви 
уурисуишки лкалиуеуи 

 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за кулуура  
- Здруженија 
- Град Скппје 
-Агенција за прпмпција на ууризмпу 
-градани на Сарај 

1.1.Анализа на факуишка спсупјба преку 
ппкануваое на сиуе засегнауи на заеднишки 
спсуанпк 
1.2. Дефинираое на план за прпмпвираое  

Сепуември 2017- 
Дек ември2018 

Пд бучеупу на 
Град Скппје 
-Агенција за 
прпмпција на 
ууризмпу  

2. Привлекуваое на дпмащни 
и сурански инвисуиции 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за екпнпмија 
-Град Скппје 

2.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, г. 
Скппје, Агенција за привлекуваое на сурански 
инвесуиции и Минисуерпу за екпнпмија 

Јануари - Декември 
2018 

Пд бучеупу на 
Минисуерсувп за 
екпнпмија  

3. Рекпнсурукција на Паркпу 
Сарај 

 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за екпнпмија 
-Град Скппје 
Агенциja за млади и сппру 

3.1. Средби сп градпнашалникпу на п. 
Сарај, г. Скппје, 

3.2. Агенциja за млади и сппру 
 

Јануари - Декември 
2018 

Пд бучеупу 
Минисуерсувп за 
Екпнпмија 
 

4. Ренпвираое на Еерп Треска 
 

- Ппщуина Сарај 
- Град Скппје 
- Завпд за врабпууваое  
-Агенција за прпмпција на ууризмпу 

4.1. Средби сп градпнашалникпу на п. 
Сарај, г. Скппје 

4.2. Ппддрщка вп аплицираое за прпекуи 

Сепуември 2017- 
Дек ември2018 

-Завпд за 
врабпууваое 
-Агенција за 
прпмпција на 
ууризмпу 

5. Ппдпбруваое на услпвиуе 
на Лпкалиуеу Маука 

- Ппщуина Сарај 
- Град Скппје 
- Спелеплпщкп друщувп Пепни 
-Агенција за прпмпција на ууризмпу 
 

5.1. Средби сп градпнашалникпу на п. 
Сарај, г. Скппје,  СД Пепни 

5.2. Средби сп уурисуишки ппераупри  
5.3. Ппддрщка вп аплицираое за прпекуи 
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4. Образование, спорт и култура 

 
Вп уекпу на рабпуауа беа иденуификувани следниве прпблеми: 

 

 Недпсуасува насурещница пред ПУ Диуурија вп с. Љубин 

 Игралищуе за деца вп сиуе села вп ппщуина Сарај 

 Има ппуреба пд ренпвираое на базен вп парк Сарај  

 Нема сппруска сала вп ППУ Диуурија Љубин 

 Има ппуреба пд ппдпбруваое на услпви сп сиуе ПУи 

 Нема библипуека, грееое вп мнпгу ушилищуа 

 Има ппуреба пд пувпраое на предщкплска усуанпва 

 Ппуреба пд финансии за прганизираое на кулуурни насуани, фесуивали на гпдищнп 

нивп, презенуација на разлишни кулуури 

 Нема средсува за пешауеое на преведени ушебници  на бпсански јазик 

 Има ппуреба пд ппшиууваое на медусебниуе разлики 

 Нема средсува за израбпука на нпсии за КУД Љубин  

 Нема дпмпви  на кулуура  
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Вп рамки на рабпуауа на рабпунауа група, беа дефинирани следниуе кпнкреуни приприуеуи и акуивнпсуи   

         ПРИПРИТЕТ 4 Изградена и/или ппдпбрена инфраструктура пд пбласта на пбразпваниетп, сппртпт и културата 
 

КПНКРЕТНИ ЦЕЛИ ЦЕЛНИ ГРУПИ 
АКТИВНПСТИ/ЗАДАЧИ 

пд страна на рабптната група 
ПЕРИПД НА 

СПРПВЕДУВАОЕ 
СРЕДСТВА 

1. Изграден ппвеќенаменски 
пбјеку пд цврсуа градба (за 
акуивнпсу пд пбласуа на 
пбразпваниеуп, кулуурауа, 
сппрупу, кпнфернциски 
ууризам граданскипу 
секупр) 

-Ппщуина Сарај 
- Здруженија 
- Град Скппје 
-ПУи 
-Сппруски друщува 
-Агенциja за млади и сппру 
-Минисуерсуп за Кулуура 

1.1. Средби сп градпнашалникпу на п. 
Сарај, г. Скппје, 

1.2. Агенциja за млади и сппру  
 

Јануари - Декември 
2018 

Пд бучеупу на 
ппщуина Сарај 
-Агенција за 
млади и сппру 

2. Изградба на насурещница 
на влезпу на ПУ Диуурија 
населенп месуп Љубин  

 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за пбразпвание 

2.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, 
г. Скппје, и Минисуерпу за пбразпвание 
 

Јануари - Декември 
2018 

Пд бучеупу на 
Минисуерсувп за 
пбразпвание 

3. Нагледни средсува вп 
впспиунп-пбразпвани 
прпцес за ушеници пд 
бпсанскп ппуеклп 

-Ппщуина Сарај 
-Минисуерсувп за пбразпвание 

2.1. Средби сп градпнашалникпу на п. Сарај, 
г. Скппје, и Минисуерпу за пбразпвание 
 

Јануари - Декември 
2018 

Пд бучеупу на 
Минисуерсувп за 
пбразпвание 

4. Пувпраое на 
предушилищна усуанпва вп 
населенп месуп Љубин  

- Ппщуина Сарај 
- Минисуерсувпуп за уруд и спцијала 

4.1. Средби сп градпнашалникпу на п. 
Сарај, Минисуер за Т и С  

Сепуември - 
Декември 2018 

Пд бучеупу на 
Минисуерсувпуп 
за уруд и 
спцијала 

5. Набавка на нпсии за 
кулуурнп умеунишкп 
друщувп вп населенп месуп 
Љубин  

- Ппщуина Сарај 
- Бизнис секупр 
-дпнаупри 
 

5.1. Ппддрщка вп аплицираое за 
прпекуи 

Мару 2017-јуни 2017 -Прпеку пд 
дпнаупри 
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П У Б Л И К А Ц И Ј А 

Годишна програма за заеднички интереси на етничките заедници - 

ОПШТИНА САРАЈ 2017- 2018 

 

И З Д А В А Ч 

ЗИП Институт 

 

A В Т О Р  

Зоран Стојковски 

 

Д И З А Ј Н  Н А  П  У Б Л И К А Ц И Ј А 

Назлије Исени Куртиши 

 
 

З А  З И П   И Н С Т И Т У Т: 

Клушна пдлика на рабпуауа на ЗИП Инсуиууу се деуалниуе и сеппфауни 

анализи, иницијауиви и акции на лпкалнп, наципналнп и регипналнп нивп, 

и ппврзуваоеуп на прпцесиуе на исуражуваое и анализа сп кпнкреуни 

рещенија и креираое на пплиуики. Преку спрабпука сп засегнауи сурани, 

државни, невладини и регипнални инсуиууции, ЗИП Инсуиууу има мисија да 

ги зајакне демпкраускиуе прпцеси вп Република Македпнија, да ги 

иденуификува ппщуесувенп девијануниуе ппјави и да сугерира рещенија за 

нив, да ги набљудува прпцесиуе на ппшиууваое и защуиуа на шпвекпвиуе 

права и да придпнесе кпн пбезбедуваое на најсппдвеуни рещенија на 

прпблемиуе на граданиуе и инсуиууцииуе вп македпнскпуп ппщуесувп. 

 

К О Н Т А К Т 
 

www.zipinstitute.mk 

info@zipinstitute.mk 

+389 (0) 2 2615 98 32 

Facebook/Twitter/Linkedin @ZIPInstitute 

 


