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ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА
НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
НА РЕДОВНА ЖИРО СМЕТКА ВО 2018 ГОДИНА

Износ
(во денари)

Р.бр
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10.

11.

12.
13.

14.

ПРИХОДИ на редовна жиро сметка во 2018 година
Пренесен вишок на приходи од минати години
Приходи од Општинa Кратово за тековно работење на Центарот
Приходи од Општинa Кр. Паланка за тек. раб. на Центарот
Приходи од Општинa Куманово за тек. раб. на Центарот
Приходи од Општинa Липково за тековно работење на Центарот
Приходи од Општинa Ранковце за тековно работење на Центарот
Приходи од Општинa Старо Нагоричане за тек. раб. на Центарот
Приходи од Министерство за локална самоправа за тековно
работење на Центарот за 2018
Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2017,
Договор со Биро за РР бр. 09-272/9 од 25.04.2017 10.786.394
Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2018,
Договор со Биро за РР бр. 13-561/1 од 06.07.2018
Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2018,
Договор со Биро за РР бр. 13-560/1 од 06.07.2018 и Анекс на
Договор (за аванс) бр. 13-591/2 од 25.12.2018
Завршна исплата од АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен
правец, Четирце-Никуљане во должина од 2,228км, општини
Куманово и Старо Нагоричане, по решение бр. 25-1429/6
10.748.415
Сопствено учество на општина Куманово за проект од Биро за
Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом
Сопствено учество на општина Куманово за ДДВ, програма на
АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, ЧетирцеНикуљане во должина од 2,228км

8.814.171
104.410
208.200
1.943.880
270.580
0
0
1.200.000
10.786.394
3.867.894

25.473.362

10.748.415
3.306.300

1.551.725
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Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за
локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична
соработка со Р. Бугарија за проектот ,,Промоција на туристички
атракции во 3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема
во општинските сали во Крива Паланка CB006.1.21.193
Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за
локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична
соработка со Р. Бугарија за проектот ,,Меѓуграничен центар за
млади предприемачи ,, CB006.1.31.133
Позајмици за спроведување на проект од општина Крива
Паланка и други за ИПА проектите ,,Промоција на туристички
атракции во 3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема
во општинските сали во Крива Паланка CB006.1.21.193 и
,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, CB006.1.31.133
Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна
сметка ,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,,
CB006.1.21.193
Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна
сметка ,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,,
CB006.1.31.133
Аванс во висина од 50% за тампонирање по програмата на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
по доставување на барање за користење на средства за
реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на
плански региони во областа на земјоделството и руралниот
развој за 2018, општини Куманово, Кратово и Крива Паланка
Трансфер од Министерство за локална самоуправа за
активности по проект: Воспоставување на бизнис Центар
Вкупно приходи во 2018

РАСХОДИ на редовна жиро сметка во 2018 година
Бруто плата на вработените во Центарот за развој на СИПР за
2018
Постојана резерва (непредвидливи расходи)
Тековни резерви (разновидни расходи)
Патни и дневни расходи
Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт
Административни материјали (канцелариски, списанија, уплата
за службени весници)
Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери,
ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии и сл.)
Прехранбени продукти и пијалоци
Материјали за поправка и одржување
Поправка и одржување на возило, редовен сервис и сл.
Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери,машини)
Изнајмување простор и опрема (паркинг)
Банкарски услуги и осигурителни услуги

712.581

345.683

6.350.773

1.190.000

2.963.000

2.203.129
400.000
82.440.497

2.599.049
0
0
15.550
143.153
34.677
8.100
59.000
3.840
15.150
22.802
14.400
0
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Судски и правни услуги (Мислење од совет за јавни набавки)
Договорни услуги (превод, печатење, консултации, донаторски
повици, хигиенски услуги, поштански услуги, осигурителни
услуги/каско осигурување и регистрација на службено возило)
Книговодствени услуги
Членарини во организации-меѓународни организации
Расходи за репрезентација, седници на регионален совет и
расходи од касов максимум
Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.
Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи
во службени весници и други оперативни расходи
Проект бр.37 ,,Опремување на Туристичко Биро во општина
Кратово,, Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1
15.12.2015, ВИ КОМЕРЦ – Охрид
Проект бр.37 ,,Опремување на Туристичко Биро во општина
Кратово,, Договор со Биро за РР бр.14-926/1 18.11.2015 и Анекс
14-1130/1 15.12.2015, ИДС-КОМ - Куманово
Проект бр.37 ,,Опремување на Туристичко Биро во општина
Кратово,, Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1
15.12.2015, АНХОЧ - Скопје
Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен
правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо
Нагоричане во должина од 2,228км,,Кооп Инженеринг,, Куманово
Сопствено учество на општина Куманово за ДДВ по Проект бр.39
од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце
– Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина
од 2,228км ,,Кооп Инженеринг,, Куманово
Проект бр. 42, “Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен
објект наменет за надградба на капацитетите на главните
двигатели на економскиот развој во регионот” Договор со Биро за
РР бр. 09-323/1 од 12.05.2016 и Анекс на Договор бр 09-323/2 од
01.12.2016 - ,,Инженеринг Теракота ,, Прилеп
Проект бр.46: Заштита на животната средина и подобрување на
условите за живот во Североисточен плански регион (687 метри
канализација во с. Ваксинце, општина Липково), Договор со Биро
за РР 09-273/1 од 25.04.2017, ,,Илирија-Комерц,, с. Отља
Проект бр.47.2 Градба на патен правец до локалитет Цоцев
Камен од спојот со рег. пат Шопско Рударе - Бељаковце - Фаза
2, во должина од 475 метри, општина Кратово, Договор со Биро
за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 – ,,МГИ Инвест,, Скопје

28.

14.400

91.066
35.000
0
180.879
4.210
89.336

114.483

127.239

100.418

10.748.415

1.551.725

3.306.300

3.778.162

3.184.761
Проект бр. 47.3: Адаптација на училници од училишта зграда во
соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина
Ранковце, 47.4: Реновирање на простор (сала) за културно туристички манифестации-Фаза 2, општина Старо нагоричане,
47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен
центар во с. Ранковце, општина Ранковце, Договор со Биро за РР
09-272/1 од 25.04.2017 - ,,Инженеринг Теракота ,, Прилеп

29.

4.000.000
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38.
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40.

Проект бр. 47.5: Партерно уредување на регионален комплекс на
базени во општина Куманово, 47.6: Поставување на влезна
капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор со
Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – ,,Баџак Инженеринг,, Скопје
Проект бр.47.8: Подготовка на маркетинг/промотивен материјал,
Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – ,,Колекс Џивџи,,
Куманово
Сопствени средства на Центарот за доработка на основен
проект, локален патен правец с. Лојане – с. Табановце , ,,Мастер
План,, Куманово
Сопствени средства на центарот за Надзор за Проекти 47.3:
Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој
на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце и 47.7:
Адаптација на деловен објект во туристичко информативен
центар во с. Ранковце, општина Ранковце, ,,Езерце;; Скопје
Сопствени средства на центарот за техничка документација ,,Коод Проект,, - елаборат
Сопствени средства на центарот за извештај од Институт за
земјотресно инженерство за Задружен дом во село Пчиња,
општина Куманово, за ИПА апликација
Поврат на позајмици за спроведување на проект
Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на
националното ко-финансирање (15%) од Министерството за
локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична
соработка со Р. Бугарија за проектот ,,Промоција на туристички
атракции во 3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема
во општинските сали во Крива Паланка CB006.1.21.193
Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на
националното ко-финансирање (15%) од Министерството за
локална самоуправа на ИПА програмата за прекугранична
соработка со Р. Бугарија за проектот ,,Меѓуграничен центар за
млади предприемачи ,, CB006.1.31.133
Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за
спроведување на ИПА прекуграничен проект ,,Промоција на
туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка
на опрема во општинските сали во Крива Паланка
CB006.1.21.193
Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за
спроведување на ИПА прекуграничен проект ,,Меѓуграничен
центар за млади предприемачи ,, CB006.1.31.133
Вкупно расходи во 2018
Пренесено салдо во 2019
Вкупно

6.260.010

160.243

36.285

14.160
12.000

11.657
5.350.773

712.581

345.683

8.300.773

2.550.000
53.996.280
28.444.217
82.440.497

НАРАТИВЕН ДЕЛ
Приходна страна од Финансискиот извештај за 2018 година на Центарот за развој на
Североисточен плански регион:
- реден број 1. пренесен вишок на приходи од минати години со состојба на 31.12.2018,
средства кои се наменети за исплата на проекти по програми за 2015,2016 и 2017 по
Договори со бирото за Регионален Развој/ Министерство за локална самоуправа.
-реден број 2. до 7. обврски на општините во СИПР согласно Договорот склучен помеѓу
општините и Министерството за локална самоуправа изнесуваат 1.727.870денари на
годишно ниво. Исплатени средства од страна на општините за тековно работење на
Центарот за развој на СИПР за 2017 и 2018 година во вкупен износ од 2.527.070денари.
Табела на неизмирени обврските од страна на општините во Североисточен плански регион по основ на
потпишани Договори со Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за развој на
СИПР за период 2016-2018:

Неизмирени обврски на општините во
СИПР

Вкупно

2016

2017

2018

Кратово
Ранковце
Липково
Крива Паланка

41.440
270.580
-

41.440
270.580
-

41.440
-

124.320
541.160
-

Старо Нагоричане

48.400

48.400

48.400

145.200

360.380

89.800

810.680

Куманово

360.380

-реден број 8. Приход од Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на
Центарот за 2017.
Согласно Договорот за кофинансирање за 2018 потпишан помеѓу Министерството за
Локална Самоуправа и општините во СИПР, Центарот има добиено 1.200.000 денари за
тековно работење и за извршување на активности од страна на Министерството за локална
самоуправа.
-реден број 9. Капитални трансфери од Министерството за Локална Самоуправа за кои е
потпишан Договор за реализација на проект: ,,Подобрување на условите за рурален развој,
развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 2,, бр. 09272/9 од 25.04.2017 со Бирото за Регионален Развој по програмите за регионален развој на
Министерството за Локална Самоуправа (Биро за РР) за 2017.

-реден број 10. Капитални трансфери од Министерството за Локална Самоуправа за кои е
потпишан Договор за реализација на проект: ,,Заштита на животна средина и подобрување
на условите за живот во Североисточниот плански регион,, бр. 13-560/1 од 06.07.2018 по
програмите за регионален развој на Министерството за Локална Самоуправа (Биро за РР)
за 2018.
-реден број11. Капитални трансфери од МЛС проекти преку БРР за 2018 за кои е потпишан
Договори за реализација на проект: ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на
туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 3,, бр. 13-560/2 од
06.07.2018 и Анекс на договор за аванс 13-591/2 од 25.12.2018.
-реден број 12. Завршна исплата од АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец
Четирце-Никуљане во должина од 2,228км, општини Куманово и Старо Нагоричане, по
решение бр. 25-1429/6.
-реден број 13. Дел од сопствено учество со Одлука на Совет на општина Куманово за
проект од Биро за Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом.
-реден број 14. Сопствено учество со Одлука на Совет на општина Куманово за ДДВ,
програма на АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, Четирце-Никуљане во должина
од 2,228км.
-реден број 15. Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за локална
самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот
,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема во
општинските сали во Крива Паланка CB006.1.21.193
-реден број 16. Национално ко-финансирање (15%) од Министерството за локална
самоуправа на ИПА програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот
,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, CB006.1.31.133
-реден број 17. Позајмици за спроведување на проектни активности, потребни за уплата
пред верификација на трошкови од општина Крива Паланка и други за ИПА проектот
,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема во
општинските сали во Крива Паланка CB006.1.21.193
-реден број 18. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка
,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,, CB006.1.21.193
-реден број 19. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка
,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, CB006.1.31.133
-реден број 20. Аванс во висина од 50% за тампонирање по програмата на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство по доставување на барање за користење на
средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански
региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2018, општина
Куманово(тампонирање на улици во с. Љубодраг – Крак 1, 2, 3 и 4 во вкупна должина од
950м, тампонирање на улици во с. Режановце крак 1, 2, 3, 4, 5 и 6 во вкупна должина од
1.270м), општина Кратово (локален пат/врска на стар регионален пат Кратово – с. Страцин
од м.в. Превалец до маало Трончовци, с. Трновац во должина од 150м, локален пат/врска
на стар регионален пат Кратово – с. Страцин од м.в. Крива Река до маало Шалевци, с.

Талшманци во должина од 150м) и општина Крива Паланка (пробивање и тампонирање,
спој М2 – Крстата падина во должина од 499,30м)
-реден број 21. Трансфер од Министерство за локална самоуправа за активности по проект:
Воспоставување на бизнис Центар.
Расходна страна од Финансискиот извештај за 2017 година на Центарот за развој на
Североисточен плански регион:
-реден број 1. Бруто плата на четири вработени и раководителот на Центарот за развој на
СИПР во 2018 година.
-реден број 2. Постојана резерва (непредвидливи расходи). Нема средства по оваа ставка.
-реден број 3. Тековни резерви (разновидни расходи). Нема средства по оваа ставка.
-реден број 4. Патни и дневни расходи на вработените во Центарот за развој на СИПР.
-реден број 5. Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт/нафта за службено
возило, телефонски сметки.
-реден број 6. Административни материјали (канцелариски/хартија за фотокопир и др,
списанија, службени весници).
- реден број 7. Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери,
ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии и сл.)
-реден број 8. Прехранбени продукти и пијалаци.
-реден број 9. Материјали за поправка и одржување.
-реден број 10. Поправка и одржување на возило, редовен сервис и сл.
-реден број 11. Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери, машини.
-реден број 12. Изнајмување простор и опрема/ паркинг за службено возило.
-реден број 13. Банкарски услуги и осигурителни услуги.
-реден број 14. Судски и правни услуги (мислења од Совет за јавни набавки за Тендерски
постапки
-реден број 15. Договорни услуги (превод, печатење, консултации, донаторски повици,
хигиенски услуги, осигурителни услуги/каско осигурување и регистрација на службено
возило).
-реден број 16. Книговодствени услуги/книговодство за редовна и потсметки на Центарот
за 2018.
-реден број 17.

Членарини во организации-меѓународни организации

-реден број 18. Расходи за репрезентација, седници на регионалниот совет и расходи од
касов максимум за 2018.
-реден број 19. Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.
-реден број 20. Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службен
весник и други оперативни расходи.
-реден број 21. Проект бр.37 ,,Опремување на Туристичко Биро во општина Кратово,,
Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, ВИ КОМЕРЦ – Охрид
-реден број 22. Проект бр.37 ,,Опремување на Туристичко Биро во општина Кратово,,
Договор со Биро за РР бр.14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, ИДС-КОМ Куманово
-реден број 23. Проект бр.37 ,,Опремување на Туристичко Биро во општина Кратово,,
Договор со Биро 14-926/1 18.11.2015 и Анекс 14-1130/1 15.12.2015, АНХОЧ - Скопје
-реден број 24. Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец
Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км,,Кооп
Инженеринг,, Куманово
-реден број 25. Сопствено учество на општина Куманово за ДДВ по Проект бр.39 од
АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини
Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км ,,Кооп Инженеринг,, Куманово
-реден број 26. Проект бр. 42, “Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект
наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во
регионот” Договор со Биро за РР бр. 09-323/1 од 12.05.2016 и Анекс на Договор бр 09-323/2
од 01.12.2016 - ,,Инженеринг Теракота ,, Прилеп
-реден број 27. Проект бр.46: Заштита на животната средина и подобрување на условите
за живот во Североисточен плански регион (687 метри канализација во с. Ваксинце,
општина Липково), Договор со Биро за РР 09-273/1 од 25.04.2017, ,,Илирија-Комерц,, с.
Отља
-реден број 28. Проект бр.47.2 Градба на патен правец до локалитет Цоцев Камен од спојот
со рег. пат Шопско Рударе - Бељаковце - Фаза 2, во должина од 475 метри, општина
Кратово, Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 – ,,МГИ Инвест,, Скопје
-реден број 29. Проект бр. 47.3: Адаптација на училници од училишта зграда во соба за
престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце, 47.4: Реновирање на
простор (сала) за културно - туристички манифестации-Фаза 2, општина Старо Нагоричане,
47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце,
општина Ранковце, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - ,,Инженеринг Теракота ,,
Прилеп
-реден број 30. Проект бр. 47.5: Партерно уредување на регионален комплекс на базени во
општина Куманово, 47.6: Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина
Куманово, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – ,,Баџак Инженеринг,, Скопје

-реден број 31. Проект бр.47.8: Подготовка на маркетинг/промотивен материјал, Договор со
Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 – ,,Колекс Џивџи,, Куманово
-реден број 32. Сопствени средства на Центарот за доработка на основен проект, локален
патен правец с. Лојане – с. Табановце , ,,Мастер План,, Куманово
-реден број 33. Сопствени средства на центарот за Надзор за Проекти 47.3: Адаптација на
училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2,
општина Ранковце и 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен
центар во с. Ранковце, општина Ранковце, ,,Езерце;; Скопје
-реден број 34. Сопствени средства на центарот за техничка документација - ,,Коод
Проект,, - елаборат
-реден број 35. Сопствени средства на центарот за извештај од Институт за земјотресно
инженерство за Задружен дом во село Пчиња, општина Куманово, за ИПА апликација
-реден број 36. Поврат на позајмици за спроведување на проект
-реден број 37. Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на националното кофинансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за
прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот ,,Промоција на туристички атракции во
3Д – ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка
CB006.1.21.193
-реден број 38. Префрлања од редовна сметка на посебна сметка на националното кофинансирање (15%) од Министерството за локална самоуправа на ИПА програмата за
прекугранична соработка со Р. Бугарија за проектот ,,Меѓуграничен центар за млади
предприемачи ,, CB006.1.31.133
-реден број 39. Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за
спроведување на ИПА прекуграничен проект ,,Промоција на туристички атракции во 3Д –
ТАП 3Д,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка
CB006.1.21.193
- реден број 40. Позајмица од редовна сметка на Центарот на посебна сметка за
спроведување на ИПА прекуграничен проект ,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи
,, CB006.1.31.133
Куманово, март 2019

Центар за развој на СИПР
Раководитeл
Младен Протиќ

