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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН                     
ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2019  СО ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ  

 
      Во 2019 година Центарот за развој на Североисточен плански регион (ЦР СИПР) во 
рамките на своите обврски и надлежности релизираше поголем број на проекти. Проктите  на 
кои работеше ЦР СИПР се од програмите за регионален развој на Министерството за локална 
самоуправа / Биро за регионален развој за 2019, но и проекти кои поради објективни причини 
не беа довршени, а се по програмите за 2016, 2017 и 2018 година. Центарот во 2019 година 
работеше и на реализација на проектите со кои има потпишано Договори за реализација со 
Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој на РМ . Од проектите 
каде како Донатор се јавува ЕУ, започната е имплементација на проект, од програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Р. С. Македонија и Р. Бугарија.Преку Швајцарската агенција за 
равој и соработка, подржана од Министерството за локална самоуправа во фаза на 
имплеметација беа проекти од Грантовата Шема за Инвестициски и Иновативен проект во 
Североисточниот плански регион. 
 
 
1. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2016 година 
чија реализација е завршена во 2019 година: 
 
Во рамки на  проектот: ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и 
мобилноста во Североисточниот плански регион импементиран е следните под-проект:  
 
-  Партерно уредување на локалитет Костоперска карпа во с. Младо Нагоричане и 
Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации во општина Старо 
Нагоричане, Договор бр. 05-102/23 од 21.11.2016 со Турбоинжинеринг 
 
2. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2017 година 
чија реализација е завршена во 2019 година:  
 
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и 
мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 2, импементирани се следните под-
проекти:  
 
-  Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село 
Отошница, општина Ранковце и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички 
манифестации, општина Старо нагоричане, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - 
,,Инженеринг Теракота ,, Прилеп, Договор 05-109/35 од 27.11.2017 
- 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, Договор 05-109/35 од 27.11.2017 
- Градба на патен правец Ловечка куќа - Езерце (Калин Камен)-Фаза 2, општина Крива 
Паланка, Договор со Биро за РР бр. 09-272/1 од 25.04.2017 –  ,,МГИ Инвест,, Скопје 
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- Партерно уредување на регионален комплекс на базени во општина Куманово, и 
поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор Баџак 
Инженеринг бр.05-72/37 од 05.08.2017 
 
 
 
3. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2018 година 
чија реализација е завршена во 2019 година:  
 
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и 
мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 3, импементирани се следните под-
проекти:  
 
-  Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од  км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 
м), општина Крива Паланка и Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 
(Л=500 м), општина Крива Паланка, Договор склучен со Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 
19.09.2018 
-  Реконструкција ул. Св. Ѓорќи Кратовски, на влез во Кратово, Договор склучен со 
Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018 
- Дооформување на детско игралиште во склоп на рекреативниот регионален центар 
Базен Куманово и изведба на  градежно-занаетчиски работи во објектот, Договор склучен 
со Баџак Инжинеринг, бр.05-102/25 од 03.12.2018 
 
- Поставување на бекатон на шеталиште во  с. Младо Нагоричана - маала Ѓорговци и  
градба на детско игралиште, општина Старо Нагоричане, Договор склучен со „Евроградба-
Инженеринг“ ДООЕЛ, с. Василевци, бр. 05-98/18 од 07.11.2018   
 
4. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2019 година 
чија реализација е завршена во 2019 година:  
 
Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и 
мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, импементирани се следните под-
проекти:  
 
 
-  Опремен/адаптиран  простор за промоција на туристичките атракции во 3Д во општина 
Ранковци (Активност бр.5), Договор склучен со ,,Солас-Екс-Им,, Договор бр.05-49/9 од 
16.07.2019 и Анекс на Договор бр. 05-49/3 од 25.11.2019  
- Израдба на  локален пат во маала Вуевци, с. Младо Нагоричане,  Договор склучен со ,,Билд-
Инг,,  бр.05-76/14 од 14.08.2019  
- Набавка на  3 (три) метачки машини за собирање на смет, склучен Договор со ДПТУ,, 
САНДРА-М,, ДООЕЛ Кавадарци, бр. 05-80/15 од 27.09.2019  
- Набавка на 20 метални контејнери за оддржување на хигиената во регионалниот 
спортски центар – Куманово, склучен Договор со Технички Институт Македонија-
Неготино,   бр. 05-120/8 од 10.10.2019 
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Во рамки на проектот: ,,Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: ,,Регулација на 
минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка,, импементиран 
се следниот проекти:  
-  ,,Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, Договор склучен со 
,,Цвет Компани,, с. Батинци, Студеничани, Скопје, бр.05-74/13 од 07.08.2019 
 
 
 
Проекти преку Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) 
по програма за рурален развој за 2015, мерка  322  во тек е имплементација на: 
 
 
-  Изработка на урбанистички планови за села во општините Кратово, Ранковце и Липково 
Договор  со Носителот на набавката: „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнел,,Скопје 
 
 
 
Донаторски проекти во 2019: 
 
Проект кофинансирани од ЕУ и Министерство за Локална самоуправа: 
 
 
На 17.08.2019 потпишан е Договор за имплементација на проект од програмата за 
прекуугранична соработка со Р. Бугарија INTERREG-IPA CBC Programme (CCI Number: 
2014TC16I5CB006) со наслов:  ,,Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како 
здравствена превенција,, во вредност од 97.742,54 EUR и траење од 15 месеци. 
Во проектот Водечки Партнер е Foundation "Health Prophylaxis", Blagoevgrad, Bulgaria, а 
Центарот за развој на Североисточен плански регион се јавува како Проектен Партнер. 
Активностите во најголем дел ќе се спроведуваат на територија на општините Крива Паланка 
(градба на мини голф и фитнес игралиште на брегот на Крива Река, обуки, тренинзи и 
натпревари на деца и деца со попреченост) и Благоевград (набавка на опрема за дијагностика 
на рбетни деформитети, обуки, тренинзи, пресс конференција)  
 
Проекти кофинансирани од Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од 
Федералниот департмент за надворешни работи, а дејствувајќи преку Швајцарската 
агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа на Р.С. 
Македонија финансирани од Грантовата шема  „ Одржлив и инклузивен рамномерен 
регионален развој “,  
 
Инфраструктурен проект за кој е потпишан Договор за рализација помеѓу ЦР СИПР и 
Министерство за локална самоуправа бр. 05-51/1 од 27.05.2019: ,,Уредување и валоризација на 
спортско рекреативен еко-центар Бислим,, финансиран од Грантовата шема  „ Одржлив и 
инклузивен рамномерен регионален развој “, во кој како партнер во проектот и корисник на 
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резултатите од проектот се јавува (Локална Акциона Група) ЛАГ АБЕР 2015 во износ од 
7.914.100 денари од кои: 
 
- Средства од СДЦ без ДДВ 3.957.050 денари,  
- Средства од Министерство за локална самоуптрава со  ДДВ 3.957.050 денари 
 
1 .Изградба и уредување на стази за спортско качување и ВИА-ФЕРАТА на потег на Бислимска 
Клисура 
2. Набавка на комлет опрема за кајакарство (15 кајаци и еден рафтинг чамец) и друга потребна 
опрема за кајакарство која можат да ја користат и лицата со посебни потреби 
3. Набавка на (22) велосипеди и мобилна работилница за планински велосипедизам 
4. Набавка на (2) мотори со погон на 4 тркала, за потреби од аспект на прва помош и друга 
логистичка поддршка 
5. Изработка на мобилна апликација со GPS (за сите знаменитости, пешачки стази и 
велосипедски рути и рути за стази прилагодени за лица со посебни потреби) 
  
 
Иновативен проект за кој е потпишан Договор за рализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство 
за локална самоуправа бр. 05-55/1 од 29.05.2019: ,,Инклузивни паметни училници„ 
финансиран од Грантовата шема  Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “, во 
кој како партнер во проектот и корисник на резултатите од проектот се јавува ООУ „Крсте 
Мисирков“  Куманово во износ од 2.119.845 денари од кои:  
 
- Средства од СДЦ без ДДВ 1.715.780 денари,  
- Средства од Министерство за локална самоуправа со  ДДВ 404.065 денари 
 
1. Смарт 55 инчен смарт дисплеј UHD, со андроид бокс со можност за  интегрирање на 
апликација за лица со попреченост парче 46 
2. Лап Топ со i5 процесор и HDMI прикучок парче 11 
3. Смарт 55 инчен смар дисплеј UHD со андроид бокс со можност за  интегрирање на 
апликација за лица со попреченост за Медијатека за лица со попреченост парче 1 
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ПРЕДЛАГА: Раководител на Центар за развој на Североисточен плански регион 

 

РАЗГЛЕДУВА: Совет за развој на Североисточен плански регион  

 

УСВОЈУВА: Совет за развој на Североисточен плански регион 

 

                                Предлог - ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

           НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН  

 НА РЕДОВНА ЖИРО СМЕТКА ВО 2019 ГОДИНА 

 

 
 

Р.бр   

Износ 

(во денари) 

 
 
ПРИХОДИ  на редовна жиро сметка во 2019 година  

1.  
Пренесен вишок на приходи од минати години 28.444.217 

2.  
Приходи од Општинa Кратово за тековно работење на Центарот 52.205 

3.  
Приходи од Општинa Кр. Паланка за тек. раб. на Центарот   208.200 

4.  
Приходи од Општинa Куманово за тек. раб. на Центарот   1.054.840 

5.  
Приходи од Општинa Липково  за тековно работење  на Центарот   100.000 

6.  
Приходи од Општинa Ранковце за тековно работење на Центарот   0 

7.  
Приходи од Општинa Старо Нагоричане за тек. раб.  на Центарот   48.400 

8.  Приходи од Министерство за локална самоправа (МЛС) за 
тековно работење на Центарот за 2019  1.200.000 

9.  

Сопствено учество на општина Крива Паланка ,,Локални патни 
правци:  н.м. Конопница и с. Трново, општина Крива Паланка,,  
проект од 2018 1.146.200 

10.  

Сопствено учество на општина Кратово ,,Реконструкција – 
Обновување на главниот влез во Кратово, улица Св. Ѓорѓи 
Кратовски, општина Кратово,,  проект од 2018 606.120 
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11.  

Капитални трансфери од МЛС/Биро за Регионален Развој (БРР) 
по програмите за регионален развој за 2019 проект:  
,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, 
општини Куманово, Ранковце и Старо Нагоричане, Договор со 
БРР бр. 13-332/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-332/16 од 
29.11.2019 и Анекс 2 бр.13-332/21 од 19.12.2019   28.972.341 

12.  

Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален 
развој за 2019 проект:  ,,Изградба на ограда околу дворно место 
и партерно уредување на училишен двор на ОУ ,,Култура,, во     
с. Матејче, општина Липково,,  Договор со БРР бр. 13-333/1 од 
23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 29.11.2019  7.861.568 

13.  

Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален 
развој за 2019 проект:  ,, Градежни, градежно занатски и 
хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река 
во должина од 300метри, општина Крива Паланка ,,  Договор со 
БРР бр. 13-333/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 
29.11.2019 5.625.139 

14.  

Сопствено учество на општина Крива Паланка ,,Градежни, 
градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор 
корито на Крива Река во должина од 300метри, општина Крива 
Паланка,, проект од 2019  1.779.778 

15.  

Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален 
развој за 2019 проект:  ,,Изградба на шеталиште покрај 
Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина 
Кратово,,  Договор со БРР бр. 13-335/1 од 23.04.2019, Анекс 1 
бр.335/3 од 29.11.2019 и  Анекс 2  бр. 13-335/3 од 19.12.2019 5.177.854 

16.  

Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален 
развој за 2019 проект:  ,,Интервенции за оформување на 
функционална средина, Спортско - Рекреативен Центар,  
Куманово,,  Договор со БРР бр. 13-1107/1 од 19.12.2019, Анекс 1 
бр. 13-1107/2 од 26.12.2019 5.200.895 

17.  Сопствено учество на општина Куманово за проект од Биро за 
Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом   2.000.000 

18.  

Сопствено учество на општина Старо Нагоричане за ДДВ, 
програма на  АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец,  
Четирце-Никуљане во должина од 2,228км  903.190 

19.  

Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ за изработка на 
урбанистички планови за селата Ранковце, Петралица, Гиновци и 
Псача, преку програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 851.314 

20.  

Учество на општина Липково за изработка на Хидролошки студии 
за потребите од изработка на урбанистички планови за селата 
Слупчане и Оризаре преку програмата на АФПЗРР за 2015, 
мерка 322  70.580  
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21.  

Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна 
сметка  ,,Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,, 
општина Крива Паланка CB006.1.21.193  7.061.788 

22.  

Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна 
сметка ,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, 
CB006.1.31.133  730.000 

23.  
Поврат на погрешно уплатени средства од Баџак Инженеринг 1.108.014 

24.  Трансфер од Министерство за локална самоуправа за 
активности по проект: Воспоставување на бизнис Центар 400.000 

 Вкупно приходи во 2019 100.629.663 

 

 
 
 
 
 

 

  
РАСХОДИ на редовна жиро сметка во 2019 година 

 

1.  Бруто плата на вработените во Центарот за развој на СИПР за 
2019  и регрес за годишен одмор  2.968.460 

2.  Постојана резерва (непредвидливи расходи) набавка на 
климамуреди за работни простории  64.302 

3.  

Тековни резерви (разновидни расходи), отпремнина за 
заминување во пензија на вработен во Центарот и отпремнина за 
смрт во семејство на вработен во Центарот  65.254 

4.  
Патни и дневни расходи   19.020 

5.  Комунални услуги, греење, комуникација, гориво, регистрација, 
такси услуги, транспорт 189.998 

6.  Административни материјали (канцелариски, списанија, уплата 
за службени весници)  37.964 

7.  Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, 
ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии и сл.)  13.300 

8.  
Прехранбени продукти и пијалоци  88.180 

9.  
Материјали за поправка и одржување  8.580 

10.  Поправка и одржување на службено возило, редовен сервис и 
сл. 37.050 

11.  
Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери,машини)  1.750 

12.  
Изнајмување простор и опрема (паркинг)  14.400 

13.  
Банкарски услуги и осигурителни услуги 0 
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14.  
Судски и правни услуги (жалби по постапки за јавни набавки) 12.748 

15.  

Други договорни услуги(сопствено учество во проекти, 
преведувачи, печатење, рекламирање, консултантски услуги, 
поштански услуги, осигурителни услуги/каско осигурување и 
регистрација на службено возило, хигиенски услуги)  217.724 

16.  
Книговодствени услуги  30.756 

17.  
Членарини во организации-меѓународни организации 0 

18.  Расходи за репрезентација, седници на регионален совет и 
расходи од касов максимум  149.983 

19.  
Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.   0 

20.  Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи 
во службени весници и други оперативни расходи    166.712 

21.  

Биро за 2016, Активност бр.44.4 и бр 44.5: Партерно уредување 
на локалитет Костоперска карпа во с. Младо Нагоричане и 
Реновирање на простор (сала) за културно - туристички 
манифестации во општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-
102/23 од 21.11.2016 со Турбоинжинеринг  1.768.820 

22.  

Биро за 2016, 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 2.000.000 

23.  

Биро за 2017, 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, Договор 05-109/35 од 27.11.2017 1.325.540 

24.  

Биро за 2017, Проект бр.47.1  Градба на патен правец Ловечка 
куќа - Езерце (Калин Камен)-Фаза 2, општина Крива Паланка, 
Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 –  ,,МГИ 
Инвест,, Скопје  2.348.034 

25.  

Биро за 2017, Проект бр.47.5 Партерно уредување на регионален 
комплекс на базени во општина Куманово, Проект бр.47.6 
Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина 
Куманово, Договор Баџак Инженеринг бр.05-72/37 од 05.08.2017 1.212.865 

26.  

Биро за 2018,Проект бр.49.1 Активност бр.1:   Реконструкција на 
локален пат за н.м. Конопница од       км 1+327,92 до км 1+638,68 
(Л=310,76 м), општина Крива Паланка и Активност 2: Изградба на 10.420.139 
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локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м), 
општина Крива Паланка, Активност бр.7: Реконструкција ул. Св. 
Ѓорќи Кратовски, на влез во Кратово, во рамките на проектот: 
,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточен плански регион-Фаза 3,, Договор 
склучен со Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018 

27.  

Биро за 2018, Проект бр. 49.3 Дооформување на детско 
игралиште во склоп на рекреативниот регионален центар Базен 
Куманово (Активност 5) и изведба на  градежно-занаетчиски 
работи во објектот (Активност 6), во рамките на проектот: 
,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточен плански регион-Фаза 3,, Договор 
склучен со Баџак Инжинеринг, бр.05-102/25 од 03.12.2018 7.928.606 

28.  

Биро за 2018, Проект бр. 49.2 Активност 4: Поставување на 
бекатон на шеталиште во  с. Младо Нагоричана - маала 
Ѓорговци, градба на детско игралиште, општина Старо 
Нагоричане, Договор склучен со „Евроградба-Инженеринг“ 
ДООЕЛ, с. Василевци, бр. 05-98/18 од 07.11.2018   2.854.528 

29.  Биро за 2018, Надзор над Активности 5 и 6, Договор со ЦПВ 
ДООЕЛ Скопје, бр. 05-120/1 од 05.12.2018 35.400 

30.  

Сопствено учество на општина Старо Нагоричане 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 903.190 

31.  

Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ по Проект бр.40 
од АФПЗРР, Програмата за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2015, мерка 322, Проект: ,, Изработка на урбанистички 
планови за села во општините Кратово, Ранковце и Липково,, 170.263 

32.  

Поврат на позајмица од редовна сметка  на Центарот на сметка 
на општина Крива Паланка 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 1.000.000 

33.  Поврат на сметка од сметка на Центарот на редовна сметка на 
Министерство за земјоделство  2.203.129 

34.  Надзор над градба Маала Вуевци, општина Старо Нагоричане, 
Договор бр. 05-118 14.514 

35.  

Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при 
изработка на урбанистички планови за с. Слупчане, општина 
Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 35.400 

36.  

Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при 
изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, општина 
Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 35.400 

37.  Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за 
водотеци при изработка на урбанистички планови за с. Слупчане, 35.400 
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општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 

38.  

Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за 
водотеци при изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, 
општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 35.400 

39.  

,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    
Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр.50.5, 
Опремен/адаптиран  простор за промоција на туристичките 
атракции во 3Д во општина Ранковци (Активност бр.5), Договор 
склучен со ,,Солас-Екс-Им,, Договор бр.05-49/9 од 16.07.2019 и 
Анекс на Договор бр. 05-49/3 од 25.11.2019 2.052.558 

40.  

,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    
Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.3 Израдба на  
локален пат во маала Вуевци, с. Младо Нагоричане, (Активност 
3), Договор склучен со ,,Билд-Инг,,  бр.05-76/14 од 14.08.2019 3.236.186 

41.  

,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    
Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.1, Набавка на  
3 (три) метачки машини за собирање на смет, (Активност 2), 
склучен Договор со ДПТУ,, САНДРА-М,, ДООЕЛ Кавадарци, бр. 
05-80/15 од 27.09.2019 10.599.864 

42.  

,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    
Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.2, Набавка на 
20 метални контејнери за оддржување на хигиената во 
регионалниот спортски центар – Куманово, (Активност 2), 
склучен Договор со Технички Институт Македонија-Неготино,   
бр. 05-120/8 од 10.10.2019 319.780 

43.  

,,Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: 
Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 
метри, општина Крива Паланка,, Договор со Биро 13-334/1 за 
2019, Проект бр.52, Договор склучен со ,,Цвет Компани,, с. 
Батинци, Студеничани, Скопје, бр.05-74/13 од 07.08.2019 7.261.436 

 Вкупно расходи  во 2019                                                                   61.882.633 

 Пренесено салдо во 2020   38.747.030 

 Вкупно                                            100.629.663 
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НАРАТИВЕН ДЕЛ 
 

Приходна страна од Финансискиот извештај за 2019 година на Центарот за развој на Североисточен 
плански регион: 
 
- реден број  1.  пренесен вишок на приходи од минати години со состојба на 31.12.2019, 
средства кои се наменети за исплата на проекти по програми за  2016, 2017 и 2018 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 2019 
година во вкупен износ од  1.463.645денари.  
 
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-
2019: 

 
 
Неизмирени обврски на општините во 
СИПР 

2016 2017 2018 2019 Вкупно 

Кратово - - - 52.205 52.205 

Ранковце 41.440 41.440 41.440 41.440 165.760 
Липково 270.580 270.580 - 170.580 711.740 
Крива Паланка - - - - - 

Старо Нагоричане 48.400 48.400 48.400 - 145.200 

Куманово - - - - - 
360.380 360.380 89.800 264.225 1.074.785 

 
 
 
 
-реден број 8. Приход од Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот 
за 2019. 
Согласно Договорот за кофинансирање за 2019 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. 
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-реден број 9.  Сопствено учество на општина Крива Паланка ,,Локални патни правци:  н.м. 
Конопница и с. Трново, општина Крива Паланка,,  проект од 2018 
 
-реден број 10.  Сопствено учество на општина Кратово ,,Реконструкција – Обновување на главниот 
влез во Кратово, улица Св. Ѓорѓи Кратовски, општина Кратово,,  проект од 2018 
 
-реден број11. Капитални трансфери од МЛС/Биро за Регионален Развој (БРР) по програмите за 
регионален развој за 2019 проект:  ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот 
и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, општини Куманово, Ранковце и Старо 
Нагоричане, Договор со БРР бр. 13-332/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-332/16 од 29.11.2019 и Анекс 
2 бр.13-332/21 од 19.12.2019   
 
-реден број 12.  Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 
проект:  ,,Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ 
,,Култура,, во     с. Матејче, општина Липково,,  Договор со БРР бр. 13-333/1 од 23.04.2019, Анекс 1 
бр. 13-333/3 од 29.11.2019 
 
-реден број 13. Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 
проект:  ,, Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на 
Крива Река во должина од 300метри, општина Крива Паланка ,,  Договор со БРР бр. 13-333/1 од 
23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 29.11.2019 
 
-реден број 14. Сопствено учество на општина Крива Паланка ,,Градежни, градежно занатски и 
хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300метри, општина 
Крива Паланка,, проект од 2019 
 
-реден број 15.  Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 
проект:  ,,Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина 
Кратово,,  Договор со БРР бр. 13-335/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр.335/3 од 29.11.2019 и  Анекс 2  бр. 
13-335/3 од 19.12.2019 
 
-реден број 16. Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 
проект:  ,,Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско - Рекреативен Центар,  
Куманово,,  Договор со БРР бр. 13-1107/1 од 19.12.2019, Анекс 1 бр. 13-1107/2 од 26.12.2019 
 
-реден број 17. Сопствено учество на општина Куманово за проект од Биро за Р.Р. за 2016, 
реконструкција на Занатски Дом   
 
-реден број 18. Сопствено учество на општина Старо Нагоричане за ДДВ, програма на  АФПЗРР за 
мерка 321 од 2015, патен правец,  Четирце-Никуљане во должина од 2,228км 
 
-реден број 19. Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ за изработка на урбанистички 
планови за селата Ранковце, Петралица, Гиновци и Псача, преку програмата на АФПЗРР за 2015, 
мерка 322 
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-реден број 20. Учество на општина Липково за изработка на Хидролошки студии за потребите од 
изработка на урбанистички планови за селата Слупчане и Оризаре преку програмата на АФПЗРР за 
2015, мерка 322 
 
-реден број 21. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка  ,,Промоција 
на туристички атракции во 3Д – ТАП 3Д,, општина Крива Паланка CB006.1.21.193 
 
-реден број  22. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка 
,,Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, CB006.1.31.133 
  
-реден број  23. Поврат на погрешно уплатени средства 
 
-реден број 24. Трансфер од Министерство за локална самоуправа за активности по проект: 
Воспоставување на бизнис Центар 
 
Расходна страна од Финансискиот извештај за 2019 година на Центарот за развој на Североисточен 
плански регион:    
 
-реден број  1.  Бруто плата за пет лица вработени во Центарот за развој на СИПР за 2019  и регрес 
за годишен одмор. 
 
-реден број  2.  Постојана резерва (непредвидливи расходи) набавка на климамуреди за работни 
простории 
-реден број  3.  Тековни резерви (разновидни расходи), отпремнина за заминување во пензија на 
вработен во Центарот и отпремнина за смрт во семејство на вработен во Центарот 
-реден број  4.  Патни и дневни расходи на вработените во Центарот за развој на СИПР. 
 
-реден број  5.   Комунални услуги, греење, комуникација, гориво, регистрација, такси услуги, 
транспорт 
-реден број  6.   Административни материјали (канцелариски, списанија, уплата за 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 службено 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. 
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-реден број  13.  Банкарски услуги и осигурителни услуги. 
 
-реден број  14.   Судски и правни услуги (жалби по постапки за јавни набавки) 
 
-реден број 15. Други договорни услуги (сопствено учество во проекти, преведувачи, печатење, 
рекламирање, консултантски услуги, поштански услуги, осигурителни услуги/каско осигурување и 
регистрација на службено возило, хигиенски услуги) 
 
-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 2019. 
 
-реден број  19.  Семинари, саеми, конференции, обуки и сл. 
 
-реден број  20.  Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службени 
весници и други оперативни расходи    
 
-реден број  21. Биро за 2016, Активност бр.44.4 и бр 44.5: Партерно уредување на локалитет 
Костоперска карпа во с. Младо Нагоричане и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички 
манифестации во општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-102/23 од 21.11.2016 со 
Турбоинжинеринг 
 
-реден број 22. Биро за 2016, 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 23.  Биро за 2017, 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, Договор 05-109/35 од 
27.11.2017 
 
-реден број  24.  Биро за 2017, Проект бр.47.1  Градба на патен правец Ловечка куќа - Езерце (Калин 
Камен)-Фаза 2, општина Крива Паланка, Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 –  ,,МГИ 
Инвест,, Скопје 
 
-реден број 25. Биро за 2017, Проект бр.47.5 Партерно уредување на регионален комплекс на 
базени во општина Куманово, Проект бр.47.6 Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, 
општина Куманово, Договор Баџак Инженеринг бр.05-72/37 од 05.08.2017 
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-реден број 26. Биро за 2018,Проект бр.49.1 Активност бр.1:   Реконструкција на локален пат за н.м. 
Конопница од       км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м), општина Крива Паланка и Активност 2: 
Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м), општина Крива Паланка, 
Активност бр.7: Реконструкција ул. Св. Ѓорќи Кратовски, на влез во Кратово, Договор со Стојменов – 
Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018 
 
-реден број  27. Биро за 2018, Проект бр. 49.3 Дооформување на детско игралиште во склоп на 
рекреативниот регионален центар Базен Куманово (Активност 5) и изведба на  градежно-занаетчиски 
работи во објектот (Активност 6), во рамките на проектот: Подобрување на условите за рурален 
развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион-Фаза 3, Договор склучен 
со Баџак Инжинеринг, бр.05-102/25 од 03.12.2018 
 
-реден број 28. Биро за 2018, Проект бр. 49.2 Активност 4: Поставување на бекатон на шеталиште во  
с. Младо Нагоричана - маала Ѓорговци, градба на детско игралиште, општина Старо Нагоричане, 
Договор склучен со „Евроградба-Инженеринг“ ДООЕЛ, с. Василевци, бр. 05-98/18 од 07.11.2018   
 
-реден број 29. Биро за 2018, Надзор над Активности 5 и 6, Договор со ЦПВ ДООЕЛ Скопје, бр. 05-
120/1 од 05.12.2018 
  
-реден број 30. Сопствено учество на општина Старо Нагоричане 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 31. Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ по Проект бр.40 од АФПЗРР, 
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015, мерка 322, Проект: ,, Изработка на 
урбанистички планови за села во општините Кратово, Ранковце и Липково,, 
-реден број  32. Поврат на позајмица од редовна сметка  на Центарот на сметка на општина Крива 
Паланка 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 33. Поврат на сметка од сметка на Центарот на редовна сметка на Министерство за 
земјоделство 
 
-реден број  34.  Сопствени средства на центарот за Надзор над градба Маала Вуевци, општина 
Старо Нагоричане, Договор бр. 05-118 
 
-реден број  35. Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при изработка на урбанистички 
планови за с. Слупчане, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 
-реден број  36.  Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при изработка на 
урбанистички планови за с. Оризаре, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322 
-реден број  37. Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за водотеци при 
изработка на урбанистички планови за с. Слупчане, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 
2015, мерка 322 
 



                                       

                                                                           
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН 

ПЛАНСКИ РЕГИОН  
„Илинденска“б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115, 

 www.northeastregion.gov.mk                     e-mail: info@northeastregion.gov.mк 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  КРАТОВО       КРИВА ПАЛАНКА      КУМАНОВО         ЛИПКОВО         РАНКОВЦЕ        СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

                                                                                                     

-реден број 38. Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за водотеци при 
изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 
2015, мерка 322 
  
 -реден број  39. ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во 
Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    Договор со Биро 13-332/1за 2019, Проект бр.50.5, 
Опремен/адаптиран  простор за промоција на туристичките атракции во 3Д во општина Ранковци 
(Активност бр.5), Договор склучен со ,,Солас-Екс-Им,, Договор бр.05-49/9 од 16.07.2019 и Анекс на 
Договор бр. 05-49/3 од 25.11.2019 
 
- реден број 40. ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во 
Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.3 
Израдба на  локален пат во маала Вуевци, с. Младо Нагоричане, (Активност 3), Договор склучен со 
,,Билд-Инг,,  бр.05-76/14 од 14.08.2019 
 
- реден број 41. ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во 
Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.1, 
Набавка на  3 (три) метачки машини за собирање на смет, (Активност 2), склучен Договор со ДПТУ,, 
САНДРА-М,, ДООЕЛ Кавадарци, бр. 05-80/15 од 27.09.2019 
 
- реден број 42. ,,Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во 
Североисточниот плански регион - Фаза 4,,    Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.2, 
Набавка на 20 метални контејнери за оддржување на хигиената во регионалниот спортски центар – 
Куманово, (Активност 2), склучен Договор со Технички Институт Македонија-Неготино,   бр. 05-120/8 
од 10.10.2019 
 
- реден број 43. ,,Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито 
на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка,, Договор со Биро 13-334/1 за 2019, 
Проект бр.52, Договор склучен со ,,Цвет Компани,, с. Батинци, Студеничани, Скопје, бр.05-74/13 од 
07.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Куманово, Август 2020                                                                      Центар за развој на СИПР 
   

                Раководитeл 

                                                                                                                    Младен Протиќ 

 
 


