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Согласно член 28, 30 и 32 од Законот за рамномерен регионален развој (Сл. Весник на 
РСМ бр. 24/21) и член 7 и 12 став 1 од Одлуката за основање на Центарот за развој на 
Вардарски плански регион, Центарот за развој на Вардарски плански регион, 
претставуван и застапуван од в.д. Раководителот, изготвува и поднесува до Советот за 
развој на Вардарски плански регион Извештај за финансиско работењето на Центарот 
за развој на Вардарски плански регион за 2020 година. По усвојувањето од страна на 
Советот, годишниот извештај, се доставува и до советите на општините од ВПР, а 
потоа, по усвојувањето, и до Министерство за локална самоуправа. Годишниот извештај 
за претходната 2020 година се доставува до Министерство до крајот на првото 
тромесечје во тековната 2021 година.  
 
Основа за изработка на извештајот е: 
 
Завршната сметка на Центарот за развој на Вардрски плански регион за 2019 и 2020 
година, вкучувајќи го и проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој” 
финансиски поддржан од Министерство за локална самоуправа и Швајцарската 
агенција за развој и соработка (СДЦ). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назив на сметка: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 
Основна сметка: 880006132878918  
EДБ 4004008502552 
ЕМБС  6430350 
 
 
Ред. 
број ПРИХОДИ 2019 2020 

1. Пренесен вишок на приходи од предходни 
години (почетно салдо) 26.572.956,00 44.318.508,00 

2. 
Трансфер на средства од ЕЛС од ВПР за 
тековно работење согласно Договори за 
соработка  

2.866.530,00 1.286.809,00 

3. Трансфер на средства од МЛС согласно 
Договор за соработка 1.200.000,00 1.200.000,00 

4. Трансфер на средства од МЛС и БРР за 
менаџирање на проекти 1.200.001,00 1.200.000,00 

5. Трансфер на средства од МЛС и БРР за 
реализација на проекти 38.742.392,00 44.258.263,00 

6. Трансфер на средства од ЕЛС од ВПР за 
реализација на проекти 7.713.337,00 16.917.460,00 

7. Трансфер на средства од МЛС за Бизнис 
центар 400.000,00 0,001 

8. Трансфер на средства од Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 2.138.245,00 615.960,00 

9. 

Грешно уплатени средства од страна на МЛС 
(во 2019 наменети за реализација на проект 
за о. Кавадарци, а во 2020 наменети за 
Договор за финансиска поддршка на 
Центарот за развој на Вардарски плански 
регион за организирање на Регионални 
форуми на заедницата) 

629.584,00 134.600,002 

10. 

Грешно уплатени средства од страна на 
Кавадарци (наменети за проект 
Поставување на рамно 
плато за Скејт парк и електрика во 
општина Кавадарци) 

0,00 326.903,003 

ВКУПНО: 81.463.045,00 110.258.503,00 
 
 
    
Ред. 
број РАСХОДИ 2019 2020 

1. Плати и надоместоци  2.662.402,004 2.930.423,005 
2. Патни и дневни расходи  30.000,00 30.000,00 

 
1 Во 2020 година, средствата се трансферирани на донаторската сметка на ЦРВПР (табела приходи – 
донаторска сметка ред. бр. 5.6.). 
2 Во 2021 година, средствата се дирекно исплатени од редовна сметка. 
3 Во 2020 година, извршен е пренос на средствата на донаторската сметка на ЦРВПР. 
4 Плата за 4 лица (редовно вработени во Центарот) и 1 лице вработено на определено време во рамки на 
проект; надоместоци за к15 и јубилејна награда за 2 лица. 
5 Плата за 4 лица (редовно вработени во Центарот) и 1 лице вработено на определено време во рамки на 
проект и 1 именувано лице (в.д. Раководител на ЦРВПР). 



3. Комунални услуги 117.624,00 104.160,00 
4. Услуги за комуникација 113.016,00 93.417,00 
5. Транспортни услуги 90.509,00 69.907,00 

6. Административни материјали и материјали за 
АОП 13.654,00 0,00 

7. Ситен инвентар, амбалажа, резервни делови, 
други материјали за посебни намени 0,00 9.398,00 

8. Средства за одржување на хигиена 24.219,00 27.033,00 
9. Прехрамбени продукти и пијалоци 30.229,00 20.212,00 
10. Поправки и одржување на возила 36.139,00 12.280,00 
11. Поправки и одржување на зграда 26.455,00 24.108,00 
12. Други договорни услуги 103.961,006 58.540,007 
13. Осигурителни услуги 23.489,00 17.160,00 
14. Угостителски услуги (репрезентација) 31.168,00 14.020,00 

15. Други тековни расходи (Објавување на огласи, 
жалба за ЈН) 107.300,00 73.497,00 

16. Привремени вработувања 1.176.122,008 1.698.164,009 
17. Други оперативни расходи 21.658,00 26.747,00 

18. Капитални расходи за финансирање на 
проекти 32.536.592,00 63.094.143,00 

21. Пренос на грешно уплатени средства од МЛС 
на с-ка на о. Кавадарци  0,00 629.584,00 

22. 

Пренос на грешно уплатени средства од 
Кавадарци (наменети за проект 
Поставување на рамно плато за Скејт парк и 
електрика во општина Кавадарци) на 
донаторска с-ка на ЦРВПР  

0,00 326.903,00 

ВКУПНО: 37.144.537,00 69.259.696,00 
Пренос на средства во наредна година (крајно салдо) 44.318.508,00 40.998.807,00 

6 Договор на дело со хигиеничар во времетраење од 7 месеци, Договор за сметководствени услуги и 
Договор за вулканизерски услуги. 
7 Договор за сметководствени услуги и Договор за вулканизерски услуги. 
8 Плата за 2 лица ангажирани во ЦРВПР во времетраење од 12 месеци и 3 лица ангажирани во ЦРВПР во 
времетраење од 5 месеци.  
9 Плата за 4 лица ангажирани во ЦРВПР. 



Назив на подсметка: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН – 
ПРОЕКТ ОДРЖЛИВ И ИНКЛУЗИВЕН РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

Донаторска сметка: 880006132878566 

Назив на проект: Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој 

Ред. 
број ПРИХОДИ 2019 2020 

1. Пренесен вишок на приходи од предходни 
години (почетно салдо) 0,00 3.791.469,00 

2. Договор за финансиска поддршка на ЦРВПР 1.116.948,00 337.180,00 

2.1. 
Организирање на конференции за размена на 
добрите практики во областа на 
рамномерен регионален развој 

363.117,00 0,00 

2.2. 

Поддршка на ЦРР/РС за примена на 
регионални форуми во процесот на 
идентификација на проектни идеи за 
грантовата шема 

337.180,00 337.180,00 

2.3. 

Подготовка на Програми за развој на 
планските региони 2020-2024 според 
Правилник за методологија за изработка на 
плански документи за регионален развој 
(Службен весник на РМ“ бр. 102/2009) 

416.651,00 0,00 

3. 

Инвестициски проект 2019 (Кавадарци, Демир 
Капија и Чашка): Изградба на скејт парк со 7 
елементи и уредување на пешачки и 
велосипедски патеки во Вардарски плански 
регион  

3.362.107,00 4.401.446,00 

3.1. 
Градежни и градежно занаетчиски работи 
за поставување на рамно плато за скејт 
парк и електрика во о. Кавадарци 

1.332.589,50 2.720.774,00 

3.2. 

Уредување на велосипедски и пешачки 
патеки и комунално уредување на качувачки 
локалитет во Демиркаписка клисура, во 
близина на река Челевечка 

575.760,50 575.761,00 

3.3. 

Градежни работи за проширување и 
стабилизирање на планинарска патека до 
изворите на р. Бабуна во должина од 1.650м 
(Чашка) 

1.218.411,00 1.104.521,00 

3.4. 
Оперативни трошоци за проектен 
координатор 1 и 2 вработени во центарот 
(плата за 2 лица) 

205.344,00 0,00 

3.5. Оперативни трошоци за набавка на 
потребните канцелариски  материјали 30.002,00 390,00 

4. 

Иновативен проект 2019 (Демир Капија): 
Проширување на туристичката понуда во 
Вардарски плански регион преку изградба на 
платформа за параглајдерство и набавка на 
опрема во Демиркаписката Клисура  

1.048.083,00 0,00 

5. Договор за финансиска поддршка на Бизнис 
Центарот 197.582,00 250.000,00 

5.1. Подготовка на анализа за потребите на 30.692,00 0,00 



МСП во дадениот регион врз основа на 
спроведување на анкета (минимум 100 
испратени прашалници и минимум повратен 
одговор од половина во кои ќе бидат 
вклучени и земјоделци)  

5.2. Организирање на обука во зависност од 
утврдените потреби 31.255,00 0,00 

5.3. 

Ангажирање на консултант за 
организирање на настан за 
идентификување на проектна идеја за 
иновативен проект за 2019 година 

20.837,00 0,00 

5.4. 

Ангажирање на консултант за 
организирање на настан за 
идентификување на проектна идеја за 
иновативен проект за 2020 година 

20.837,00 0,00 

5.5. 
Оперативна и финансиска поддршка на 
ваучерската програма за градење на 
капацитетите на претпријатија во РСМ 

93.961,00 0,00 

5.6. Кофинансирање за плата на координатор 
на Регионален-БЦ во ВПР 0,00 250.000,00 

6. 
Иновативен проект 2020 (ТТФ): Формирање 
на прехрамбено-технолошки центар за развој 
на иновативни продукти 

0,00 1.084.500,00 

6.1. 

Опремување на лабараторија за анализа на 
производи од прехранбен сектор – 
Апаратура за автоматизирана анализа на 
протеини од Kjeldahl 

0,00 541.315,50 

6.2. 

Опремување на лабараторија за анализа на 
производи од прехранбен сектор – 
Апаратура за автоматизирана анализа на 
масти по Soxlet 

0,00 323.500,00 

6.3. 

Опремување на лабараторија за анализа на 
производи од прехранбен сектор – 
Инструмент за определување на воден 
активитет (8w) 

0,00 156.500,00 

6.4. Организација на промотивни работилници 0,00 40.000,00 

6.5. 
Промотивна кампања (Изработка на 
промотивни материјали и простор во 
медиум) 

0,00 23.184,50 

ВКУПНО: 5.724.720,00 9.864.594,00 

Ред. 
број РАСХОДИ 2019 2020 

1. Договор за финансиска поддршка на ЦРВПР 598.600,00 644.050,00 

1.1. 
Организирање на конференции за размена 
на добрите практики во областа на 
рамномерен регионален развој 

349.000,00 0,00 

1.2. 

Поддршка на ЦРР/РС за примена на 
регионални форуми во процесот на 
идентификација на проектни идеи за 
грантовата шема 2019 и 2020 

249.600,00 266.050,00 



1.3. 

Подготовка на Програми за развој на 
планските региони 2020-2024 според 
Правилник за методологија за изработка на 
плански документи за регионален развој 
(Службен весник на РМ“ бр. 102/2009) 

0,00 378.000,00 

2. 

Инвестициски проект (Кавадарци, Демир 
Капија и Чашка): Изградба на скејт парк со 7 
елементи и уредување на пешачки и 
велосипедски патеки во Вардарски плански 
регион  

1.235.116,00 6.528.436,00 

2.1. 
Градежни и градежно занаетчиски работи 
за поставување на рамно плато за скејт 
парк и електрика во о. Кавадарци 

0,00 4.098.959,00 

2.2. 

Уредување на велосипедски и пешачки 
патеки и комунално уредување на качувачки 
локалитет во Демиркаписка клисура, во 
близина на река Челевечка 

0,00 1.151.521,00 

2.3. 

Градежни работи за проширување и 
стабилизирање на планинарска патека до 
изворите на р. Бабуна во должина од 1.650м 
(Чашка) 

937.861,00 1.104.521,00 

2.4. 
Оперативни трошоци за проектен 
координатор 1 и 2 вработени во центарот 
(плата за 2 лица) 

273.792,0010 136.896,0011 

2.5. Оперативни трошоци за набавка на 
потребните канцелариски  материјали 23.463,00 36.539,00 

3. 

Иновативен проект (Демир Капија): 
Проширување на туристичката понуда во 
Вардарски плански регион преку изградба на 
платформа за параглајдерство и набавка на 
опрема во Демиркаписката Клисура  

0,00 1.048.083,0012 

4. Договор за финансиска поддршка на Бизнис 
Центарот 99.535,00 101.791,00 

4.1. 

Подготовка на анализа за потребите на 
МСП во дадениот регион врз основа на 
спроведување на анкета (минимум 100 
испратени прашалници и минимум 
повратен одговор од половина во кои ќе 
бидат вклучени и земјоделци)  

59.535,00 0,00 

4.2. Организирање на обука во зависност од 
утврдените потреби 0,00 61.791,00 

4.3. 

Ангажирање на консултант за 
организирање на настан за 
идентификување на проектна идеја за 
иновативен проект за 2019 година 

40.000,00 0,00 

4.4. 
Ангажирање на консултант за 
организирање на настан за 
идентификување на проектна идеја за 

0,00 40.000,00 

10 Плата за 2 лица ангажирани преку Агенција за привремени вработувања за проект инвестициски 2019 
година, во период од 4 месеци . 
11 Плата за 2 лица ангажирани преку Агенција за привремени вработувања за проект инвестициски 2019 
година, во период од 2 месеци. 
12 Повраток на средства до Министерство за локална. 



иновативен проект за 2020 година 
ВКУПНО: 1.933.251,00 8.322.360,00 

Пренос на средства во наредна година (крајно 
салдо) 3.791.469,00 1.542.235,00 

 

 

 

 

 

         ИЗРАБОТИЛ:                                                                                     ОДОБРИЛ: 

Центар за развој на ВПР                                                                  Совет за развој на ВПР 
      в.д. Раководител                                                                                   Претседател 
      Д-р Игор Андреев                                                                                 Аце Коцевски 



Центар за развој на Вардарски плански регион – Велес
Ул.Шефки Сали бр.4  1400 Велес

Тел:043/615-353
www.vardarregion.gov.mk
info@vardarregion.gov.mk
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