Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на
РМ“бр.5/02) , Советот на општина Кочани на седницата одржана на ден 12.11.2010 година, донесе

Локален акционен план
на Ромската заедница во општина Кочани за комунална инфраструктура, домување и
урбанистичко планирање

I
Со овој ЛАП се уредуваат заложбите на Локалната Самоуправа на општина Кочани, конкретизирани во
оперативни дејствија насочени кон ефективно интегрирање и социјален развој на ромската заедница,
од областа на комуналната инфраструктура, домувањето и урбанистичкото планирање во ромската
заедница во Општина Кочани.
Овој ЛАП ги опфаќа следниве програми :
1. Програма за комунална инфрструктура во ромската заедница во Општина Кочани
2. Програма за Домување на Роми во Општина Кочани
3. Програма за Урбанистичко планирање за измени и дополнување на ДУП во ромската заедница
во Оштина Кочани.
1.1.

Програмата за комунална инфраструктура во ромската заедница во Општина заедница опфаќа
конкретни проектни дејствија за изградба, санација и асфалтирање на пристапни улици, изградба
и санација на системи за одвод на фекални води, изградба и санација на игралишта и
рекреативни центри во ромската заедница во општина Кочани, до 2013 година.

1.2.

Програмата за домување на Роми опфаќа конкретни проектни дејствија за изградба на колективни
или индивидуални живеалишта наменети за социјално загрозени семејства и семејства во ризик
по основ на оваа проблематика, до 2013 година.

1.3.

Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница ппфаќа план за измени и
дополнување на ДУП на целата територија во општина кочани која ја покрива ромската заедница
во општина Кочани, заклучно со 2013 година.

1.3.2. Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница во Општина Кочани, опфаќа
активности за измени и во ГУП на општина Кочани, со цел планирање на потребите за наредните 10
години.
ЛАП за комунална инфраструктура, Домување и урбанистичко планирање во Ромската заедница во
Општина Кочани 2010 – 2015
1. Програма за комунална инфраструктура.
Програмата за комунална инфраструктура во ромската заедница во општина Кочани, е составена
од реализација на повеке потпрограми и тоа :
• Потпрограма 1 – Изградба на потпорни ѕидови
• Потпрограма 2 – Изградба на канализација (системи за одвод на фекални води)
• Потпрограма 3 – Санација на постоечки канализациони системи
• Потпрограма 4 – Бетонирање и асфалтирање на пристапни улици во ромската заедница
• Потпрограма 5 – изградба и санација на спортско рекреативни игралишта во ромската
заедница во општина кочани.
• Потпрограма 6 – Изградба на водоснабдителни системи во ромската заедница.
2.

Програмата за домување на Роми во општина Кочани е составена од реализација на две
потпрограми, и тоа:
•

кампања за спречување на дивоградби

•
•

3.

Подпрограма за изградба на живеалишта за ромски семејства
Подпрограма за санација на постоечки живеалишта оштетени од елементарни и природни
непогоди.

Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница, подразбира измени и
дополнување на ДУП за поедини делови во ромската заедница, како и вентуални измени на
ГУП во случај на потреби од стратешки интерес за заедницата и општина Кочани.

1.1. Потпрограма 1- Изградба на подпорни ѕидови
Бр.

1.

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Изградба
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор јануари 2011
100 %
Потпорни
ѕидови теренска ситуација и за урбанизам
на улица „Стамен овозможување
на
Манов“, крак 1.
услови за работа
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор март 2011
проектна
за урбанизам
документација
Реализација
на Избрана Фирма
септември
проектни активности
2010 – април
2011
Извештај
од Референт
за мај
2011
спроведена активност
соработка
со година
етничките заедници

Бр.

2.

Бр.

3.

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Изградба
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор јануари 2011
50 %
Потпорни
ѕидови теренска ситуација и за урбанизам
на улица „Стамен овозможување
на
Манов“, крак 2
услови за работа
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор март 2011
проектна
за урбанизам
документација
Реализација
на Избрана Фирма
септември
проектни активности
2011 – април
2012
Извештај
од Референт
за мај
2011
спроведена активност
соработка
со година
етничките заедници
Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Изградба
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор јануари 2011
50 %
Потпорни
ѕидови теренска ситуација и за урбанизам
на улица „Митко овозможување
на
Беќарски
“
– услови за работа
Висока зона
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор март 2011
проектна
за урбанизам
документација

Реализација
на Избрана Фирма
проектни активности

септември
2011 – април
2012
Извештај
од Референт
за мај
2011
спроведена активност
соработка
со година
етничките заедници

Бр.

Назив
проектни
Активности

4.

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Изградба
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор јануари 2011
50 %
Потпорни
ѕидови теренска ситуација и за урбанизам
на
пристапните овозможување
на
улици во месноста услови за работа
„Полатски Пат“
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор март 2011
проектна
за урбанизам
документација
Реализација
на Избрана фирма
септември
проектни активности
2011 – Април
2012
Извештај
од Референт
за мај
2012
спроведена активност
соработка
со година
етничките заедници

1.2. Потпрограма 2 – Изградна на системи за одвод на фекални води (канализација)

Бр.

5.

Бр.

6.

Назив
проектни
Активности

на Конкретни оперативни Надлежен орган / Временски
Финанс.
дејствија
лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Изградба
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор април 2011
40 %
канализација
теренска ситуација и за урбанизам
(одвод
на овозможување на услови
фекални води)
за работа
2 краци х 150 м
Подготовка на проектна ЕЛС Кочани / Сектор аај 2011
Ф200мм
документација
за урбанизам
М.в
„Колерски Реализација на проектни Избрана фирма
септември
гробишта“ Кочани активности
2011
–
ноември 2011
Извештај од спроведена Референт
за декември 2011
активност
соработка
со година
етничките заедници
Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Санација
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор април 2012
40 %
колекторски
крак теренска ситуација и за
урбанизам
/
Колерски гробишта овозможување
на Соработници
за
– Вила вон град, од услови за работа
улици и патишта
ф300м до ф500мм
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор јуни 2012
Л= 300м
проектна
за урбанизам
документација

Реализација
на Избрана фирма
мај – октомври
проектни активности
2013
Извештај
од Референт
за ноември 2013
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници

1.4.

Потпрограма 3 – Санација на постоечки канализациони системи

Бр.

7.

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Санација
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор април 2012
50 %
канализација
на теренска ситуација и за
урбанизам
/
централна
улица овозможување
на Соработници
за
„Славчо
услови за работа
улици и патишта
Стоименов“
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор мај 2012
проектна
за
урбанизам
/
документација
Соработници
за
улици и патишта
Реализација
на Избрана Фирма
април
проектни активности
октомври 2013
Извештај
од Референт
за декември 2013
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници

Потпрограма 4 – Асфалтирање / бетонирање на пристапни улици во ромската заедница во
општина Кочани

1.5.

Бр.

8.

Бр.

9.

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Асфалтирање
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор август 2011
100 %
дел
од
улицата теренска ситуација и за урбанизам
„Стамен
Манов“, овозможување
на
крак 1.
услови за работа
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор септември
проектна
за урбанизам
2011
документација
Реализација
на Избрана Фирма
септември
проектни активности
2011 – април
2012
Извештај
од Референт
за мај 2012
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Асфалтирање
Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор август 2011
40 %
целата
улицата теренска ситуација и за урбанизам
„Стамен
Манов“, овозможување
на

крак 1.

Бр.

10.

Назив
проектни
Активности

услови за работа
Подготовка
на
проектна
документација
Реализација
на
проектни активности
Извештај
од
спроведена активност

ЕЛС Кочани / Сектор септември
за урбанизам
2011
Избрана фирма

април
–
октомври 2011
Референт
за ноември 2011
соработка
со
етничките заедници

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Асфалтирање
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор август 2011
40 %
улицата
„Стамен теренска ситуација и за урбанизам
Манов“, крак 2.
овозможување
на
услови за работа
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор септември
проектна
за урбанизам
2011
документација
Реализација
на Избрана фирма
април
–
проектни активности
октомври 2012
Извештај
од Референт
за ноември 2012
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници

Бр.

11.

Бр.

12.

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Асфалтирање
/ Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор август 2011
40 %
Бетонирање
теренска ситуација и за урбанизам
улицата
„Митко овозможување
на
Беќарски“ – висока услови за работа
зона
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор септември
проектна
за урбанизам
2011
документација
Реализација
на Избрана фирма
септември
проектни активности
2011 – април
2012
Извештај
од Референт
за мај 2012
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници

Назив
проектни
Активности

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
Асфалтирање
/ Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор август 2012
40 %
Бетонирање
на теренска ситуација и за урбанизам
пристапни улици во овозможување
на
месноста полатски услови за работа
пат – висока зона
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор септември
проектна
за урбанизам
2012

документација
Реализација
на Избрана Фирма
април 2013 –
проектни активности
октомври 2014
Извештај
од Референт
за декември 2014
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници
1.6. Подпрограма 5 – Изградба и санација на рекреативни и спротски игралишта во
заедница во Општина Кочани
Бр.
Назив
на Конкретни
Надлежен орган / Временски
проектни
оперативни дејствија лице
период
на
Активности
реализација
13.

Санација
на
постоечки спортски
и
рекреативни
центри во ромската
заедница.

Анализирање
на
теренска ситуација и
овозможување
на
услови за работа
Подготовка
на
проектна
документација
Реализација
на
проектни активности
Извештај
од
спроведена активност

ЕЛС Кочани / Сектор март 2012
за урбанизам
ЕЛС Кочани / Сектор април
за урбанизам
2012

-

ромската
Финанс.
/
процент.
учество
на ЕЛС
100 %

мај

Избрана фирма

мај - октомври
2012
Референт
за ноември 2011
соработка
со
етничките заедници

1.7. Подпрограма 6 – изградба на водоснабдителни системи (препумни станици за зголемување на
проток на вода)

Бр.

Назив
проектни
Активности

14.

Изградба
препумни
за довод
вода во
заедница

на Конкретни
Надлежен орган / Временски
Финанс.
оперативни дејствија лице
период
на /
реализација
процент.
учество
на ЕЛС
на Анализирање
на ЕЛС Кочани / Сектор март 2012
40 %
станици теренска ситуација и за урбанизам
на чиста овозможување
на
ромскита услови за работа
Подготовка
на ЕЛС Кочани / Сектор април - мај
проектна
за урбанизам
2012
документација
Реализација
на Избрана фирма
мај
2013
проектни активности
октомври 2014
Извештај
од Референт
за ноември 2014
спроведена активност
соработка
со
етничките заедници

ЛАП за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во
Општина Кочани 2010 – 2015
2.

Програма за Домување
2.1.

Активност бр. 1: спроведување на кампања за спречување дивоградби

•

•

•
•

•
2.2.

Едукација за процесот на легализација на постоечките дивоградби на територија на
Ромската заедница во Општина Кочани, во согласност со постоечкиот закон за легализација
на Дивоградби.
- Евидентирање на сите дивоградби во ромската заедница во општина Кочани, со цел
обезбедување на дата база, за секој дивоизграден објект, како и усогласување на условите
и постоечката ситуација со препораките од дравт верзијата на законот за легализација.
Надлежен орган : општина Кочани – референт за односи со етничките заедници
Период на спроведување : декември 2010 – март 2011
Учество на општина Кочани : 100 %

Активност бр.2 : Изградба на живеалишта од тврда градба, наменети за семејства со нерешен
статус на домување во ромската заедница во општина Кочани.
•
•

•

•
•

2.2.1.
•

•

Оваа активност ке биде наменета за социјално загрозени семејства, кои го немаат решено
својот проблем со домување, односно немаат никакво живеалиште.
Приориетна целна група на овој проект ке бидат сите регистрирани семејства кои живееа во
објектот на стара касарна, како и семејства од другите делови на Општина Кочани, во
вкупна бројка од 35 семејства, односно изградба на вкупно 35 живеалишта.
За оваа цел Општина Кочани ке обезбеди локација за изградба на објекти во низ со
големина до 50 м2, која ке биде ослободена од сите давачки за комунални такси и земјиште,
ке обезбеди пристапен земјен пат до објектите, како и приклучок за вода и ел.енергија
Средствата за изградба на планираните објекти ке бидат обезбедени во соработка со
домашни и меѓународни донатори и невладини организации.
Надлежен орган : Општина Кочани, сектор за урбанизам и сектор за планирање и развој, во
соработка со ромски невладини организации.
Период на спроведување :
Обезбедување на локација – февруари 2011
Изработка на техничка документација и елаборат

•
•
•

2.2.2.

•
•

•

2.3.

Донесување на потребните одлуки од Совет на општина Кочани и потребни дозволи од
Локалната самоуправа на Општина Кочани – март 2011
Контактирање со донатори – Февруари – април 2011
Реализација на проектот / Почеток на изградбата на објекти: октомври 2011 година
Финансиско обезбедување на проектот:
Учество на општина Кочани : Во делот на обврската на Општина Кочани, погоре наведено,
Општина Кочани Учествува со 100 % учество.
Во делот на изградба на објектите, финасиската подршка ке биде обезбедена во соработка
со домашни и меѓународни организации и невладини организации до 100 %.
Во реализацијата на овој проект учествува секое регистрирано семејство со работна рака во
објектот наменет за нивното семејство.

Програма Финансиска подршка во градежни материјали за санација на постоечки живеалишта во
согласност со ДУП на Општина Кочани.
• Елаборат: Оваа активност во рамки на програмата за домување, подразбира обезбедување
на градежни материјали за санација на објекти кои се во согласност со ДУП на општина
Кочани, а се оштетени од различни елементарни или природни непогоди.
• Приоритетна целна група: Социјално загрозени семејства, припадници на ромската
заедница во општина Кочани, чии семсјтвва не ги исполнуваат основните услови за
нормално живеење, поради настанати штети од елементарни или природни непогоди.
• Период на спроведување : оваа програма ке се спроведува секоја година во рамки на ЛАП
за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница
во Општина Кочани до 2015 година.

2.3.1.

-

период на спроведување :
2011 година се планира подршка на 10 објекти на ромски семејства во вредност од 300 – 500
евра во денарска противвредност, во градежни материјали кои ке им бидат доставени до
нивните домови, по предходно доставено барање и друга соодветна документација.

-

2012 година се планира подршка на 12 објекти на ромски семејства во вредност од 300 – 500
евра во денарска противвредност, во градежни материјали кои ке им бидат доставени до
нивните домови, по предходно доставено барање и друга соодветна документација.
2012 година се планира подршка на 15 објекти на ромски семејства во вредност од 300 – 500
евра во денарска противвредност, во градежни материјали кои ке им бидат доставени до
нивните домови, по предходно доставено барање и друга соодветна документација.

2.3.2. Финансиско обезбедување на програмата :
Реализацијата на ЛАП за комунална инфраструктура,домување и урбанистичко планирање во
ромската заедница во општина Кочани 2010-2015 ке се подржи со учество на општината
сразмерно со реализација на Буџетот на општината.
ЛАП за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во
Општина Кочани 2010 – 2015
3.

Програма за урбанистичко планирање во ромската заедница

3.1.

Измени и дополнување на ДУП за месноста „Колерски гробишта“ и „Полатски пат“ Кочани
• Надлежен орган: Општина Кочани, сектор за урбанизам
• Период на реализација : Февруари – Јуни 2011
• Учество на општина Кочани : 100 %

3.2.

Финансиско обезбедување на програмата :
• Реализацијата на ЛАП за комунална инфраструктура , домување и урбанистичко планирање
во ромската заедница во општина Кочќани 2010-2015 ќе се поддржи со учество на
општината сразмерно со реализација на Буџетот на општината Кочани.
II

Локалниот акционен план на ромската заедница во општина Кочани за комунална
инфраструктура, домување и урбанистичко планирање влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.
Бр.07-2603/1
12.11.2010 година
Кочани

Претседател
на Советот на општина Кочани,
Анче Трифунов

