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1.НАДЛЕЖНОСТИ 
Општините се надлежни за вршење на следниве работи: 

 
1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на 

објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на 
градежното земјиште. 
 

2. Заштита на шивотната средина и природата- мерки за заштита и спречување на водата, 
воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење. 
 

3. Локалниот економски развој- планирање на локалниот економски развој, утврдување 
на развојните и структурните приоритети, водење на локална економска политика, подршка на 
развојот на малите и средни претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој 
контекс, ушество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство. 
 

4. Комуналните дејности- снабдувањето со вода за пиење, испораката на технолошката 
вода, опведувањето и пречистувањето на отпадните води, јавното осветлување, одведувањето и 
третманот на атмосферските води, одржувањето на јавна чистота, собирање, транспортирање и 
постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад, уредувањето и организирањето на 
јавниот локален превоз на патници, снабдувањето со природен гас и топлинска енергија, 
одржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребални услуги, 
изградбата, одржувањето, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други 
инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на соовраќајот, изградбата и одржувањето на 
уличната сообраќајна сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за 
паркирање, отсранувањето на непрописно паркираните возила, отстранувањето на хаварисаните 
возила од јавните површини, изградбата и одржувањето на пазарите, чистењето на оџаците, 
одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк- шумите рекреативните површини, 
регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови, 
определувањето на имиња на улици, плоштади, мосови и други инфраструкрурни објекти. 
 

5. Културата- институционалната и финансиската подршка на културните установи и 
проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, 
организирањето културни манифестации, поттикнувањето на разновидни специфични форми на 
творештво. 
 

6. Спортот и рекреацијата- развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, 
организирањето на спортски приредби и манифестации, одржувањето и изведбата на објекти за 
спорт, поддршка на спортски сојузи. 
 

7. Социјална заштита и заштита на децата- детски градинки и домови за стари 
(сопственост, финансирање, инвестиции и одршување), остварување на социјална грижа за 
инвалидите лица, децата без родители и родителска грижа, деца со воспитно- социјални 
проблеми, деца со посебни потреби, децата од едно- родителски семејства, децата на улица, 
децата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, 
подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик, остварувањер на 
право и воспитување на децата од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во 
согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита. 
 

8. Образование- основање, финансирање и администрирање на основни и средни 
училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и 
исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови. 
 

9. Здравствена заштита- управување со мрежата на јавни здравствени организации и 
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објекти од примарна здравствена заштрита кои треба да вклучат застапеност на локалната 
самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравствено 
воспитување, унапредување на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјето на 
работниците и заштита при работа, здравствен надзор над животната средина, надзор над 
заразните болести, помош на пациенти со специјални потреби (на пример ментално здравје, 
злоупотребана деца итн.) и другим области кои ќе бидат утврдени со закон. 
 

10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните 
и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од 
последиците предизвиклани од нив. 
 

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици. 
 

12. Надзор над вршењето на работите нејзина надлежност и 
 

13. Други работи определени со закон. 
 

(2) Надлежностите од ставот (1) на овој член се извршуваат согласно со стѕандардите и 
постапките утврдени си закон. 
 

(3) Со закон се утврдуваат работите од надлежност на општината кои таа задолжително ќе 
ги врши. 

Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината 
 

Индикатори за поготвување на Буџетот на Општина Кочани претставуваат законските и 
подзаконските прописи, обврските и надлежностите на Општина Кочани (Законот за локална 
самоуправа, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, Законот за 
буџетите),макроекономските индикатори, фискалната политика на Владата на Република 
Македонија, вклучувајќи ги и основните насоки за поготовка на Буџетот за 2015 година 
добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија. 

Буџетот на Општина Кочани за 2015 година е донесен од Советот на Општина Кочани на, 
заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Кочани за 2015 година. 

 
 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
 

 
 

2. ГОДИШНА СМЕТКА 
 

2.1.Приходи на Општината 
 

За остварување на сопствените приходи во 2015 година општината издаде 10.957 
решенија за данок на имот на физички лица,214 решенија за данок на имот на правни лица, 
2.012 решенија за фирмарина, 6 4 5  решенија за купопродажба, и 494  решенија за 
наледство и подарок, и други акти  донесени во управна постапка во помал број , но сепак 
со значајни приходи , како надоместокот за уредување на градежно земјиште,такси за ЈПП и 
сл. 
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На сметката Основен буџет на Општина К о ч а н и  планирани се и реализирани 
следните приходи: 

 
 Планирани Реализирани 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 186.680.000 172.859.220 
71 Даночни приходи 101.635.000  96.712.997 

711 Данок од доход, добивка и капитални 
добивки 

3.020.000  3.516.479 

713 Даноци на имот 28.250.000  30.851.581 
717 Даноци на специфични услуги 62.851.000  55.852.150 
718 Такси за корисење или дозволи за вршење 

дејност 
7.514.000  6.492.787 

72 Неданочни приходи 7.040.000 4.029.159 
722 Глоби, судски и административни такси    2.140.000 1.254.980 
723 Такси и надоместоци  600.000 589.833 
724 Други Владини услуги 0 0 
725 Други неданочни приходи 4.300.000 2.184.346 

73 Капитални приходи 34.087.000 24.953.638 
731 Продажба на капитални средства 0 490.000 
733 Продажба на земјиште и нематеријални 

вложувања 
34.087.000 24.463.638 

74 Трансфери и донации 43.918.000 47.163.426 
741 Трансфери од други нивоа на власт 43.918.000 47.163.426 
742 Донации од странство   
743 Капитални донации   

   
 
 

 
 

Сл.1 Вкупни планирани и реализирани приходи на  сметка Основен буџет 
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71 Планираните даночни приходи се остварени со  9 5 , 1 6 % 
 

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, од планираните 
3.020.000 денари од вкупниот буџет, отварени приходи се во износ од  3.516.479 денари 
или повеќе од  100 %. 

Ставка 713-Данок на имот од планираните во вкупниот буџет 
28.250.000 денари, остварени приходи се во износ од 30.851.581 денари  или повеќе од 100 %. 

Ставка  717-  Данок  на  специфични  услуги  од  планираните  62.851.000 денари 
остварени приходи се во износ од 55.852.150 денари, или  88,86%. 

Ставка 718  - Такси за  користење  или  дозволи  за  вршење  дејност  од  планираните 
7.514.000 денари остварени се 6.492.787 денари, 86,40%. 

 

 
 

72 Планираните неданочни приходи се остварени со 5 7 , 2 3 % 
 

Ставка 722- Глоби,судски  и  административни  такси од  планираните 2.140.000 
денари, остварени приходи се во износ од 1.254.980 денари или 5 8 , 6 4 %. 

Ставка 723-  Такси и надоместоци во од планираните 600.000 денари остварени 
приходи се во износ од 589.833 денари, или 98,3%. 

Ставка 725-Други неданочни приходи  од планираните 4.300.000 денари, остварени 
приходи се во износ од 2.184.346денари , или 5 0 , 8 %. 

 

 
 

73 Планираните капитални приходи остварени се со 7 3 , 2 0 % 
 

 

Ставка 731-Продажба на капитални средства иако нема планиран износ остварени 
се приходи од 490.000 денари . 

Ставка  733-  Продажба на  земјиште  и  нематеријални  вложувања  од  планираните 
34.087.000 денари, остварени се приходи од 24.463.638денари или 7 1 , 7 7 %. 

 

 
 

74 Планираните трансфери и донации оставарени се со над  100%. 
 

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт од планираните 43.918.000 денари, 
остварени се приходи во износ од 47.163.426денари или над 1 0 0  %. 

 
 

На сметката Основен буџет на Општина Кочани реализацијата на приходите во однос 
на планираното е 92,6%. 
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На сметката Самофинансирачки активности планирани се и реализирани 
следните приходи 

 

 
 

 Планирани Реализирани 
Вкупни приходи 22.885.000 14.338.951 
72 Неданочни приходи 21.085.000 12.464.431 

721 Претприемачки приход и приход од имот   
722 Глоби, судски и административни такси   
723  Такси и надоместоци 20.935.000 12.454.431 
724 Други Владини услуги   
725 Други неданочни приходи 150.000 10.000 

73 Капитални приходи   
731 Продажба на капитални средства   

74 Трансфери и донации 1.800.000 1.874.520 
741 Трансфери од други нивоа на власт 1.800.000 1.874.520 
742 Донации од странство   
743 Капитални донации   

   
 

 
 

 
 

сл.2 Вкупни приходи сметка Самофинсирачки активности 
 

 
На сметката Самофинансирачки активности релизацијата во однос на планираното е 

62,65%. 
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На сметката Донации планирани се и реализирани следните приходи 
 

 Планирани Реализирани 
Вкупни приходи 10.749.130 7.138.463 
72 Неданочни приходи   

725 Други неданочни приходи   
74 Трансфери и донации 10.749.130 7.138.463 

741 Трансфери од други нивоа на власт   
742 Донации од странство 10.749.130 7.138.463 

 

 
Сл.3 Донации планирани и реализирани 

 

До крајот на 2015 година остварени се приходи по основ на Донации и тоа; 
Во сметките за Донации планирани со вкупен износ 10.749.130 денари донациите на 

основниот буџет,основните и средни училишта, детската градинка и библиотеката има 
остварување на приход од 7.138.463 денари или 6 6 , 4 1 %. 

Донација -Иновации и претприемачко учење планирани се средства од 150.000 
денари , остварени се  122.114 денари, или 81,41 %. 

Донација – Реконструкција на ЈОУГД Павлина Велјанова планирани се средства од 
941.930 денари, остварени се  912.400  денари, или  96,86%.. 

Донација-Инклузија на деца Роми планирани се средства од 326.229 денари 
остварени  се приходи од 225.422денари ,или 69,1 %. 

Донација-Размена на искуства за подобро стручно образование во машинската и 
електротехничкото инженерство од планираните 300.000 денари , остварени се  120.899 
денари, или 40,3%. 

Донација-Промовирања на одржливи вработувања од планираните 409.200 денари , 
остварени се 409.200 денари, или 100%. 

Донација –ЕРАЗМУС +  од планираните 5.990.000 денари , остварени се 3.561.754 
денари, или 59,46%. 
       Донација –ГЕО КОМ  остварени се 72.484денари 

    Донација –Изградба на нов бунар во м.в. Грдовски орман   остварени се 1.714.193 денари. 
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На сметката Дотации планирани се и реализирани следните приходи 

 

 Планирани Реализирани 
Вкупни приходи 253.809.000 251.522.951 
74 Трансфери и донации   
741 Трансфери од друѓи нивоа на власт 253.809.00

0 
251.522.951 

 
На сметката Дотации  релизацијата во однос на планираното е 99,1%. 

 
На сметката Кредити планирани се и реализирани следните приходи 

 

 Планирани Реализирани 
Вкупни приходи 61.480.000 33.890.433 
75 Домашно задолжување   
754 Друго домашно задолжување 61.480.000 33.890.433 

 
На сметката Кредити  релизацијата во однос на планираното е 55,1%. 

 
Реализацијата приходи на вкупниот буџет од сите сметки во однос на планираното е 

89,57%. 
 
 

2.2 Расходи на Општината 
 
 

На сметката на основниот буџет на Општината Кочани планирани се и реализирани следните 
расходи; 

 

 
 

 Планирани Реализирани 
ВКУПНИ РАСХОДИ 186.680.000 172.526.143 
40 Плати, наеминини и надоместоци 36.485.000 35.719.011 
401 Основни плати и надоместоци 24.340.000 24.007.477 
402 Придонес за социјално осигурување 8.945.000 8.759.243 
404 Надоместоци 3.200.000 2.952.321 
41 Резерви и недефинирани расходи 650.000 0 
412 Постојана резерва 150.000 0 
413 Тековни резерви 500.000 0 
42 Стоки и услуги 68.553.000 61.055.847 
420 Патни и дневни расходи 1.140.000 708.370 
421 Комунални услиги греење комуникација 28.778.000 27.978.996 
423 Ситен инвентар алат и други материјали за 
поправка 

6.720.000 6.099.117 

424 Поправки и тековно одржување 15.748.000 10.652.378 
425 Договорни услуги 10.177.000 9.959.980 
426 Тековни расходи 2.290.000 2.281.251 
427 Привремени вработувања 3.700.000 3.375.755 
45 Каматни плаќања 94.000 93.120 
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 94.000 93.120 

46 Субвенции и трансфери 6.480.000 6.123.366 
463 Трансфери до невладини организации 1.770.000 1.685.010 
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464 Разни трансфери 4.710.000 4.438.356 
48 Капитални расходи 70.088.000 65.212.245 
480 Купување на опрема и машини 1.708.000 1.312.222 
482 Други градежни објекти 63.180.000 58.887.656 
485 Вложувања и нефинансиски средства 3.700.000 3.568.913 
486 Купување на возила 1.500.000 1.443.454 

 
49 Отплата на главница 

4.330.000 4.322.554 

493 отплата на главница од друѓи нивоа на 
власт 4.330.000 4.322.554 

 

  

 

 
 

Сл.4 Вкупни расходи сметка Основен буџет 
 
 

Вкупни тековни оперативни расходи на основниот буџет: 
 

Ставка 401-Основни плати и надоместоци реализирани се расходи во во износ од 
24.007.477од вкупно планираните во буџетот 24.340.000денари или 98,63 % 

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани 
се трошоци во износ од 8.759.243денари од вкупно планирани во буџетот 
8.945.000денари или 97,23%. 

Ставка   404-   Надоместоци   реализирани   се   трошоци   од   2.952.321денари   од 
планираните 3.200.000денари или 92,26%. 

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од   708.370 
денари од планираните 1.140.000денари или 62,14%. 

Ставка  421-Комунални  услуги,  греење,  комуникација  и  транспорт  реализирани  
се расходи во износ од 27.978.996 ден, од планираните 28.778.000денари или 97,22%. 

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки реализирани се  
во износ од 6.099.117денари, од планираните 6.720.000денари или 46,12%. 

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во во износ од 
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10.652.378денари од планираните 15.748.000денари или 67,64%. 
Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги  во износ од 9.959.980 денари од 

планираните 10.177.000денари или 97,87%. 

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци  во износ од 2.281.251 
денари, од планираните 2.290.000денари во вкупниот буџет или 
99,62%. 

Ставка 427-Привремени вработувања реализирани се трошоци  во износ од 3.375.755 
денари, од планираните 3.700.000денари во вкупниот буџет 
или 91,23%. 

Ставка 452-Каматни плаќања кон домашни кредитори реализирани се трошоци  во износ 
од 93.120денари, од планираните 94.000денари во вкупниот буџет или 99,1%. 
Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци во износ од 

1.685.010ден, од планираните 1.770.000денари или 
99,1%. 

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во износ од 4.438.356 ден, од 
планираните 4.710.000денари или 94,23%. 

Ставка 493-Отплата на главница од друши нивоа на власт , реализирани се расходи во 
износ од 4.322.554ден, од планираните 4.330.000денари или 99,83%. 

 
Вкупно тековно оперативните расходи на основниот буџет се реализирани со 92%. 

 
Вкупни капитални расходи на основниот буџет   : 

 
Ставка  480-Купување  на  опрема  и  машини,  реализирани  се  расходи во  износ  од 

1.312.222, од планираните 1.708.000денари или 
70,97% 

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи во износ од 58.887.656 
ден, од планираните 63.180.000денари или 
93,2%. 

Ставка 485-Вложувања и нефинансиски средства, реализирани се расходи во износ од 
3.568.913ден, од планираните 3.700.000денари или 
96,46%. 

Ставка 486-Купување на возила , реализирани се расходи во износ од 1.443.454ден, од 
планираните 1.500.000денари или 96,23%. 

 
Вкупно капиталните расходи на основниот буџет се реализирани со 93%. 
 

Поединечно програмата  
А00 - Совет на општина е остварена со 84,91%, ,  
Д00- Градоначалник со 90,24%,  
Е00- Општинска администрација 98,10 % 
ЕА0-Капитални трошоци на општината со 86,58%, 
Ф10 –Урбанистичко планирање со 91,86%, 
Ф20-Уредување на градежно земјиште со 80,54%, 
ФАА-Уредување на градежно земјиште во општината  со 96,78%, 
ФДА-Уредување на простор во рурални подрачја со 99,35% 
Г10-Подршка на локален економски развој со 96,67% 
ГДБ-Енергетска ефикасност со 93,6%, 
Ј3- Јавно осветление 95,73 %, 
Ј4- Јавна чистота 55,21%, 
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Ј5-Јавен локален превоз на патници со 99,98%, 
Ј6-Одржување и заштита на локални патишта 76,77%, 
Ј7- Одржување и користење паркови и зеленило со 60,42%, 
Ј8-Друѓи комунални услуѓи со 45,75%, 
ЈДА- Изградба и реконструкција на улици и патишта 89,98%, 
ЈГА-Изградба на водоводна мрежа 85,34% 
ЈИА-Изградба на атмосферска и фекална канализациона мрежа улица со 94,34%, 
ЈН-Урбана опрема 72,99% 
К40-Културни манифестации и творештво со 90,89% 
Л0-Спорт и рекреација со 98,62% 
Н10-Основно образование 99,99% 
Н20-Средно образование 100% 
ЊО-Противпожарна заштита со 85,95 %, 
Р10 - Заштита на животната средина со 95,10 %,  
Т10-Унапредување на здравствената заштита 65,85% 
 

На сметката Основен буџет на Општина Кочани реализацијата на расходите во однос на 
планираното е 92,6%. 

 
 
 
 

На сметката Самофинансирачки активности на Општината Кочани планирани се и 
реализирани следните расходи 

 

 
 

 Планирани Реализирани 
ВКУПНИ РАСХОДИ 22.885.000 13.154.038 
42 Стоки и услуги 19.990.000 12.868.587 

420 Патни и дневни расходи 435.000 123.297 
421 Комунални услиги греење комуникација 4.840.000 3.070.632 
423 Ситен инвентар алат и други материјали за 

поправка 
  8.820.000 6.697.165 

424 Поправки и тековно одржување   1.430000 614.208 
425 Договорни услуги 3.602.000 1.912.234 
426 Тековни расходи 863.000 451.051 

46 Субвенции и трансфери 290.000 84.520 
464 Разни трансфери 290.000 84.520 

48 Капитални расходи   2.605.000 200.931 
480 Купување на опрема и машини 1.655.000 193.530 
482 Други градежни објекти 400.000 0 
485 Вложувања и нефинансиски средства 120.000 7.401 
486 Купување на возила    430.000 0 
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сл.5 Вкупни расходи сметка Самофинансирачки активности 

 
Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за Само-финансирачките 

активности се реализирани 13.154.038 денари од планираните 22.885.000денари или % . 
 и тоа: 
Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 435.000  денари, 

реализирани 123.297денари. 
Ставка  421-  Комунални   услуги  греење  и  транспорт  планирани  се  трошоци  од 

4.840.000денари, реализирани се 3.070.632денари. 
Ставка 423 -Ситен инвевентар и др. материјали за поправка планирани се трошоци во 

износ од 8.820.000денари, реализирани се 6.697.165денари. 
Ставка  424  -  Поправки  и  тековно  одржување  планирани  се  трошоци  во  износ  од 

1.430000денари, реализирани се 614.208денари. 
Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од  3.602.000денари, 

реализирани се во износ од 1.912.234денари. 
Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 863.000 

денари, реализирани се 451.051денари. 
Ставка 464- Разни трансфери планирани се трошоци во износ од 290.000денари, 

реализирани се во износ од 84.520денари. 
Ставка  480-  Купување  на  опрема  и  машини планирани  се  средства во  износ  од 

1.655.000денари,реализирани се средства во износ од 193.530денари. 
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Ставка 485- Вложувања и  нефинансиски средства  планирани се трошоци во износ од 
120.000 денари,  реализирани се 7.401денари. 
 

На сметката Самофинансирачки активности од сите сметки реализацијата на расходите  
во однос на планираното е со извршување од 57,48% 

 
 

На сметката Донации на Општината Кочани планирани се и реализирани следните расходи 
 

 
 

 Планирани Реализирани 
ВКУПНИ РАСХОДИ 10.749.130 6.425.789 
42 Стоки и услуги 3.384.600 1.094.857 

420 Патни и дневни расходи 1.877.000 249.710 
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка 502.400 251.713 
425 Договорни услуги 1.005.200 539.434 

46 Субвенции и трансфери 4.274.600 2.297.31
4 464 Разни трансфери 4.274.600 2.297.314 

48 Капитални расходи 3.089.930 3.033.618 
480 Купување на опрема и машини 48.000 48.000 
482 Други градежни објекти 3.041.930 2.985.618 

 
 
 До крајот на 2015 година остварени се расходи по основ на Донации и тоа: 
 
Во сметките за Донации планирани со вкупен износ 10.749.130 денари донациите на основниот 
буџет,основните и средни училишта, детската градинка и библиотеката има остварување на 
расход од 6.425.789 денари или %. 
Донација -Иновации и претприемачко учење расходите се   95.610 денари. 
Донација – Реконструкција на ЈОУГД Павлина Велјанова расходите се   912.400  денари 
Донација-Инклузија на деца Роми расходите се 186.383денари. 
Донација-Размена на искуства за подобро стручно образование во машинската и 
електротехничкото инженерство расходите се 147.258денари. 
Донација-Промовирања на одржливи вработувања расходите се  409.200 денари . 
Донација –ЕРАЗМУС +  расходите се 2.353.260денари. 
Донација –ГЕО КОМ  расходите се 248.460денари 
Донација –Изградба на нов бунар во м.в. Грдовски орман   расходите се  2.073.218 денари. 
 
 

На сметката Донации од сите сметки реализацијата на расходите во однос на 
планираното е со извршување од 59,78%  
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сл.6 Вкупни расходи сметка Донации 
 

 
Сметката Дотации е со реализација на расходите од 98,97%   
 
 
Сметката Кредити е со реализација на расходите од   55,12%      
 
Реализацијата расходите на вкупниот буџет од сите сметки во однос на планираното е 89,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Основен буџет самофинансирање донации дотации 

Остваред вишок 
во 2015 година 

333.077 1.184.913 712.674 314.808 

 
Пренесен вишок 
од претходни 
години 

4.677.751 1.318.252 736.195 877.241 

Состојба на 
31.12.2015 
 

5.010.828 2.503.165 1.448.869 1.192.049 
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3. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и 
блок дотации за делегирани надлежности 

 
 
 
 

Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина 
Кочани за 2015 година 

 
Општина Кочани во текот на 2015 година работеше на повеќе инфраструктурни објекти од 
областа на уредување на градежно земјиште и тоа: 

1. Изградба на тротоари на улици во општина Кочани 

Тротоари изградени со бехатон плочки: 
- Ул.ВМРО     1479м2,    1.278.069,00 ден. 

- Ул.Димитар Влахов  263м2,    112.486,00 ден.   

- ЦОУ Никола Карев  45м2,     101.781,00 ден.  

- Ул.Бел Камен  поставување на ивичњаци    32.729,00 ден 

Или вкупно се поставени бехатон плочки 1787м2, или 1.525.065 ден.,  
              Со ддв вкупно:1.799.576,70 ден. 

Изградба на пристапна патека во ЦОУ Никола Карев со изградба на плато за до влезни 
скали 320м2  422.741,30 ден. 
      Со ддв вкупно 498.834,74 ден.  

 
Тротоари, улици и потпорни ѕидови изградени со готов бетон и со работа од граѓаните:  

- Дел ул.Страшо Ербапче 14м3 бетон, 44.625,00 ден  

- Готов бетон за потпорен ѕид на ул.Велин Стојанов 4,75м3 бетон, 15.141,00 ден.  

- За улица во нас.Оризари 31м3 бетон, 98.813,00 ден. 

- Готов бетон за с.Долни Подлог за бетонирање на дно на паднат мост 

2,66м3,  8.479,00 ден 
- ул.Глигор Прличев за потпорен ѕид 10,5м3 бетон, 33.469,00 ден. 

- ул.14 Бригада за потпорен ѕид 17,5м3 бетон, 55.781,00 ден. 

- ул.1Мај бетон за улица  10,5м3 бетон, 33.469,00 ден. 

- ул.Шукри Шаин за крпење на ударни дупки 5м3 бетон, 15.938,00 

- ул.Шукри Шаин за потпрен ѕид 28,5м3, 90.844ден. 

- с.Нивичани за улица 21м3 бетон, 66.938,00ден 

- пристапна рампа за СОУ Гошо Викентиев 1,5м3, 4.781,00 ден 

- ул.Браќа Ставреви за улица 5м3, 15.938,00ден. 

- бетонирање на тротоари со помош на граѓаните на следните улици; ул.Охридска, Тошо 

Арсов, Раде Кончар, Македонска, Искра, Вера Попова,Роза Петрова, Бел Камен,   

- испорака на готов бетон 69,81м3, 222.519,00 ден. 

вкупно со ддв: 833.830,0 ден  

 
2. Бетонирање на пристапни улици 

- Крак ул.Скопска 9,02м3 бетон,    48.957,49 ден. 

- Санирање на тротоар на ул.Т.Паунов 5,46м3 28.696,63 ден. 

- Крак на ул.Вита Поп Јорданова  8м3 33.314,40 ден 
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вкупно: 110.968,52 ден.  
  ддв18% 19.974,33  

 се вкупно:130.942,85 ден. 

 
3. Пробивање, тампонирање и поставување на ивичњаци на улици во општина Кочани 

Овие активности опфаќаат широк машински ископ, одвоз на ископаниот материјал, тампонирање 
и поставување на ивичњаци се изврши на следните улици и патишта: 

- Вградување на бетонски рабници на дел од ул.Тодосија Паунов, 78м, 64.912,60 ден. 

- Ул.Унгарска ЛИ            362.546,12 ден. 

- Санирање на коловоз кај Хотел Национал          96.936,70 ден.  

- Вградување на бетонски рабници во с.Прибачево 21,5м,                         13.589,34 ден. 

Или вкупно:      537.984,76 ден.  
        ддв18%               96.837,2568 ден. 

се вкупно:      634.822,017 ден. 

 
 

4. Изградба на А.Бетонски потпорни ѕидови на улици   

 ул.„Вељко Влаховиќ“      ---------------------------- 98.345,84 

 ул.,,Љупчо Сантов“      ------------------------------130.724,20 

 с.Прибачево    ---------------------------------------- 207.192,98      

 ул.Стамен Манов  ------------------------------------  35.732,93  

 ул.„Страшо Ербапче“  (скали) --------------------113.724,38 

 Парапед на река (камен ѕид)   -------------------- 34.635,3       

 ул.„Димитар Влахов“   ----------------------------     93.266,27 

 ул.„Пиринска“ ----------------------------------------   271.203,19 

 ул.„Крсте Мисирков“   --------------------------          22.282,46 

 ул.„Разловечко востание“ -------------------------- 185.261,00     

 ул.„ Душан Петрески“ ---------------------------         15.892,37 

 ул.„ Македонска“  --------------------------               173.380,60 

 ул.„7-ми Септември“ (3 ѕида)  -----------------      535.274,46        

 ул.„Гоце Делчев “Оризари  ---------------------        30.779,89 

 ул.„Шукри Шаин“  --------------------------                192.497,52 

 локален пат брана Гратче (два ѕида)------------    90.820,94 

 ул.Ѓорче Петров  ----------------------------------        238.977,259 

 ул.„Пиринска“--------------------------------------          72.334,82 
                                              Вкупно со ДДВ:   2.999.945,16 ден. 
Санација и дислокација на десен колектор со изградба на заштитен потпорен ѕид на 
Оризарска река на ул.Никола Карев   3.000.000,00 ден. 

 
5.Регулација на белски дол со поставување на цевки со ддв 790.600,00 ден. 
6.Поправка на повеќе наменски игралишта во општина Кочани 199.892,00ден. 
7.Геодетски услуги                                                                                                     1.870.291,00 ден. 

 

 
 
 



18  

И З В Е Ш Т А Ј 
 

за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на 
подрачјето на Општина Кочани во 2015 година 

 
Општина Кочани во текот на 2015 година финансираше изградба и реконструкција на водоводни 

линии на повеќе улици и тоа: 

- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.Пиринска и ул.Ѓорче Петров со потребни фитинзи       м    83                                             57.900 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул. Македонска, Разловечко востание 
 со потребни фитинзи                                                                       м    78                                             42.973 ден 

- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.Орце Николов со потребни фитинзи                        м   30                                             21.138 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.Февруарски Поход со потребни фитинзи                        м 238                                           104.055 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.Јанка Стоименова-Оризари со потребни фитинзи       м     65                                            22.802 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.13-та Македонска бригада со потребни фитинзи       м      48                                            20.961 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.15-ти Македонски корпус со потребни фитинзи        м  238                                           139.271 ден 
- Изградба на Водоводна мрежа  до парцели 

на ул.Унгарска со потребни фитинзи                                          м 272                                           209.390 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцели 

на ул.Гоце Делчев-Оризари со потребни фитинзи                        м    42                                                8.710 ден 
- Изградба на приклучоци за вода  до парцела 

во с.Тркање                                                                                    м 100                                             52.015 ден 
- Санација на водоводна мрежа во 

С.Панталеј                                                                                                                                                        14.407 ден 
- Санација на водоводна мрежа во 

С.Јастребник                                                                                                                                                          5.657ден 
 

                                           Вкупно:699.279 
                                      ДДВ18%   125.870 ден 
                                       Вкупно:    825.149ден. 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 

за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2015 година 

 
Согласно Одлуката за вршење на работите за располагање  со градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија за Општина Кочани  бр.51-5078/1 од 28.09.2011 година 
објавена во ,,Службен весник на РМ,, бр.140 од 10 октомври 2011 година, Општина Кочани во 
текот на 2015 година  имаше четири објави за отуѓување на градежно земјиште по пат на 
електронско јавно наддавање. Во овој Извештај влегуват и приходите од Објавата бр. 37-2533/1 
од 11.12.2014 година бидејќи електронските јавни наддавања се одржани во јануари 2015 
година. На оваа Објава беа отуѓени 4 градежни парцели со намена за изградба на објекти за 
индивидуално домување. 
Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско 
јавно наддавање се изврши по Објава бр.37-794/1 од 31.03.2015 година. 
 
        Од спроведеното јавно наддавање беа оттуѓени : 
 
- 1 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување; 
- 2 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на ,,Пониква,,;  
- 2 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и 
незагадувачка индустрија). 
 
По втората Објава бр. Објава бр. 37-1507/1 од 10.07.2015 година беа отуѓени: 
 
- 5  градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување ; 
- 1 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и 
незагадувачка индустрија). 
 
По третата Објава бр. Објава бр. 37-2049/1 од 22.10.2015 година беа отуѓени: 
 
- 5 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување; 
- 19 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на ,,Пониква,,; 
- 1 градежнa парцелa со намена за изградба на хотели (времено сместување) на ,,Пониква,,; 
- 3 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и 
незагадувачка индустрија). 
 

Електронските јавни наддавања за отуѓувањето на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија по Објава бр. 37-2567/1 од 30.12.2015 година се одржани во јануари 2016 
година, така што приходите од оваа објава ќе бидат прикажани во Извештајот за реализација на 
Програмата  за располагање со градежно земјиште за 2016 година. 
 

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на овие градежни парцели изнесуват        
7.434.059,00 денари. 
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За отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба беа поднесени 51 барање од 

кои 39 барања се за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е 
донесено решение за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се 
запишани во јавната книга на недвижности, а 12 барања се за оформување на градежни парцели. 
 

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на градежно земјиште со непосредна 
спогодба изнесуват 3.727.432,00 денари. 
 
 Вкупни приходи на Општина Кочани за 2015 година од отуѓувањето на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија изнесуват 11.161.490,00 денари. 
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Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација на 
општина Кочани за 2015 година 

 
Општина Кочани во текот на 2015 година работеше на повеќе улици за изградба на 

фекална и атмосферска канализација како и за изградба на линиски одводни решетки и тоа: 
 

- Фекална канализација 
Кај хотел Национал    70м                                           152.548 ден 
Материјал за канализација (за општина Кочани)                 3.366 ден 
ул.„Унгарска“ (АМФЕНОЛ)  274м                                           835.818 ден 
ул.„Димитар Лазаров“  72м                                          78.793 ден 
ул.„Страшо Ербапче“ (реконструкција)  48м               41.560 ден 
Ул.„Февруарски Поход“  (приклучоци) 36м               35.138 ден 
Ул.„Орце Николов“  (приклучоци) 18м                12.414 ден 
ул.„Јанка Стоименова“  с.Оризари  105м                83.030 ден 
ул.„Ѓорче Петров“  81м                             102.593 ден 
ул.„13-та Македонска Бригада“  29м                30.265 ден 
с.Долни Подлог   24м                                                                   31.600 ден 
ул.„Пиринска“  (приклучоци)     45м                 40.560 ден 
ул.„Глигор Апостолов-Гочо“  37м               127.633 ден 
ул.„Васил Главинов“                                            23.800 ден 
ул.„Бел Камен“    7м                                42.732 ден 
ул.Маршал Тито  (кај библиотека Искра)    19м                  5.796 ден 
ул.„Ленинова“    52м                                             26.583 ден 
ул.„Македонска“ (реконструкција на шахти)                          47.477 ден 
с. Прибачево  (реконструкција на шахти)                                 36.541 ден 
ул.„Стефка Тасева“    21м                                                              25.527 ден 
ул.„554“  (приклучоци)                                                                    5.078 ден 
Кочанска Река (спроти Дом на Културата)  60м                      53.187 ден 
                         Вкупно: 1.842.039 ден 
                         Ддв18%    331.567 ден 
                    Се вкупно: 2.173.606 ден 
 
- Атмосферска канализација 
Со финансирање од Министерството за транспорт 
и врски и учество на општина Кочани 
со 5.000.000 ден изведена е атмосферска 
канализација на улици во градот со вкупна 
должина од  5264м  и тоа на сл.улици:                            71.661.707 ден     
-ул.„Роза Петрова“  крак 1 
-ул.„1-ви Мај“  крак 5 
-ул.„Страшо Ербапче“  крак 9-горен дел 
-ул.„Страшо Ербапче“  крак 10-долен дел 
- ул.„Страшо Ербапче“  крак 11 
-ул.„Димитар Влахов“  крак 12 
-бул.„Тодосија Паунов“  крак 13 
-ул.„АСНОМ“  крак 20 
-ул.„Браќа Ставреви“  крак 21 
-ул.„Славчо Стоименов“  крак 22 
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-ул.„14-та Бригада„  крак 23 
-ул.„Христијан Т.Карпош“  крак 24 
 
-Атмосферска канализација на улици со финансирање од Буџетот на општина Кочани 
-ул.„Бел Камен“   140м                                                             768.180 ден 
-кал хотел Национал  110м                                                      515.865 ден 
-ул.„Глигор Апостолов-Гочо“  40м                           196.360 ден 
-ул.„Унгарска“ (АМФЕНОЛ)  Ф315   274м                                93.326 ден 
-ул.„Унгарска“ (АМФЕНОЛ)  Ф400   174м                              406.686 ден 
                      вкупно: 1.980.417 ден 
           ддв18%    356.475 ден 
        се вкупно:2.336.892 ден 
 
-изработка на линиски одводни решетки за атмосферски води 
на следните улици:                                                   4.900.000 ден 
-ул.„Роза Петрова“    8бр.  со л=5-8м 
-ул.„Први Мај“      2бр.  со  л=6-8м 
-ул.„Страшо Ербапче“    5бр.  со  л=5-6м 
-ул.„Димитар Влахов“    1бр.   со  л=8м 
-бул.„Тодосија Паунов“    7бр.   со  л=6-7м    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23  

И З В Е Ш Т А Ј 
 

За реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2015 
год. 

 
Реализацијата и динамиката на спроведување на програмата за изградба и одржување на 

општински патишта и улици за 2015 год. се одвиваше во зависност од приливот на финансиски 
средства од агенцијата за државни патишта како и прибраните финансиски средства во буџетот 
на Општината предвидени за оваа намена.За реализација на програмата беа превземени низа 
активности како поставување на улични ивичњаци, тампонирање и асфалтирање на улици, 
обележување на хоризонтална сигнализација на улиците во градот, сечење на асфалтни и 
бетонски површини, ископи и одвоз на ископан материјал, машинско прочистување на 
општинските патишта во ридско планинскиот дел и други активности. Во текот на 2015 година од 
агенцијата за државни патишта се добиени финансиски средства во износ од 4.392.834,00ден., а 
останатите финансиски средства во износ од 47.060.945ден. се обезбедени од буџетот на 
Општина Кочани.Финансиските средства од Агенцијата за државни патишта и од буџетот на 
Општина Кочани се искористени за реализација на активностите предвидени во програмата. 

Во текот на 2015 година реализирани се следните активности: 

 
     1. Зимско одржување на општински патишта  -----------------------   763.106 
 
  1.1. Набавка на сепариран песок „2“ и 
         ладна асфалтна маса ------------------------------------------------------      402.380 
  1.2. Организација на зимска служба 
         за чистење на снег ---------------------------------------------------------      189.095 
  1.3. Чистење на одрони од земја и камен на 
         општинските патишта    --------------------------------------------------      160.480 
  1.4. Чистење на риголи    -----------------------------------------------------         11.151 
                                                                      Вкупно со ДДВ :                            763.106 

 
   2. Изградба и реконструкција на улици  во општина Кочани    
                       
2.1. Изработка на проекти    ----------------------------------------------------      144.281 
2.2. Надзор над изведба на објекти  ------------------------------------------     517.635  
2.3. Асфалтирање на улици и паркинг простор--------------------------- 41.410.879   
        
         -асфалтирање на паркинг простор на ул.Кеј на  
          Револуцијата (кај Градски парк и кај поранешен СОК) ----------    703.510 
                                 (П=522м2) 
         -асфалтирање на ул.„Тоде Димишков“ во с.Долни Подлог-------  379.141 
                                (Л=116м, ш=2,5м)     
         - асфалтирање на крак од ул.„Маршал Тито“ во с. Д.Подлог----   287.830 
                                (Л=100м, ш=3м)     
         - асфалтирање на ул.„Стамен Манов“-крак2   ---------------------    1.679.092 
         - припрема за асфалтирање на ул.„Мородвишка Епископија“                                                                            
           (земјани работи и изградба на потпорни ѕидови)  --------------      931.309  
         -асфалтирање на крак помеѓу ул.„Бел Камен“  
          и ул.„Први Мај“     (Л=36м, ш=5м)  ---------------------------------           358.607       
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         -асфалтирање на плато во с.Прибачево   ----------------------------       294.505  
 
          Со одобрениот кредит од Светска Банка општина Кочани во текот на 
          2015год. изврши асфалтирање и припрема за асфалтирање на сл.улици: 
          - асфалтирање на ул.„Февруарски поход“   ------------------------    5.077.739 
                     (Л=400м, ш=6м) 
          - асфалтирање на ул.„Јанка Стоименова“ – нас.Оризари-------   4.111.556 
                     (Л=300м, ш=5м) 
          - асфалтирање на ул.„Димитар Лазаров“   --------------------------   2.116.238 
                     (Л=300м, ш=5м) 
          -асфалтирање на ул.„Македонска“, ул.„Разловечко Востание“ 
           и ул.„15-ти Македонски Корпус“  -------------------------------------   8.238.764 
                     (Л=700м, ш=5 и 6м) 
          - асфалтирање на ул.„13-та Македонска Бригада“   --------------   3.977.418 
                     (Л=500м, ш=6м) 
          -во тек е изведба на градежни работи на ул.„Пиринска“ и 
           до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства -----   3.444.342 
                     (Л=400м, ш=6м) 
          -во тек е изведба на градежни работи на ул.„Ѓорче Петров“ и 
           до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства -----   3.915.206 
                     (Л=500м, ш=5м) 
          -во тек е изведба на градежни работи на ул.„Орце Николов“-десен дел и 
           до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства -----      800.353 
                     (Л=250м, ш=5м) 
          -во тек е изведба на градежни работи на ул.„Орце Николов“-лев дел и 
           до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства -----      385.713 
                     (Л=100м, ш=5,2м) 
          -во тек е изведба на градежни работи на ул.„554“- м.в.Прокарка и 
            до крајот на 2015год се потрошени финансиски средства -----   4.709.556  
                     (Л=530м, ш=7м)                                           Вкупно:                    41.410.879 

 
2.4      Реконструкција на улици   ---------------------------------------------      1.433.057 
         - Реконструкција на ул.„Д-р Николиќ“ -----------------------------        1.433.057 
                    (П=1977,45м2)        
 
2.5 Асфалтирање на Општински патишта  -----------------------------                4.500.000 

-асфалтирање на дел од општински пат  Р1309-с.Лешки                                               
 преку Агенцијата за Државни патишта (Л=450м, ш=3,5м) -----      4.500.000 
-3- 

 3. Тековно и инвестиционо одржување на општински патишта и улици  
   3.1. Обележување на хоризонтална сигнализација 
          на улици во градот    П=1064 м2 ---------------------------------------             187.575  

 
     3.2. Изработка и монтажа на метална заштитна ограда 
            на улици во градот   -------------------------------------------------------              346.920 
          - крак од ул.„Страшо Ербапче“                 Л=26м1   
          - ул.„Браќа Миладинови“                          Л=22м1    
          - ул.„Шукри Шаин“                                      Л= 30м1     
          - ул.„Коста Рацин“                                       Л=82м1     
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          - во с.Бели                                                     Л=29м1    
          - ул.„Тошо Арсов“                                       Л=161м1    
          - на мост во с.Тркање                                Л=30м 
          - ул.„4-та Македонска Бригада 
          - кај Домот на културата „Бели Мугри“ 

 
     3.3.Машинско пробивање, прочистување и порамнување  на земјани патишта во ридско 

планинскиот дел  ----------        2.150.326 
        - м.в.Аеродром-м.в.Ивков Преслап                      2км 
        - с.Пресека-м.в.Бизиково                                         6км 
        - м.в.Припор-Манастир св.Богородица              10км 
        - манастир Богородица-м.в.Варадинци               3км 
        - мв Крушка-манастир св.Спас                                6км 
        - мв Крушка-с.Бабиште                                             5км 
        -с.Рајчани-м.в.Свиланово                                        5км 
        - м.в. Водопад- с.Јастребник-м.в. Аеродром   23км          
        - м.в.Ајдар-с.Небојани                                              7км 
        - м.в.Крушка-с.Костин Дол                                       8км 

 - пробивање на дел од улици за викенд 
       населба-Пониква                                                9950м3 
     - пробивање на дел од улица Новопроектирана 1  
       во лесна индустрија                                          2050м3 

           -набавка,транспорти, распостилање надробеник за тампон м.в.Горно Гратче ,16м набавка, 
транспорт и распостилање на  дробеник за тампон м.в.Крушка-с.Полаки  74м3  

           -расчистување на одрони со утоварач 
            Кочани-Брана Гратче, Кочани-Нивичани и 
            Кочани-мв Крушка                                                час 30     

          
  Од горе наведеното може да се констатира дека за реализација на активностите 
предвидени во Програмата за 2015 година се потрошени финансиски средства во износ од  
51.453.779 денари. 
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И  З  В  Е  Ш Т  А  Ј 
 

За реализација на програмата за јавно осветлување за 2015г. на Општина Кочани. 
 

Согласно програмата  за јавно осветлување  на подрачјето на Општина Кочани донесена  
од страна на Советот на Општина Кочани за 2015г. ви презентираме детален извештај  за 
превземените активности  за нормално функционирање  на јавното осветлување  за 2015г. 
 

Со склучен договор бр. 25-888/16 од 27.06.2014год. за Набавка и монтажа на материјали 
за улично осветлување и изградба на ново улично осветлување  и договор бр.05-1471/21 од 
24.09.2015год. за Извршување на работи за улично осветлување и изградба на ново улично 
осветлување, носител на набавката е  ДТУ ,,Електрика,,  ДООЕЛ Кочани. 
 

Промената на прегорените улични светилки се врши  со стручна екипа  во присуство на 
службено лице од одделението за комунални работи по пријава на писмени барања од страна на 
граѓаните, месните заедници и урбаните заедници од Општина Кочани, односно интервенција се 
врши на сите постоечки сијалични места  каде има потреба од улично осветлување. 
 

Со проектот реконструкција и модернизација на уличното осветлување во градот Кочани и 
дел од с.Оризари набавени се вкупно 2795 енергетски штедливи ЛЕД светилки. Од нив до 
декември 2015год. се поставени 2608, а 187 се оставени како резерва како што е прикажано во 
табелата што следи: 
 

 
Ред
бр. 

 
Вид на светилка 

 
Набавени 

 
Монтирани 

 
Останале за 
монтажа 

1 В2 133 132 1 

2 В3 2022 1923 99 

3 В5 596 536 60 

4 ЦМ 44 17 27 

 ВКУПНО 2795 2608 187 

 
            Користејки ги сметките за потрошена електрична енергија направена е анализа за 

намалената потрошувачка на електрична енергија за уличното осветлување во град Кочани со 

селата за месеците октомври, ноември и декември 2015г. 

            По основ на обврски за потрошена електрична енергија  за улично осветлување  на ЕВН 
Македонија АД Скопје – КЕЦ Кочани за периодот од октомври до декември 2015год. се исплатени 
средства во износ од  2.296.971,00 ден., а за истиот период од октомври до декември 2014год. се 
исплатени средства во износ од  4.290.970,00 ден.   
 
             Од оваа анализа се гледа дека со 2608-те заменети светилки е постигната заштеда во 
градот Кочани заедно со селата за повеќе од 40%, а пресметано е дека заштедата само во градот 
Кочани изнесува повеќе од 60%. 
    
            Согласно сметките за потрошена електрична енергија од ЕВН може да се заклучи дека 
незаменетите 950 светилки во селата трошат скоро исто толку електрична енергија колку што 
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потрошиле заменетите 2608 светилки во градот и мал дел во селата. 
 
             Затоа Ве информираме дека во тек е постапка за прибирање на соодветни податоци за 

улично осветлување од сите населени места во општина Кочани за изготвување на проект за 

Реконструкција и модернизација на улично осветлување во град Кочани и населените места во 

општина Кочани со нови лед светилки, при што ќе се планира  осветлување на темните јавно-

прометни површини - неосветлени улици и тротоари  во град Кочани и селата.  

            Од досега приберените податоци произлегува дека во град Кочани и селата треба да се 

заменат уште  950 живини светилки со лед светилки.Со овој проект ќе се планира и резерва за 

новопланираните улици. 

             Напојувањето со електрична енергија  за нормално функционирање на уличното 
осветлување во Општина Кочани се врши од 80/осумдесет/трафостаници. 
Во рамките на одржувањето на јавното осветлување  се врши и месечно читање на потрошената 
електрична енергија од јавното осветлување во сите 80 трафостаници.Извршител на овие 
активности e ЕВН Македонија - КЕЦ Кочани со претставник од Одделението  за комунални работи  
при Општина Кочани. 
Поради олеснето читање на потрошената електрична енергија  и одржување на уличното 
осветлување во 2015год. се извадени уште 11 броила за улично осветлување и поставени во нови 
надворешни ормари со комплетна инсталација. Досега се извадени 41 броила. 
  

Одржувањето на јавното осветлување се врши континуирано во функционална состојба 
согласно Програмата за јавно осветлување донесена од Советот на општина Кочани.Се вршат 
редовни контроли за согледување на состојбата и отстранување на утврдените дефекти, односно 
доведување на јавното осветлување во исправна состојба. 
 

Од планираните 250.000,00ден за новогодишно украсување се потрошени 66.080,00ден. 
  

Во текот на 2015год. за набавка и монтажа на потрошен материјал беа предвидени 
расходи во висина од 2.241.526ден без ДДВ, односно 2.645.000ден со ДДВ, а се реализирани 
2.321.273ден без ДДВ, односно 2.739.102ден со ДДВ. 
  

Од нив по Договор бр.25-888/16 од 27.06.2014год. за Набавка и монтажа на материјали за 
улично осветлување и изградба на ново улично осветлување,   кој што важи до 27.06.2015год. за 
периодот од 01.01.2015год. до 27.06.2015год. се извршени работи како што е опишано во 
наредната табела:  
 

О п и  с    н а   и з в р ш е н и т е   ра б о т и 
  

Р.б
р 

Опис на извршени работи Ед. 
мер
а 

Количина Единечна 
цена без 
ДДВ 

Вкупна цена 
без ДДВ 

1 Живина сијалица 125w бр 687    206 141.522,00 

2 Живина сијалица250w бр 9    333     2.997,00 

3 Пригушница 125w бр 96    388   37.248,00 

4 Заштитно стакло за сијалица 
125w 

бр 0    317            0,00 
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5 Порцеланска фасонка Е27 бр 123    107   13.161,00 

6 Вандерма 125w бр 9   1.664   14.976,00 

7 Пригушница МХ 400w бр 6      872        5.232,00 

8 Сијалица МХ400w бр 9      951     8.559,00 

9 Автоматски осигурач10-25А бр 43      190     8.170,00 

10 Пластични топки ф300 бр 0    1.426            0,00 

11 Пластични топки ф400 бр 0    1.426            0,00 

12 Лимени капаци за столбови бр 22       95     2.090,00 

13 кабелПП-У 3х1,5мм м 389      67   26.063,00 

14 кабелПП-У 3х2,5мм м 379      75   28.425,00 

15 Кабел Х00/ОА2х16мм м 1212      79   95.748,00 

16 Пластично гибливо 
цревоф32 

м 220      36     7.920,00 

17 Гривни за бандери бр 63      238   14.994,00 

18 затеги бр 39     198     7.722,00 

19 Склопка за ТС ЦН63А бр 4    5.547   22.188,00 

20 форел бр 9       991     8.919,00 

21 Ископ на ров 04х08мза кабел м 840      182 152.880,00 

22 Вандерма за сијалица 250w бр 2     3.249     6.498,00 

23 Кабел ППОО4х10мм м 162       388   14.744,00 

24 Ножасти осигурачи од 100А бр 58       198   11.484,00 

25 Економични сијалици од 
20w 
15000раб.час.6400к,1230лм 

бр 10       238     2.380,00 

26 Економични сијалици од 
25w,15000раб.час.1500лм 

бр 62       254   15.748,00 

27 Набавка и поставување на 
дрвена бандераН-8 со темел 

бр 0 7.290            0,00 

28 Испитување на 
кабли,крпење 
кабли,проверка траса-линија 

Бр. 59    222   13.098,00 

29 Користење на специјално 
возило со корпа за висина 
12м 

Раб.
час 

17 1.585   26.945,00 

 30 Железно поцинкована трака  
FeZn-25x4mm 

М. 100 87 8.700,00 

31 Набавка и поставување на 
метална бандера Н=8м  со 
потребен темел според 
стандарди 

Бр. 3 10.302   30.906,00 

32 Набавка и поставување на 
анкер кош за метална 
бандера 
 

Бр. 11 3.883 42.713,00 

33 Набавка и поставување на 
канделабри со Н= 4м со две 
лири  

Бр. 15 7.132 106.980,00 

34 Набавка и поставување на Бр. 10 6.577 65.770,00 
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канделабри со Н= 4м со една 
топка 

35 Репарирање оштететна 
метална бандера (Вадење, 
исправање, фарбање, 
заварување, промена на 
плотни и повторно местење) 

Бр. 3 5.943 17.829,00 

36 Пригушница             250 w               Бр. 10 531   5.310,00 

37 Порцеланска фасонка E-40    Бр. 10 119   1.190,00 

38 Заштитно сенило Бр. 10 48     480,00 

39 Склопка за во трафостаници  
- ЦН 80A      
 

Бр. 5 6.339 31.695,00 

40 Набавка и поставување на 
метална бандера Н=10м  со 
потребен темел според 
стандарди 

Бр. 2 11.094 22.188,00 

41 Набавка и поставување на 
метална бандера Н=6м  со 
потребен темел според 
стандарди 

Бр. 4 9.509 38.036,00 

42 Кабел PP00  4х16мм2 
 

M. 400 555 222.000,00 

43 Постоље за ножести 
осигурачи 
 

Бр. 10 230    2.300,00 

      

 
                                                                                   Вкупно            1.285.808,00 ден 
                                                                                      ДДВ18%         231.445,00 ден 
                                                                             ---------------------------------------------- 
                                                                                  Вкупно             1.517.253,00 ден 
 
 
По Договор бр.05-1471/21 од 24.09.2015год. за Извршување на работи за улично осветлување и 
изградба на ново улично ,  кој што важи до 24.09.2018год. за периодот од 24.09.2015год. до 
31.12.2015год. се извршени работи како што е опишано во наредната табела:   
 

Ред
бр. 

Вид на стока Единица 
мерка 

Количина Единична 
цена без 
ДДВ 

Вкупна цена 
без ддв 

1 

Набавка и поставување на дрвен 

импрегниран столб Н=8м   

Бр.    

2 Набавка и поставување на метални 

бандери Н=10м   

Бр.    

3 Набавка и поставување на метални 

бандери Н=8м 

Бр.    

4 Набавка и поставување на метални Бр. 4 5.162 20.648 
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бандери Н=4м со две лири 

5 Набавка и поставување на метални 

бандери Н=4м со една лира 

Бр. 4 4.840 19.360 

6 Ископ на стопа од 1м3 заедно со бетон 

МБ30 и анкер кош за челичните 

столбови       

м3 8 4.517 36.136 

7 Набавка и поставување на трака 

железно поцинкована  

FeZn-25x4mm, во веќе ископан ров 

м1 72 73 5.256 

8 Ископ на ров за кабел 0,4 х 0,8 заедно 

со потрупување                         

м1 114 161 18.354 

9 Набавка и положување на следниот 

кабел: 

    

 Кабел PP00  5х16мм2 

 

м1 98 524 51.352 

 Кабел PP00  5х10мм2 

 

м1 255 403 102.765 

 Кабел PP00  5х6мм2 

 

м1 137 226 30.962 

 Кабел PP00  5х4мм2 

 

м1 10 194 1.940 

 Кабел PP00  3х2,5мм2 

 

м1 1039 65 67.535 

 Кабел PP00  3х1,5мм2 

 

м1 608 56 34.048 

 Кабел Х00  2х16/АО 

 

м1  1829 80.5 147.234 

10 Набавка и монтажа на гривна за 

бандера 

бр 12 282 3.384 

11 Набавка и монтажа на затега за Х00  

4х16 

бр 90 129 11.610 

12 Набавка и монтажа на пластично 

тврдо гибливо црево Ф32                      

м1  290 32 9.280 

13 Набавка и монтажа на лимени капаци 

за столб                

бр 25 88 2.200 

14 Набавка и монтажа на ножести 

осигурачи од 100А    

бр 6 161 966 

15 Набавка и монтажа на постоље за 

ножести осигурачи 

бр    

16 Набавка и монтажа на економични 

сијалици од 20/25А 

бр    

17 Репарирање на метален столб бр 15 3.105 46.575 
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(варење, исправање, фарбање, како и 

демонтажа и монтажа)  

18 Крпење на кабли, испитување и 

отклонување на електрични слоеви и 

други проверки и одржување  

р.ч. 47 161 7.567 

19 Користење на специјално возило со 

корпа         

р.ч. 57 484 27.588 

20 Монтажа на веќе обезбедена опрема 

за осветлување од живини 

сијалици,пригушници, 

стакло,фасонка,тело-арматура, се 

третира изработено парче 

бр 276 194 53.544 

21 Набавка и монтажа на разводни 

ормари, шемирани, со сиот пропратен 

материјал, за командување на 

уличниот систем по реони. Ормарот да 

биде според сите стандарди и изведен 

по еднополна шема 

бр 11 30.651 337.161 

      

      

                                                                                                   
                                                                                     Вкупно            1.035.465,00 ден 
                                                                                                 ДДВ18%         186.384,00 ден 
                                                                                       ---------------------------------------------- 
                                                                                           Вкупно              1.221.849,00 ден 
  
 
 

  
 
 
 


