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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 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 стандардите и 
постапките утврдени со 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 2017 година 
добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија. 

Буџетот на Општина Кочани за 2017 година е донесен од Советот на Општина Кочани , 
заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Кочани за 2017 година. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2017ГОДИНА 
 
 

                                                                 1.Општ дел 

Член 1 

Завршната сметка на Буџетот на Општина  Кочани  за 2017година се состои од : 
 
 
 
 

 

планирано остварено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Вкупни расходи 
 

468.865.900 429.340.377 
 

                                   Од утврдени намени 468.215.900 
 

650.000 

429.340.377 
 

0 
 

           III.    Суфицит 
 
 

          IV.    Финансирање 
 

Прилив 

 

4.330.000 10.892.011 
 
 

-4.330.000 -4.322.554 
 

0 0 

                                 Домашни задолжувања 0 0 

                                 Странски заеми 0 0 

                      Одлив                                                                               4.330.000                              4.322.554 

Вкупни приходи 473.195.900  440.232.388 
 

Даночни приходи 
 

100.140.000 
 

92.811.077 

Неданочни приходи 18.318.000 14.806.757 

Капитални приходи 13.800.000 9.504.173 

Приходи од дотации 260.222.000 258.555.153 

Приходи од трансфери 60.960.000 53.767.703 

Приходи од донации 19.755.900 10.787.525 



BILANS NA PRIHODI PO ZAVR{NA SMETKA 
Nivo na: Potstavka 

 
 177.540.000 157.328.897 15.678.000 13.560.813   260.222.000             258.555.153 19.755.900 10.787.525 0 0                    473.195.900 440.232.388 
 

   
Buxetska smetka Samofinansira~ka 

Smetka na dotacii Smetka na donacii 
Smetka na krediti 

 
VKUPNO 

 
 

Kategorija 
 smetka   

 

O  P  I  S 
            

 

                  

Stavka                  
 

                  
 

   Plan  Realiz. Plan Realiz. Plan Realiz. Plan Realiz. Plan  Realiz.  Buxet Realiz.  
 

                   
 

71  DANO^NI PRIHODI  100.140.000 92.811.077 0 0 0 0 0 0  0  0 100.140.000 92.811.077   
 

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 4.430.000 4.351.463 0 0 0 0 0 0  0  0 4.430.000 4.351.463   
 

713 Danoci na imot  31.250.000 29.293.801 0 0 0 0 0 0  0  0 31.250.000 29.293.801   
 

717 Danoci na specifi~ni uslugi 55.260.000 51.260.156 0 0 0 0 0 0  0  0 55.260.000 51.260.156   
 

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 9.200.000 7.905.657 0 0 0 0 0 0  0  0 9.200.000 7.905.657   
 

72  NEDANO^NI PRIHODI  4.040.000 2.641.448 14.278.000 12.165.309 0 0 0 0  0  0 18.318.000 14.806.757   
 

721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 0 0 0 7.000 0 0 0 0  0  0 0 7.000   
 

722 Globi, sudski i administrativni taksi 1.340.000 1.003.699 0 0 0 0 0 0  0  0 1.340.000 1.003.699   
 

723 Taksi i nadomestoci  600.000 473.956 14.128.000 12.069.589 0 0 0 0  0  0 14.728.000 12.543.545   
 

725 Drugi nedano~ni prihodi 2.100.000 1.163.793 150.000 88.720 0 0 0 0  0  0 2.250.000 1.252.513   
 

73  KAPITALNI PRIHODI  13.800.000 9.504.173 0 0 0 0 0 0  0  0 13.800.000 9.504.173   
 

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 13.800.000 9.504.173 0 0 0 0 0 0  0  0 13.800.000 9.504.173   
 

74  TRANSFERI I 
DONACII  59.560.000 52.372.199 1.400.000 1.395.504 260.222.000 258.555.153 19.755.900 10.787.525  0  0 340.937.900 323.110.381   

 

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 59.560.000 52.372.199 1.400.000 1.395.504 260.222.000 258.555.153 0 0  0  0 321.182.000 312.322.856   
 

742 Donacii od stranstvo  0 0 0 0 0 0 19.755.900 10.767.525  0  0 19.755.900 10.767.525   
 

744 Tekovni donacii  0 0 0 0 0 0 0 20.000  0  0 0 20.000   
 

75  DOMA{NO ZADOL@UVAWE 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   
 

754 Drugo doma{no zadol`uvawe 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   
 

                    
 



 
 
 

 BILANS NA RASHODI PO ZAVR{NA SMETKA 
 

Nivo na: Stavka 
 
 177.540.000 155.571.126 15.678.000 10.871.207   260.222.000   257.948.153 19.755.900 9.272.445 0 0          473.195.900           433.662.931  
   

Buxetska smetka 

 

Samofinansira~ka 

 

Smetka na dotacii 

 

Smetka na donacii 

 

Smetka na krediti 

 

VKUPNO 

  

         
 

Kategorija   

smetka      
 

O  P  I  S                  
 

Stavka                    
 

                    
 

   Plan Realiz.  Plan Realiz.  Plan Realiz.  Plan Realiz.  Plan Realiz.  Buxet Realiz.  
 

                     
 

40 PLATI I NADOMESTOCI  37.376.000 36.350.106 0 0 216.415.000 215.993.028 0 0 0 0 253.791.000 252.343.134   
 

401 Osnovni plati  24.875.000 24.369.636 0 0 157.718.000 157.420.656 0 0 0 0 182.593.000 181.790.292   
 

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 9.201.000 8.886.025 0 0 58.697.000 58.572.372 0 0 0 0 67.898.000 67.458.397   
 

404 Nadomestoci  3.300.000 3.094.445 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.094.445   
 

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0   
 

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0   
 

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0   
 

42 STOKI I USLUGI  42.953.000 34.353.506 14.255.500 10.061.795 42.555.000 40.943.068 2.818.900 906.631 0 0 102.582.400 86.265.000   
 

420 Patni i dnevni rashodi  830.000 477.991 150.000 93.829 132.000 64.859 846.400 35.478 0 0 1.958.400 672.157   
 

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 11.137.000 8.789.569 2.430.000 1.307.845 15.642.000 15.090.909 5.000 4.269 0 0 29.214.000 25.192.592   
 

423 Materijali i siten inventar 5.330.000 4.206.753 6.519.000 5.277.820 2.540.000 2.277.592 823.500 286.095 0 0 15.212.500 12.048.260   
 

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 14.492.000 11.814.401 1.520.000 1.188.761 1.595.000 1.133.053 0 0 0 0 17.607.000 14.136.215   
 

425 Dogovorni uslugi  5.224.000 3.670.886 2.801.500 1.608.991 20.137.000 20.087.757 1.110.000 563.289 0 0 29.272.500 25.930.923   
 

426 Drugi tekovni rashodi  3.440.000 2.987.511 535.000 350.131 579.000 558.898 34.000 17.500 0 0 4.588.000 3.914.040   
 

427 Privremeni vrabotuvawa  2.500.000 2.406.395 300.000 234.418 1.930.000 1.730.000 0 0 0 0 4.730.000 4.370.813   
 

45 KAMATNI PLA]AWA  120.000 119.679 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 119.679   
 

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 120.000 119.679 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 119.679   
 

46 SUBVENCII I 
TRANSFERI  8.710.000 6.804.441 540.000 139.932 150.000 129.451 800.000 513.743 0 0 10.200.000 7.587.567   

 

463 Transferi do nevladini organizacii 2.750.000 2.073.414 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750.000 2.073.414   
 

464 Razni transferi  5.960.000 4.731.027 540.000 139.932 150.000 129.451 800.000 513.743 0 0 7.450.000 5.514.153   
 

48 KAPITALNI RASHODI  83.401.000 73.620.840 882.500 669.480 1.102.000 882.606 16.137.000 7.852.071 0 0 101.522.500 83.024.997   
 

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.621.000 899.112 455.000 348.540 400.000 241.250 137.000 26.000 0 0 2.613.000 1.514.902   
 

482 Drugi grade`ni objekti  80.780.000 71.907.310 0 0 50.000 41.950 16.000.000 7.826.071 0 0 96.830.000 79.775.331   
 

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.000.000 814.418 120.000 13.440 652.000 599.406 0 0 0 0 1.772.000 1.427.264   
 

486 Kupuvawe na vozila  0 0 307.500 307.500 0 0 0 0 0 0 307.500 307.500   
 

49 OTPLATA NA GLAVNICA  4.330.000 4.322.554 0 0 0 0 0 0 0 0 4.330.000 4.322.554   
 

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 4.330.000 4.322.554 0 0 0 0 0 0 0 0 4.330.000 4.322.554   
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3.Извештај за средствата,побарувањата,обврските и изворите на средства и нивната вредност. 
 
 
1. Попис на основни средства на Општина Кочани 
 
Во Извештајот за извршен попис на основни средства во Општина Кочани , бр. 05-2395/1 од 27.12.2017 
год. за извршениот попис на основни средства на општина Кочани за 2017 год., комисијата во состав: 
 
Драги Илијевски – претседател 
Сашо Стоименов – член 
Дејанче Арсов – член  
Драган Петров – член 
Владо Филипов – член 
Александар Велков – член 
 
ја утврдија фактичката состојба на сите простории кои се во сопственост на Општина Кочани во Пописни 
листи на основни средства од ред. бр. 1- 66 од кој ред. бр. 63, 64, и 65 се пописни листи на основните 
средства во територијалната противпожарна единица на Општина Кочани со рекапитулар на основни 
средства во Општина Кочани и рекапитулар на основни средства во ТППЕ на Општина Кочани. 
Просториите во кои е сега сместена ТППЕ на општина Кочани (нова касарна Гоце Делчев) се добиени на 
користење од Р. Македонија со одлука на влада на Р.М. бр.19-2218/1 од 09.05.2006 година. 
 
Истата комисија предлага да бидат расходувани следните основни средства: 
 

❖ Предлог листа за расходување од систем администратор се однесува за следните основни 
средства: 

1. Компјутери (марка HP ) – 3 броја кои се наоѓаат во пописна листа 14 реден бр.1; 
2. Компјутери (марка HP) – 2 броја дадени со реверс на OУ „Кирил и Методиј“; 
3. Компјутери (марка HP ) – 2 броја дадени со реверс на OУ„Малина Попиванова“. 
4. Преносен комјутер (марка HP 650) – 2 броја кои се наоѓаат во пописна листа 14 реден бр.8. 
5. Преносен комјутер (марка HP 250G5) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 14 реден бр.7. – кражба 

констатирана со записник од Полициска станица од општа надлежност – Кочани. 
6. Преносен комјутер (марка HP 250G4) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 15 реден бр.9. 

 
❖ Предлог листа за расходување предложена од Комисијата за попис на основни средства за 

следните основни средства: 
1. Термо печка  - 1 број која се наоѓа во пописна листа 25 под реден бр.10; 

2. Стол - 1 број кој се наоѓа во  пописна листа 27 под реден бр.13; 

3. Стол - 1 број кој се наоѓа во  пописна листа 41 под реден бр.17; 

4. Клима - 1 број која се наоѓа во пописна листа 62 под реден бр.9.марка VIVAX  

5. Биро – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 42 под реден број 3. 

❖ Предлог листа за расходување на основни средства предложена од ТППЕ Кочани се однесува за 
следните основни средства: 

1. Електрична пумпа за вода - 1 број која се наоѓа во пописна листа 63 под реден бр.10; 

❖ Предлог листа за расходување на основни средства предложена од Комисијата се однесува за 
следните основни средства: 

1. Возило SEAT TARA-1, со Рег.бр.ST-470-ON, бр. на шасија VSS024A3009245400 год. на производство 

1994 - 1 број која се наоѓа во пописна листа 6 под реден бр.8; 

Основните средства се расходуваат поради застареност, дотраеност, неисправност, техничко 
нефункционирање и неисплатливо одржување и сервисирање или преотстапување на користење на други 
субјекти. 
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Пописот на основните средства од изминатата 2017 година, се вршеше од 28.12.2017 година до 10.01.2018 
година во просториите и објектите кои се во сопственост на Општина Кочани: 

- Административна Општинска зграда; 
- Барака до зградата на општина Кочани; 
- Сала на Општинскиот Совет; 
- Мулти Културен Центар; 
- Простории над градскиот пазар; 
- Туристички инфо центар на Пониква;  
- Стара воена касарна на Пониква;  
- Етно куќа;  
- Инфо центар во с.Јастребник;  
- Поранешна општина Оризари; 
- Објекти во ТППЕ;  
- Возен парк на општината и ТППЕ, 

 

2. Попис на ситен инвентар на Општина Кочани 
 
Во Извештајот од извршениот попис на ситен инвентар во Општина Кочани за 2017 година бр. 05-2396/1 
од 27.12.2017 год. за извршениот попис на ситен инвентар на Општина Кочани за 2017 год., комисијата во 
состав: 
 

• Горан Јаневски  –  Претседател  

• Ристе Николовски  – Член  

• Даниел Стојанов  – Член  
 
ја констатираа состојбата и истата е евидентирана во Пописните листи од реден број 1 до Пописна листа со 
реден број 38. Пописната комисија за ситен инвентар за 2017 година смета дека се во опслужувачка 
состојба и можат да се користат и за годината што следува односно за веќе тековната 2018 година, додека 
стварите во пописна листа бр.39 се утврдени како нефункционални, дотраени или потрошени кои Општина 
Кочани ги има запишано во книгите за евиденција, односно ги должи и затоа предлага рекапитуларна 
табела на стварите од пописен лист бр. 39 кои се за расходување: 

• Рекапитуларна табела на ствари кои се за отпишување: 

Р.бр. Збир од попишан не функционален ситен инвентар 

1.  Слика Голема стаклена 1 

2.  Слика во рамка 1 

3.  Вариолајт 1 

4.  Фиксен телефон 3 

5.  Фотоапарат Никон с3200 1 

6.  Фотоапарат Сони ДСЦ800 1 

 

Пописот на ситен инвентар за фактичката, затекната состојба од изминатата 2017 година, се вршеше од 
28.12.2017 година до 08.01.2018 година во објектите кои се во сопственост на Општина Кочани: 

- Административната Општинска зграда 
- Сала за совет на Општинскиот Совет 
- Сала – Мулти Културен Центар 
- Викенд зграда на Пониква – Осогово 
- Помошни згради на Пониква – Осогово 
- Етно Куќа   
- Објекти во ТППЕ    
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3. Попис на побарувања и обврски на Општина Кочани 
  
Во Извештајот од извршениот попис на побарувања и обврските на Општина Кочани со состојба на ден 
31.12.2017 година , бр. 05-2397/1 од 27.12.2017 год. за извршениот попис на побарувањата и обврските на 
општина пописната комисијата во состав: 
 
1.Александра Миткова-председател; 
2.Марија Таушанова-член; 
3.Марија Георгиева-член; 
4.Иван Андов-член: 
 
При вршење на пописот на вкупните побарувања на Данокот на имот ја констатираа следната состојба: 
 
   I     ПОБАРУВАЊА 
 
Од извршениот попис на  побарувањата на Општина Кочани, пописната комисија ја утврди следната 
состојба: 
 
1.Побарувања на данокот на имот: 
 
 Данок на имот на физички лица     
-Вкупни побарувања за 2017 година                 30.759.562,50 ден 
-Наплатен данок                                               11.705.080,00 ден 
-Побарувања на 31.12.2017 година                   19.054.482,50 ден 
 
Данок на имот на правни  лица  
-Вкупни побарувања за 2017 година                 10.344.156,00 ден      
-Наплатен данок                                                 5.428.862,00 ден 
-Побарувања на 31.12.2017 година                     4.915.294,00 ден 
 
2.Комунална такса-фирмарина 
 
-Вкупно побарувања 2017год                            14.382.255 ,50 ден 
-Наплатена комунална такса                                4.939.327,00 ден 
-Побаруања до 31.12.2017 год                             9.443.228,50 ден 
 
3.Побарувања по основ на користење на јавни прометни површини: 
 
-Вкупно побарување 2017 год                               3.069.630,00ден 
-Наплатено за ЈПП                                                2.796.673,00ден 
-Побарување до 31.12.2017 год                               272.957,00 ден 
 
4.Побарувања по основ на закупнина: 
 
-Вкупно побарување 2017 год                               1.304.219,00ден 
-Наплатено за закупнина                                          473.956,00ден 
-Побарување до 31.12.2017год                                 830.263,00ден 
 
Централната пописна комисија врз основа на извештајот на Комисијата за вршење попис на побарувањата 
и обврските во Општина Кочани со состојба на ден 31.12.2017 година, предлага да се превземат сите 
законски мерки за наплата на побарувањето. 
 
5.Побарувања по основ на поставување на реклами 
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-Еуролинија Лазов Груп Скопје - 313.500,00 ден. - oтужен 2012 
 
6.Побарувања по основ на пласирани микрокредити 
 
-ЗГ ,,ДОР,,                                      262.785.00 ден 
-ЗГ ,,Октагон,,                               433.283,00 ден 
-ЗГ ,,Еднакви за сите,,                  568.194,00 ден 
                                     _____________________________ 
                                     Вкупно : 1.264.262,00 ден. 
 
7.Побарување по основ на договорна казна за неисполнети обврски за градежно земјиште при негово 
отуѓување по јавно надавање. 
 
-Вкупно побарување за 2017год              3.394.617,00 ден             
-Наплатено                                                     1.003.074,00 ден 
-Побарување до 31.12.2017                      2.391.543,00 ден 
 
8.Побарување по основ на повратно ко финансирање 
 
Источно плански регион                            1.500.000,00ден 
Еразмус +                                                           510.000,00 ден 
 
9.Побарување   за против пожарни услуги 
 
-ФК Брегалница                                                   55.125,00ден 
-Општина Чешиново-Облешево                   163.600,00ден 
-Општина Зрновци                                        35.500,00 ден 
 
10.Побарување за извршени  ревизорски  услуги 
 
-Општина Чешиново-Облешево                    162.889,00ден 
-Општина Зрновци                                         81.446,00 ден 
 
11.Побарување за управување со отпад 
-КЈП Водвод                                                          415.066,00ден. 
 
12.Побарување по основ на користење на електични столбови 
-ОНЕ ВИП                                                                20.664,00 ден. 
II OБВРСКИ  
 
1. Вкупно обврски на Општина Кочани – орган               
СТОИМЕНОВ ДООЕЛ  Кочани                                1.648.390,00 ден 
ПРИМА ГРАДБА  ДОО Штип                                      307.757,00 ден 
БОЈТА-ИНГ ДООЕЛ Скопје                                          100.000,00 ден 
КЈП ВОДОВОД Кочани                                          11.623.671,00 ден 
ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ Кочани                                       809.877,00 ден   
ЗЕЛС-Скопје                                           2.021.968,00 ден 
РОЈАЛ ИНЖИНЕРИНГ Кочани                                   500.000,00ден 
ЖИКОЛ-ДГТ-СТРУМИЦА                                         2.440.692,00 ден 
АПВ КОНТАКТ БИЗНИС Скопје                                  249.531,00ден                 
МИНЕЛ ШРЕДЕР ДОО-Р.Србија                          16.321.379,00 ден 
БОНИ ИНТЕРГРАДБА ДОО Штип                           2.091.355,00 ден                 
БОКИ КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Струмица                    600.000,00 ден   
ЕЛИНГ ДОО Скопје                                               1.188.144,00 ден 
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ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје                                        301.490,00ден 
КОЛИБРИ ДОО Скопје                                               1.000.000,00 ден 
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД                                     200.645,00 ден 
КОЛЕТРЕНС ИНЖИНЕРИНГ ДОО Штип                  1.081.207,00 ден 
КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје                                              246.738,00 ден 
Други останати тековни обврски                              1.653.663,00 ден       
                  ВКУПНО                                                       44.388.477,00 ден    
 
2.Обврски на Општина Кочани – заем 
 
-По основ на задолжување на Општина Кочани со долгорочен заем од кај Светска банка, преку 
Министерство за финансии обврска под заем бр.МСИП/01 изнесуваат 19.451.488,00 ден.  
 
-По основ на задолжување на Општина Кочани со долгорочен заем од кај Светска банка, преку 
Министерство за финансии обврскa под заем бр.МСИП/43   изнесува 57.174.358,00 ден. 
 
-Каматната стапка за пресметка на каматата е еднаква на каматната стапка со која се пресметува каматата 
што заемопримателот-Министерство за финансии ја плаќа на Светска Банка. Според ова, обрската по 
основ на камата за претходните два долгорочни заеми од Светска Банка преку Министерството за 
финансии приближно изнесува 4.928.034,00 ден.  
По завршување на периодот за исплата на главнината и каматата ќе се изврши вредносно усогласување на 
обврската по основ на камата.  
 
-По основ на задолжување на Општина Кочани со краткорочен заем преку Министерство за 
финансии,обврските изнесуваат 3.500 000,00 ден. 
 

4.Попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Кочани 
 
Во Извештајот од извршениот попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Кочани за 
2017 година бр.05-2398/1 од 27.12.2017 год. за попис на парични средства на општина Кочани со состојба 
на ден 25.10.2017 год. од страна на комисијата во состав: 
 

1. Марија  Салтирова Јовановска - претседател 
2. Радка    Стојменова                 - член 
3. Благоја  Николов                     - член 

 
При вршење на пописот на благајната  на Општина Кочани, комисијата ја утврди следната состојба: 

1. Главна благајна заклучно со (касов извештај) бр.04 од  26.12.2017г. – салдо 0,00 ден.; 
2. Благајна на девизи : 

-на сметка  736014044463716 Орган на Општина Кочани заклучно со      (касов извештај) бр. 04 од 
19.12.2017г.  - салдо 5.946,00 ден. (96,0 евра); 
   
При вршењето на пописот на паричните средства на сметките на  Општина Кочани, Комисијата ја утврди 
следната состојба: 

1. Буџет на Општина Кочани - 63010 заклучно со извод бр. 245 од 29.12.2017г. – салдо 
5.369.765,00 ден.; 

2. Орган на општина Кочани -  63716 заклучно со извод бр.110 од 28.12.2017г. – салдо 
0,00 ден.; 

3. Сметка за наменска дотација ТППЕ  -   93718  заклучно со извод бр. 14 од 6.12.2017г.- 
салдо 0,00 ден.; 

4. Сметка за блок дотации - образование – 93012 заклучно со извод бр. 200 од 
29.12.2017г. – салдо 2.592.293,00ден.; 

5. ЈП за државни патишта - 78926  заклучно со извод бр. 2 од 15.03.2017 – салдо 0,00 ден.; 
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6. Асоцијација на геотермални општини - 78536  заклучно со  извод бр. 1  од 15.12.2017 
салдо 157.347,00ден.; 

7. Депозитна сметка за уплата на учество за јавно наддавање  -69611  нема промени 
2017г., салдо  0,00 ден.; 

8. Општина Кочани - ЕРАЗМУС -785А2 заклучно со извод бр. 8 од 04.09.2017г. салдо 
4.666,00ден.; 

9. Заем – подобрување на општинските услуги 78625 нема промени -салдо 0,00 ден.; 
10. Наменска сметка - Општокорисни работи 78964 -  заклучно со извод бр. 12 од 

26.12.2017г. – салдо 93.000,00 ден; 
11. Донаторска сметка - Буџетски форум 785С1 – заклучно со извод бр. 4 од 21.04.2017г.- 

салдо 0,00 ден.; 
12. Донаторска сметка - Македонска програма  за стипендирање на млади Роми 785Е0 

заклучно со извод бр. 7 од 07.06.2017г. салдо 17.599,00 ден.; 
13. Донаторска сметка  Подобрување на општински услуги ГРАНТ 785Ф5  заклучно со 

извод бр. 6 од  13.11.2017г. – салдо 0,00 ден.; 
14. Наменска сметка ОИК 78950 – заклучно со извод бр.10 од 12.12.2017г. -салдо 0,00 ден.; 
15. Наменска сметка – проект. Министерство за транспорт и врски 78979 заклучно со 

извод бр. 1 од 28.12.2017г. салдо 3.000.000,00ден. 
 
                                   Централна пописна комисија 
 
                 Венцо Бојков – претседател  ____________ 
                 Суад Мехмед - член                ____________ 
                 Зоран Христов -член              ____________ 
                 Никола Давитков – член         ____________ 
                 Ристаки Пантов - член            ____________  
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4. Извештај за реализација на инвестиционите програми 
 
Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Кочани 

за 2017година 
Општина Кочани во текот на 2017 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.Раде Кратовче  14,2м2,                21.153 ден. 

- Ул.Рекреативен центар Бавчалук 27,75м2 44.550 ден. 

- Ул. Глигор Апостолов Гочо 195,53м2,              245.027 ден.   

- Ул.Стево Тодосиевски   112,43м2,               199.222 ден.  

- Ул. ВМРО  98,1м2                            181.636 ден. 

- Ул.Мородвишка Епископија 19,5м2                32.768 ден. 

- Ул.страшо Ербапче 44,38м2    88.954 ден. 

Или вкупно 511,89м2,                   813.310 ден.,  

                        Со ддв вкупно: 959.705 ден. 

 

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

- Изградени тротоари  на следните улици: 

Ул. Бел Камен; ул.14 Бригада; ул.Македонска; ул.Р.Кратовче; ул.Руен; ул.Ѓорче Петров; 

ул.Карпошово Востание; ул.Мирка Гинева; ул.Гошо Викентиев; ул.Крижевска; ул. 

Григор Прличев и бетонирање на кошаркарско игралиште во с.Д Подлог 

- Изградени улици  

Улица во с.Бели 

Улици во нас.Оризари (кај гробишта селиште и над црквата) 

Крак ул.Страшо Ербапче 

- Потпорни ѕидови на улици 

Македонска, Мирка Гинова, Крижевска 

Вкупно потрошени средства со ддв  1.999.958 ден 

 
2. Изградба на А.Бетонски потпорни ѕидови на улици   

• Потпорен ѕид лесна индустрија (кај конфекција Алекс)            1.871.728 ден. 
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• Крак ул.Питу Гули         218.377 ден. 

• Крак ул.14.Бригада           69.548 ден.  

• ул.„Климент Охридски                                                                              111.864 ден.  

• изработка на фундаменти за метеоролошка станица  

во опитно поле – Кочани                                                                             10.960 ден.  
                                                                                                                      2.282.477 ден. 

                                                   Вкупно со ДДВ:                               2.693.322 ден.  
 

2.Изградба на два моста  

с.Бабиште                                                                                                      650.025 ден. 
с.Набојани                                                                                                     738.089 ден. 
вкупно со ддв                                                                                            1.388.114 ден. 
3.Изградаба и монтажа на заштитни огради во општина Кочани  по улици и тоа: христијан 

Карпош, Кирил и Методиј-училиште, Шукри Шаин, Ударничка, Питу Гули, Плачковица, 

Коста Рацин, Кеј – Парк, Кирил и Методиј, Ѓорче Петров, Димитар Влахов, Страшо Ербапче, 

и Крум Вранински  

Вкупна вредност со ддв  681.945 ден. 
4.Изградба и монтажа на автобуски постојки  

-с. Тркање, с.Прибачево, с.Мојанци, с. Г. и Д. Подлог, с.Нивичани и с.Грдовци  
-реконструкција на постоечки постојки 
Вкупна вредност со ддв  399.737 ден. 
2.Белење на општински објекти и простории  93.848 ден. 

3.Набавка и поставување на вештачка трева во СОУ Љупчо Сантов  

вкипно со ддв  1.499.190 ден. 
4.Геодетски услуги                         1.396.312 ден. 

 
Изготвил: 
Оделение за уредување на 
 градежно земјиште 
  раководител: 
Д.И. 

                                                                                                          Сектор за располагање и уредување                             

            на градежно земјиште 
                                                                                                              Помошник раководител на сектор 

                Влатко Димитров 
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И З В Е Ш Т А Ј 
За реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2017 

год. 
 

Реализацијата и динамиката на спроведување на програмата за изградба и одржување на 
општински патишта и улици за 2017 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 2017 година реализирани се следните активности: 
 
     1. Зимско одржување на општински патишта       
 
  1.1. Набавка на сепариран песок „2“ и 
         ладна асфалтна маса  
  1.2. Организација на зимска служба 
         за чистење на снег  
  1.3. Чистење на одрони од земја и камен на 
         општинските патишта     
  1.4. Чистење на риголи     

                                                                      Вкупно со ддв:   559.379                
 
   2. Изградба и реконструкција на улици  во општина Кочани  
                       
2.1. Изработка на проекти на следните улици со ддв:                                                                      374.910 
- ул. Ѓорѓи Пулевски - Кочани 
- ул. Кресненско востание - Кочани 
- ул. Лазар Стојменов нас.Оризари 
- ул. Енгелсова во нас.Оризари 
- ул. АСНОМ во нас.Оризари 
- ул. Ангел Донев во с.Оризари 
- ул. Михајло Арсов,,на влез во село Прибачево 
- ул. Михајло Арсов во с.Прибачево 
- ул. Тоде Паунов с.Д.Подлог 
- крак 1 од ул. Раде Кратовче нас.Оризари 
- крак 2 од ул.Раде Кратовче нас.Оризари 
- крак 4 од ул.Маршал Тито с.Мојанци 
- ул.Маршал Тито,, од км 0+000 до км 0 + 240 нас.Оризари 
- ул. Маршал Тито,, од км 0+240 до км 0 + 454 нас.Оризари 
- ул. Анѓел Стојчев,,с.Тркање 
- ул. Мите Јорданов,, и дел од ул.Борис Ефтимов с.Тркање 
- ул. Александар Митев с.Тркање 
- ул. Маршал Тито крак 2 с.Тркање 
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- ул. Борис Димитров с.Тркање 
- ул. Никола Зафиров с.Тркање 
- ул. Маршал Тито,, крак 1 с.Тркање 
- ул. Ѓорѓи Арсов,, (крак 1,крак 2 и крак 3) с.Тркање 
- ул. Маршал Тито с.Тркање 
 
2.2 Ревизија на проекти  со ддв:      115.658 
 
2.3. Надзор над изведба на објекти со ддв:                                                                 273.712 
 
2.4. Асфалтирање на улици со ддв:                                                                           21.001.263       
         -ул. Борис Ефремов с.Тркање                                                                                  490.994  
         -ул. Григор Прличев с.Прибачево                                                                           366.092 
         - крак ул.„Маршал Тито“ во нас. Оризари                                                            884.524 
         - ул.„Маршал Тито“-крак 3   с.Мојанци                                                                 471.679 
         - ул. Мите Велков с.Долни Подлог                                                                         215.826   
         -ул.Гоце Делчев с.Оризари                                                                                 18.572.148 
2.5. Реконструкција на улици   со ддв              2.440.691 
         - Реконструкција на ул.14 Бригада                 1.668.940 
                   - реконструкција на дел од ул.29 Ноември  

со мост во нас.Оризари                                 771.751 
  
2.6. Асфалтирање на Општински патишта со ддв:                 4.091.355 

-асфалтирање на дел од општински пат   
Брана гратче-с.Јастребник,  
делница Мала река  - Влашка ораница   
 

2.7. Пробивање, тампонирање и поставување  
      на ивичњаци на улици во Кочани со ддв:                 1.821.628 
 - улици Скопска; ул.555; ул.558; ул.563; 
 3. Тековно и инвестиционо одржување на општински патишта и улици  
 3.1. Обележување на хоризонтална сигнализација 

          на улици во градот  со ддв:                                                                                   267.314 
 3.2. Набавка и монтажа на успорувач на брзина со ддв                                            242.809 
 3.3. Крпење на ударни дупки со топла асфалтна маса со ддв:                             1.081.207  
 3.4. Машинско пробивање, прочистување и порамнување  на земјани патишта во ридско 

планинскиот дел  со ддв:                                                                                  1.543.865 
 3.4.1прочистување со грејдер   
  - мв Крушка-манастир св.Спас –рамно брдо 
  - Ајдар Костин дол до манастир                        
  - Школо Полаќи-Борово брдо-Лопен 
  - Ширината - Рамно Нивиште 
  - Јастребник – Школо до раскрсница Бабиште 
  - Пресека – средно брдо 
  - Просечена скала – Усова Чешма- Трајаново трло 
  - ул.14 Бригада 
  - Пониква 
  - Оризари 
  - Аневско маало 
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  3.4.2 Порамнување на патишта со булдожер   
  - Крушка-Главовица 
  - Нисова воденица - Небојани - Свини дол 
  - Пустако-Ново село 
  - Аеродром-Бабиште-Кочанска река 
  - Рамно брдо до бумбаро 
  - Крушка до над Мишино 
  - Пресека Ујово-Варадинци 
  - Безиково до црквата 
  - Водопади Јастребник 
  - м.в.три багрема – школо Полаќи 
  - мост на Полатска река – Бабиште 
  3.4.3 Расчистување на одрони утоварувач 
  - Брана гратче- Мост мала река 
  - Бели – Нивичани 
  - на пат према с.Јастребник 
  - на пат према брана Гратче 
  3.4.4. Набавка транспорт и распостилање на тампон 
  - пат за с.Пресека 
  - пат Прибачево 
  - шумска куќичка 
  3.4.5. Ископ на карпа со клукач монтиран на  
  багер со утовар и транспорт-кај гробишта нас.Оризари 
         
 Изготвил 
Раководител на одделение 
Драги Илијевски 

Одобрил 
Помошник раководител на сектор 
Влатко Димитров 
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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 2017 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 2017 година  имаше две објави за отуѓување на градежно земјиште по пат на 

електронско јавно наддавање.  

Во овој Извештај влегуват и приходите од Објавата бр. 37-1721/1 од 20.09.2016 година, 

бидејќи имаше прекин на постапките за отуѓување поради распишување на Предвремени избори 

за пратеници во Собранието на Република Македонија.  

На оваа Објава беа отуѓени: 

- 1 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). 

 
Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на 

електронско јавно наддавање се изврши по Објава бр.37-1259/1 од 20.06.2017 година. 
 
        Од спроведеното јавно наддавање беа оттуѓени : 
 
- 2 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување; 

- 1 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на ,,Пониква,,;  

 
По Објава бр. Објава бр. 37-1992/1 од 17.11.2017 година беа отуѓени: 
 

- 1  градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување ; 

- 2 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и 

незагадувачка индустрија). 

- 1 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на ,,Пониква,,;  

 
Приходите од оваа објава се уплатени во јануари 2018 година ќе бидат прикажани во 

Извештајот за реализација на Програмата  за располагање со градежно земјиште за 2018 година. 

 
Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на овие градежни парцели изнесуват        

205.500,00 денари. 
 

 
За отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба беа поднесени 27 барањa од 

кои        15 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. 
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Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на градежно земјиште со непосредна 

спогодба изнесуват 664.700,00 денари. 
Наплетени приходи по основ на договорна казна за неисполнување на обврските од 

договорите за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за 2017 
година изнесуват 1.003.000,00 денари. 

 
 Вкупни приходи на Општина Кочани за 2017 година од отуѓувањето на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија изнесуват 1.873.200,00 денари. 
 

Причини за ваква реализација на Програмата за работа во областа на располагање со 
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 
2017 година, секако беа  распишувањето на Предвремени парламентарни избори како и 
Локалните ибори, кои согласно одредбите  од Законот за спречување на корупцијата, од денот на 
донесување на Одлука за распишување на избори до завршување на изборите постојат законски 
пречки за постапување по овие предмети како и за огласување на Објави за отуѓување на 
градежно земјиште. 

изготвил 
Марија Георгиева                                                                                     

 
  
                                                                                                 Сектор за уредување и располагање 

                                                                                   со градежно земјиште 

                                                                                                   Раководител на одделение за располагање 

                                                                                                               со градежно земјиште  

  Петар Апостолов   

                 

                                                                

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  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 2017 година 
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Општина Кочани во текот на 2017 година финансираше изградба и реконструкција на водоводни линии на повеќе 

улици и тоа: 

                                                                                                                                                   Цени со ДДВ 

- Изградба на водоводна мрежа во Пожарна Кочани    Л=220м                                                  144.660,00ден.  

- Поправка водоводна мрежа во с.Мојанци                                                                                           4.024,00ден 

- Набавка црева и фитинзи за планински села   

МЗ-Бизиково 800м 

МЗ-Рајчани    500м 

МЗ-Пресека 1050м                                                                                                                                    50.642,00ден. 

- Изградба на водоводна мрежа на ул.7ми Септември   Л=142м                                                   37.894,00 ден 

- Изградба на водоводна мрежа на ул.,,АСНОМ,,Оризари   Л=80м                                                35.138,00ден. 

- Поправка водоводна мрежа во Лесна индустрија                                                                            18.046,00ден. 

- Изградба на водоводна мрежа на ул.,,Гоце Делчев,, Оризари   Л=248м                                  319.405,00ден. 

- Изградба на водоводна мрежа ул.,,Страшо Ербапче,, Л=82м Ф150мм                                     252.122,00 ден. 

 

                                   Вкупно со ДДВ: 861.931,00ден. 
 
 
 
 

Сектор за располагање и уредување                             

        на градежно земјиште 

   Помошник раководител на сектор 

            Влатко Димитров 
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И З В Е Ш Т А Ј 
за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација    

во  Општина Кочани за 2017 година 
 
Општина Кочани во текот на 2017 година работеше на повеќе улици за изградба на фекална и атмосферска 

канализација како и реконструкција на шахти и тоа: 

- Фекална канализација 

- Поправка на капаци од шахти во м.в Колерски гробишта                      12.882,0 ден 

- Поправка на капаци од шахти во с.Тркање,с.Д.Подлог,с.Мојанци                     68.770,0ден 

- Поправка на капаци од шахти бр.2 на ул.,,Кирил Змбов,,                                     12.071,0ден. 

- Изградба на крак на ул.,,Димитар Лазаров,, Л=12м                                                  8.419,0ден 

- Изградба на крак на ул.,,АСНОМ,,                    Л=135м                                            113.025,0ден 

- Изградба на Шахти бр.19 на ул.,,Скопска,, мв.Прокарка                                      174.330,0ден. 

- Изградба на шахти бр.20 во тротоари на ул.,,Скопска,,мв.Прокарка  

за куќни приклучоци                                                                                                       196.180,0ден. 

- Изградба на шахти бр.3 на ул.,,558,,мв Прокарка                                                     27.526,0ден. 

- Изградба на шахта бр.1 во зелен појас мв.Прокарка                                               44.313,0ден. 

- Изградба на крак во лесна индустрија за нови плацови 

Спроти АМОР                                                          Л=155м                                              91.463,0ден. 

- Замена на капаци на шахти во с.Оризари бр.7                                                           32.500,0ден. 

- Изградба на шахта на ул.Гоце Делчев                                                                           13.585,0ден. 

- Изградба на крак на спој на ул.,,Павлина Велјанова,,со 

Ул.Први мај                                                               Л=35м                                               41.144,0ден. 

- Изградба на крак кај Градинка во с.Оризари  Л=30м                                               51.494,0ден. 

- Изградба на крак на ул.,,Васил Главинов,,       Л=60м                                              29.930,0ден. 

- Изградба на крак на ул.Страшо Ербапче,,         Л=42м                                              31.630,0ден. 

 

                                                                                                              Вкупно со ДДВ:  949.262,0ден.   

   

Атмосферска канализација 

-ул.„Карпошево Востание“                                   Л=69м               58.470,0ден.  

-ул.„Скопска“  Л=24м  и поставување на  

  16 сливника и 16 капаци тежок тип на шахти    401.026,0ден. 

-ул.„558“(Прокарка) Поставување на сливници бр.3 и  

 6 капака тежок тип.     102.890,0ден. 

-Поправка решетка на ул.Димитар Лазаров                                 2.690,0ден.  

-Одржување атмоаферска канализација                                    634.644,0ден 

                     Вкупно со ДДВ: 565.076,0ден. 

Се вкупно за фекална и атмосферска канализација со ддв: 1.514.338,00 ден. 

    

                                                              Сектор за уредување и располагање  

                                                                          со градежно земјиште 

                                                                   помошник раководител на сектор 

 

                                                                         дги. Влатко Димитров 

 
 


