
I  N  F  O  R  M  A  C  I  J  A za aplicirani i realizirani proekti 2014  

 
 
 

Red. 
Broj 

PROEKT 
APLICIRANO    

DO 
KRATOK  OPIS  NA  PROEKTOT 

 BARANI        SREDSTVA  
vo denari       vo Eura 

ODOBRENI  SREDSTVA       
vo denari         vo Eura     

STATUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Изработка на основен 
технички проект за 
изградба на мали 
акумулации во м.в. 
„Арамиска чешма“ 

МЖСПП 

Изработка на основен технички 
проект за изградба на мали 
акумулации во м.в. „Арамиска 
чешма“ 

7.072.500 115.000     Vo procedura 

2 

Инсталирање на нова 
препумпна  станица за 
дел од системот 
„Висока зона на 
притисок на град 
Кочани“ 

МЖСПП 

Инсталирање на нова препумпна  
станица за дел од системот 
„Висока зона на притисок на град 
Кочани“ на улицата 14-та Бригада 

1.576.685 25.637     Vo procedura 

3 
Енергетски ефикасна 

општинска зграда 

Норвешка 

Aмбасада  

Реконструкција  на општинската 
зграда со замена на кров и 
прозорци и изработка на термо 
фасада 

52.551.750 85.450     Vo procedura 

4 
Асфалтирање на ulici 

vo selata g.Podlog, 
D.Podlog i Mojanci 

АФПЗРР 
Асфалтирање на повеќе делови 

од  ulici vo selata g.Podlog, 

D.Podlog i Mojanci 

5.737.620 93.295 4.140.680 67.328 Завршен 

5 

Асфалтирање на 

lokalen pat od Motel 
Gra~e do mostot na 
Mala reka 

АФПЗРР 
Асфалтирање на lokalniot pat od 
Motelot Gra~e do mostot na 
Mala reka 

4.726.157 76.848 4.298.908 69.901 
Vo tek e 

realizacija 



6 
Урбанистички план за 

село Нивичани 
БРР  

Изработка на Урбанистички план 
за село Нивичани 

929.511 15.114     Odbien 

7 
Урбанистички план за 

село Прибачево 
БРР 

Изработка на Урбанистички план 
за село Прибачево 

415.800 6.761     Odbien 

8 

Сончева електрична и 
топлинска енергија за 
намалување на 
емисии на CO2 од 
градинка 

ГЕФ 

Изработка на хибриден систем за 

затоплување и производство на 

електрична енергија во детската 

градинка Павлина Вељанова клон 1 

1.230.000 20.000 1.230.000 20.000 
Vo zavr{na 

faza 

9 
Конзервирање на Саат 
кулата 

Амбасада на 

САД 

Заштита на културното богатсво 
преку конзервирање и 
реконструкција на 
средновековната Саат кула 

4.243.500 69.000     Odbien 

10 
Центар  за социјални 
услуги 

ГИЗ 

Опремување на простории со 

опрема и вработување на 2 лица 

кои ќе работат на полето на 

социјални услуги 

2.500.000 40.650 2.500.000 40.650 
Vo tek e 

realizacija 

11 
Пензионерски дом во 
Кочани 

 ГИЗ  

Изработка на технички проект за 

изградба на пензионерски дом 

во Кочани 
1.691.250 27.500 1.691.250 27.500 

Vo zavr{na 
faza 

12 
Печатење на 

промотивен материјал 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Печатење на 5 типа на флаери за 
промоција на туриамот и 
културата во општина Кочани 

100.000 1.626     Vo procedura 

13 
Мапирање на 

планинарски патеки 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Обележување и мапирање на 
планинарски патеки 

600.000 9.756     Vo procedura 



14 
Мапирање на 

велосипедски патеки 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Обележување и мапирање на 
велосипедски патеки 

600.000 9.756     Vo procedura 

15 

Организирање на 
манифестацијата 
„Денови  на оризот“ 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Поддршка во организирањето на 
манифестацијата „Денови  на 
оризот“ 

500.000 8.130     Vo procedura 

16 Раце што помагаат 

UNDP-
програма за 

општо 

корисна 

работа 

Ангажирање на 10 невработени 
лица за пружање на социјални 
услуги на ранливи категории на 
граѓани 

360.000 5.854 360.000 5.854 
Vo tek e 

realizacija 

17 

Изградба на  нов 

експлатационен  

бунар во м.в. 

Грдовски Орман 

Швајцарска 

Развојна 

Агенција 

Изградба на уште еден 
експлоатационен бунар за вода, 
кој ќе обезбеди нови 30л/сек. и 
ќе го реши проблемот со 
водоснабдување во следните 6-7 
години. 

2.963.216 48.182 2.963.216 48.182 
Vo tek e 

realizacija 

18 
Реконструкција на 
МКЦ 

ТИКА 
Реконструкција на Мулти 
културниот центар во кочани 

6.041.145 98.230     Vo procedura 

19 
Енергетски ефикасно 
мултикултурно 
училиште 

ТИКА 

  
Реновирање и реконструкција на 
ООУ„Малина Поп Иванова“  

4.344.360 70.640     Vo procedura 

20 

Рехабилитација и 
реконструкција на 
локален пат Р 519-
село Лешки 

Европска банка 

за обнова и 

развој и Светска 

банка 

Асфалтирање на 1055 м од 

локалниот пат Р 519-село Лешки 
10.134.557 164.790 10.134.557 164.790 Одобрен 



21 

Рехабилитација и 
реконструкција на 
локален пат  
село Оризари –  
м.в. Врговци 

Европска банка 

за обнова и 

развој и Светска 

банка 

Асфалтирање на 4265 м од 

локалниот пат село Оризари - 

м.в. Врговци 

32.096.074 521.887 32.096.074 521.887 
Vo tek e 

realizacija 

22 

Рехабилитација и 

реконструкција на 

локален пат Р 519-село 

Бели 

Европска банка 

за обнова и 

развој и Светска 

банка 

Асфалтирање на 1397 м од 

локалниот пат Р 519-село Бели 
8.748.288 142.249 8.748.288 142.249 Завршен 

23 
Едукативен центар за 
зачувување на 
природата  

Програма за 

зачувување на 

природата во 

Македонија 

Реконструкција и основање на 
Едукативен центар за зачувување 
на природата кај „Дабот“ во 
с.Бели  

6.777.600 110.205     Одбиен 

24 

Регулација и заштита 
на Трканска река од 
ерозија и отпадни 
води  

Проект за 

управување со 

речниот слив 

на Брегалница 

Регулација на речното корито  на 
Трканска река  и изградба на 
колекторски систем за отпадни 
води  

25.283.650 411.116     Vo procedura 

25 

Odvojuvawe na 
fekalnata od 
atmosferskata 
kanalizacija 

ЕИБ 
Izrabotka na tehni~ka 
dokumentacija i realizirawe na 
proektot 

69.103.860 1.123.640 69.103.860 1.123.640 
Vo tek e 

realizacija 

26 
Асфалтирање на 
улици 

Светска банка 

Кредитна линија за асфалтирање 
на повеќе улици во градот 
Кочани и  во с.Оризари 

60.885.000 990.000     Vo procedura 

27 
Sportska  sala vo           
OU "K.P.Misirkov" vo 
Orizari 

МОН 
Izgradba na nova sportska sala 
vo  OU " K.P.Misirkov" vo 
Orizari 

        
Реализацијата 

е преку МОН 

28 
Brana na Orizarska 
reka 

Vlada na RM 

Планираните средства ќе се 

користат за изградба на 
пристапен пат 

369.000.000 6.000.000     

Реализацијата 

ќе биде преку 

Влада на РМ 

преку МЗШВ 



29 

Отварање на група за 
згрижување на деца 
од предшколска 
возраст во с.Оризари 

МТСП 

Реконструкција и адаптација на 
просторија за згрижување на 
деца од предшколска возраст во 
с.Оризари 

3.000.000 48.780 3.000.000 48.780 
Vo tek e 

realizacija 

30 Топол културен бран 
Министерство 

за култура 

Организирање на културни 
настани во текот на летото 

60.000 976 60.000 976 Завршен 

31 
Реконструкција на 
СОУ Љупчо Сантов 

МОН 

Компетна реконструкција на СОУ 
Љупчо Сантов - фасада, столарија 
кров и подови 

24.600.000 400.000 24.600.000 400.000 Завршен 

32 GeoSEE 
EU SEE 
Programme 

Иновативни начини за 

искористување на геотермалната 

енергија во партнерство со 

неколку општини од Европа 

9.255.751 150.500 9.255.751 150.500 
Vo zavr{na 

faza 

33 
Пречистителна 
станица 

SECO 
Изградба на пречистителна 
станица во близина на с.Мојанци 

1.070.100.000 17.400.000     

Одобрените 

средства ќе 

се 

реализираат 
преку SECO 

  Vkupno:     348.128.274 4.891.572 174.182.584 2.832.237 

  

 


