
I  N  F  O  R  M  A  C  I  J  A 
za aplicirani i realizirani proekti na Op{tina Ko~ani vo periodot  

januari-septemvri 2015 godina do razni institucii 
 

Sogleduvaj}i ja potrebata od pribli`uvawe kon gra|anite i ovozmo`uvaj}i del od nivnite idei da se realiziraat, kako i 

zaradi ostvaruvawe na vizijata na op{tina Ko~ani, aktivnostite na poleto na aplicirawe na proekti prodol`ija i vo 2015 
godina. Новиот програмски период 2014-2020  на програмите од ЕУ започна со имплеметација од оваа година и општините од 
Македонија може да аплицираат за искористување на средства од следние програми: Horizon 2020, Erasmus+, Balkan-Mediterranean  и 
Interreg-IPA CBC BG-MK.  

Како и во претходните години, така и во 2015 godina, општина Кочани vo sorabotka so своите партнери од јавниот, невладиниот и 

бизнис секторот, поднесе проектни апликации do повеќе me|unarodni donatorski organizacii i дипломатски pretstavni{tva na 

stranski dr`avi, kako i do resornite Ministerstvata na Republika Makedonija. Zaklu~no do septemvri  op{tina Ko~ani ima 

apliciraно 35 proekti od najrazli~ni oblasti so vkupna vrednost od okolu 3.100.000 Eвra, od koi do sega pove}eto se odobreni so 
vkupna vrednost od okolu 2.300.000 Evra i vo tek e realizacija na istite. Во вкупната сума не се пресметани и 6.000.000 Eвра одобрени 

од Владата на РМ за проектот за изградба на Брана на Оризарска река  и 17.400.000 Евра за изградба на Пречистителната станица.      
Аpliciranite i realiziranite proekti do gore spomnatite institucii i nadle`ni ministerstva se prika`ani подолу вo 

slednava tabela: 
 

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 
Урбанистички план за 

село Прибачево 
БРР 

Изработка на Урбанистички 
план за село Прибачево 

415.800 6.761 415.800 6.761 
Во тек е 

реализација 

2 

Изработка на основен 

проект за локален пат 
м.в Крушка - с.Полаки 

БРР 

Изработка на техничка 
документација за  локален пат 
м.в Крушка - с.Полаки 

240.975 3.918     Oдбиен 

3 

Пристапност до 

туристички историски 

и археолошки 

локалитети и 

знаменитости во ИПР 

со цел  создавање на 

интегрирана 

туристичка понуда 

БРР preku 

CRIPR 

Изработка на техничка 
документација за изградба на 
повеќе патни правци во ИПР, 
меѓу кои и  за локалниот пат 
с.Оризари – манастир „Добра 
Вода“ 

        

Во тек е 

реализација 

preku CRIPR 



4 

Заштита на животната 

средина за одржлив 

развој на туризмот во 

СРТЦ Пониква на 

Осогово 

БРР preku 

CRIPR 

Изработка на техничка 
документација за изградба на 
канализациона       (фекална и 
атмосферска) мрежа на 
Пониква 

        

Во тек е 

реализација 

preku CRIPR 

5 

Реконструкција на 
ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ клон 4  

Швајцарската   

агенција   за   

развој   и   

соработка 

Реконструкција на ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ клон 4  со 
замена на прозорци и врати за 
енергетскака ефикасност 

700.000 11.382 700.000 11.382 
Во тек е 

реализација 

6 

Санација на 

u~ili{te vo 
s.G.Podlog 

Japonska 
ambasada 

Renovirawe na u~ili{teto vo 
s.Gorni Podlog 

4.350.633 70.742     Vo procedura 

7 

Локален пат - 
регионален пат Р519 - 

с. Лешки и Локален 

пат - регионален пат 
Р519 - Јастребник  

АФПЗРР 

Асфалтирање на Локален пат - 
регионален пат Р519 - с. 

Лешки во должина од 673 м и 

Локален пат - регионален пат 
Р519 - Јастребник во должина 

од  1200 м 

16.680.250 271.224 16.680.250 271.224 Odobren 

8 

Асфалтирање на 

улиците: Локален пат 
- ул. Гоце Делчев за 

поврзување на 

с.Оризари со 

регионален пат и град 

Кочани - втор дел и 

ул.2 во с.Нивичани  

АФПЗРР 

Асфалтирање на улиците: 

Локален пат - ул. Гоце Делчев 

за поврзување на с.Оризари со 

регионален пат  во должина 

од 400м и град Кочани - втор 

дел и ул.2 во с.Нивичани во 

должина од  481 м 

9.986.342 162.380 9.986.342 162.380 Odobren 

9 

Локален пат с.Полаки 

излетничко место 

Пониква - прв дел 

АФПЗРР 

Асфалтирање на локален пат 
с.Полаки излетничко место 

Пониква - прв дел во должина 

од 1075 м 

10.560.435 171.714 10.560.435 171.714 Odobren 

10 

Изработка на 

урбанистички планови 

за села 

АФПЗРР 

Изработка на урбанистички 

планови за селата Оризари, 

Тркање, Грдовци, Мојанци, 

Горни Подлог и Долни Подлог 
преку ЦРИПР 

9.370.173 152.361 9.370.173 152.361 Odobren 



11 
Асфалтирање на 
улици во Кочани 

Светска банка 

Кредитна линија за 
асфалтирање на повеќе улици 
во градот Кочани и  во 
с.Оризари во вкупна должина 
од 3,8 км. 

61.500.000 1.000.000 61.500.000 1.000.000 
Во тек е 

реализација 

12 

Локален пат - ул. „Гоце 
Делчев“ за 
поврзување на 
с.Оризари со 
регионален пат и град 
Кочани- прв дел 

ЕУ ИПА Грант за 
рурална 
инфраструктура 

Асфалтирање на ул.Гоце 
Делчев во с.Оризари во 
должина  од 743 м  

15.908.750 258.679 15.908.750 258.679 Одобрен 

13 Општокорисна работа УНДП 

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

360.000 5.854 360.000 5.854 
Во тек е 

реализација 

14 
Растеме со еко 
ресурси 

Еразмус + 

Програма 

Стратешко партнерство во 
образованието помеѓу 
општините Кочани и Пазарџик 

5.936.595 96.530 5.936.595 96.530 Одобрен 

15 

Имплеменгтација на 
иновативни практики 
во средното 
образование 

Еразмус + 

Програма 

Имплеменгтација на 

иновативни практики во СОУ 

Љупчо Сантов во партнерство 

со средни училишта од 

Бугарија,Полска, Словенија, 

Унгарија и Хрватска 

6.888.000 112.000     Oдбиен 

16 

Санација на 

kolektor во 

Оrizari 

Швајцарската   

агенција   за   

развој   и   

соработка 

Санација на колекторот на 
Оризарска река однесен од 
поплавите преку ЦРИПР 

2.500.000 40.650 2.500.000 40.650 Одобрен 

17 

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     Oдбиен 

18 
Општински стратегии 
за климатски промени 

 USAID 

Изработка на стратегија за 
климатски промени на 
општина Кочани во соработка 
со ДОР 

        Oдбиен 



19 
Транспарентна и 
сертифицирана 
општина 

UK Амбасада 
Сертифицирање на општина 
Кочани во соработка со ДОР 

922.500 15.000     Oдбиен 

20 
Енергетски ефикасна 

зграда 
ЗЕЛС 

Подобра Енергетски ефикасна 
зграда на  општинската 
администрација 

4.400.940 71.560     Oдбиен 

21 
Апликација за  
Волонтер 

Мировен 

корпус 

Волонтер од Мировниот 
корпус  за во локалната 

самоуправа 

        Vo procedura 

22 

Proekt preku 
volonterot na 
miroven korpus 

Мировен 

корпус 

Уредување на детско 
игралиште во село Тркање 

153.750 2.500 153.750 2.500 Завршен 

23 
Sportska  sala vo           
OU "K.P.Misirkov" vo 
Orizari 

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

        
Реализацијата е 

преку MON 

24 

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 

25 

Собирање на 
податоци за цврст 
отпад во земјите од 
Југоисточна Европа 

ГИС и НАЛАС 

Собирање на податоци за цврст 
отпад во земјите Македонија, 
Србија, Црна Гора и Босна и 
Херцеговина  

        
Vo tek e 

realizacija 

26 EIRENE 
Еразмус + 

Програма 

Обука за млади во соработка 
со италијанската НВО CESIE 

        Одобрен 

27 GAMEofKNOWS Хоризонт 2020 

Иновативни ИТ методи во 
образовниот процес преку 
едукативни игри 

9.310.485 151.390     Oдбиен 

28 
Social media for energy 
eficiancy 

Хоризонт 2020 

Развој на софтвер за пресметка 
на потрошувачка на енергија 
интегриран во медиумска 
социјална платформа 

5.904.000 96.000     Oдбиен 



29 

Hydrogen FUTure Uses 
for the extension of 
Renewable Energy 
technologies 

Хоризонт 2020 

Комуникациска платформа  и 
систем за демонстрација за 
користење на водородот  и 
обновливи извори на енергија 
за широка употреба  

10.223.760 166.240     Oдбиен 

30 
Brana na Orizarska 
reka 

Vlada na RM 

Објавен оглас за 

предквалификација за 

изградба на тело на браната 

369.000.000 6.000.000     

Реализацијата ќе 

биде преку 

Влада на РМ 

преку МЗШВ 

31 
Пречистителна 
станица 

SECO 

Изградба на пречистителна 
станица во близина на 
с.Мојанци. До крајот на 
септевври треба да се потпише 
договор со консултантот 

1.070.100.000 17.400.000     

Одобрените 

средства ќе се 

реализираат 
преку SECO 

32 
Изградба на патишта и 
паркинг простори во 
СРТЦ Пониква 

ГИС преку 
ЦРИПР 

Изработка на техничка 
документација за изградба на 
патишта и паркиралишта 
(паркинг простори) во СРТЦ 
Пониква на територија на 
општините Кочани и 
Пробиштип 

1.845.000 30.000 1.845.000 30.000 
Во тек е 

реализација 

33 

“Осогово”-
препознатлива 
туристичка 
дестинација и 
регионален планински 
центар 

ГИС преку 
ЦРИПР 

До мобилност и комуникација 
со изработка на техничка 
документација за изградба на 
жичари и ски лифтови за 
вертикален транспорт 

1.845.000 30.000 1.845.000 30.000 
Во тек е 

реализација 

34 Буџетски форум 
Форуми во 

заедницата 

Организирање на граѓански 
форуми за буџетот во општина 
Кочани  

825.000 13.415     Oдбиен 

35 
Завршување на 

ул.Стамен Манов 
Декада на роми 

Доасфалтирање на кракот 2 на 
ул. Стамен Манов во должина 
од 152 м. 

1.500.000 24.390 1.500.000 24.390 Завршен 

  Vkupno:     192.400.888 3.128.470 142.262.095 2.313.205 
  

 Od tabelata mo`e da se zaklu~i deka Lokalnata samouprava na Op{tina Ko~ani, vo periodot januari-septemvri 2015 godina 
ima raboteno na pove}e proekti od razli~ni oblasti, za koi se ima obrateno do pove}e doma{ni i stranski institucii. Kako {to 

mo`e da se vidi i od tabelata aplicirani se vkupno 35 proekti od koi 23 se odobreni, i od niv 2 se zavr{eni, a 13 se vo tek na 

realizacija, dodeka 2 seu{te se vo procedura, a 10 proekti se odbieni.                 
                                                                                                                                                                                                    Op{tina Ko~ani 

                 Sektor za planirawe i razvoj 


