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1. ОСНОВА 
 

 Во 2021 година во областа на локалниот економски развој, Секторот за планирање и 

развој согласно надлежностите ќе продолжи со директна реализација на веќе започнатите 

проекти и со аплицирање на нови. Во текот на 2020 година активно се работеше на аплицирање 

на постоечките  отворени повици како од Владата на РМ и надлежните министерства и 

институции, така и кон меѓународните отворени фондови и програми наменети за развој на 

општините. 

Реализацијата на Родово одговорнаta стратегија за одржлив развој на општина Кочани 

ќе биде приоритет, а имплементација на поголем број на проекти во насока на подобрување на 

понудата на Кочани како посакувана дестинација за туризам, развој на локалната економија 

преку подобрување на општите услови за развој, подобрување на инфраструктурата и 

подготовка на јавните објекти за подобра целовкупна искористеност се само дел од овие цели. 

Соработката со партнерите од државно ниво како и Делегацијата на ЕУ во Македонија, 

амбасадите и претставништвата на другите земји во Република Македонија и останатите 

донатори повторно ќе бидат на високо ниво со цел реализација на проекти од заеднички интерес 

на територијата на Општина Кочани. 

Во соработка со Секторот за урбанизам, заштита на животната средина и комунални 

работи, како и со Секторот за уредување и располагање со градежното земјиштеа и останатите 

одделенија релевантни за економскиот развој, Секторот за планирање и развој ќе се фокусира 

на подготовка на апликација и проектно-техничка документација за проекти од домашните и 

меѓународните фондови.  

Заради реализирање на визијата на Општина Кочани во која главна цел е подобрување 

на стандардот и квалитетот на живеење на граѓаните во општината, а бидејќи локалната 

самоуправа е  главен носител на локалниот економски развој таа е должна да даде значаен 

придонес кон подобрување на економијата и социјалната состојба на нејзините граѓани.  Еден 

од начините за остварување на овие цели,  е преку добивање на средства со аплицирање на 

проекти  до домашни и меѓународни институции.  

Во текот на 2020 се реализирааа повеќе проект од кои позначајни се: 

Од Програмата за прекугранична соработка со Р.Бугарија во тек на реализација е 

проектот за реконструкција на Мултикултурниот центар, преку Центарот за развој на 

Источниот плански регион во партнерство со бугарската општина Гоце Делчев.  

Преку Министерството за труд и социјална политика отпочна со реализација проектот 

за изградба на новата детска градинка во месноста Драчевик,  а во процедура е и апликацијата 

за изградба на домот за стари лица. 

Проектот „Планински велосипедски раj“ ( преку Проектот за локална и регионална 

конкурентност  кој опфаќа изградба пешачко-велосипедски патеки и реконструкција на 

планинарскиот дом за што се одобрени  36.500.000 денари) е во фаза за реализација. 

Од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој се  

реализацираа следниве проекти: 

По мерката „321“  проект за за поврзување на Оризари со Кочани (ул.  „Енгелсова“ – прв 

дел),  и поврзување на с. Гратче со Кочани, по мерката „322“ проект за асфалтирање и 

реконструкција на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тркање, Прибачево и Оризари, а 

по мерката „323“ за изградба на првиот дел од локалниот пат од Крушка до местото викано 

Ајдар, а во соработка со ЦРИПР и  проект за изградба на пристапен пат до манастирот Добра 

Вода. За реализација на сите овие проекти беа одобрени  45.964.440 ден.(околу 750.000 евра).  

Се реализираше и Проектот за асфалтирање на локалниот пат до с.Полаки-втора фаза 

преку Бирото за Регонален Развој. 

Се заврши и  проектот за асфалтирање на 11 улици во градот и населените места од 

кредитната линија од МСИП 2 Програмата. 
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Завршени беа и следниве проекти:  

 

• Реконструкција на ски лифтовите на Пониква; 

• Избраниот проект од форумските сесии преку УНДП за уредување на дворот во ОУ 

Малина Поп Иванова;  

• Проектот за бетонирање на два крака на ул .„Стамен Манов“ од ROMACTED 

Програмата; 

• Дозавршување на регионалниот пат до Пониква; 

• Општинско корисна работа од УНДП; 

• Рехабилитација на десниот коловоз од булеварот Тодосија Паунов; 

• Опремување на сензомоторна соба во ОУ Малина Поп Иванова; 

• Поставување на агрометеоролошка станица преку ЦРИПР; 

• Нови подови во ОУ Кирил и Методиј преку УСАИД; 

• Рехабилитација на патот до с.Мојанци со јавно осветлување; 

• Проектот Мобилен сервис за домашна посета; 

• Изработка на техничка документација за 6 (шест) улици во општината преку МСИП 2  

Програмата. 

 

Во тек на реализација се следниве проекти: 

 

• Проектот од грантот од МСИП 2 Програмата - регулирање на дел од Кочанска река. 

• Реконструкција на улиците Раде Кратовче, Гошо Викентиев и Тодосија Паунов-лев 

коловоз преку МТВ / Светска банка; 

• Бетонирање на улици во ромското маало; 

• Изградба на социјални објекти за дислокација на жителите од старата касарна; 

• Проектите одобрени од Владата на РСМ за намалување на аерозагадувањето; 

• Проектот-донација од Амбасадата на НР Кина; 

 

А во текот на 2021 година се очекува да бидат одобрени и следниве проекти: 

 

• Реконструкција на улиците Киро Кикенски и Гоце Делчев преку МСИП 2; 

• Изработка на техничка документација за изградба на нов сообраќаен мост на Кочанска 

река преку УНДП; 

• Реконструкција на ОУ Раде Кратовче преку Амбасадата на Р.Бугарија; 

• Реставрација на Споменикот на Слободата преку Амбасадата на САД; 

• Изградба на фонтана за пиво и мостот „Пријателство“ во градскиот парк. 

 

Одделението за локален економски развој поднесе апликации и до други меѓународни 

донатори, но бидејќи сеуште нема одговор за овие апликации, средствата за нивната 

реализација во 2021, доколку бидат одобрени ќе бидат предвидени со оваа програма во ставката 

за „меѓународни проекти“. 

 Секторот за планирање и развој и оваа година активно учествуваше во работата на 

Центарот за развој на Источниот плански регион, како и на стратешките документи за локален, 

рурален и регионален развој како и на развојот на туризмот, бизнис и туристичката промоција 

на Кочани.  

 При реализацијата на оваа програма ќе се внимава предложените мерки / активности / 

цели / резултати да ги одразуваат потребите и на маргинализираните и ранливи групи, како и 

реално да  обезбеди еднакви можности за мажите и жените. 
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2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ  
 

▪ Во 2021 година ќе се финализираат започнатите проекти и ќе се работи на подготовка на 

нови проекти за аплицирање пред домашни и меѓународни фондови остануваат 

приоритет. 

▪ Претставување на општината на домашни и меѓународни саеми. 

▪ Соработка со останатите партнери во аплицирањето на меѓународни проекти и 

активности со цел зголемување на средствата преку фондовите достапни за Општина 

Кочани. 

▪ Поддршка на Центарот за развој на Источниот плански регион и учество во 

регионалниот развој преку подготовка на стратегии и програми за развој, како и 

поддршка на Локалната акциона група Брегалница и Организацијата на потрошувачи. 

▪ Имплементација на мерки од областа на енергетската ефикасност согласно програмата 

за енергетска ефикасност. 

▪ Подготовка и дизајн на нов промотивен материјал за привлекување на нови туристи и 

посетители на општина Кочани. 

▪ Развој на капацитетите на вработените за привлекување на нови инвестиции како и 

подготовка на проектни апликации до отворените повици за финансирање и развој на 

ЕУ. 

▪ Организирање на презентации и инфо денови за програми и повици за проекти. 

▪ Изработка на неопходни стратешки документи и акциони планови за развојот на 

локалниот економски развој на Општина Кочани. 

 

 

3. ОПИС НА ПРОГРАМАТА  
 

3.1 Генерална цел на Програмата   

 

• Активна имплементација на добиени и аплицирање на нови проекти од домашни и 

меѓународни фондови. 

• Следење и имплементација на стратешките документи за развој на Општина Кочани.   

• Континуиран развој на капацитетите на општината за привлекување инвестиции, 

зголемување на вработувањата преку развој и реализација на проекти, како и промоција 

на општината. 

 

 

3.2  Специфични цели на Програмата  

 

• Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови. 

• Зајакнување на административните капацитети за стандарди, обуки и тренинзи за 

имплементација на проекти. 

• Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите 

за привлекување инврестиции и овозможување добра бизнис клима за развој на јавните 

приватни партнерства.  

• Континуирано подобрување на енергетската ефикасност. 

• Зајакнување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на општината на 

домашен и меѓународен план.  

• Соработка и интегрирање на потенцијалите на НВО секторот, како и заедничка 

подготовка и аплицирање на проекти пред домашните и меѓународните фондови.  
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3.3   Целни групи  

 

• Граѓани на општина Кочани ( 18.792 мажи и 18.774 жени) 

• Бизнис заедница ( 1.330 активни деловни субјекти) 

• Домашни и странски инвеститори ( зависи од структурата на инвеститорот) 

• Невработени лица ( 2.484 од кои 40% жени) 

• НВО ( 35% мажи и 65% жени) 

• Туристи ( 50% мажи и 50% жени) 

• Ученици ( 53% машки и 47% женски) 

• Културни институции ( 32% мажи и 68% жени) 

 

 

4. АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА РАМКА  2021 
                                                                                                    

Рб. Активност  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Реализација на проектот 

„Планински велосипедски рај“ 

            

2 Реализација на проектот за 

изградба на социјални објекти 

за дислокација на жителите од 

старата касарна 

            

3 Реализација на проектот  од 

грантот од МСИП 2 – 

регулирање на дел од Кочанска 

река 

            

4 Изградба на нова детска 

градинка преку МТСП 

            

5 Изградба на кружни текови во 

Кочани 

            

6 Изработка на елаборати, 

студии, проекти, извештаи  и 

техничка документација 

            

 

 

5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
• Реализација на добиените проекти и поднесување на нови апликации за нови проекти. 

• Интензивиран локален економски развој преку континуирано зајакнување на 

капацитетите за привлекување инвестиции.  

• Обучени службеници за аплицирање и имплементација на проекти. 

• Имплементирани дел од препораките за енергетски мерки во јавните објекти во 

општината. 

• Зајакната соработка со Центарот за Развој на Источниот плански регион. 

• Зајакната соработка со проектните партнери и грант донатори. 

• Зајакнати капацитети за промоција на Општината и привлекување инвестиции. 
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6. БУЏЕТ НА АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ  
  
 

 

7. БУЏЕТ ЗА АКТИВНОСТИ ОД ЛЕР 

  

Рб.  Активност  ОПШТИНА       

КОЧАНИ 

(МКД) 

Надворешни 

фондови  

(МКД) 

Вкупно 

(МКД) 

1 ЈД Реализација на проектот „Планински 

велосипедски рај“ 

1.317.375 32.419.533 36.499.308 

2 ГА Реализација на проектот за изградба на 

социјални објекти за дислокација на 

жителите од старата касарна 

9.000.000    16.000.000 25.000.000 

3 РА Реализација на проектот  од грантот од 

МСИП 2 – регулирање на дел од Кочанска 

река 

4.024.695 10.614.865 14.639.560 

4 ВA Изградба на нова детска градинка преку 

МТСП 

0 60.000.000 60.000.000 

5 ФА 

ЈД 

Изработка на елаборати, студии, проекти, 

извештаи  и техничка документација 

1.000.000 0 1.000.000 

6 ЈД Изградба на кружни текови во Кочани  6.000.000 6.000.000 

7 Ф1 Изработка на урбанистички планови за 

селата преку ЦРИПР ( наше учество) 

560.000 0 560.000 

  ВКУПНО  15.902.070 125.034.398 143.698.868 

Рб.  Активност  ОПШТИНА    

КОЧАНИ  

(МКД) 

Надворешни 

фондови  

(МКД) 

Вкупно 

(МКД) 

1 Г1 Финансиска поддршка на  Центарот за развој на 

Источниот Пласки Регион  и Организација на 

потрошувачи  

400.000 0 400.000 

2 Г1 Финансиски средства за сместување на гости и 

учесници во манифестации 

100.000 0 100.000 

3 Г1 Консултантски услуги (изработка на елаборати, 

студии,  извештаи  и проектна документација) 

200.000 0 200.000 

4 Г1 Набавка на клупи за седење и  канти за отпадоци  

(од Амбасадата на НР Кина) 

0 200.000 200.000 

5 ЕА Набавка на софтвер  300.000  300.000 

6 ЕА Систем за озвучување и ладење и греење, и 

проектор во МКЦ 

2.692.400 0 2.692.400 

7 ЕО Репарирање на столовите во МКЦ 365.800 0 365.800 

8 Г1 Сопствено учество во довршувањето на проектот 

за нови подови во ОУ Кирил и Методиј 

300.000 0 300.000 
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8. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
 

 

 Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски 

развој во 2021 година ќе ја имплементира Секторот за планирање и развој   во соработка со 

Секторот за урбанизам, заштита на животната средина и комунални работи, како и со Секторот 

за уредување и располагање со градежното земјиштеа и останатите одделенија релевантни за 

економскиот развој. Организацијата на програмата ќе се прилагодува на фазите на 

имплементација на веќе одобрените и евентуалната имплементација на нови проекти 

финансирани од домашни и меѓународни организации.  

 Во зависност од видот и методологијата на имплементација на проектите, од страна на 

Градоначалникот, Секретарот и надлежните раководители ќе бидат формирани проектни 

тимови. Врз основа на напред кажаното и во зависност од приливот на финансиски средства 

можни се измени и дополнувања на активностите предвидени во Програмата.    

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Кочани“ а ќе се применува од 01.01.2021 година.   

 

 

 

Изработил:                   Претседател на Совет на 

Сектор за планирање и развој                                 Општина Кочани 

                                                                                   Томе Солевски 

                   
 

 

 

 

 

  ВКУПНО  4.358.200 200.000 4.558.200 


