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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 
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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. ротивпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици. 
 

12. адзор над вршењето на работите нејзина надлежност и 
 

13. руги работи определени со закон. 
 

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

 
 

 

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

 

 

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 
Северна Македонија, вклучувајќи ги и основните насоки за поготовка на  Буџетот  за  2020  
година добиени од Министерството за Финансии на Република Северна Македонија. 

Буџетот на Општина Кочани за 2020 година е донесен од Советот на Општина Кочани , 
заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Кочани за 2020 година. 
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Даночни приходи 97.800.000 100.559.412 

Неданочни приходи 15.598.000 10.692.540 

Капитални приходи 40.720.000 58.001.368 

Приходи од дотации 330.420.000 331.903.153 

Приходи од трансфери 69.580.000 59.121.536 

Приходи од донации 27.997.000 17.245.112 

 

 
 
 
 

 

1 Општ  дел 

 

2.ГОДИШНА СМЕТКА 

 
 

 
Член 1 

Завршната сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2020 година се состои од: 
 

 
 
 

1. Вкупни приходи 

Планирано Остварено 

582.115.000 577.523.121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкупни расходи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

615.892.000 539.600.844 
 
 

Од утврдени намени 

Расходи од резерви 

(4) Дефицит/СУФИЦИТ 
 

 

(5) Финансирање 

615.392.000 
 

500.000 
 

 
-33.777.000 

 
 

33.777.000 

539.489.460 
 

111.384 
 

 
37.922.277 

 

 
-37.922.277 

 

Прилив 

Домаш.задолжувања 

Странски заеми 

Депозити 
 

Одлив 

Отплата на главница 

 

 

 

 

45.267.000 

30.000.000 

0 
 

15.267.000 
 

11.490.000 

11.490.000 

-27.452.237 
 

22.221.385 

0 
 

-49.673.622 
 

10.470.040 

10.470.040 



 

 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРшНА СМЕТКА 

Ниво на:  Потставка 

222.682.000 222.088.394 10.158.000 6.365.400 336.545.000 331.903.153 27.997.000 17.245.112 30.000.000 22.221.385 627.382.000 599.823.444

 

 
Kategorija 

O    P    I    S 
Stavka 

 

 
Буџетска сметка 

 
Самофинансирачка 

сметка 

 

 
Сметка на дотации 

 

 
Сметка на донации 

 
 

Сметка на кредити 

 

 
ВКУПНО 

 
План 

 
Реализ. 

 
План 

 
Реализ. 

 
План 

 
Реализ. 

 
План 

 
Реализ. 

 
План 

 
Реализ. 

 
Буџет 

 
Реализ. 

71  ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 97.800.000 100.559.412 0 0 0 0 0 0 0 0 97.800.000 100.559.412 
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 7.310.000 6.911.419 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.000 6.911.419 
713 Даноци на имот 30.150.000 31.765.160 0 0 0 0 0 0 0 0 30.150.000 31.765.160 
717 Даноци на специфични услуги 52.540.000 54.294.917 0 0 0 0 0 0 0 0 52.540.000 54.294.917 
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 7.800.000 7.587.916 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800.000 7.587.916 

72  НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 6.650.000 5.618.270 8.948.000 5.074.270 0 0 0 0 0 0 15.598.000 10.692.540 
722 Глоби, судски и административни такси 1.500.000 1.301.726 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.301.726 
723 Такси и надоместоци 900.000 687.711 8.918.000 5.072.382 0 0 0 0 0 0 9.818.000 5.760.093 
725 Други неданочни приходи 4.250.000 3.628.833 30.000 1.888 0 0 0 0 0 0 4.280.000 3.630.721 

73  КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 40.720.000 58.001.368 0 0 0 0 0 0 0 0 40.720.000 58.001.368 
733 Продажба на земјиШте и нематеријални вложувања 40.720.000 58.001.368 0 0 0 0 0 0 0 0 40.720.000 58.001.368 

74  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 77.512.000 57.909.344 1.210.000 1.291.130 336.545.000 331.903.153 27.997.000 17.245.112 0 0 443.264.000 408.348.739 
741 Трансфери од други нивоа на власт 77.512.000 57.909.344 1.210.000 1.291.130 336.545.000 331.903.153 0 0 0 0 415.267.000 391.103.627 
742 Донации од странство 0 0 0 0 0 0 27.797.000 17.245.112 0 0 27.797.000 17.245.112 
743 Капитални донации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
744 Тековни донации 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 

75  ДОМАшНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 22.221.385 30.000.000 22.221.385 
754 Друго домашно задолжување 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 22.221.385 30.000.000 22.221.385 



 

 

 

 
 

Kategorija 

O    P    I    S 

Stavka 

 
 

Buxetska smetka 

 
Samofinansira~ka 

smetka 

 

 
Smetka na dotacii 

 

 
Smetka na donacii 

 

 
Smetka na krediti 

 
 

VKUPNO 

 
Plan 

 
Realiz. 

 
Plan 

 
Realiz. 

 
Plan 

 
Realiz. 

 
Plan 

 
Realiz. 

 
Plan 

 
Realiz. 

 
Buxet 

 
Realiz. 

 

 

 

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРшНА СМЕТКА 

Ниво на:  Ставка 

222.682.000    193.719.796 10.158.000 6.365.400 336.545.000 317.457.957 27.997.000 10.306.346 30.000.000 22.221.385 627.382.000 550.070.884 

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 43.852.000 42.576.788 0 0 269.113.000 266.347.611 0 0 0 0 312.965.000 308.924.399 
401 Основни плати 28.965.000 28.302.721 0 0 193.573.000 191.602.777 0 0 0 0 222.538.000 219.905.498 
402 Придонеси за социјално осигурување 11.387.000 10.835.991 0 0 75.540.000 74.744.834 0 0 0 0 86.927.000 85.580.825 
404 Надоместоци 3.500.000 3.438.076 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.438.076 

41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 500.000 111.384 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 111.384 
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 450.000 111.384 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 111.384 
413 Тековни резерви (разновидни расходи) 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 43.979.000 37.279.114 9.053.000 5.736.178 54.426.000 43.098.415 8.325.000 2.258.864 0 0 115.783.000 88.372.571 
420 Патни и дневни расходи 130.000 100.196 228.000 37.822 158.000 65.933 5.765.000 1.301.612 0 0 6.281.000 1.505.563 
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10.437.000 9.586.057 1.295.000 1.014.289 18.189.000 15.811.089 0 0 0 0 29.921.000 26.411.435 
423 Материјали и ситен инвентар 4.148.000 3.174.917 4.859.000 3.399.680 5.345.000 5.194.870 414.000 77.369 0 0 14.766.000 11.846.836 
424 Поправки и тековно одржување 22.387.000 18.609.926 960.000 368.892 13.791.000 13.268.181 0 0 0 0 37.138.000 32.246.999 
425 Договорни услуги 3.897.000 3.124.808 1.225.000 733.269 14.767.000 6.810.530 1.956.000 831.278 0 0 21.845.000 11.499.885 
426 Други тековни расходи 2.130.000 1.915.366 486.000 182.226 841.000 764.298 190.000 48.605 0 0 3.647.000 2.910.495 
427 Привремени вработувања 850.000 767.844 0 0 1.335.000 1.183.514 0 0 0 0 2.185.000 1.951.358 

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 463.000 62.105 0 0 0 0 0 0 0 0 463.000 62.105 
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 463.000 62.105 0 0 0 0 0 0 0 0 463.000 62.105 

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.465.000 7.420.154 100.000 56.100 1.415.000 1.263.763 4.999.000 694.526 0 0 15.979.000 9.434.543 
463 Трансфери до невладини организации 3.903.000 3.032.420 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903.000 3.032.420 
464 Разни трансфери 5.562.000 4.387.734 100.000 56.100 1.415.000 1.263.763 4.999.000 694.526 0 0 12.076.000 6.402.123 

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 112.933.000 95.800.211 1.005.000 573.122 11.591.000 6.748.168 14.673.000 7.352.956 30.000.000 22.221.385 170.202.000 132.695.842 
480 Купување на опрема и машини 1.951.000 1.398.095 750.000 449.580 5.826.000 4.535.747 725.000 93.459 0 0 9.252.000 6.476.881 
481 Градежни објекти 4.000.000 4.000.000 44.000 43.542 0 0 0 0 0 0 4.044.000 4.043.542 
482 Други градежни објекти 94.282.000 79.723.601 0 0 5.148.000 1.600.000 13.948.000 7.259.497 30.000.000 22.221.385 143.378.000 110.804.483 
483 Купување на мебел 0 0 211.000 80.000 0 0 0 0 0 0 211.000 80.000 
485 Вложувања и нефинансиски средства 12.700.000 10.678.515 0 0 617.000 612.421 0 0 0 0 13.317.000 11.290.936 
486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА 11.490.000 10.470.040 0 0 0 0 0 0 0 0 11.490.000 10.470.040 
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт 11.490.000 10.470.040 0 0 0 0 0 0 0 0 11.490.000 10.470.040 
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3.Извештај  за  средствата,побарувањата,обврските  и  изворите  на  средства  и нивната 
вредност. 

 
             Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските 

корисници ( „Службен весник на РМ бр. 28/2003, 62/2006, 8/2009 и 175/2011, 101/2013), a во 

согласност со Одлуката за извршување на попис донесена од Градоначалникот на општина Кочани бр. 

05-2362/1 од 06.11.2020 година , Централната комисија за следење на годишниот попис на Општина 

Кочани за 2020 година, формирана со Решение од Градоначалникот на Општина Кочани бр.05-

2362/2од 06.11.2020 година  изготви : 

 

З Б И Р Е Н   И З В Е Ш ТА Ј 

 

за извршен попис на постојаните средства, попис на ситен инвентар, попис на побарувања и обврски 

како и попис на парични средства на сметките и благајната од страна на пописните комисии 

формирани со Решениа 05-2362/3, 05-2362/4, 05-2362/5, и бр. 05-2362/6 од 06.11.2020 год.  

 

1. Попис на постојани средства на Општина Кочани 
 

Комисијата за попис на постојани средства при општина Кочани  има изготвено: 

 

- Извештај за извршен попис на постојани средства во општина Кочани; 

-  Пописни листи на постојани средства; 

- Рекапитулар на постојани средства (објекти и опрема) во општина Кочани; 

- Рекапитулар на постојани средства во ТППЕ на општина Кочани; 

- Предлог за расход на ИТ опрема од систем администратор; 

- Предлог за расход од Комисијата за попис на постојани средства; 

- Предлог за расход од ТППЕ; 

- Предлог за расход од возен парк; 

- Имотни листови; 

- Сообраќајни дозволи од возилата; 

- Реверси за ИТ опрема. 

 

 

Овие акти се составен дел од    И З В Е Ш Т А Ј О Т за извршен попис на постојани средства во 

општина Кочани за 2020 година 

 

Комисијата за попис на постојани средства, по доставеното Решение за формирање комисија за 

вршење на годишен попис на постојани средства за 2020 година, отпочна со вршење на попис во 

согласност со одредбите на глава VIII од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските 

корисници („Сл.весник на РМ“ бр.28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13)  и на ден 23.12.2020 година 

Комисијата за попис на постојани средства во општина Кочани во состав: 

            Венцо Бојков – претседател 

           Дејанче Арсов – член 

           Владимир Дроздовски – член 



 

 

           Драган Петров – член 

           Ленче Карова – член 

           Христофор Манов – член 

 

се состана и претседателот даде насоки за пописот на постојаните средства за 2020 година.                                                               

 

Врз основа на извршениот попис кој започна на 23.12.2020 година, и е завршен на 14.01.2021 

година Комисијата констатира: 

Проверени се следниве простории 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;  

- АСНОМ; 

- Инфо центар во с.Јастребник;  

- Поранешна општина Оризари; 

- Објекти во ТППЕ;  

- Возен парк на општината и ТППЕ, 

и во истите се попишани постојаните средства за што се изготвени пописни листи на постојани 

средства како и пописна листа за постојани средства во територијалната противпожарна единица на 

општина Кочани (ТППЕ) и овие пописни листи се составен дел на овој Извештај. Просториите во кој 

е сега сместена ТППЕ на општина Кочани (касарна Гоце Делчев) се добиени на користење од Р. С. 

Македонија со одлука на Влада на Р.М. бр.19-2218/1 од 09.05.2006 година. 

 

Комисијата при вршење на пописот констатира дека дел од постојаните средства се 

неисправни и дотраени и бараше и доби на писмено предлог листи за расходување на ИТ од систем 

администраторот, возниот парк  и од ТППЕ.  Комисијата ги прифати предлог листите за расходување 

на постојани средства од систем администраторот, возниот парк и ТППЕ. 

  

Предлог листа за расходување предложена од систем администраторот се однесува за следните 

основни средства: 

1. Компјутер (марка HP) – 2 броја кој се наоѓа во пописна листа 16 реден бр.10;     

2. Таблет (марка IPAD 4) –  2 броја кој се наоѓа во пописна листа 16 реден бр.11;   

3. Таблет (марка Acer Aspire Switch1) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 16 реден бр.12;     

4. Печатач ( HP 2055) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 15 реден бр.11;    

5. Печатач ( HP 2055) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 67 реден бр.19;   

6. Печатач ( HP М203) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 67 реден бр.20;   

7. Сервер (HP Г5) – 1 број која се наоѓа во пописна листа 16 реден бр.9; 

8. Плотер (марка HP) -1 број кој се наоѓа во пописна листа 20 реден број 11.   

Предлог листа за расходување предложена од Комисијата за попис на основни средства се однесува за 

следните основни средства: 

1. Ротационен стол – 1 бр. кој се наоѓа во пописна листа 9 реден број 5 

2. Фотеља – 1 бр. кој се наоѓа во пописна листа 20 реден број 18 

3. Фотеља - 1 број која се наоѓа во пописна листа 24 под реден бр 18; 



 

 

4. УПС – 1 бр. во пописна листа 5 реден број 1; 

5. УПС – 1 бр. во пописна листа 67 реден број 18; 

6. Преносен компјутер (марка HP) -5 броја кои со Одлука на Советот бр.09-2423/1 од 13.11.2020 

се дадени на трајно користење на основните училишта. 

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

следните основни средства: 

1. Рачна радио врска -1 број која се наоѓа во пописна листа 63 под реден бр.1; 

2. Турска моторна пумпа - 1 број кој се наоѓа во пописна листа 64 под реден бр.34. 

Предлог листа за расходување на основни средства предложена од Возен парк се однесува за следните 

основни средства: 

1. Возило Daewoo Tico -1 број коe се наоѓа во пописна листа 35 под реден бр.12. 

 

Централната пописна комисија ги прифати следните ставки од предлог листите за 

расходување: 

- Компјутер (марка HP) – 2 броја кој се наоѓа во пописна листа 16 реден бр.10 

- Таблет (марка IPAD 4) –  2 броја кој се наоѓа во пописна листа 16 реден бр.11; 

- Печатач ( HP 2055) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 15 реден бр.11 

- Печатач ( HP 2055) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 67 реден бр.19 

- Печатач ( HP М203) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 67 реден бр.20 

- УПС – 1 бр. во пописна листа 5 реден број 1; 

- УПС – 1 бр. во пописна листа 67 реден број 18 

- Фотеља – 1 бр. кој се наоѓа во пописна листа 20 реден број 18 

- Фотеља - 1 број која се наоѓа во пописна листа 24 под реден бр 18 

- Рачна радио врска -1 број која се наоѓа во пописна листа 63 под реден бр.1; 

- Возило Daewoo Tico -1 број коe се наоѓа во пописна листа 35 под реден бр.12. 

и му предлага на Градоначалникот да донесе конечна Одлука за начинот на прифаќање на 

предлозите. 

Постојаните средства се расходуваат поради застареност, дотраеност, неисправност, техничко 

нефункционирање и неисплатливо одржување и сервисирање. 

За ставката:  

- Преносен компјутер (марка HP) -5 броја,  

Централната пописна комисија дава предлог сметководствено да се спроведе Одлуката на Советот 

бр.09-2423/1 од 13.11.2020 со која истите се дадени на трајно користење на основните училишта. 

 

За останатите средства кои се дадени во предлог листите за расходување од страна на Комисијата за 

попис на основни средства, Централната пописна комисија дава предлог да се провери можноста за 

сервисирање на истите и нивно ставање во функција. 

 

Централната пописна комисија препорачува по завршувањето на процесот на приватизација на 

дворните места на општинските објекти да се изврши процена на земјиштето. 

Со оглед на фактот дека општина Кочани нема изготвено регистар на недвижен имот a во 

пописната листа на основни средства бр. 05, под  реден бр. 1,2,3,4,5 и 6 се попишани 

неидентификувани објекти во сопственост на општина Кочани централната пописна комисија 

предлага да се изврши ВОНРЕДЕН ПОПИС на недвижен имот и истиот да се внесе во претходно 

изготвениот регистар на недвижен имот со утврдена и усогласена сметководствена евиденција. 



 

 

Сметаме дека е неопходно да се набави соодветна опрема и софтверско решение за 

електронска евиденција и попишување предметите на попис за општина Кочани. 

 

 

Рекапитулар на основни средства (објекти) во општина Кочани од извршен попис за 2020 

година со внесени податоци 

 

 

Име на основни средства Бр. на објекти 

МКЦ (сала + кат + канцеларија)  ИЛ 13185  КП 11999 1 

ИЛ 13185  КП 9720 зграда (над градски пазар) 1 

ИЛ 13185  КП 11592 зграда 1 - АСНОМ 1 

АСНОМ зграда 3 (музичко ) 2 

ИЛ 13185  КП 11790  општина нова зграда 1 

ИЛ 13185  КП 11791  општина стара зграда 1 

Стара пожарна ИЛ 13185  КП 11962  згр. 1, 2 и 3   3 

Зграда на Совет (венчална) ИЛ 13185  КП 12037 1 

Канцеларија детска заштита- инспекторат    ИЛ 13185  КП 

12059 

1 

Старо школо (Доклевец)  ИЛ 13185  КП 12117 1 

Етно куќа  ИЛ 13185  КП 9468 1 

Старо музичко ИЛ 13185  КП 13709 1 

Ловен дом   ИЛ 13185   КП 13710 1 

Поранешна општина Оризари   ИЛ 3186 – објекти , КП6617 4 

Поранешна општина Оризари    ИЛ 3186  куќа-објекти 3 

МЗ и помошен објект с.Грдовци      ИЛ 325,  КП3560 2 

Стан на ул. „Димитар Влахов“ ИЛ 14 , КП 12231- издаден 1 

Зграда филтер станица  ИЛ 13185   КП 13806 1 

Пречистителна станица во с. Мојанци ИЛ591 КП802 1 

Зграда МЗ во с. Прибачево ИЛ372 КП1382 1 

Училишна зграда и помошен објект с.Грдовци    ИЛ 210  2 

Зграда во земјоделие и шумарство с.Мојанци     ИЛ 591 2 

Училишна зграда и помошен објект  с. Прибачево    ИЛ 41 2 

МЗ во с. Тркање    ИЛ 1445 1 

Сала во с. Тркање    ИЛ 1444 1 

Спорт. игралиште во Малина Попиванова КП1487 1 

Барака   ИЛ 13185   КП 11791 1 

Гаражи   ИЛ 13185   КП 11791 2 

Училишна зграда с.Небојани    ИЛ 145 1 

Училишна зграда с.Г. Подлог    ИЛ 101 1 

Зграда во здравство и земјоделие с.Г. Подлог  ИЛ 97  2 

Зграда во  земјоделие и шумарство с.Д. Подлог     ИЛ 894  1 

Училишна зграда с.Јастребник     ИЛ 224 1 

Училишна зграда и помошни објекти с.Полаки    ИЛ 424 5 

Планинарски дом с.Полаки   ИЛ 643 1 

Училишна зграда  „КПМ“ с.Оризари      ИЛ 357 1 

Школска сала  „Никола Карев“     ИЛ 17747 1 



 

 

Деловен простор кај салата на гимназијата ИЛ 15772   КП 

13542/2 

1 

Училишна зграда  „Никола Карев“      ИЛ 17894 1 

Училишна зграда  „Кирил и Методиј“   ИЛ 9418 1 

Училишна зграда  „Раде Кратовче“       ИЛ 3699 1 

Гимназија  „Љупчо Сантов“    ИЛ 2652 1 

ЕМАУЦ „Гошо Викентиев“       ИЛ 1601 1 

Училишна зграда  „Малина Попиванова“  ИЛ 1044   1 

Детска градинка  „Павлина Велјанова“   ИЛ 14  1 

Пензионерски  клуб  ИЛ 13185 - две простории 1 

Училишна зграда с.Рајчани  ИЛ 131   1 

УЗ бр.7 (ЕВН)  со ИЛ 13185  КП 11808/2 1 

УЗ бр.8 (Стришани)  со  ИЛ 13185  и  КП 13505 1 

УЗ бр.3 (Колор) со  ИЛ 13185  КП 14141 1 

УЗ бр.1 (до Бетон) ИЛ 13185  КП 14428 1 

Училишна зграда   с. Нивичани  ИЛ 317   4 

Помошен објект  с. Нивичани  ИЛ 316   1 

Објекти кај „Дабот“ во  с. Бели  ИЛ 904  9 

Училишна зграда  с.Панталеј  ИЛ 151  1 

Туристички инфо центар на Пониква 1 

Брвнара на Пониква 1 

Споменик на Слободата 1 

Спортско рекреативен центар - Зорик 1 

Спортски терен во м.в.Бавчалук + терен со справи за вежбање 1 

Објект Ски-лифтови на Пониква 2 

Градска фонтана во трговски центар 1 

Градска капела 1 

Барака кај судот 1 

Стари касарни на Пониква  4 

Објект  куќа  с.Лешки  ИЛ 1  1 

Објекти   во с.Јастребник ИЛ 85   2 

Објекти во  с.Пантелеј ИЛ 151   4 

Објект  во с. Полаки ИЛ 424   1 

Спортски терен – Атомски згради 1 

Спортски терен – Сиви дом 1 

Учил. и науч. Институц. Во с. Рајчани ИЛ.131, КП 331 1 

Објект и помош. Прост. Во с. Речани ИЛ.106, КП 552 1 

Зграда во с. Бели ИЛ950 1 

Спортска сала Љупчо Сантов ИЛ12556 1 

Отворени спортски игралишта ИЛ 18694 КП15877/1 1 

Зграда 1 и зграда 2 на КП 11592 во ИЛ 20475  ( СОУ Љупчо 

Сантов) со Одлука на Влада на РСМ бр.45-10138/1 од 

28.12.2019) 

2 

Зграда 1 и зграда 2 на КП 11594 во ИЛ 15482  на ул. Едвард 

Кардељ (со Одлука на Влада на РСМ бр.44-6190/1 од 

22.06.2020) 

2 

Згради на на КП11072/1 во ИЛ 20120 на  ул Киро Кикенски со 13 



 

 

Одлука на Влада на РСМ бр.44-9828/1 од 15.12.2020 

 

 

Рекапитулар на основни средства (опрема) во општина Кочани од извршен попис 

за 2020 година со внесени податоци 

 

 

Име на основни средства Без 

вредност 

Донации Со 

вредност 

Вкупно 

Компјутер 9 7  16 

Компјутер со реверс   66 66 

LED телевизор  3  3 

Преносен компјутер 2 3 22 27 

Таблет   5 5 

Сервер  1 3 4 

ЛЦД прожектор 2   2 

Инфо терминален сиситем  1  1 

Печатач A4 5  14 19 

Печатач А3 ласерски   1 1 

Печатач А3 игличест  1  1 

Печатач со скенер 3 2 11 16 

Скенер А4 3  7 10 

Скенер А3   1 1 

Плотер   1 1 

Фотокопир   1 1 

Клима 6 4 19 29 

Клима голема Беко   2 2 

Ротациони столови  3 70 73 

Фотељи 24 9  33 

Столови (дрвени, тапацирани и метални) 278 35 26 339 

Вградени столови (МКЦ, AСНОМ, 

Оризари  и венчална) 

920   920 

Аголнa гарнитура (венчална) 4   4 

Табуретки 3   3 

Биро 90 6  96 

Помошно биро 2 1  3 

Биро троделно 2   2 

Работна маса 2   2 

Плакари вградени 21  27 48 

Плакари (1,2,3,4,6 крилни) 36 3 12 52 

Укоричувач  1  1 

Лежај за спална  1  1 

Единечен кревет  2  2 

Француски лежај 3   3 

Гарнитура за седење 1 1  2 

Кауч кревет 1   1 

Маси големи 8 1  9 



 

 

Маси ( мали, метални, клуб и помошни ) 109 6  115 

Натказни 5 5  10 

Термопечка 12   12 

Печка на пелети  1  1 

Панел греалка   31 31 

Кварцна печка и електр. греалка 3   3 

Радијатор  1  1 

Калорифер 4   4 

Ќумбе на дрва 1   1 

Фрижидер 4 1  5 

Садомијалник 4 2  6 

Електричен шпорет  3 1  4 

Електрично решо 1  1 2 

Помошна работна маса 2   2 

Висечки елементи 6 1  7 

Аспиратор  1  1 

Бољер 80л и 10л 5 1  6 

Правосмукалка   4 4 

Жардињерa  3  3 

Метален сандак 1   1 

Сталажа (рафт) 1 1  2 

Метален плакар со фиоки  1  1 

Метална каса и сеф 7   7 

Шифоњери шкаф  1  1 

Шифоњери мали 5   5 

Сметачка машина  3   3 

Вентилатор 1   1 

Пулт 1 2  3 

Огласна табла  1  1 

Упс  3  3 

Говорницa 2   2 

Фотоапарат Nikon   2 2 

Систем за снимање на седници на Совет  1  1 

Видео надзор со камери 1  1 2 

Телефонска централа 1   1 

Микрофони 2 23  25 

Безжичен микрофон  4  4 

Појачалo 1 1  2 

Сет на сензорска опрема за мерење на 

атмосферски параметри 

 1  1 

LED семафор за покажување на 

информации 

 1  1 

AllroundDual камера  1  1 

Видео камера  2  2 

Звучници 6 4  10 

Телескоп  1  1 



 

 

Фотоапарат Nikon    2 

Вентилатор 1    

Витринa 16   16 

Мали и големи излог витрини 27   27 

Изложбена витрина 90 х 40 х200  20  20 

Изложбена витрина 110х140   4 4 

Изложбена витрина 120х140   3 3 

Изложбена витрина 115х140   2 2 

Витрини од музеј 6   6 

Комода со врата 70х70х80   11 11 

Комода без врата 70х70х80   11 11 

Комода со врата стара 1   1 

Ормар 13   13 

Клупa за седење  2  4 

ЛЕД светилка 28W Voltana 2 16   163 163 

ЛЕД светилка 41W Voltana 3 24   3103 3103 

ЛЕД светилка 102W Voltana 5 64   596 596 

ЛЕД светилка 122W  Citea midi 80   44 44 

Полуконцертно пијано   1 1 

Елементи од системот за фотоволтаични 

панели DC ормар 

  1 1 

Елементи од системот за фотоволтаични 

панели AC ормар 

  1 1 

Елементи од системот за фотоволтаични 

панели  Соларен инвертор 

  1 1 

Агрометеоролошка станица во кругот на 

институтот за ориз Кочани 

  1 1 

Објект асном-зграда 1 

Алумуниумски радијатори 20х60 

6   6 

Објект асном-зграда 1 

Алумуниумски радијатори 60х60 

1   1 

Објект асном-зграда 1 

Панелни радијатори 40х60 

2   2 

Објект асном-зграда 1 Панелни радијатори 

60х60 

2   2 

Објект асном-зграда 1 Панелни радијатори 

100х60 

24   24 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Алумуниумски радијатори 20х60 

1   1 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Алумуниумски радијатори 60х60 

2   2 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Алумуниумски радијатори 80х60 

9   9 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Алумуниумски радијатори 100х60 

1   1 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Алумуниумски радијатори 130х60 

6   6 



 

 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Алумуниумски радијатори 160х60 

7   7 

Објект асном-зграда 2 фоаје,пр ,спрат 

Панелни радијатори 80х80 

1   1 

Објект асном-зграда 2 амфитетар 

Фанкојлери 150х60 

10   10 

Објект асном-зграда 2 амфитетар 

Термостати  

9   9 

Објект асном-зграда 2 подрум-котлара 

Пламеници за парно 

2   2 

Објект асном-зграда 2 подрум-котлара 

Котел за парно 

2 

 

  2 

 

Објект асном-зграда 2 подрум-котлара 

Цилкуларни пумпи 

2   2 

Објект асном-зграда 2 подрум-котлара 

Внатрешен резероар  

1   1 

Објект асном-зграда 2 подрум-котлара 

Компресори за експанзија 

2   2 

Возила:     

Фолксваген пасат   1 1 

Рено меган   1 1 

Лифан   2 2 

Лада нива   1 1 

Матиз   2 2 

Полнач за електрични возила   1 1 

Тико   1 1 

Автобус - yutong   1 1 

Скутер - мотор    1 1 

Електричен скутер   1 1 

 

Рекапитулар на основни средства во ТППЕ од извршен попис за 2020 година со внесени 

податоци 

 

Име на основни средства Без вредност Донации Со вредност Вкупно 

Рачна радио врска 3   3 

Стабилна радиоврска 1   1 

Колска радиоврска 3   3 

Двоглед 3   3 

Компјутер 2   2 

Печатач  1   1 

Преносен компјутер 1   1 

Изолационен апарат голд 1   1 

Агрегат 4,5 кв 1   1 

Преносен топ монитор 1   1 

Изолационен Апарат  9   9 



 

 

Скала кукача 4   4 

Скала составувача 2   2 

Скала растеглива дводелна 1   1 

Скала растеглива троделна 3   3 

Компресор Бауер 1   1 

Полнач со стартер 1   1 

Видео надзор со камера   1 1 

ПП апарат С9 16   16 

ПП апарат С6 6   6 

ПП апарат СО2 – 5кг 3   3 

Пумпа Розенбауер 1   1 

Хидраулична ножица за метал 1   1 

Хидр. ножица мак.расп.со две 1   1 

Хидр.  уред за спасување во 

сообраќајни несречи 

1   1 

Механичка ножица за 

арматура 

1   1 

Моторна пила за метал 1   1 

Моторна пила 2   2 

Штрангла за влечење возила 1   1 

Метални кревети 6   6 

Печка на дрва-рустик 2   2 

Термопечка  1   1 

Дрвени столици  24  24 

Бољер  80л 1   1 

Изолациони апарати 4   4 

Фото апарат Nikon 1   1 

Моторна пумпа за вода 2   3 

Турска моторна пумпа 1   1 

Рачна количка 1   1 

Возила:     

Автоцистерна ФАП 1   1 

ПП возило МЕРЦЕДЕС  1  1 

ПП возило МАГИРУС  1  1 

ПП возило ДАФ   1 1 

Лада Нива   1 1 

Тојота  Хилос   1 1 

Товарна приколка брако 1   1 

ПП приколка С250 1   1 

Ивеко пумпа 1   1 

ПП Автомеханичарска скала 

МАГИРУС 

 1  1 

 

 

 

 

 



 

 

2. Попис на ситен инвентар на Општина Кочани 

 

Во согласност со Решението за формирање комисија за вршење на годишен попис на ситен 

инвентар за 2020 година (бр.05-2362/3 од 06.11.2020 година), Комисијата за ситен инвентар достави 

извештај од извршениот попис на ситен инвентар за 2020 година. 

Комисија за ситен ивентар, по доставеното Решение за формирање комисија за вршење на 

годишен попис на ситен инвентар за 2020 година, отпочна со вршење на попис во согласност со 

одредбите на глава VIII од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници 

(„Сл.весник на РМ“ бр.28/03, бр.62/06, бр.8/09, бр.175/2011 и бр.101/2013 година). 

Комисијата за ситен инвентар работеше во состав: 

 Благоја Николов  –  Претседател  

 Љупчо Бомбаширски  – Член  

 Јалчн Неџипов  – Член 

Пописот на ситен инвентар за фактичката, затекната состојба од изминатата 2020 година, се 

вршеше од 24.12.2020 година до 14.01.2021 година во објектите кои се во сопственост на Општина 

Кочани: 

- Административната Општинска зграда 

- Сала за совет на Општинскиот Совет 

- Мулти Културен Центар 

- Викенд зграда на Пониква – Осогово 

- Помошни згради на Пониква – Осогово 

- Етно Куќа   

- Објекти во ТППЕ    

- Училиште во Јастребник 

- Административна зграда Асном 

- Барака на Општина Кочани 

 

Врз база на увиденото на горе наведените локации, Пописната комисија за ситен инвентар за 2020 

година, затекнатото го забележа на 44 (четириесет и четири) Пописни листи – службено дадени од 

Централната пописна комисија за внес на ствари.  

Попишаните ствари на Пописните листи од реден број 1. до Пописна листа со реден број 44, 

Пописната комисија за ситен инвентар за 2020 година, смета дека се во опслужувачка состојба и 

можат да се користат и за годината што следува односно 2021 година. 

 

 Рекапитуларна табела на ствари кои се во функција: 

РЕДЕН 

БРОЈ 
СИТЕН ИНВЕРТАР ВКУПНО ИНВЕРТАР 

1.  Корпа за отпадоци 99 

2.  Продолжен кабел 117 

3.  Акумулаторска бормашина 1 

4.  Огледало 22 



 

 

5.  Карта голема 3 

6.  Закачалка 19 

7.  Бојлер мал 6 

8.  Чешма 27 

9.  Лавабо 40 

10.  ВЦ школка 34 

11.  Казанче 33 

12.  Писоар 11 

13.  Карта мала 4 

14.  Хилта 1 

15.  Слика во рамка 49 

16.  Грб на Општина 4 

17.  Телефон фиксен 5 

18.  Саксија голема 3 

19.  Информативно пано 14 

20.  Метална табла 8 

21.  Пепелник голем метален 1 

22.  Пластична табла 2 

23.  Часовник 3 

24.  ВЦ чучевац 2 

25.  Информативно пано алуминиумско 1 

26.  Поштенско сандаче 1 

27.  Венецијанки големи 87 

28.  Алуминиумско скалило 1 

29.  Шолја за кафе 59 



 

 

30.  Тацна 59 

31.  Ѓезве 8 

32.  Послужавник 6 

33.  Саксија пластична 2 

34.  Икибана 3 

35.  Големи чаши 33 

36.  Чаши за вино 48 

37.  Вазна 3 

38.  Чинии мали 53 

39.  Шолја за чај 12 

40.  Чаша за шампањ 12 

41.  Чаша мала 55 

42.  Свеќник 1 

43.  Метална чинија 1 

44.  Знаме големо 12 

45.  Сталак голем 5 

46.  Знаме мало 5 

47.  Сталак мал 1 

48.  Слика во рамка мала 4 

49.  Стаклен сад 3 

50.  Сушара за раце 2 

51.  Диспанзер за сапун 3 

52.  Држач за бришачи 11 

53.  Венецијанки мали 50 

54.  Слика 2 



 

 

55.  Чинија стаклена 1 

56.  Корниз 24 

57.  Информативно пано дрвено 1 

58.  Перде 12 

59.  Штафелај 17 

60.  Уметничка слика во рамка 89 

61.  Уметничка слика 141 

62.  Уметничка слика голема 4 

63.  Туш 2 

64.  Ќебе Отекс 62 

65.  Ќебе 98 

66.  Перници 6 

67.  Писа 23 

68.  Вага мала 1 

69.  Вага голема 1 

70.  Бокал пластичен 5 

71.  Пумпа за дезинфекција 1 

72.  Чаши пластични за чај 30 

73.  Пластични тацни 100 

74.  Џогер со корпа 4 

75.  Сервис за јадење комплет 4 

76.  Чинии големи 32 

77.  Чајник 1 

78.  ПП ремен 18 

79.  Заштитна маска дрегер 5 



 

 

80.  Шлем за моторна пила 1 

81.  Мегафон 1 

82.  Метален сандук 2 

83.  Рефлектор за осветлување 1 

84.  Машина за 20 л. пивка вода 9 

85.  Комег млазници 6 

86.  Меѓумешалица 2 1 

87.  Меѓумешалица 3 1 

88.  Меѓумешалица 4 1 

89.  Меѓумешалица 5 1 

90.  Меѓумешалица 6 1 

91.  Собирница а/2б 1 

92.  Собирница б/2ц 2 

93.  Разделница троделна 2 

94.  Разделница дводелна 1 

95.  Разделница 2 

96.  Ублажувач за удар 2 

97.  Заштитно одело за отровни материи 2 

98.  ПП јаже 15 

99.  ПП клин 18 

100.  ПП секирче 15 

101.  Торба за прва помош 1 

102.  Универзален клуч абц 2 

103.  Клуч за спојки 2 

104.  Всмукувачка кф110 2 



 

 

105.  Всмукувачка кф75 1 

106.  Доводни црева ф75 5 

107.  Одводни црева ф75 20 

108.  Косилка за трева 1 

109.  Одводни црева ф25 2 

110.  Хидрантски продолжеток  1 

111.  Хидрантски клуч 1 

112.  Крпач за црева 5 

113.  Цревни мостови 9 

114.  Обична млазница ф52 2 

115.  Млазница турбоматик 6 

116.  Челични метли 19 

117.  ПП цакли 3 

118.  Секира 1 

119.  ПП секира копач 2 

120.  ПП сор со рачка 5 

121.  ПП гребла 5 

122.  Обични гребла 2 

123.  Лопати  6 

124.  Вили 10 

125.  Штрангла 1 

126.  Кофа за вода 1 

127.  Рачна пила за дрва 1 

128.  Канта за гориво 1 

129.  Држач за ТВ 2 



 

 

130.  Секирче со едно сечило 8 

131.  Фотоапарат Никон с3200 12 

132.  Фотоапарат Канон иксус 155 1 

133.  Фотоапарат Никон кулпиксл19 1 

134.  Фотоапарат Никон кулпиксл А10 1 

135.  Фотоапарат Никон Л23 1 

136.  Фотоапарат Сони ДСЦ800 1 

137.  Фотоапарат Никон Д3100 1 

138.  Диктофон 2 

139.  ЛЕД панел 173 

140.  Корпа за отпадоци со држачи 12 

141.  Корпа плетена 2 

142.  Бољер 80л 1 

143.  Коцкаста када 1 

144.  Столици 13 

145.  Изложбени табли 14 

146.  Вариолајт 1 

147.  Држач за сапун 6 

148.  Светло за излез 24 

149.  Држачи за тоалет 5 

150.  Светилки 25 

151.  Рукохват 1 

152.  Рефлектори 5 

153.  Неонки 688 

154.  Инфо табла 3 



 

 

155.  Плутена табла 2 

156.  Грбни моторни прскалки 10 

157.  Грбни електрични прскалки 8 

158.  Халогенки 101 

159.  Армоника венецијанки 28 

 

Наведените ствари во Пописната листа бр.44, се ствари кои Општина Кочани ги има запишано 

во книгите за евиденција, односно ги должи, а се утврдени како нефункционални, дотраени, 

потрошени или е прескапа поправката за нивно враќање во функција. 

  Попишаните ствари на последната односно Пописната листа бр.44, Пописната комисија за 

ситен инвентар за 2020 година ја има изготвено и ја предава заедно со  Извештајот на Централната 

пописна комисија за 2020 година, како Предлог за отпис на попишаните ствари (расходување) врз 

основа на фактичката состојба што е утврдена од страна на комисијата.  

 

 Рекапитуларна табела на ствари кои се за отпишување: 

Р.бр. Збир од попишан не функционален ситен инвентар 

1.  Тацна 1 

2.  Чаши големи 6 

3.  Мали стаклени чаши 1 

4.  Чаши мали 1 

5.  ПП ремен 10 

6.  Меѓумешалица 1 

7.  ПП клин 18 

8.  ПП секирче 5 

9.  Заштитоно оддело за отровни материи 2 

10.  Доводни црева Ф 75мм 5 

11.  Одводни црева Ф 25мм 2 

12.  Секирче со едно сечило 8 

 



 

 

Централната пописна комисија го прифаќа предлогот на пописната комисија за ситен инвентар 

за отпишување на нефункционален ситен инвентар и му предлага на Градоначалникот да 

донесе конечна Одлука за начинот на прифаќање на предлогот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Oд извршениот попис на побарувањата и обврските на Општина Кочани со 

сосојба на ден 31.12.2020 година 

 
 

 

Пописот се изврши на 13.01.2021 година и истиот започна во  10 часот од комисија во состав: 

    

Иван Андов-претседател 

Ристо Николовски-член; 

Александра Миткова-член; 
 

 

 

 

   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 2020 година                34.728.748,00 ден 

-Наплатен данок                                                 13.177.736,00 ден 

-Побарувања на 31.12.2020 година                   21.551.012,00 ден 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна 

комисија предлага да се изврши вредносно усогласување  на вкупното побарување за данок на 

имот на физички лица  во износ од 2.182.194,00 кој се однесува за 2006 , 2007 , 2008, 2009, 2010  и 

2011 година, поради потешкотии во наплатата. Исто така предлага да се превземат мерки за 

нивна наплата. 

 

Данок на имот на правни  лица   



 

 

 

- Вкупни побарувања за 2020 година                11.074.771,00 ден      

 -Наплатен данок                                                   5.111.421,00 ден 

 -Побарувања на 31.12.2020 година                    5.963.350,00 ден 

 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна 

комисија предлага да се изврши вредносно усогласување на вкупното побарување за данок на имот 

во износ од  417.749,00 денари кој се однесува за  2008, 2009,2010 и 2011 година, поради 

потешкотии во наплатата. Исто така предлага да се превземат мерки за нивна наплата. 

 

 

  2.Комунална такса-фирмарина 

                                   

         Вкупно побарувања 2020 година      17.599.009.00 ден 

         Наплатена комунална такса                                 6.818.012,00 ден 

         Побаруања до 31.12.2020 година                       10.780.998,00 ден 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна комисија 

предлага да се изврши вредносно усогласување  на вкупното побарување за комунална такса-

фирмарина во износ од 4.731.490 кој се однесува за   2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, поради 

потешкотии во наплатата. Исто така предлага да се превземат мерки за нивна наплата. 

 

3.Побарување по основ на данок на промет на недвижности за физички лица 

                                   

         Вкупно побарувања 2020 година       7.105.604.00 ден 

         Наплатен данок                                                     6.778.863,00 ден 

         Побарувања до 31.12.2020 година                         326.741,00 ден 

 

 

4.Побарување по основ на данок на наследство и подарок на недвижности 

 

      -                            за физички лица 

                                   

         Вкупно побарувања 2020 година       1.378.777.00 ден 

         Наплатен данок                                                        975.894,00 ден 

         Побарувања до 31.12.2020 година                          402.883,00 ден  

 

- за правни лица 

                                   

         Вкупно побарувања 2020 година          397.211.00 ден 

         Наплатен данок                                                        390.023,00 ден 

         Побарувања до 31.12.2020 година                              7.188,00 ден 

 

5.Побарувања по основ на користење на јавни прометни површини: 

 

Вкупно побарување 2020 год                                       

( почетно салдо+облог)                                               1.793.414,00ден 



 

 

Наплатено за ЈПП                                                          1.439.929,00ден 

Побарување до 31.12.2020 год                                        353.485,00 ден 

 

Забелешка  

Износот од 29.263,00 ден. е во претплата од 2019 година 

 

Централната пописна комисија, врз основа на извештајотна Комисијата за побарување и 

обврски предлага да се превземат сите законски мерки за наплата на побарувањето. 

 

6.Побарувања по основ на закупнина: 

 

   -Вкупно побарување 2020 год  

    (почетно салдо+облог)                                               1.604.298,00ден 

   -Наплатено за закупнина                                                  687.721,00ден 

   -Побарување до 31.12.2020 год                                        916.577,00ден 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна 

комисија предлага да се превземат сите законски мерки за наплата на побарувањето по основ на 

закуп. 

 

 

7.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. 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна 

комисија предлага поради потешкотии во наплатата  да се превземат мерки за наплата на 

побарување по основ на микрокредити. 

 

 

8.Побарување по основ на договорна казна за неисполнети обврски за градежно земјиште при 

негово отуѓување со јавно надавање. 

 

Вкупно побарување за 2020 год  

   ( почетно салдо+облог)                                  3.969.436,00 ден             
Наплатено                                                            2.098.196,00 ден 

Побарување до 31.12.2020                                  1.871.240,00 ден 

 

 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна 

комисија предлага да се превземат сите законски мерки за наплата на побарувањета по основ на 

договорни казни за неисполнети обврски согласно Законот за градежно земјиште. 

 



 

 

 

9.Побарување по основ на пречекорување на мобилни телефони 

 

    Вкупно побарување                                                               23.608,00ден 

 

10. Побарување за против пожарни услуги 

 

-ФК Брегалница                                                                          55.125,00ден 

-Општина Чешиново-Облешево                                             163.600,00ден 

-Општина Зрновци                                                                   35.500,00 ден 

- Марија Трејд ДОО увоз-извоз                                                42.200,00 ден 

 

11.Побарување за извршени  ревизорски  услуги 

 

-Општина Чешиново-Облешево                                             162.889,00ден 

 

12.Побарување по основ на прекршоци во патниот сообраќај 

    

 Вкупно побарување                                                               245.970,00ден 

 

13.Побарување по основ на закон за јавна чистота (глоба) 

    

 Вкупно побарување                                                               14.113,00ден 

 

14.Побарување по основ на осигурување 

    

 Вкупно побарување                                                               53.520,00ден 

 

15.Побарувања по основ на поставување на реклами 

 

-Еуролинија Лазов Груп Скопје-                          313.500,00 ден - oтужен 2012 

 

Врз основа на извештајот на Комисијата за побарување и обврски, Централната пописна 

комисија предлага да се превземат сите законски мерки за наплата на побарувањето по основ на 

поставување на реклами. 

 

 

16.Побарувања по основ на проекти финансирани од Агенцијата за финансиска подршка во 

земјоделството и руралниот развој 

 

Вкупно побарување                                                               23.419.611,00ден 

 

17.Побарување по основ на Закуп од урбани/месни заедници 

    

 Вкупно побарување                                                               48.060,00ден - отужен 

 

 

 



 

 

II OБВРСКИ  

 

1.Обврски на Општина Кочани -орган 

КАЛИНА ДООЕЛ Оризари                                                5.493.432,00 ден.   

СТОИМЕНОВ ДООЕЛ Кочани                                         7.086.148,00 ден.     

КЈП ВОДОВОД Кочани                                                   12.539.772,00 ден 

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани                                     150.000,00 ден   

КОП-ИНЖЕНЕРИНГ Скопје                                            5.779.720,00 ден 

ДИКОС ДООЕЛ Кочани     221.829,00 ден 

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ СКОПЈЕ     119.803,00 ден 

ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ КОЧАНИ     953.323,00 ден 

ЗЕЛС СКОПЈЕ     304.736,00 ден 

ТОНКО-СР-ЈТД КОЧАНИ     943.540,00 ден 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН 

ПЛАНСКИ РЕГИОН         419.492,00 ден 

БОНИЕР ДООЕЛ КУМАНОВО     762.280,00 ден 

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО СКОПЈЕ            116.914,00 ден 

КОЛЕ ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ ДОО ШТИП                12.927.016,00 ден 

ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ СТРУМИЦА                         2.836.680,00 ден 

ВИНЕР АД СКОПЈЕ         190.643,00 ден 

ПРЕМИУМ БИЛДИНГ ДОО СКОПЈЕ  1.000.000,00 ден 

БАЏАК ИНЖИНЕРИНГ СКОПЈЕ                                     1.268.273,00 ден 

БИЛЈАНКА АПОСТОЛОВА                                              1.308.537,00 ден 

   

Други обврски                                                                         216.162,00ден 

 

              ВКУПНО                                                            54.638.300,00 ден    

 

Забелешка: Прва република Скопје е во претплата во износ од 5.500,00 денари. 

 

 

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 6.483.826,00 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 38.731.900,00 ден. 

 

-По основ на задолжување на Општина Кочани со долгорочен заем од кај Светска банка, преку 

Министерство за финансии обврскa под заем бр.МСИП, ЗЦВ 100/19   изнесува 43.937.311,00 ден. Овој 

кредит е во грејс период. Првата рата за отплата започнува на 01.03.2023 година. 

 

 

 -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 4.576.165,00 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 3.000.000,00 ден. 

 

 

Учество во реализација на проекти со сопствени финансиски средства за кои не е точно 

прецизиран износот  и не се добиени завршни ситуации, технички прием и известувања од 

носителот на проектот. 

 

    

 - Врз основа на Договор за реализација на проект Изработка  на Урбанистички планови за села во 

Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, 

Чешиново-Облешево и Пехчево  бр.0802-128/1 од 04.04.2016 год. Општина Кочани како партнер во 

проектот превзема обврска за финансиско учество со Одлука на Совет бр.09-1922/1 од 30.09.2015 

износ од  550.014,00 денари за данок на додадена вредност. Кога ќе биде добиена завршна ситуација  

и  Известување од страна Центарот за источно плански регион точно ќе биде утврден износот со кој 

Општината  со сопствените  финансиски средства ќе учествува во проектот.  

 

 

 

 4.Попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Кочани 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

за годишен попис на паричните средства на сметките и благајната  

на Општина Кочани за 2020 година 

  

Пописот започна во 10 часот на ден 11.01.2021 година во просторијата на благајната во 

зградата на општинската администрација во општина Кочани. 

 

Пописот е извршен од страна на пописна комисија во состав: 

            -Далиборка Стојанова – претседател 

            -Дијана Златкова – член 

             -Горан Јаневски – член 

 

 

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

 

1. Главна благајна на денарска сметка-Орган на општина Кочани -736014044463716 - 

заклучно со 31.12.2020 - салдо 0,00 денари 

2. Благајна на девизна сметка - Орган на општината Кочани -736014044463716 заклучно 

со (касов извештај) бр.02 од 25.12.2020 - салдо 0,00 евра 



 

 

 

При вршење на пописот на паричните средства на сметките на Општина Кочнaи, комисијата ја утврди 

следната состојба: 

1. Буџет на Општина Кочани – 736014044463010 заклучно со извод бр.247 од 31.12.2020 – 

салдо 54.813.378,00 денари 

2. Орган на Општина Кочани – 736014044463716 заклучно со извод бр.145 од 30.12.2020 – 

салдо 0,00 денари 

3. Сметка за наменска дотација-ТППЕ – 736014044493718 заклучно со извод бр.13 од 

04.12.2020 – салдо 0,00 денари 

4. Сметка за блок дотации  – 736014044493012 заклучно со извод бр.196 од 31.12.2020 – 

салдо 20.572.645,00 денари 

5. ЈП за државни патишта – 736014044478926 заклучно со извод бр.2 од 05.03.2020 – салдо 

0,00 денари 

6. Наменска сметка-Општокорисна работа – 736014044478964 заклучно со извод бр.27 од 

28.12.2020 – салдо 143.850,00 денари 

7. Наменска сметка-ОИК Кочани – 736014044478950 нема промет во 2020 година заклучно 

со 31.12.2020 – салдо 0,00 денари 

8. Наменска сметка-МТВ Декада на Роми – 736014044478979  заклучно со извод бр.2 од 

31.12.2020 – салдо 36.486,00 денари 

9. Наменска сметка-Декада на Роми – 736014044478983 заклучно со извод бр.1 од 

17.12.2020 – салдо 5.683.122,00 денари 

10. Наменска сметка-ПРО Стратегија на Роми – 736014044478907 заклучно со 31.12.2020 – 

салдо 25.615,00 денари 

11. Донаторска сметка-Планински велосипедски ,,рај”-2019 – 7360140444785ГО, заклучно 

со 31.12.2020 – салдо 180.000,00 денари 

12. Донаторска сметка-ОКР-Добра воља – 7360140444785И9, заклучно со извод бр.10 од 

10.12.2020 – салдо 58.306,00 денари 

13. Донаторска сметка-ОКР-Услуги – 7360140444785Ј3, заклучно со извод бр.15 од 

29.12.2020 – салдо 0,00 денари 

14. Донаторска сметка-Подобрување на општинските услуги-ГРАНТ – 7360140444785H4, 

заклучно со извод бр.2 од 14.02.2020 – салдо 0,00 денари 

15. ЗАЕМ Подобрување на општинските услуги – втор проект - 736014044478630, заклучно 

со извод бр.14 од 17.11.2020 – салдо 0,00 денари 



 

 

16. Донаторска сметка-Рекреативен центар ОУ Малина Поп Иванова – 7360140444785L2, 

заклучно со извод бр.7 од 30.11.2020 – салдо 0,00 денари 

17. Донаторска сметка-Реконструкција на ул.Стамен Манов крак 2 – 7360140444785К8, 

заклучно со извод бр.3 од 10.11.2020 – салдо 138.201,00 денари 

18. Наменска сметка-Капитална инфраструктура-Декада на Роми – 7360140444789А7, 

заклучно со извод бр.1 од 08.04.2020 – салдо 16.000.000,00 денари 

19. Донаторска сметка-Регулација на Кочанска река-ГРАНТ–втор проект – 

7360140444785М7, заклучно со извод бр.2 од 19.11.2020 – салдо 0,00 денари 

20. Донаторска сметка- Кина – Кочани урбан и чист град – 7360140444785N1, заклучно со 

извод бр.1 од 24.11.2020 – салдо 200.000,00 денари 

21. Наменска сметка-Изградба на кружни текови на бул.Тодосија Паунов – 

7360140444789B1,  заклучно со извод бр.1 од 29.12.2020 – салдо 6.000.000,00 денари 

 

  Пописот на паричните средства на сметките и благајната  

   на Општина Кочани за 2020 година е завршен во 15 часот на ден 11.01.2021 година. 

 

1.  

 

 

                       Централна пописна комисија 

 

                      Елена Димитровска – претседател    ____________ 

           Суад Мехмед - член                ____________ 

                      Славица Давиткова - член                 ____________ 

                      Сашо Стоименов -член                ____________ 

                      Марија Горгиева – член           ____________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

4.Извештаи за реализација на инвестиционите програми. 
 

 
 

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 Северна Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2020 

година 

 

Согласно Одлуката за вршење на работите за располагање  со градежно земјиште сопственост 

на Република Северна 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 2020 

година  имаше две објави за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно 

наддавање, бидејќи беа  распишани Парламентарни избори 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. 

 

           Во овој Извештај влегуват и дел приходите од Објавата бр. 37-2332/1 од 15.11.2019 година, 

бидејќи рокот за плаќње по одржаните јавни наддавања на дел од градежни парцели им доспеваше 

во јануари и постигнатите цени беа уплатени во 2020 година. Уплатени беа средства за отуѓени 2 

градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување, 4 градежни парцели 

со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и незагадувачка индустрија) и 2 градежни 

парцели со намена за изградба на објекти за викенд куќи на ,,Пониква во износ од 919.729,00 

денари.  

 

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на 

електронско јавно наддавање се изврши по Објава бр.37-2217/1 од 16.11.2020 година. 

 

        Од спроведеното јавно наддавање беа оттуѓени : 

 

- 6 градежни парцели за изградба на Е2-комунална супраструктура/градби за 

производство на енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1MW, а во согласност со 

Одлуката за давање согласност за оттуѓување на градежно земјиште сопственот на 

Република Северна Македонија бр.44-7568/1 од 22.09.2020 година. 

 

         Приходи на општината од отуѓувањето на овие градежни парцели по оваа Објава изнесуват 

50.483.264 денари. 

 

         На втората Објава бр.37-2633/1 од 16.12.2020 година беа објавени: 

 

-2 градежни парцели за изградба на Е2-комунална супраструктура/градби за производство на 

енергија-фотоволтаични централи со капацитет до 1MW, а во согласност со Одлуката за давање 

согласност за оттуѓување на градежно земјиште сопственот на Република Северна Македонија 

бр.44-7568/1 од 22.09.2020 година. 

 

 

 

    Јавните наддавања за отуѓување на овие градежни парцели се одржаа на 28.01.2021 година и 



 

 

приходи на општината по оваа Објава и ќе бидат прикажани во Извештајот за реализација на 

Програмата  за располагање со градежно земјиште за 2021 година. 

 

Вкупните приходи на општината за 2020 година од отуѓувањето на градежни парцели по пат 

на електронско јавно наддавање изнесуват  51.402.993,00 денари. 

 

За отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба беа поднесени 19 барањa од кои 8 

барања се за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна 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, 10 барања се за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички 

план или урбанистичка планска документација доколку лицето има во сопственост повеќе од 30% од 

градежната парцела и 1 барања со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни 

делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и запишани во јавната книга за 

запишување на правата на недвижностите, кои не поседуваат акт за доделување на правото на 

користење на градежното земјиште. 

 

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на градежно земјиште со непосредна 

спогодба изнесуват 341.050,00 денари. 

 

Наплетени приходи по основ на договорна казна за неисполнување на обврските од 

договорите за отуѓување на градежно земјиште за 2020 година изнесуват 2.085.913,00 денари. 

 

 Вкупни приходи на Општина Кочани за 2020 година од отуѓувањето на градежно земјиште 

сопственост на Република Северна Македонија изнесуват 53.829.956,00 денари. 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска 

канализација на општина Кочани за 2020 година 

 

 
Општина Кочани во текот на 2020 година работеше на повеќе улици за изградба на фекална и атмосферска 

канализација како, реконструкција на шахти и изработка на проектна документација и тоа: 

Изградена фекална канализација со различни профили на цевки, замена на метални капаци и 

поправка на шахти 

 

- ул. Февруарски поход 27.254,00 

- ул.Наум Н.Борче (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- ул.Евлија Челеблија (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- Колерски гробишта (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- ул.Бел Камен (Нова детска градинка) 15.628,00 



 

 

- ул.Раде Кратовче с.Оризари 22.427,00 

- ул.Васил Главинов 152.918,00 

- ул.Ангел Донев с.Оризари 44.972,00 

- ул.Боро Ловџија (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- ул.Асном с.Оризари (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- ул.Скоевска и ул.555 (Прокарка) 613.139,00 

- с.Горни Подлог (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- с.Мојанци (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.866,00 

- ул.Димитар Влахов (санација на шахта со нов ливен тежок тип капак) 6.801,00 

- ул.Кирил и Методиј  6.530,00 

- с.Тркање  13.433,00 

- с.Прибачево и улици во Кочани (санација на шахти со нов ливен тежок тип капак) 55.754,00 

- ул.Ѓорѓи Пулевски 1.343,00 

- ул.Стефка Тасева 580.558,00 

- с.Прибачево 61.004,00 

- ул.Вера Которка 44.946,00 

- с.Градовци (парк) 36.732,00 

- ул.Крум Вранински 162.639,00 

- ул.Тодосие Паунов (замена на ливен капак) 8.605,00 

- ул.14Бригада 59.505,00 

- ул.Коста Рацин 12.908,00 

- ул.Никола Димитров (360) (санација на шахти со нов ливен тежок тип капак) бр.5 21.514,00 

- с.горни Подлог (санација на шахти со нов ливен тежок тип капак) бр.5 17.211,00 

- ул.Партизанска (санација на шахти со нов ливен тежок тип капак) 4.303,00 

- Ковид центар (болница) 27.497,00 

Ул.Христијан Карпош с.Оризари 43.311,00 

 

          

       Вкупно:2.088.604 

    ДДВ 18%:375.945 

                       Вкупно:2.464.549 

 

 

Изградена атмосферска канализација и сливни решетки 

- с.Тркање изградба на сливна решетка                        18.089,00 

- ул.Карпошево востание (Кочани)  230.766,00 

- ул.Плачковица  133.762,00 

- ул.Македонска сливни решетки  115.142,00 

- ул.Лазар Андонов   645.659,00 

- ул.Тодосија Паунов  23.528,00 
 

  Вкупно:1.166.946,00 

    ДДВ 18%:210.050,00 

                       Вкупно:1.376.996,00 

 

Изградба на фекална и атмосферска канализација на ул.Кирил и Методиј  

вкупна вредност со ддв18% 7.974.409ден. 

Фекална канализација Л=1386,86м 



 

 

Атмосферска канализација Л=299м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на Oпштина 

Кочани за 2020 година 

 

 

Општина Кочани во текот на 2020 година работеше на повеќе инфраструктурни објекти од областа на 

уредување на градежно земјиште и тоа: 

1.Изградени тротоари и пристапни патеки со бекатон плочки  

вкупна вредност со ддв18%                                                                        3.598.975ден. 

- ул.Браќа Ставреви    572,46м2     

- ул.Роза Петрова            462,69м2   

- ул.Маршал Тито и ул.Старшо Ербапче    419,07м2   

- ул.Февруарски поход   361,62м2   

- ул.Кирил и Методиј   325,82м2   

- ул.4 Македонска бригада дел  425,60м2 

- поплочување на инвалидски рампи и детско игралиште 147,90м2   

 

2.Бетонирање на пристапни патеки, улици и тротоари (дел од договорот е работен во 2019год. и 

има извештај за 2019 година)     

- дел од улица во с.Бели (л=110м ш=3,5м)    241.223,31 

- улица во с.Прибачево (л=75м ш=3,5м)  181.554,59 

- ул.крак од Кирил и Методиј (28м ш=3м)  42.158,05 

                                                                                                                      Вкупно:464.935,95 

                                                                                                                     ДДВ 18%: 83.688,47 

                                                                                                                     Вкупно: 548.624,42ден 

 

3. Бетонирање на улици и потпорни ѕидови во ромска населба-декада на роми  

    вкупна вредност со ддв18%  4.792.121ден. 

- потпорен ѕид на ул.Партизанска –крак2  

- бетонирање на ул.Партизанска –крак2 л=64м ш=3,5м 

- бетонирање на ул.Партизанска –крак1 л=72м ш=3,5м 

- бетонирање на ул.Стамен Манов крак-десно накај фабрика за вода л=170м, ш=4м 

- потпорен ѕид на ул.Славчо Стоименов 

- бетонирање на ул.Стамен Манов крак1 л=22м ш=3,5м 

-бетонирање на ул.Стамен Манов крак2 л=250м, ш=3,5м и л=68м со ш=2,5м 

- бетонирање на ул.Стамен Манов крак3 л=510м ш=4м 

 

4. бетонирање на пристапни патеки улици и тротоари по договор од 29.05.2020год. со Класик 

Компани 2010 дооел увоз-извоз 

- с.Долни Подлог 

- Канал-ул.Февруарски поход 



 

 

- улици во с.Оризари бр.2 

- крак на ул.Скопска 

вкупна површина 3007м2    

вкупна вредност со ддв 18% 3.064.190,00 

 

  

5.Армирано бетонски потпорни ѕидови, рампи и арм.бетонски скали (со 5 времена 

ситуација)   вредност со ддв18%  2.345.839ден.  

- ул.Боро Ефремов два ѕида   

- ул.Енгелсова с.Оризари три ѕида 

      5.1. Изградба на потпорни ѕидови на Оризарска река во с.Оризари  

      вредност со ддв18%   2.017.720,79 ден. 

  

    

      Геодетски услуги    вкупна вредност со ддв18%                                        747256 ден.  

                             

Изградба на нови и реконструкција на постојни детски игралишта во град Кочани  

вредност со ддв18%                                        268.273,00 

 

Изработка на проектна документација 

за реконструкција и изградба на улици со вредност  145.750ден. 

Крак од ул.Македонска 

Дел од ул.Роза Петрова (од ул.554 до спој со крстосување со ул.Ристо Симеонов) 

Дел од ул.Роза петрова (од од крстосување со ул.Ристо Симеонов до спој со ул.Страшо 

Ербапче) 

Улица 1 (во централно градско подрачје) 

Собирна улица  

Дел од Ул.Илинденска 

Ул.4 Македонска бригада 

Дел од ул.Коста Рацин 

Крак 1 од ул.565 Л.И. 

Ул.Плачковица 

Изработка на поректна документација за времен режим на сообраќај  

вредност со ддв18% 42.480ден. 

 

Уривање на објекти на ул.Стево Теодосиевски (втора времена ситуација)  

             вредност со ддв18%                                                                          531.900ден. 

 

 

Изградба на Заштитни огради со ддв 18%                                       943.540ден.  

-ул.Тодосие Паунов (кај ОУ Малина Поп Иванова) 

-Гратски трговски центар  л=55м 

-Ограда покрај скали под споменик на слободата л=60м 

-ул.4Јули со ул.Асном л=24м 

-ул.Карпошево востание л=36м 

 

Реконструкција на дворот на ОУ Малина Поп Иванова-Кочани(изградба на рекреативен 

центар во ОУ Малина поп Иванова проект УНДП) вредност со ддв 18% 2.423.485 ден. 



 

 

 

Изградба и оградување на спортски игралишта во с.Прибачево, с.Грдовци и с.Тркање 

вкупна вредност со ддв18%                                                                         2.300.667ден. 

 

Изградба на детско игралиште во трговски центар вредност со ддв 18% 1.347.109 ден. 

 

 

Уредување и поплочување со природен гранит на површина на трговски центар (за 

2020год.) Вредност со ддв18%   12.726.164ден. 

 

Изведување на работи за изградба и опремување на детски игралишта на локации 1Мај, 

Драчевик, с.Грдовци и Ветеринарна станица вредност со ддв18%     3.492.240ден. 
 
 

 

 

 

 

 

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 2020 година 

 

Општина Кочани во текот на 2020 година финансираше изградба и реконструкција на водоводни 

линии на повеќе улици и тоа: 

Изградена водоводна мрежа  со различни профили на црева,  

спојни елементи и фитинзи 

- ул.Карпошево востание црево Ф 63 Л=180м и Ф3/4 Л= 15м со спојни елементи 

 50.159,00ден. 

- с.Грдсовци санација со спојни елементи на водоводна линија 1.380,00ден. 

- ул.Ангел Донев с.Оризари Ф63 Л=15м со спојни елементи 14.742,00 

- ул.Бел Камен Ф63 Л=200м  140.730,00 

- ул. 50Македонска дивизија приклучок на нови фонтани 4.321,00 

- ул.Скоевска и ул.555 (прокарка) Ф110 Л=404м и Ф40 Л=208м 417.850,00 

- с.Тркање приклучок на нови фонтани 3.939,00 

- с.Грдовци приклучок на нови фонтани 5.642,00 

- Лента за дезинфекција влез за Кочани 8.239,00 

- Спој на ул.Бел Камен со ул.1-ви Мај 1.352,00 

- ул.1-ви Мај приклочок на фонтани 5.429,00 

- с.Бели Ф90 Л=127м со спојни елементи и Ф3/4 36м 78.352,00 

- ул.Кирил и Методиј санација со спојни елементи 32.657,00 

- Колерски гробишта санација со спојни елементи 12.148,00 

- ул.Маршал Тито приклучок на фонтана 5.542,00 

- Приклучок на фонтана (ветеринарна станица) 4.723,00 

- с.Тркање санација со спојни елементи 12.417,00 

- ул.Коста Рацин санација со спојни елементи 17.062,00 

- ул.14 Бригада Ф63 Л=463м, Ф32 Л=20м и Ф25 Л=158м 194.495,00 



 

 

- приклучок на фонтана (Амазон) 3.199,00 

- приклучок на фонтана (Прокарка) 5.485,00 

- приклучок на фонтана (Стари парк) 1.185,00 

- ул.крум Вранински санација со спојни елементи 4.551,00 

- приклучок на фонтани (Атомски згради и Кузе) 1.200,00 

- ул.Ѓорче Петров  1.352,00 

- ул.Плачковица Ф90 Л=265м и Ф25 Л=496м 386.671,00 

- прокарка за наводнување (водомер) 3.199,00 

- Прокарка уграден вентил 5.860,00 

- с.Вранинци спојни елементи 3.349,00 

- с.Тркање вградување на водомер 3.199,00 

- Градски пазар-јавна потрошувачка 1.202,00 

- планински села црево Ф20 Л=1000м 16.160,00 

- ул.Стамен Манов санација со спојни елементи 4.169,00 

- ул.Христијан Карпош с.Оризари Ф32 Л=40м 8.525,00 

- с.Долни Подлог (капак за вентил) 347,00 

- Ковд центар (болница) Ф63 Л=30м со спојни елементи 102.806,00 

- ул.Скопска (Алекс згради) Ф90 Л=150м 94.917,00 

 

 

                                                                                                Вкупно:   1.658.555,00 

                                                                                                    ДДВ 18%:           298.540,00 

                                                                                                  Вкупно:              1.957.095,00 ден. 
 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

За реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2020 

год. 

 

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

патишта и улици за 2020 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, зимско одржување на општински патишта и улици и други активности. 

Во текот на 2020 година реализирани се следните активности: 

 

 1.  Зимско одржување на општински патишта и улици                       

 

  - набавка на ладна асфалтна маса  ------------------------------------------         441.000 

  - набавка на сепариран песок „2“-ризла  ----------------------------------           10.200 

  - чистење на риголи                             --------------------------------------            15.750 

  - допуна на банкини со дробеник – пат према Јастребник    ----------         291.000 

  - машинско расчистување на одрони  -------------------------------------          174.000 



 

 

  - работна рака за крпење на ударни дупки со  

    ладна асфалтна маса  --------------------------------------------------------            84.000 

                                                                                               Вкупно:              1.015.950 

                                                                                               ДДВ 18%:             182.871 

                                                                                                Вкупно:             1.198.821 

 

 

 

2. Изградба и реконструкција на улици со ддв: 

 

2.1  Изработка на проекти                                                                              181.525  

 

2.2 Ревизија на проекти                                                                                     56.589                             

 

2.3 Надзор над изведба на објекти                                                                 315.867 

 

2.4 Асфалтирање на улици                                                            

 

  - ул.„Васил Главинов“  (л=160м. , ш=4м.)--------------------------                    671.883 

  - ул.„9ти Мај“  (л=210м. , ш=4м.)--------------------------                               1.303.570 

  - ул.„565“ крак 1 (л=105м. , ш=6м) --------------------                                    2.263.519 

 

 

- ул.„7ми Септемви“ (л=210м., ш=4м.)                       --------------------        1.372.613 

- ул.„Искра“ исток крак 2 (л=110м., ш=4м.)                  --------------------        578.768 

- ул.„Карпошево востание“ (л=270м., ш=8м.)             --------------------       2.211.497 

- дел од ул.„Крум Вранински“ (л=130м., ш=6м.)        --------------------       1.616.284 

 

 

 

 

- реконструкција на ул.„4та Македонска бригада“ (л=260м, ш=6м) ------  1.440.261 

- реконструкција на ул.„Маршал Тито“ крак 1 (л=70м, ш=5м)        --------   272.285 

- реконструкција на ул.„Маршал Тито“ крак 2 (л=130м, ш=4м)      --------   389.358 

- реконструкција на ул.„Илинденска“ (л=250м, ш=4,5м)                  --------   979.440 

- реконструкција на ул.„Плачковица “ (л=190м, ш=6м)                    --------   991.414 

- реконструкција на ул.„Коста Рацин “ (л=210м, ш=5,5м)              --------   1.089.283 

- реконструкција на ул.„9ти Мај“ (л=320м, ш=7м)                          --------   1.578.160 

 

-реконструкција на два крака од ул.„Стамен Манов“  

(крак 1 л=155м, ш=3,5м; крак 2 л=100м, ш=4,5м)                              --------   384.334                                                                                      

 

 

  - ул.„Михајло Арсов“ с. Прибачево (л=264м., ш=4м)          -------------         1.624.352 

  - ул.„Тоде Паунов“ с. Долни Подлог (л=220м.  Ш=3м)        -------------        1.058.872 

  - ул.„Ангел Донев“ с.Оризари со тротоари (л=175м., ш=6м)     --------        2.351.066 

  - ул.„Маршал Тито“ крак 4 с. Мојанци (л=196м.  Ш=3,6м)        ---------          839.133 

  - ул.„Ангел Стојчев“ – с.Тркање (л=145м., ш=3,5м.)      --------------------        883.410 



 

 

 

 

- дел од ул.„Скопска“ – м.в. Прокарка (л=160м., ш=7м.)       ------------------  3.685.963 

- ул.„560“ во Лесна индустрија (л=150м., ш=8м.)                  ------------------  1.069.040 

- ул.„Стефка Тасева“  (л=155м., ш=6м.)                                  ------------------  2.075.575 

- ул.„Скоевска“  (л=173м., ш=6м.)                                           ------------------  2.347.186 

- ул.„555“ – м.в. Прокарка  (л=137м., ш=5,5м.)                       ----------------       821.682 

- дел од ул.„558“ (Петар Синадинов)  (л=57м., ш=7м.)         ------------------  3.177.924 

- крак 1 од ул.„АСНОМ“ с. Оризари (л=203,5м., ш=5,5м.)    -----------------  2.100.886 

- крак 1 од ул.„Раде Кратовче“ с. Оризари  (л=234м., ш=3м.)    --------------  1.109.386 

- крак 2 од ул.„Раде Кратовче“ с. Оризари  (л=205м., ш=3м.)       ------------    759.688 

- дел од ул.„Борис Ефтимов“ с. Тркање (л=554м., ш=5м.)    ------------------  3.604.449 

- крак 1 од ул.„Маршал Тито“ с. Мојанци (л=150м.  Ш=3м)         ---------        765.827 

                                                                                             Вкупно:                  45.417.108 

 

2.5. Изградба на општински патишта 
 

- Изградба на  локален пат  м.в. Крушка - м.в. Ајдар  (л=762м., ш=3,5м)  12.927.016 

- ул.„Енгелсова“ прв дел (л=473м, ш=6м)                                     ------------    6.889.050 

 

-рехабилитација на локален пат железничка пруга Кочани - Штип  

  с. Горни Подлог – с. Мојанци   (л=3092м)  без ддв            ------------------  14.892.842 

                                                                                             Вкупно:                   34.708.908 

                                                                                                                                                                             

 

2.6. Пробивање, тампонирање и поставување  

      на улични рабници на улици во Кочани:               6.575.223    
-ул. Смилевски конгрес 

-ул.Карпошово востание 

-ул. Крум Вранински 

-ул. 9ти Мај 

-ул. 14та бригада 

-ул. 4та Македонска бригада 

-ул. Енгелсова - Оризари 

-ул. 565 

-ул. 7ми Септември  

 

-ул. Вера Которка 

-Пристапна улица меѓу ул. Маршал Тито и крак 1 

-ул. Ленинова 

-м.в Керамидница 

С. Горни Подлог 

-улица помеѓу пошта и зграда 

-кај железничка 

-кај фотоволтаици 

-ромско маало 

 

   



 

 

 3. Тековно и инвестиционо одржување на општински патишта и улици со ддв 

 

 3.1. Обележување на хоризонтална сигнализација 

      на улици во градот  со ддв:                                                                       414.568 

 

 3.2. Крпење на прекопи и оштетени                                                               

        асфалтни површини со топла асфалтна маса:                                     2.129.242 

-индустриски дел до Национал 

-ул.Бел камен 

-ул. Ѓ. Петров 

-ул. Пиринска 

- ул. Трета Мак. Бригада 

- ул. Роза Петрова 

- ул. Први мај 

- над мостот кај канал 

- ул. Крушевска 

- Тркање (накај црквата св. Ѓорги) 

- Жито Ориз ул. Даме Груев 

- Дупли мост 

- пред Чатал Стришани 

- решетка Страшо Ербапче 

- ул. Сремска 

- ул. Стефка Тасева 

- ул. Ристо Симеонов 

- ул. Скопска 

- ул. Павлина Велјанова 

- Сиви дом 

-ул. Бел камен крак 

- ул. 11ти Октомври 

- спој Страшо Ербапче – Р. Петрова 

- ул. Февруарски поход 

- ул. 50та Мак. Дивизија 

- Атомски згради 

- анекс кај улица АСНОМ 

- Ромско маало 

- ул. Димитар Влахов 

- ул. Тодосија Паунов 

- ул. Боро Ловџија 

- ул. Маршал Тито триаголник 

- ул. Маршал Тито (шопинг центар) 

- ул. Маршал Тито (карши ГТЦ 

- ул. Кеј на револуција 

- АСНОМ 

-ул. Стево Тодосиевски 

-ул. Глигор Апостолов Гочо 

- раскрсница кај дупли мост 

- Усова Чешма  

- ул. Македонска 



 

 

- решетка кај булевар 

- влез во Кочани после бензинските 

 

 3.3. Машинско пробивање, прочистување и порамнување  на                            

        земјани патишта во ридско планинскиот дел                                      1.592.410 

-  од брана Градче до манастир св.Илија Јастребник 

- од школо Јастребник до аеродром Пониква 

- од споменик кај Главовица до школо во Главовица 

- од асфалтен пат на Пресека до маало Врвинци 

- од Русев гроб до маало Јовевци 

- од Соколовски преслап до маала Соколовци 

- од долен мост на Бела Река до манастир св. Симјон 

- од долен мост на Бела Река од мала Богородица село Небојани до пат на Лесково брдо 

- од м.в. Пустак до Ново Село 

- од Преслап Ново Село до главен пат на Костин Дол 

- од асфалтен пат до манастир св. Илија 

- од горен мост на Бела Река до Свинин дол 

- од Свинин дол до споменик во село Главовица 

- од маало Анџии до риновец (маало Калинци) 

- од Гаќушки преслап до маала Кара Стојанови 

- од асфалтен пат за Преслап до манастир св.Богородица до Вранинско маало 

- од Рамно брдо до манастир св. Спас 

- од Кочанска Река до Борово брдо до лопен 

- во село Рамно брдо  

- од Кочанска Река до село Лисо брдо 

- од Крушка до маало Мишино, Лесково брдо 

- од Крушка маало Мишино м.в. Езеро, Стришко, Лесково брдо 

- од викендица Лаки до м.в. Градче кај викендици 
 

  


