
  

     Врз основа на член 36,став 1,точка 15 од Законот за локална самоуправа(,,Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/2002),Советот на Општина Кочани на седницата 

одржана на 13.11.2020 година, донесе 

 

 

 

  ПРОГРАМА 

за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик  

 

I 

  Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во 

општина Кочани за 2021 година е изработена врз основа на барањата и потребите на 

граѓаните и на реалните финансиски средства  добиени  од Владата на Република Северна 

Македонија преку  имплементација на Декадата и Стратегијата за Ромите, како и  од 

Буџетот на општина Кочани ( со одлука на Советот на општиа Кочани). 

 

   1. Планирани извори на средства за финансирање на активности           

       за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик 

 

1.1. Средства од  Владата на РСМ ------------------------------------------  16.000.000 

1.2. Сопствени средства на општина Кочани -----------------------------   7.000.000 
                                                                                                    Вкупно:  23.000.000 

 

    2. Активности  

 

 2.1. Реазлизација на проектот за изградба на објекти за домување на лица од социјален 

ризик 

 

Проектот за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик се 

однесува на објекти за дислокација на дивонаселените лица во старата касарна. Во овој 

објект живеат околу 28 семејства, односно околу 80 лица со најразлична возрасна 

структура: има деца  од сите возрасти, млади брачни парови со бебиња, како и возрасни и 

стари лица, значи од сите старостни граници, со што постои можност од конфликни 

ситуации помеѓу самите жители. Семејствата кои живеат во оваа зграда се 100% социјално 

загрозени лица, во повеке семејства има по еден или двајца инвалиди, најголем дел од нив 

се неписмени,  а само околу 50 % од децата посетуваат настава, бидејки нивните родители 

неможат да ги дозволат најосновните потреби за своите деца. Условите за живеење се 

целосно импровизирани, во субстандартни услови, без вода, канализација  и електрична 

енергија. Покрај оваа, овој објект е изложен на сериозни ризици од распаѓање или 

опожарување со оглед на дотраеноста на објектот и дотраеноста на електричната мрежа, 

поради која многу често настануваат помали пожари во објектот и околината. Во 

внатрешноста на објектот видливи се поголеми нарушувања на статиката на објектот, 

посебно во делот на кровната конструкција, која е целосно дотраена и во секое време 

постои можност истиот да се распадне и да предизвика штети од поголеми размери, 

вклучувајки и човечки жртви 

Согласно изработените технички проекти  се предвидува изградба на 7 објекти во 

градот Кочани, вон централното градско подрачје, во м.в. Трајаново трло.  Секој од 

објектите е развиен на ниво приземје и се состои од четири еднакви станбени единици. 

Објектот е со правилна геометриска форма на правоаголник и со максималните димензии 

на објектот од 19,20 м подолжно и 7,20 м попречно. Секоја од станбените единици е со 

посебен влез од источната страна и се состои од дневна соба со чајна кујна и трпезарија, 



спална соба и бања. Станбените единици се планирани за згрижување на социјално-

загрозени лица. Објектот е покриен со благ двоводен кров, со калкански ѕидови на јужната 

и северната страна, покриен со пластифициран сендвич лим. Корисната површина на 

објектот  на приземје е 118,68 м². 

Со реализацијата на овој проект ќе се создадат пристојни услови за живење на 

лицата од социјален ризик кои живееат во старата касарна. 

 

 

Реализацијата и динамиката на спроведување на Програмата ќе биде  согласно  

договорот со изведувачот на градежните работи. Врз основа на напред кажаното и во 

зависност од приливот на финансиски средства можни се измени и дополнувања на 

активностите предвидени во Програмата.    

               

II 

 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на  објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Кочани“. 

 

 

Бр.09- 2420/1                                                             Претседател 

13.11 .2020 година                                  на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                               Томе Солевски 

 

 


