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Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 

на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 12.04. 2018 година, 
донесе : 

 

 

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ДОМУВАЊЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И  КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА – ЛАП 2018 – 2020 

 

 I 

Вовед 
 

Во согласност со потребата од усогласување на националните и локалните политики 
насочени кон ромската заедница, Општина Кочани пристапи кон изработка и усвојување на 
Локален акциски план за домување, урбанистичко планирање и комунална инфраструктура. 

Со овој документ се уредуваат заложбите на Општина Кочани, насочени кон 
подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани Роми од областа на домувањето, 
комуналната инфраструктура и урбанистичкото планирање. Притоа значаен фактор  
претставува масовното учество и поддршка на заедницата во овој процес, заради ефикасно 
усогласување на предложените мерки на овој ЛАП согласно реалните потреби на заедницата.  

 
За постигнување на оваа цел, Општина Кочани ги вклучува сите препораки, предлози и 

идеи од заедницата, но исто така ги исклучува сите индивидуални потреби на поединци или 
иницијативи кои не се во корист на заедницата.  

 
Стратешки цели на овој ЛАП се: 
  

- Воспоставување механизми за усогласување на националните и локалните 
институционални политики, за поголема соработка и доверба помеѓу надлежните 
институции и заедницата и поефикасно промовирање на проблемите, потребите и 
приоритетите на заедницата, во насока на подобрување и унапредување на состојбата 
во делот на надлежностите на овој ЛАП. 
 

- Да се овозможи институционализација на приоритетите, проблемите и потребите на 
граѓаните од ромската заедница во рамки на генералните политики и програми на 
локално ниво, како одговор на севкупното досегашно ад-хок дејствување во 
заедницата. 

 
- Придонес кон подобрување и создавање услови за квалитетен живот и здрава околина 

за сите граѓаните кои живеат на територијата на Ромското Маало во Кочани, 
вклучувајќи: квалитетно домување, ефикасна пристапност и поврзување на Ромското 
Маало со другите делови од општината. 
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Специфични цели и задачи на овој ЛАП се: 
 

- Да ги дефинира реалните проблеми и потреби на ромската заедница во Општината, 
оценети како висок приоритет во делот на урбанистичкото планирање и вклопување 
на Ромското Маало во ДУП на Општина Кочани, како и пристапување кон реализација 
за донесување на ДУП за Градска четврт 5 до крајот на 2018 година. 

 
- Да ги дефинира реалните проблеми и потреби на ромската заедница во Општината, 

оценети како висок приоритет во делот на домувањето на мин. 24 семејства од висок 
социјален ризик кои живеат во објектот Стара касарна и во бараката на улицата 
„Стамен Манов“, како и пристапување кон изградба на станбени единици за 
колективно или индивидуално домување, кон крајот на 2019 година.  
 

- Да ги дефинира реалните проблеми и потреби на ромската заедница во Општината, 
оценети како висок приоритет во делот на комуналната инфраструктура (изградба на 
улици, пристапни патишта, потпорни ѕидови, канализациски системи, системи за 
водоснабдување, како и континуирано одржување на здравата животна средина во 
Ромското Маало), како и пристапување кон реализација со конкретни мерки за  
континуирано надминување на воочената состојба за периодот 2018 – 2020.  

 
Програмски активности 
 

Овој ЛАП ги опфаќа следниве програми : 
1. Програма за урбанистичко планирање (изработка и усвојување на ДУП за Градска четврт 
5);  
2. Програма за домување на Роми во Општина Кочани; 
3. Програма за комунална инфрструктура во ромската заедница во Општина Кочани. 
 
Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница ги опфаќа следниве 
мерки и активности: 

 
Мерка 1: Изработка, усвојување и примена на ДУП на територијата во општина Кочани која 
ги покрива Градската четврт бр. 5, каде поголем дел од територијата на опфат е дел од 
Ромското Маало во Кочани, заклучно до крајот на 2019 година.   

 
Програмата за домување на Роми опфаќа конкретни проектни дејствија насочени кон 
подобрување на домувањето на семејствата во социјален ризик, и тоа: 
Мерка 1: Изградба на колективни згради (за 24 семејства) или индивидуални живеалишта 
(24 единични и еднообразни објекти во низa) наменети за социјално домување на загрозени 
семејства.  Се истакнува проблемот на семејствата од објектот Стара касарна и од бараката на 
улицата „Стамен Манов“ бр. 30 во Кочани, до крајот на 2020 година, на посебно утврдена 
локација согласно ДУП и согласно стратешките интереси на Општината и на заедницата.  
Мерка 2: Ревидирање (проширување на програма за поддршка на домувањето на семејствата 
во социјален ризик – конкретни мерки за финансиска или материјална помош за санација и 
реновирање на дотраени и оштетени живеалишта од природни и елементарни непогоди до 
јуни 2018 г., а примената на оваа програма ке започне делумно од септември 2018 г. согласно 
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со ребалансот на Буџетот на Општината, а целосно од 2019 година во континуитет до крајот 
на 2020 година.  
Мерка 3: Изработка на план и методологија за забрзување на процесот на легализација на 
дивоизградените објекти на Ромите, посебно во делот на Градската четврт 5, пред сè поради 
заокружување на процесот на нелегално градење или доградување до крајот на 2018 година. 
(оваа програма како задача ќе се довери на ромските невладини организации, кои во 
соработка со надлежните служби на Општината и приватните агенции за катастар ќе 
обезбедат: 

3.1. точни и релеватни информации за состојбата на процесот на легализација на 
објектите во ромската заедница, вклучувајќки извештај со конкретни бројки; 

3.2. помош и поддршка на определен број семејства во делот на надминување на 
проблемите кои го попречуваат процесот на легализација (оставинска постапка, социо- 
економски проблеми, струча поддршка и упатување); 

3.3. организирање настани за информирање и едукација на граѓаните од ромската 
заедница во насока на затворање на кругот на „диво градење“, како и презентација на 
можностите и поволностите за легална градба и доградба на семејствата во социјален ризик 
во делот на Градска четврт 5. 

 
Програмата за комунална инфраструктура во ромската заедница опфаќа конкретни 
проектни дејствија насочени кон подобрување на квалитетот на животот во заедницата 
во делот на комуналната инфраструктура и здравата животна средина, и тоа: 
 
Мерка 1: Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока 
на улицата „Митко Беќарски“) во Кочани, до крајот на 2018 година. 
Мерка 2: Асфалтирање на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата 
„Митко Беќарски“) во Кочани, до крајот на 2018 година (евентуално мај 2019 г.). 
Мерка 3: Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 1 исток, во должина 
од 40 м и асфалтирање (бетонирање) на улицата по должина на целиот крак, до крајот на 
2019 година. 
Мерка 4:  Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 2 исток, во 
должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) на улицата по должина на целиот крак, до 
крајот на 2020 година. 
Мерка 5: Пробивање на новоформирана улица во согласност со ДУП во месноста Колерски 
гробишта, во насока на месноста Полатски пат – поради пристапност и поврзување на голем 
дел од заедницата на патната инфраструктура, до крајот на 2019 година. (евентуално – мај 
2020 г.)  
Мерка 6: Изградба и санација на канализација (систем за одвод на фекални води) во месноста 
Колерски гробишта – санација на главна колекторска линија и изградба на 2 нови крака во 
должина од 200 м, до крајот на 2019 година.  
Мерка 7. Изградба и санација на игралишта и рекреативни центри во ромската заедница, 
навремено и квалитетно оддржување на здравата животна средина, континуирано од април 
2018 до крајот на 2020 година, во соработка со ромските невладини организации. 
Мерка 8.  Континуирано чистење, одржување на животната средина во заедницата, во 
континуитет во периодот од 2018 – 2020 година. 
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1. Програма за урбанистичко планирање 
Надлежен орган : Општина Кочани 
Други надлежни институции: Министерство за транспорт и врски на РМ, министер без ресор во Владата на РМ – национален координатор за 
стратегијата на Роми во РМ. 
 

Активности Подактивности Надлежни институции Временска рамка  
(се наведува крајниот рок 
за исполнување на секоја 
подактивност) 

Индикатор за успех 

Изработка и усвојување 
на ДУП за Градска четврт 
5 во Општина Кочани 
(81,32 ха) 

 

Обезбедување геодетски 
подлоги 
 

Општина Кочани 15 јуни 2018 Обезбедени сите неопходни 
геодетски планови за целата 
територија на опфат. 

Изработка на предлог-план 
 

Општина Кочани – Избрана фирма на 
тендер, лиценцирана за изработка на 
ДУП-ови. 

март 2019 
 

Добиен предлог-план во 
Општина Кочани 

Анкета/јавна дебата Општина Кочани 
Ромски невладини организации 
Локални медиуми 

април 2019 Број на информирани граѓани 
Број на пополнети анкети 
Реализан настан за јавна дебата  

Изработка на конечен предлог и 
добивање согласност за план од 
Министерството за транспорт и 
врски 
 

Општина Кочани 
Мин. без ресор  
Мин. за транспорт и врски 
Избраната компанија 

септември 2019 Добиена согласност од Мин. за 
транспорт и врски 

Донесување – усвојување од 
Советот на Општина Кочани 

Општина Кочани ноември 2019 Усвоен ДУП за Градска четврт 5. 

    

 
 
 
2. Програма за домување на Роми  
 
Надлежен орган: Општина Кочани 
Министер без ресор – национален координатор за стратегијата на Ромите во РМ 
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Мерка 1: Изградба на колективни згради (за 24 семејства) или индивидуални живеалишта (24 единични и еднообразни објекти во 
низa) наменети за социјално домување на загрозени семејства.  
Активности Подактивности Надлежни 

институции 
Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја под-активност) 

Индикатор за успех 

Изградба на колективни 
згради (за 24 семејства) 
наменети за социјално 
домување на загрозени 
семејства. 

Целосна анализа за состојбата на терен и 
подготовка на извештај 

Општина Кочани април 2018 Изработен детален извештај со целосни 
информации за состојбата на терен. 

Изработка на проектна документација и 
добивање дозвола за градба за 
избраниот проект согласно потребите 
на граѓаните и расположливите ресурси. 
 

Општина Кочани 30 јуни 2018 -Изработена проектна документација – 
усогласена согласно релевантните 
индикатори од терен – буџетските можности 
и локациските услови 
- Презентирана проектната документација 
пред локални медиуми. 

Активности за затворање на 
финасиската конструкција – донаторски 
активности – соработка со министерот 
без ресор – Министерството за 
транспорт и врски. 

Општина Кочани 
 Мин. без ресор  
 

октомври – 
декември 2018 

- Изработен - усогласен план за дејствување. 
- Извештај од остварени контакти со 
донатори, министерствата и граѓаните. 
- Обезбеден буџет за отпочнување на 
градежни работи 

Индивидуални живеалишта 
(24 единични и 
еднообразни објекти во 
низa) наменети за социјално 
домување на загрозени 
семејства. 

Избор на најповолни понуди согласно 
проектните активности на терен 

Општина Кочани 
 

февруари - мај 2019 Реализирана јавна набавка и избрани се 
фирмите со најниска понудена цена. 

Пристапување кон изградба 
 

Избрани фирми 
Општина Кочани 
 

мај 2019 – 
септември 2020 

- Број на изградени живеалишта 
- Број на дислоцирани (вдомени) семејства 
од објектите во ризик 

 
 
Мерка 2. Изработка, усвојување и примена на програма за помош и поддршка на домувањето на семејства во социјален ризик. 
Временски период на реализација (април 2018 – континуирано до крајот на 2020 г.) 
 

Активности Подактивности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Изработка (ревидирање) 
усвојување и примена на 

Изработка (ревизија) на  нацрт-
програма и презентирање на целите и 

Општина Кочани 30 јуни 2018 Изработен план, програма и предлог-
буџетска линија за 3 години, до крајот на 
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програма за помош и 
поддршка на 
домувањето на семејства 
во социјален ризик. 

содржината на програмата – предлог 
буџетска линија 
 

2020 година. (2018 година во зависност од 
можностите со ребаланс на Буџетот). 

Експертиза на програмата на колегиум и 
усогласување на потребите на целната 
група и можностите на Општина Кочани 
 

Општина Кочани   15 јули 2018 Конечна програма – усогласена буџетска 
линија за поддршка на оваа програма за 3 
години. 

Ревидирање и внесување на 
забелешките од колегиум и изработка 
на конечна програма и предлог буџетска 
линија 

Општина Кочани 
 

Крај на јули 2018 Број на информирани граѓани 
Број на пополнети анкети 
Реализан настан за јавна дебата  

Формирање комисија од страна на 
Градоначалникот на Општината и 
примена на оваа програма како 
поддршка на домувањето на социјално 
загрозените лица. 
 

Општина Кочани 
 

септември 2018 – 
декември 2020 

- Определена буџетска линија за оваа 
програма за 2019/2020 година 
- Изработен правилник за доделување на ова 
помош и поддршка до семејствата 
- Формирана комисија од членови на 
општинската адмистрација 

 
 
 
 
Мерка 3. Изработка на План и методологија за убрзување на процесот на легализација. 
 
Активности Под-активности Надлежни 

институции 
Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Изработка на 
План и методологија 
за убрзување на 
процесот на 
легализација. 

Дефинирање на задачи (информации) кои 
што општината треба да ги добие од терен, 
преку ангажман на надворешни субјекти,  
поради евиденција на севкупниот процес за 
легализација на индивидуалните 
живеалишта на роми и затворање на кругот 
на диво градење. 
 

Општина Кочани 30 јуни 2018 Изработен план, програма и (ТОР за надворешен 
соработник – terms of reference) и предлог 
буџетска линија за оваа намена. 
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Повик до ромските НВО, а за изработка на 
определените здачи на терен со 
доставување на предлог програми и избор 
на надворешен соработник. 

Општина Кочани   15 јули 2018 Избрана/избрани локални НВО, кои ќе работат на 
ова проблематика со конкретна доставена 
програма согласно terms of reference. 

Теренски активности Општина Кочани 
Ромски НВО, 
Катастер на РМ, 
приватни 
геодетски куќи. 
 

септември - ноември 
2018 

-Изработен извештај за број на посетени 
семејства со % од вкупното население во делот на 
градска четврт 5. 
-Број на организирани средби со граѓаните од 
Ромската заедница и број на присутни лица на 
средбите. 

Презентација на добиените информации 
 

Општина Кочани 
Ромски НВО 
 

декември 2018 -Дефинирани сите пречки и недоследности во 
процесот на легализација и предлог-буџетска 
линија за надминување на  овие состојби за 
период од 2 години согласно овој ЛАП. 

 
 
 
Програмата за комунална инфраструктура и здрава животна средина  
во ромската заедница во Општина Кочани 
 
Надлежен орган : Општина Кочани 
Министер без ресор во Владата на РМ – национален координатор за стратегијата на Роми 
Министерство за транспорт и врски 

 
Мерка 1: Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата „Митко Беќарски“) во Кочани, до крајот на 
2018 година – (евентуално)мај 2019.  
 

Активности Подактивности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Изградба на потпорни 
ѕидови на улицата 
„Стамен Манов“ – 
висока зона 

Изработка на проектна документација Општина Кочани октомври 2018 Изработена проектна документација 

Вадење одобрение за градба за проект Општина Кочани декември 2018 Обезбедена дозвола за градба 



_ 

 

 
 

Распишување јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани февруари 2019 Избран изведувач 

Склучување договор со избраниот понудувач Општина Кочани  март 2019 Склучен договор со конкретни задачи и буџет 

Вовед во работа на избраниот понудувач од 
страна на надзорниот инженер и Комисија  

Општина Кочани април 2019 Определен тим за надзор на работата на 
изведувачот 

Изведба на дадената проект 
 

Избрана фирма мај - јули 2019 Завршени активности согласно проектот во 
определениот рок 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани 
 

септември 2019 Подготвен извештај, направено 
примопредавање  

 
Мерка 2: Асфалтирање на улицата „Стамен Манов“ – висока зона (во насока на улицата „Митко Беќарски“) во Општина Кочани, до крајот на 2019 
година.  
 

Активности Под-активности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Асфалтирање на 
улицата „Стамен 
Манов“ – висока зона 

Изработка на проектна документација Општина Кочани октомври 2019 Изработена проектна документација 

Вадење одобрение за градба Општина Кочани декември 2019 Обезбедена дозвола за градба 

Распишување јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани март 2020 Избран изведувач 

Склучување договор со избраниот понудувач Општина Кочани  април 2020 Склучен договор со конкретни задачи и буџет 

Вовед во работа на избраниот понудувач од 
страна на надзорниот инженер 

Општина Кочани април 2020 Определен тим за надзор на работата на 
изведувачот 

Изведба на дадената улица 
 

Избрана фирма мај – септември 
2020 

Завршени активности согласно проектот во 
определениот рок 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани 
 

ноември 2020 Подготвен извештај, направено 
примопредавање  

 
 
 



_ 

 

 
 

 
 
 
 
 
Мерка 3:  Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 1 исток, во должина од 40 м и асалтирање (бетонирање) по должината на 
целиот крак, до крајот на 2019 година. 
Активности Подактивности Надлежни 

институции 
Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Изградба на потпорни 
ѕидови на улицата 
„Стамен Манов“ – крак 
1 исток, во должина од 
40 м и асфалтирање 
(бетонирање) по 
должината на целиот 
крак, до крајот на 2019 
година. 
 

Изработка на проектна документација Општина Кочани декември 2018 Изработена проектна документација 

Вадење одобрение за градба Општина Кочани март 2019 Обезбедена дозвола за градба 

Распишување на јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани април 2019 Избран изведувач 

Склучување договор со избраниот 
понудувач 

Општина Кочани  
 

јуни 2019 Склучен договор со конкретни задачи и 
буџет 

Вовед во работа на избраниот понудувач од 
страна на надзорниот инженер 

Општина Кочани јуни 2019 Определен тим за надзор на работата на 
изведувачот 

Изведба на дадената улица 
 

Избрана фирма јуни – октомври 
2019 

Завршени активности согласно проектот 
во определениот рок 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани 
 

декември 2019 Подготвен извештај, направено 
примопредавање  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



_ 

 

 
 

Мерка 4:  Изградба на потпорни ѕидови на улицата „Стамен Манов“ – крак 2 исток, во должина од 40 м и асфалтирање (бетонирање) по должината 
на целиот крак, до крајот на 2020 година. 
Активности Подактивности Надлежни 

институции 
Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Изградба на потпорни 
ѕидови на улицата 
„Стамен Манов“ – крак 
1 исток, во должина од 
40 м и асфалтирање 
(бетонирање) по 
должината на целиот 
крак, до крајот на 2019 
година. 
 

Изработка на проектна документација Општина Кочани март 2019 Изработена проектна документација 

Вадење одобрение за градба Општина Кочани мај 2019 Обезбедена дозвола за градба 

Распишување јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани октомври 2019 Избран изведувач 

Склучување договор со избраниот 
понудувач 

Општина Кочани  
 

декември 2019 Склучен договор со конкретни задачи и 
буџет 

Вовед во работа на избраниот понудувач од 
страна на надзорниот инженер 

Општина Кочани јануари 2020 Определен тим за надзор на работата на 
изведувачот 

Изведба на дадената улица 
 

Избрана фирма март – мај 2020 Завршени активности согласно проектот 
во определениот рок 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани 
 

јуни 2020 Подготвен извештај, направено 
примопредавање  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерка 5: Пробивање на новоформирана улица во согласност со ДУП во месноста Колерски гробишта во насока на месноста Полатски пат – до крајот 
на 2018 година (евентуално мај 2019) 
 

Активности Под-активности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 

Индикатор за успех 



_ 

 

 
 

секоја под-активност) 

Пробивање на новоформирана  
улица во согласност со ДУП во 
месноста Колерски гробишта 
во насока на месноста 
Полатски пат 

Обезбедување нумерички податоци и 
урбанистичка подлога 

Општина Кочани јануари 2019 Изработени нумерички податоци и 
обезбедени подлоги за одбележување на 
улицата 

Распишување јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани февруари - март 
2019 

Избрана фирма која располага со тешка 
механизација 

Изведба на активностите на терен – 
пробивање на улиците со механизација 

Општина Кочани   април - јули 2019 Улицата е пробиена и проодна низ која може 
да помине товарно возило камион 

Завршен извештај од стручно лице Општина Кочани 
 

јули 2019 Извештај од стручно лице со детали од 
примопредавањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерка 6: Изградба и санација на канализација (систем за одвод на фекални води) 
Мерка 6.1. Изградба и санација на 2 крака во месноста Колерски гробишта – во должина од 2 х 200 м, до крајот на 2019 година 
 

Активности Подактивности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Изградба и санација 
на 2 крака во 

Изработка на проектна документација Општина Кочани 
КЈП Водовод 

октомври 2018 Изработена проектна документација 



_ 

 

 
 

месноста Колерски 
гробишта – во 
должина од 2 х 200 м  

Вадење одобрение за градба  Општина Кочани 
КЈП Водовод 

декември 2018 Обезбедена дозвола за градба 

Распишување јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани 
КЈП Водовод 

јануари – февруари 
2019 

Избран изведувач 

Склучување договор со избраниот понудувач Општина Кочани  март 2019 Склучен договор со конкретни задачи и буџет 

Вовед во работа на избраниот понудувач од 
страна на надзорниот инженер 

Општина Кочани 
КЈП Водовод 

април 2019 Определен тим за надзор на работата на 
изведувачот 

Изведба на дадениот проект 
 

Избрана фирма мај – септември 
2019 

Завршени се активностите согласно проектот 
во определениот рок 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани 
КЈП Водовод 

ноември 2019 Подготвен извештај, направено 
примопредавање  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерка 6.2  Санација на главна колекторска линија во месноста Колерски гробишта и Полатски пат до крајот на 2019 година 
 

Активности Подактивности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Санација на главна 
колекторска линија 
во месноста 
 Колерски гробишта и 
Полатски пат 

Изработка на проектна документација Општина Кочани 
КЈП Водовод 

март 2019 Изработена проекта документација 

Вадење одобрение за градба за дадената Општина Кочани 
КЈП Водовод 

мај 2019 Обезбедена дозвола за градба 

Распишување јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач 

Општина Кочани 
КЈП Водовод 

септември 2019 Избран изведувач 

Склучување договор со избраниот понудувач Општина Кочани  ноември 2019 Склучен договор со конкретни задачи и буџет 



_ 

 

 
 

Вовед во работа на избраниот понудувач од 
страна на надзорниот инженер 

Општина Кочани 
КЈП Водовод 

декември 2019 Определен тим за надзор на работата на 
изведувачот 

Изведба на дадениот проект 
 

Избрана фирма март – октомври 
2020 

Завршени се активностите согласно проектот 
во определениот рок 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани 
КЈП Водовод 

ноември 2020 Подготвен извештај, направено 
примопредавање 

 

 
 
 
 
 
 
 
Мерка 7. Изградба и санација на игралишта и рекреативни центри во ромската заедница, навремено и квалитетно оддржување на здравата животна 
средина, континуирано од април 2018 до крајот на 2020 година. 
  
Мерка 7.1. Санација на спортско игралиште со детски реквизити кај „АСНОМ“ 
Мерка 7.2. Санација на спортско игралиште во м.в. Колерски гробишта – Кочани 
 

Активности Подактивности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја подактивност) 

Индикатор за успех 

Санација на спортско 
игралиште со детски 
реквизити кај 
„АСНОМ“ 

Изработка на проектна документација 
(план за санација од стручните лица на 
Општината во соработка со младите) 

Општина Кочани јуни 2018 Изработена проектна докуметација според 
потребите на младите Роми 

- број на консултирани млади 
- предложен проект од младите 

Распишување на јавна набавка за избор на 
најповолен понудувач  
(ќе се оцени потребата од оваа 
подактивност) 

Општина Кочани септември 2018  

Санација на спортско 



_ 

 

 
 

игралиште во м. в. 
Колерски гробишта 
Кочани 
 

Склучување договор со избраниот 
понудувач 

Општина Кочани октомври 2018  

Изведба на планираните активности за 
санација на игралиштето по проект 
 

Општина Кочани октомври – ноември 
2018 

Игралиштето е завршено и пуштено во употреба 
во согласност со потребите на младите 

Завршен извештај од надзорен инженер Општина Кочани ноември 2018 Реновирани и функционални игралишта за 
младите Роми во насока на промоција на здрави 
животни стилови 
 

 
 
Мерка 8. Континуирано чистење, одржување и дислокација на диви отпади и депонии на сите делови во заедницата. 
 

Активности Под-активности Надлежни 
институции 

Временска рамка  
(се наведува крајниот 
рок за исполнување на 
секоја под-активност) 

Индикатор за успех 

Континуирано 
чистење, одржување и 
дислокација на диви 
отпади и депонии на 
сите делови во 
заедницата. 
 

Дефинирање на приориетни локации во 
заедницата кои се дел од програмата за 
чистење и уредување на градското зеленило 
на КЈП Водовод: 

- чистење со механизација и редовно 
оддржување; 

- - дислокација на дивите одпади и 
депонии; 

- едукација на населението за чиста и 
здрава животна средина; 

- поставување на контејнери и нивно 
редовно празнење; 

- оградување и пошумување на 
таквите локации. 

 

-Општина Кочани 
-КЈП Водовод  
-Ромски НВО 

април - јуни 2018 
Во континуитет до 
2020 година 

-Исчистена е локацијата кај Колерски 
гробишта  
-Дислоцирани се сите диви отпади на 
приватни лица и диви депонии 
-Број на едуцирани граѓани за заштита и 
оддржување на животната средина 
- Зголемен бројот на младите кои ја посетуваат 
оваа локација 
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БУЏЕТ  
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛАП ЗА ДОМУВАЊЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 

ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА ПЕРИОД 2018 – 2020 
 

 Вкупно Извори на финасирање 
 
Општина Кочани 
 

Мин. Без ресор – Национален 
Координатор за стратегијата 
на Роми во Влада на РМ 
 

Домашни и 
меѓународни 
донатори 
 

Програма за 
Урбанистичко планирање 

2.400,000,00 400,000,00 2.000.000,00 0,00 

Програма за домување на 
семејства во социјален 
ризик 

25.800.000,00 5.300.000,00 20.500.000,00  

Програма за Комунална 
инфраструктура 

16.100.000,00 3.100.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 

Вкупно 41.600.000,00 
 

11.100.000,00 30.500.000,00  
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Програма за Урбанистичко планирање на Ромската заедница  

во периодот 2018 – 2020 
 

 Вкупно Извори на финасирање 
 
Општина Кочани 
 

Мин. Без ресор – Национален 
Координатор за стратегијата на роми 
во Влада на РМ 
 

Домашни и меѓународни 
донатори 
 

Мерка 1 2.400.000,00 2018 год. 2019 год. 2020 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 

         

Вкупно  200.000,00 200.000,00 / 1.000.000,00 1.000.000,00 / 0,00 0,00 / 
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Програма за домување на семејства во социјален ризик од Општина Кочани  
во периодот 2018 – 2020 

 

 Вкупно Извори на финасирање 
 
Општина Кочани 
 

Мин. Без ресор – Национален 
Координатор за стратегијата на роми во 
Влада на РМ 
 

Домашни и меѓународни 
донатори 
 

  2018 год. 2019 год. 2020 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 2018 
год. 

2019 
год. 

2020 
год. 

Мерка 1 24.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00    

Мерка 2 1.100.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 / / /    

Мерка 3 200.000,00 200.000,00 / /       

Вкупно 25.800.000,00 2.800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Програма за комунална инфраструктура и здрава животна средина на семејства во социјален ризик  

од Општина Кочани во периодот 2018 – 2020 
 

 Вкупно Извори на финасирање 
 



_ 

 

 
 

Општина Кочани 
 

Мин. Без ресор – Национален 
Координатор за стратегијата на роми 
во Влада на РМ 
 

Домашни и меѓународни 
донатори 
 

  2018 год. 2019 год. 2020 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 2018 
год. 

2019 год. 2020 год. 

Мерка 1 2.300.000,00 300.000,00 / / 2.000.000,00      

Мерка 2 1.200.000,00 200.000,00 / / 1.000.000,00      

Мерка 3 1.300.000,00 / 300.000,00 /  500.000,00 500.000,00    

Мерка 4 1.400.000,00 / 100.000,00 300.000,00  500.000,00 500.000,00    

Мерка 5 1.400.000,00  100.000,00 300.000,00 / / /  500.000,00 500.000,00 

Мерка 6 5.800.000,00 / 300.000,00 500.000,00 / 2.000.000,00 1.000,000,00  1.000.000,
00 

1.000.000,0
0 

Мерка 6.1   300.000,00 500.000,00  1000.000,00 500.000,00  600.000,00 500.000,00 

Мерка 6.2   / / / 1000.000,00 500.000,00  500.000,00 500.000,00 

Мерка 7 1.400.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 / / /  500.000,00 500.000,00 

Мерка 8 1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 / / / 500.000,0
0 

 500.000,00 

Вкупно 16.100.000,00 700.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 500.000,
00 

2.000.000,
00 

2.500.000,0
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_ 

 

 
 

 
II 

 
Локалниот акциски план за домување, урбанизам и комунална инфраструктура во 

општина Кочани 2018 – 2020 година, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на Општина Кочани“. 
 
 

 
 
Бр.09-939/1                                                                                                          Претседател 
12.04.2018 година                                                                         на Советот на Општина Кочани. 
К о ч а н и                                                                                                                Томе Солевски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_ 
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