
Граѓански буџет
на Општина Кочани 

2021 година



Приходи

Буџет

755.443.000 денари

- Данок на доход од добивка 

и од капитални добивки

- Даноци на имот

- Даноци од специфични 

услуги

- Такси на користење или 

дозволи за вршење дејност

- Глоби, судски и 

административни такси

- Такси и надоместоци

- Други неданочни 

приходи

- Трансфери од други 

нивоа на власт

- Донации од странство

- Тековни донации

- Продажба на градежно 

земјиште и нематеријални 

вложувања

- Други домашни задолжувања



Расходи

Родова 

еднаквост

308.000

денари

Градоначалник

2.906.000

денари

Култура

4.000.000

денари

Унапредување 

на здравствена 

заштита

4.060.000

денари

Спорт и 

рекреација

4.500.000

денари

Совет на 

општината

6.470.000

денари

Заштита на 

животна средина 

и природа

6.845.000

денари

Локален 

економски развој

8.642.000

денари

Противпожарна 

заштита

11.045.000

денари

Библиотекарство

17.626.000

денари

Детски градинки

57.014.000

денари

Општинска 

администрација

62.196.000

денари

Урбано планирање 

и уредување на 

градежно земјиште

96.209.000

денари

Комунални дејности

141.669.000

денари

Образование

317.007.000

денари



Родова еднаквост Култура

Поддршка на жени и

мажи во социјален ризик 

38,96%

Поддршка на НВО

22,77%

Еднакви 

можности во 

услови на 

здравствена криза 

19,48%

Други мерки

9,74%

6,49%

Родова песрспектива во

локалната средина

2,60%

Превентивно откривање болести

(лабараториски прегледи)

308.000 денари 4.000.000 денари

Авторски договори 

(музички изведувачи, 

музички автори, 

модератори и др.)

50,13%

Договорни услуги 

(хуманитарни концерти, 

литературни и авторски 

дела и др.)

26,00 %

Поддршка на НВО

17,13%

Тековни 

расходи

6,00%

Плати

7,75%



Совет на Општина Кочани Градоначалник

6.470.000 денари 2.906.000 денари

Плати и надоместоци

65,00%

Тековна и 

постојана 

резерва

7,00 %

Програма за

комуникација

23,18%

Тековни 

расходи

3,56%

Награди (Спортист на годината,

Најдобар земјоделец и др.)

1.08%

Плати и надоместоци

44,56% Тековни 

расходи

12,25%

Тековна и постојана 

резерва

1,72%

Стипендии

41,47%



Администрација

62.196.000 денари

Плати и надоместоци

65,74%

Отплата на главнина 

(кредит)

16,84%

Тековни расходи

9,14%

Други

тековни 

расходи

2,89%

Привремени

вработувања 

2,33%

2,31%
Договорни услуги (правни и консултантски услуги,

Копирање, печатење и др.)

0,56% Субвенции и трансфери

0,18%Каматни плакања



Комунални дејности

Одржување, изградба и реконструкција на локални патишта

0,37% Јавен локален превоз

Јавна чистота
Паркови и зеленило

Другу комунални дејности

Јавно осветлување

0,56% Изградба на сообраќајна сигнализација

0,75% Набавка на

Подземни контејнери

1,99% Одржување и изградба на системи за снабдување со вода

73,57%

2,77%
2,41%

4,74%

0,37% Набавка на урбана опрема

7,60%

4,86%

Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води



Противпожарна заштита Унапредување на здравствена заштита

11.045.000 денари 4.060.000 денари

3,62%

Плати и надоместоци

83,66%

Тековни расходи

12,18%

0,54%

Набавка на опрема

Тековно

одржување

Тековни расходи

0,74%

3,37% 16,01%

21,85%

2,96%

Општинско 

корисна работа, 

Подвижност

18,72%

Помош на социјално 

загрозени (храна, 

лекови, училишен 

прибор и др.)

36,35%

Персонален данок
Подобрување на условите

за живеење на социјално 

загрозени.

Трансфери до НВО

Заловување и згрижување 

на кучиња скитници,

прскање против комарц

и и др.



Библиотекарство Детски Градинки

12.789.000 денари 57.014.000 денари

62,26%

10,28%

10,38%

5,86%

7,49%

2,02% 1,70%

Тековни расходи

Плати и надоместоци

Набавка на опрема и машини

Привремени вработувања

Еразмус+ проекти

Реконструкција на кров

Објект „Бамби“

Набавка на матерјали 

и ситен инвентар

50,06%

7,16%

27,92%

10,63%
1,48%

2,74%

Плати и надоместоци

Тековни расходи

Разни трансфери

Набавка на опрема

и машини

Реконструкција

на фасада

Набавка на книги



Спорт и рекреација Локален економски развој

4.500.000 денари 9.722.000 денари

79.67%

Трансфери до клубови и 

спортски здруженија

79.67%

Трансфери до клубови и 

спортски здруженија

79.67%

Одржување на

терени и 

спортски сали

3.33%

Тековни расходи

43,20%

Реконструкција на МКЦ

(греење,ладење,озвучување и др.

25,94%

Кофинансирање на проектив

14,91%

Набавка на возила

Набавка на софтвер3,09%

Тековни расходи2,26%

2,06% консултантски 

услуги

4,01%

Поддршка на ЦРИПР 

И Организација на 

потрошувачите

4,42%

Разни трансфери



Образование

4.500.000 денари

Плати и надоместоци

73,39%

Тековни расходи

15,95%

4,87%

Поправки и тековно пдржување

1,87%

Реконструкција на училишта и

изработка на техничка документација

1,80%

Набавка на опрема

1,36% Еразмус+ проекти

0,74%

Субвенции и трансфери



Заштита на животна

средина и природа

Урбанистичко планирање и уредување

на градежно земјиште

11.045.000 денари 97.346.000 денари

Уредување на градежно

земјиште (изградба на

тротоари, потпорни ѕидови,

пристапни улици и др.)

во рурални подрачја

0,41%

Уредување на градежно земјиште 

(изградба на тротоари, потпорни 

ѕидови, пристапни улици, 

уредување на градски парк, 

трговски центар и др.)

74,78%

16,46%

Изградба на објекти за домување за

лица од социјален ризик

6,26%

2,11%

Изработка на урбанистички

планови

Рушење на објекти

Уредување на Кочанска река

82,39%

7,93%

7,80%

1,87%

Трансфери до НВО
Субвенции за клими,печки на 

пелети,клими и др.

Тековни расходи



Проекти 2021 година

Асфалтирање и реконструкција на улици во села

8.800.000 денари

Изградба и реконструкција на булевар „Стево Теодосиевски“

и ул.„Димитар Влахов“ со кружни текови

10.550.162 денари



Проекти 2021 година

Изградба и реконструкција на ул.„Иван Иванов Балаш„ и 

ул.„Роза Петрова“, тротоари и паркинзи.

8.279.278 денари

Изградба на пет кружни текови на ул.„Теодосија Паунов“ 

11.124.950 денари



Проекти 2021 година

Реконструкција на градски парк

42.906.765 денари

Изградба на пет кружни текови на ул.„Тодосие Паунов“ 

3.000.000 денари



Проекти 2021 година

Изградба на тротоар до с.Бели со улично осветлување

3.999.456 денари

Асфалтирање на ул.„Ване Грдовјански“, крак на

ул.„Македонска“ и крак на ул.„Кресненско востание“

3.969.562 денари



Проекти 2021 година

6.516.023 денари

Регулација на дел од коритото на Кочанска Река

Вкупен буџет 14.400.000 денари

Сопствено учество 3.800.000 денари

Асфалтирање на ул.„Димитрија Лазаров“, ул.„Никола

Вапцаров“, ул.„8ми Септември“ и ул.529



Проекти 2021 година

4.912.280 денари

Набавка и поставување на урбана опрема

432.711 денари

Изградба на жардинерии на разделно зеленило на 

ул.„Тодосие Паунов“



Проекти 2021 година

3.190.501 денари

Изградба на потпорни ѕидови

4.037.166 денари

Изградба на тротоари



Проекти 2021 година

3.240.688 денари

Чистење на земјоделски канали во населени места

370.166 денари

Бетонирање на пристапни улици во градот и населени места



Проекти 2021 година

3.240.688 денари

Асфалтирање на „Станбена улица“ бр.1

2.054.712 денари

Бетонирање на пристапни улици во градот и населени места



Проекти 2021 година

2.419.011 денари

Изработка на проектна документација за изградба на

Булеварско решение за влез во Кочани (од с.Грдовци)

649.458 денари

Изградба на земјоделски патишта


