
      БРОЈ  19       КOЧАНИ,  22  ДЕКЕМВРИ  2021 ГОДИНА          ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

 Врз основа на членот 50, став 1, 
точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), 
Градоначалникот на Општина Кочани, 
донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани 

одржана на 22.12.2021 година

I
 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 22.12.2021 година, и тоа:

 1. Локален акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2022 
година, Бр.09-3042/1
 2.План за изменување на Планот на 
програми за развој на Општината Кочани за 
период 2022-2024, Бр.09-3044/1
 3.Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изградба на 
системи за водоснабдување на подрачјето 
на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-
3043/1.
 4. Програма за спорт на Општина 
Кочани за 2022   година, Бр.09-3045/1
 5.Заклучок  во врска со  Програмата 
за спорт на Општина Кочани за 2022 година, 
Бр.09-3045/2
 6. Програма за поддршка на 
образованието на Општина Кочани за 2022 
година, Бр.09-3046/1
 7.Заклучок во врска со  Програмата  
за поддршка на образованието на општина 
Кочани за 2022 година, Бр.09-3046/2
 8. Програма за млади на Општина 

Кочани за 2022   година, Бр.09-3047/1
 9. Програма за култура на Општина 
Кочани за 2022   година, Бр.09-3048/1
 10. Заклучок во врска со  Програмата 
за култура на Општина Кочани за 2022 
година, Бр.09-3048/2
 11. Програма за спроведување општи 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести  на подрачјето на Општина Кочани 
за 2022 година, Бр.09-3049/1
 12. Програма за остварување на 
социјална, детска и здравствена заштита 
на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-
3050/1
 13. Заклучок во врска со  Програмата 
за остварување на социјална, детска и 
здравствена заштита на Општина Кочани за 
2022 година, Бр.09-3050/2
 14. Програма за јавна чистота на 
Општина Кочани за  2022 година, Бр.09-
3051/1
 15.Заклучок во врска со  Програмата 
за јавна чистота на подрачјето на Општина 
Кочани за  2022 година, Бр.09-3051/2
 16.Програма  за уредување и 
одржување на градското зеленило на 
територијата на Општина Кочани во 2022 
година, набавка ,поставување и одржување 
на урбана опрема, одржување на детски 
игралишта и одржување на фонтана „Зрно“ 
за 2022 година, Бр.09-3052/1
 17. Програма за  работа на 
Територијалната противпожарна единица 
во Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-
3053/1
 18. Програма за одржување на сливни 
решетки за атмосферска канализација на 
подрачјето на Општина Кочани за 2022  
година, Бр.09-3054/1
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 19. Програма  за одржување на 
локални патишта и улици на подрачјето 
на Општина Кочани во зимски услови за 
2021/2022 година, Бр.09-3055/1
 20.Програма  за сообраќај на општина 
Кочани за 2022 година, Бр.09-3056/1
 21. Програма за работа на Советот 
на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-
3057/1
 22.Одлука за усвојување на ЛОД 
методологија – група документи и алатки 
за   транспарентно финансирање на проекти 
на Граѓански организации во рамките 
на Регионалната програма за локална 
демократија 2 (ReLOaD2) , Бр.09-3058/1
 23.Одлука  за давање согласност за 
примање на донација  во рамките на Проект 
„Зајакнување на општинските совети“ кој 
се спроведува од страна на Програма за 
развој на обединетите нации - UNDP, со 
финансиска поддршка на Швајцарската 
агенција за развој и соработка -   SDC, Бр.09-
3060/1
 24.Заклучок  за усвојување на 
финансиски планови на општинските 
основни и средни училишта  за 2022 година, 
Бр.09-3040/1
 25. Заклучок  за усвојување на 
Финансискиот план на ЈОУ Библиотека 
„Искра“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-
3041/1
 26. Заклучуок за давање позитивно 
мислење на Програмата за изведување 
на ученичка екскурзија на учениците од 
СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани, Бр.09-3061/1
 27.  Решение  за изменување на 
Решение за формирање Комисија за еднакви 
можности на жените и мажите, Бр.09-3059/1
 28. Критериуми за распределба на 
блок дотации на општинските основни и 
средни училишта за 2022 година, Бр.09-
3039/1

II

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

                               
                              Бр.08-3062/1 

22.12.2021 година
К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Љупчо Папазов
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 Врз основа на членот 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 22.12.2021 година, донесе 

 ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН
за еднакви можности на жените и мажите за 

2022 година

 Увод

 Рамноправностa меѓу половите е 
една од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Северна Македонија 
која се заснова на целосно признавање 
и промовирање на еднаквите можности 
на жените и мажите, како неизоставен 
предуслов за одржлив развој, уживање 
на човековите права и практикување на 
демократските вредности.
 Законот за еднакви можности на 
мажите и жените има за цел да го промовира 
концептот на еднакви можности за жените 
и мажите во сите сфери на општествениот 
живот како процес на отстранување на 
пречките за воспоставување и остварување 
рамноправност меѓу жените и мажите.
 Со овој Закон изречно се забранува 
дискриминацијата како „секое разликување, 
искористување или ограничување врз основа 
на пол што го загрозува или оневозможува 
остварувањето или заштитата на човековите 
права и слободи“ во јавниот и во приватниот 
сектор и тоа во областите на вработувањето 
и трудот, образованието, социјалната 
сигурност, културата и спортот.
 Отсуството на дискриминација, 
како директна, така и индиректна, согласно 
Законот за еднакви можности на мажите и 
жените обезбедува „еднаков третман“ меѓу 
половите. „Воведување еднакво учество на 
жените и мажите во сите области од јавниот 
и приватниот сектор, еднаков статус и 

третман во остварувањето на сите права 
и во развојот на нивните индивидуални 
потенцијали преку кои тие придонесуваат 
во општествениот развој, како и еднакви 
придобивки од резултатите произлезени 
од тој развој“ согласно Законот, значи 
обезбедување „еднакви можности за мажите 
и жените“.

 Мерки за остварување на принципот 
на еднакви можности
  Во насока на остварување на 
принципот на еднакви можности за жените 
и мажите, Законот предвидува две групи 
мерки: основни и посебни. Посебните мерки 
се важни, затоа што се усвојуваат и од страна 
на единиците на локалната самоуправа.
 Основните мерки повеќе се во 
сферата на нормирањето и планирањето, 
а посебните мерки повеќе се однесуваат на 
воспоставувањето односно заживувањето 
на принципот на еднакви можности на 
мажите и жените преку отстранување 
на објективните пречки за неговата 
реализација, односно елиминирање на 
условите кои генерираат дискриминација по 
основ на пол.
 Согласно Законот ова треба да се 
реализира, пред сè, преку три вида мерки. 
 1. Позитивните мерки се однесуваат 
на воспоставување еднаква застапеност на 
мажите и жените во јавниот и политичкиот 
живот на државата и во тој правец 
предвидуваат приоритет на соодветниот пол 
сè до воспоставувањето еднакво учество на 
мажите и жените. Ваквата мерка се однесува 
на сите нивоа на власт, вклучувајќи ја и 
локалната, сите јавни установи и служби, 
политичките функции, комисии и одбори. 
 2. Охрабрувачките мерки 
предвидуваат различни активности кои 
треба да ги поттикнат слободите и напорите 
за елиминирање на нееднаквата застапеност, 
односно нееднаквиот третман. 
 3. Програмските мерки се насочени 
кон подигање на свеста со цел да се поттикне 
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воведувањето и унапредувањето на 
принципот на еднакви можности на мажите 
и жените.
 Единиците на локалната самоуправа 
се обврзани согласно Законот да го 
почитуваат принципот на еднакви можности 
на жените и мажите и да усвојуваат мерки 
и да преземаат активности кои се потребни 
за воспоставување на еднакви можности на 
жените и мажите.

Задачи за спроведување на пропишаните 
законски мерки
 1. Согласно членот 18 од Законот 
за еднакви можности на жените и мажите, 
единиците на локалната самоуправа се 
должни да прибираат, евидентираат и 
обработуваат статистички податоци и овие 
податоци да ги прикажуваат според полова 
припадност. 
Прибраните статистички податоци се база на 
родовите анализи кои претставуваат следен 
чекор што претходи на градењето политики 
и преземањето соодветни програмски мерки 
во делот на родовата еднаквост. 
Во рамките на своите надлежности и 
поле на дејствување, Општина Кочани е 
должна да преземе позитивни мерки за 
унапредување на родовата рамноправност 
и воспоставување на еднакви можности кои 
ќе бидат оправдани и засновани на анализи 
за статусот на жените и мажите. 
 2. Воведување на родовата 
перспектива во програмите, стратегиите и 
останатите документи што ги разгледува и 
усвојува Советот на Општина Кочани 
 Родова перспектива е гледиште кон 
родовите разлики, потреби и интереси 
во дадена област односно активност. 
Воведувањето на родовата перспектива во 
политиките и програмите (gender main-
streaming) е важен концепт кога станува 
збор за еднаквите можности на жените и 
мажите.

Тоа претставува интегрирање на родовата 
перспектива во секоја фаза на процесот 

на градење, донесување, спроведување, 
следење и евалуација на  политики – притоа, 
имајќи го предвид промовирањето и 
унапредувањето на еднаквоста меѓу жените 
и мажите.  Тоа значи, проценка на тоа како 
политиките влијаат врз животот и местото 
на жената и мажот.
Според тоа, потребно е детектирање на 
областите каде што недостасуваат одредби 
од родов аспект во одлуките, заклучоците, 
програмите, плановите, со кои би се 
унапредила родовата рамноправност и би 
се воспоставиле еднаквите можности на 
девојчињата и момчињата, жените и мажите.
Ова значи дека Комисијата за еднакви 
можности на мажите и жените при 
Советот на Општина Кочани треба да 
функционира како централно тело на 
локално ниво со надлежности во однос на 
воспоставувањето на принципот на еднакви 
можности на жените и мажите. Другите 
комисии при Советот на Општина Кочани 
е потребно да бараат мислење од оваа 
Комисија за материјалите кои уредуваат 
или обработуваат прашања од значење за 
остварувањето на принципот на еднакви 
можности пред да ги достават до Советот 
на Општина Кочани на разгледување, 
утврдување, односно донесување. 
 3. Јакнење на соработката на 
координаторите и Комисијата за еднакви 
можности со субјектите одговорни за 
усвојување и спроведување на мерките за 
воспоставување еднакви можности
Запознавањето со политиките за родова 
рамноправност претставува начин на 
комуникација и воспоставување соработка 
меѓу координаторите за еднакви можности 
во единиците на локалната самоуправа 
и Секторот за еднакви можности во 
Министерството за труд и социјална 
политика.

Потребата од дијалог помеѓу релевантните 
чинители е неопходна за да се овозможи 
слично ниво на работа и политики. 
Координативниот механизам е важен 
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заради информираноста на координаторите 
за меѓусебните дејствувања на локално 
ниво – веќе е оформена платформа на 
која координаторите даваат препораки 
за потребните промени во политиките 
и законите, коишто произлегуваат од 
редовното известување. Неопходна е и 
редовна и континуирана координација меѓу 
ресорното министерство и координаторите 
од единиците на локалната самоуправа 
заради потребата од поддршка во 
обликувањето на политиките и мерките 
на општините во областа на родовата 
еднаквост.
Спроведувањето на активностите за 
унапредување на принципот на еднакви 
можности значи вклучување и јакнење 
на соработката со другите партнери: 
синдикалните организации, здруженијата 
на работодавачи и граѓанскиот сектор. 
Соработката со народниот правобранител 
која е во рамките на уставните и законските 
овластувања и може да се реализира 
согласно неговата законски утврдена 
надлежност да се грижи за остварување на 
принципот на еднакви можности на жените 
и мажите и да обезбеди заштита кога нечие 
право е одземено или ограничено од орган 
или организација пред која е надлежен да 
постапува.
 4. Родово одговорно буџетирање 
преку проектот Промоција на родово 
одговорни политики и буџети во Југоисточна 
Европа
Општина Кочани во 2017 година потпиша 
меморандум за соработка со UN Women 
за реализација на проектот Промоција на 
родово одговорни политики и буџети во 
Југоисточна Европа.  Проектот продолжува 
да се реализира и во 2022 година.
Главната цел на проектот е да придонесе 
кон имплементација на обврските за 
остварување на родовата еднаквост и 
претставува продолжение на досегашните 
напори и постигнувања во насока на 
интегрирањето на родовата перспектива 
во креирањето на политиките и буџетите. 

Проектот ги подобрува капацитетите 
на родовата машинерија и го подобрува 
степенот на познавање и имплементација на 
родово одговорното буџетирање.
Кочани е една од десетте општини кои во 
2022 година се вклучени во програмата 
за економско јакнење на жените, со која 
се планирани обуки за: развој на бизнис-
идеја и бизнис-план, претприемништво и 
менаџерски вештини, основни вештини 
за вработување и за дигитален маркетинг, 
онлајн продажба и употреба на дигитални 
технологии. Обуките ќе се спроведуваат 
во периодот од јануари до август 2022. 
Обуките ќе се спроведуваат со комбиниран 
пристап – онлајн и со физичко присуство, а 
начинот на нивната реализација ќе зависи 
од епидемиолошка состојба во периодот на 
одржување на обуките. 
Обуките се дел од проектот на UN Wom-
en „Промовирање на родово одговорни 
политики и буџети: кон транспарентно, 
инклузивно и отчетно управување 
во Република Северна Македонија“, 
финансиски поддржан од Швајцарската 
агенција за развој и соработка и Шведската 
агенција за меѓународна соработка и развој 
– СИДА.
 5. Родот и климатските промени
Општина Кочани е влезена во менторската 
програма на тема Родот и климатските 
промени, наменета за претставниците 
на локалната и на централната власт. 
Програмата претставува дел од проектот 
„Зајакнување на институционалните и 
техничките капацитети за подобрување на 
транспарентноста за климатски промени 
во рамките на Договорот од Париз (CBIT 
проект)“ на  Министерството за труд и 
социјална политика и УНДП.
Менторската програма ќе обезбеди 
поддршка за воведување на родова 
перспектива во  општинските програми и 
надлежности кои се директно поврзани со 
влијанието на климатските промени. Исто 
така, менторската програма ќе обезбеди 
подготовка и реализација на мерки и 
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програми на локално ниво во текот на 2022 
година.

Активности и финансиски импликации:

Активностите од областа на родовата 
рамноправност се реализираат од посебна 
буџетска програма Џ0.
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   Р. бр.  Активност Време на 
реализација 

 Буџет Извори на 
финансира
ње 

 

Одговорни 
за 
имплемента
ција/партнер
и 

 

Индикатори  

1. Водење родово 
разделена 
статистика за 
вработените во 
општинските 
институции и по 
одредени 
состојби и 
проблематики 
кои 
произлегуваат 
од стратегиите 
кои државата ги 
има усвоено на 
национално 
ниво и во 
различни сфери  
 
 

Континуирано 
во текот на 
целата година 

Нема 
финансиски 
импликации 

Човечки 
ресурси од 
Општина 
Кочани 

- Општина 
Кочани 
- Други 
институции 
- Граѓански 
сектор 

Редовно (месечно) 
собрани родово 
разделени 
статистички 
податоци од 
институциите и по 
области (Локална 
самоуправа; 
социјална политика; 
образование, 
здравство, култура,  
АВРМ, спорт и 
рекреација, 
урбанистичко 
планирање, 
компании) како база 
за родови анализи и 
развојни проекти 
 

2. Активности и 
мерки за 
воспоставување 
еднакви 
можности во 
услови на 
здравствена 
криза 
 

Во период на 
пандемијата 

60 000 ден. Буџет на 
Општина 
Кочани, Џ0 

- Општина 
Кочани 
- граѓански 
организации 

Поддршка на 10-
ина лица 
(жени/мажи) со 
здравствени 
последици од Ковид 
-19   

3. Обуки и 
координација за 
развој на родово 
одговорни 
политики за 
намалување на 
стакленичките 
гасови и 
прилагодување 
кон климатски 
промени и 
нивното 
влијание врз 
жените и 
мажите  
 

Во текот на 
целата 
календарска 
година 

Нема 
финансиски 
импликации 

UN Women UN Women 
Општина 
Кочани 

Обучени најмалку 
20 лица /  
жени /земјоделки  
претставници од   
локалната заедница 
и здруженијата на 
граѓани  за 
препознавање и 
воведување на 
мерки за 
намалување на 
последиците од 
влијанијата на 
климатските 
промени 
 
 

4. Поддршка на 
граѓански 
организации во 
кампањи, 
одбележување 
јубилеи, 
празници и 
други 
хуманитарни 
активности  

Во текот на 
целата 
календарска 
година 

70 000 ден. Буџет на 
Општина 
Кочани, Џ0 

Општина 
Кочани 

Организирани 4 
настани/кампањи и 
подигната свеста на 
стотина граѓани за 
одредени 
здравствени и 
општествени 
состојби и 
поттикнување на 
активности за 
надминување на 
предизвиците 
(Настан – дел од 
кампања за борба 
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против рак на 
градата; Настани за 
јакненење на свеста 
против родово 
базирано насилство; 
Едукативни 
сообраќајни 
активности; 
Мовембар, настани 
за подигање на 
свеста за машкото 
здравје...) 

5. Поддршка на 
жени и мажи, 
лица во 
социјален ризик 
и лица со 
пречки во 
развојот 
 

Март – 
поддршка на 
жени; 
Ноември – 
поддршка на 
мажи  

120 000 ден. Буџет на 
Општина 
Кочани, Џ0 

Општина 
Кочани 

Еднократна 
финансиска 
поддршка во висина 
од 6.000 ден. за 10 
жени во социјален 
ризик и за 10 мажи 
во социјален ризик, 
болни од тешки 
болести 

6. Активности и 
обуки за 
внесување на  
родовата 
перспектива во 
локалната 
средина - 
културни 
настани, 
промоции, 
концерти, 
предавања и др.  

Во текот на 
целата 
календарска 
година 

20 000 ден. 
 

Буџет на 
Општина 
Кочани, Џ0  

UN Women 
Општина 
Кочани  
 

Реализирани 
најмалку 1 обука за 
јакнење на 
капацитетите на 
КЕМ и на Советот 
на Општина Кочани 
за воведување на 
родовата 
перспектива и 
родово одгворно 
буџетирање и 
најмалку 2 
културни настана 

          7. Спроведување 
на други видови 
законски мерки 
за 
воспоставување 
еднакви 
можности на 
жените и 
мажите  
  

Во текот на 
целата 
календарска 
година 

30 000 ден. Буџет на 
Општина 
Кочани, Џ0 

Општина 
Кочани 

Реализација на  
препораки/анализи/ 
студии, 
произлезени од 
граѓански и 
иницијативи на 
членови на Советот 
на Општина 
Кочани,  во насока 
на спроведување 
целите и задачите 
произлезени од 
ЗЕМ и новата 
Стратегија за 
родова 
рамноправност 

        8.  Обуки за 
економско 
јакнење на 
жените 

Од јануари до 
август 2022 
година 

Нема 
финансиски 
импликации 

UN Women   UN Women 20-30 економски 
зајакнати жени за 
претприемништво,  
менаџерски 
вештини и онлајн 
продажба и 
дигитален 
маркетинг со 
посебен осврт на 
жените земјоделки 



II

 Локалниот акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2022 
година влегува во сила осмиот ден од денот 
на обајавувањето во „Службен гласник на 
Општина Кочани“.

Бр.09-3042/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 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 22.12.2021 година, 
донесе

ПЛАН
за изменување и дополнување на План на 
програми за развој на Општина Кочани за 

период  2022-2024  
                                                   

I

 Во Планот на програми за развој  
на Општина Кочани за период  2022-2024 

(„Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр.16/2021), се вршат следните измени и 
дополнувања:
`- На страна 3 во програма ЈД  изградба 
и реконструкција на патишта и улици  
во Општината, се додава нова графа 
„Кофинансирање за изградба на пат 
према манастир Добра вода Оризари со 
вредност 1.015.000ден.“, со што вредноста 
на Програмата од 50.966.000ден.се менува и 
изнесува 51.981.000 ден.
`-На страна 5 во програма ЈГ  изградба на 
водоводна мрежа во Општината се додава 
нова графа „Изградба на препумпна станица 
со вредност 3.750.000ден.со што вредноста 
на програмата од 5.500.000ден.се менува и 
изнесува 9.250.000ден.“
`-На страна 5 во програмата РА заштита на 
животна средина и природа
Графата „Сопствено учество 4.600.000“ се 
брише.

II

 Планот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3044/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021
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II 
 
Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година 
влегува во сила осмиот ден од денот на обајавувањето во „Службен гласник на Општина 
Кочани“. 
 
 
Бр.09-3042/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
  
 
 
 

и можностите за 
нивна регистрација 
и информирање за 
можностите за 
поддршка  во 
процесите на  
прилагодување на  
нивното 
производство кон 
климатските 
промени 

   Вкупно:  
300 000 
денари 
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 Врз основа на членот 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 22.12.2021 година, 
донесе

П Р О Г Р А М А
за изменување и дополнување на 

Програмата за изградба на системи за 
водоснабдување на подрачјето на Општина 

Кочани за 2022 година

I

 Во Програмата за изградба на 
системи за водоснабдување на подрачјето 
на Општина Кочани за 2022 година („Сл. 
гласник на Општина Кочани“ бр.16/2021), се 
врши следната измена и дополнување:
После точка 2.„Надзор на потисен цевовод“, 
се додава 
  точка 3. која гласи: „Изградба 
на препумпна станица со вредност од 
3.750.000ден“.

 Предвидените средства за 
реализација на оваа Програмата изнесуваа 
5.500.000ден. износот се
менува и изнесува 9.250.000ден.

II

 Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на обајавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3043/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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Врз основа на член 36 став (1) точка 1 и точка 15 од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 22 став 1 
точка 6 од истиот Закон и член 22-а став (3) од Законот за спортот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 
138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Советот на Општина Кочани на 
седница одржана на    22.12.2021 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за спорт на Општина Кочани за 2022 година 

 
I. 

Во Законот за локалната самоуправа во листата на надлежности на општините се 
утврдени работите кои Општината може да ги врши во областа на спортот и рекреацијата 
и тоа:  

⎯ Обезбедување услови за развој на рекреативниот и масовниот спорт; 
⎯ Организирање и помагање спортски пригодни активности и манифестации од 

значење за Локалната самоуправа и дефинирање на спортската политика во 
општина Кочани; 

⎯ Финансирање на проекти, спортските настани и манифестации од интерес на 
општината и 

⎯ Одржување на спортските сали, терени и рекреативни игралишта. 
 
Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на 

спортистите од сите возраси, како и спортско-рекреативните активности на граѓаните. 

Заради остварување на потребите за занимање со активности и заштита  на правата 
и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се 
здружуваат и основаат спортски здруженија. Во овие здруженија строго е забрането 
верско и политичко дејствување. 

 Спортски клуб е спортско здружение, односно трговско друштво кое врши дејност 
спорт. Спортските клубови заради остварување на јавниот интерес на општината во 
областа на спортот и заради планирање и реализација на програмските активности, можат 
да се здружуваат во општински и градски спортски сојузи од различни спортови. 
Спортските  клубови од ист спорт на ниво на општина, заради остварување и реализација 
на заеднички програмски активности можат да се здружуваат во општински односно 
градски сојузи од ист спорт. 

Од јавен интерес за општината се: 

• Поттикнување на спортски активности на децата и младите во насока на 
унапредување на здравјето; 
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• Поддржување на масовен спорт, спортски тренинг и натпревари за оспособување 
на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати;  

• Поттикнување и помош за организирање на спортски приредби и манифестации; 

• Одржување и функционирање на постојните објекти, како и изградба на објекти за 
спорт во општината. 

За  развој и поддршка на спортот, Општина Кочани во текот на 2022 година 
предвидува средства во висина на 4 700 000 денари. Според Правилникот за постапка и 
критериуми за распределба на средствата од буџетот на општина Кочани во областа на 
спортот, средствата се распоредуваат на следниот начин: 

1. Средства за котизација на клубовите од А1- екипни олимписки спортови и тоа: 70% 
од котизацијата за влез во Прва лига сениори и 50% од средствата од котизација за 
влез во Втора лига сениори. За оваа ставка се предвидени 300 000 денари. 

2. Финансиска поддршка на училишни спортски клубови,  здруженија и сојузи – 3,5% 

3. Финансиска поддршка на спортски клубови,  здруженија и сојузи – 58%  

4.  Финансиска поддршка на спортски манифестации, проекти од јавен интерес за 
општина Кочани од областа на спортот други материјали – 17,5% 

5.  Финансиска поддршка за оддржување на спортски објекти – 17% 

6. Финансиска поддршка за проекти од јавен интерес за општина Кочани од областа 
на спортот– 4%. 

I ПОДДРШКА  НА СПОРТСКИ  КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ  

За котизација на спортските клубови од групата А – екипни олимписки спортови   
предвидени се средства во висина од 300 000 денари.  

Финансиска поддршка ќе се обезбеди и за училишни спортски клубови,  здруженија и 
сојузи со вкупно164 500,00 денари или 3,5% од вкупниот буџет од Програмата за спорт на 
Општина Кочани за 2022 година. 

За спортските клубови, здруженија и сојузи според Правилникот за постапка и 
критериуми за распределба на средствата од буџетот на општина Кочани во областа на 
спортот се предвидени 2 426 000,00 денари од кои 145 560,00 денари за спортските сојузи 
и училишни спортски клубови и 2.280 440,00 за спортските клубови.  

Средствата наменети за спортските клубови се распределуваат за спортски клубови 
што практицираат олимписки спортови 2.212.000,00 и 68.400,00 за неолимписки спортови.  

Понатаму од вкупните предвидени средства за клубовите од олимписките спортови 
средствата се распределуваат за клубови кои се класифицираат како екипни олимписки 
спортови со средства во висина на 1.548.500,00 денари и за клубови од индивидуални 
олимписки спортови во висина на 663.600,00 денари. 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

Стр.13                                               22 Декември 2021

3 

 

Со своја Програма до Општина Кочани аплицираа следниве клубови од 
екипни олимписки спортови:  

1. ЖФК „Кочани“  
2. ФК  „Кочани“  
3. ФК „Фудбал Старс“ - Кочани  
4. ЖФК „Фудбал Старс “ 
5. КК „Баскет Дино“ 
6. ГФК„Осогово“ 

 
• Клубови од индивидуални олимписки спортови: 

1. Клубот за гимнастички спортови „Кочани“ - Кочани  
2. Боречкиот клуб „Спартак“  
3. Пинг Понгарски клуб „Кочани“  
4. Џудо клуб „Гладијатор 2016“ – Кочани  
5. Спортски клуб „Електрика“ – Кочани  
6. Клуб на планински велосипедизам ПОСКОК-  Кочани  
7. Градски шаховски клуб „Кочани“ 
8. Тениски клуб „Рекет “ – Кочани  
9. Тениски клуб „Акватен“ – Кочани 
10. Пинг Понгарски клуб „Хепи“ 
11. Карате клуб „Кочани“  
12. Карате клуб „Партизан“ 

 
• Спортски клубови -  неолимписки спортови: 

1. Клуб за планински спортови „Москито“ – Кочани  
2. Планинарски спортски клуб „Осогово “ – Кочани  

 
• Сојузи и други спортски клубови: 

1.  Спортско рибарско здружение еколошки клуб „Кочански рибар“ – Кочани.   

2. Мото клуб „Желки“ – Кочани 
 

• Училишни спортски клубови,  здруженија и сојузи 164 500 денари: 
1. Сојуз на училишен спорт.   
2. УСК „Енергија спорт“ 
3. УСК „Берни спорт“ 

 

Ред.бр. Спортски клуб Средства  - денари 

1.  ГФК„Осогово“698  1 240 000,00 
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2.  ЖФК  „Кочани“    70 000,00 

3.  ФК  „Кочани“     40 000,00 

4.  ФК „Фудбал Старс“     53 000,00 

5.  Ж ФК „Фудбал Старс“     25 500,00 

6.  КК„Баскет Дино“    120 000,00 

 Вкупно  (ред.бр.1-6) 1.548.500,00 денари 

7.  Клубот за гимнастички спортови 
„Кочани“ 

   80 000,00 

8.  Боречкиот клуб „Спартак“    73 000,00 

9.  Пинг Понгарски клуб „Кочани“     50 000,00 

10.  Пинг Понгарски клуб „Хепи “     25 000,00 

11.  Џудо клуб „Гладијатор 2016“     80 000,00 

12.  Спортски клуб „Електрика“     50 000,00 

13.  Градски шаховски клуб „Кочани“    40 000,00 

14.  Тениски клуб „Рекет “   25 000,00 

15.  Тениски клуб „Акватен“   25 000,00 

16.  Клуб на планински велосипедизам 
ПОСКОК 

  40 000,00 

17.  КК „Партизан“    90 000,00 

18.  КК „Кочани“    85 600,00 

 Вкупно (ред.бр.7-18) 663.600,00 денари 

19.  Клуб за планински спортови „Осогово“   43 400,00 

20. Клуб за планински спортови „Москито“   25 000,00 

 Вкупно (ред.бр.19-20) 68.400,00 денари 

21. Спортско рибарско здружение еколошки 
клуб „Кочански рибар“ – Кочани 

  90 000,00 

22. Мото клуб „Желки“    55 500,00 
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 ВКУПНО (ред.бр. 21 и22) 145.500,00 денари 

23. Сојуз на училишен спорт.   134 500,00 

24. УСК „Енергија спорт“   15 000,00 

25. УСК „Берни спорт“   15 000,00 

 ВКУПНО (ред.бр. 23до 25) 164 500,00 денари 

 
*Средствата за спортските клубови, здруженија на граѓани и сојузи ќе бидат 
исплаќани квартално и по поднесено барање за наменски трошоци. 
 

I Котизација, поддршка на спортски сојузи клубови, 
училишни спортски клубови и училишен спортски 
сојуз 

 2.890.500,00 денари 

 

II ПОДДРШКА  НА СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 За унапредување на спортот важни се и пропратните активности  како 
организирање на спортски манифестации. Покрај набавката на пехарии други награди за 
прогласување на најдобрите екипи и поединци, Општина Кочани финансиски ги подржува 
и традиционалните спортски манифестации. Поддршката на спортските манифестации 
според Правилникот за  постапка и критериуми за распределба на средствата од буџетот 
на општина Кочани во областа на спортот се предвидени 799 000,00 денари 

Ред бр. манифестација Планирани средства 

1. Избор на спортист 100 000 денари 

2. Петровденски  турнир во фудбал  180 000 денари 

3. Илинденски  младински фудбалски турнир – 
Горни  Подлог, Долни Подлог и Мојанци 

90 000 денари 

5. Фудалски турнир  “Драганица“  30 000 денари 

6. Турнир во џудо 30 000 денари 

7. Автомобилска трка на брза ридско планинска 
патека Кочани 2020 

40 000 денари 

8. Промоција на Пониква ( велосипедска тура 
Осогово Адвенчр) 

60 000 денари 

10. Турнир во борење 90 000 денари 
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11. Младински турнир во мал фудбал „Св. 
Атанаси-Оризари 2020“ Фудбалски клуб 
„Младост – Тошев “ 

45 000 денари 

12. Организирање на турнир за деца во мал фудбал 
„Универзални игри’ 

45 000 денари 

12 Турнир во тенис 40 000 денари 

13. Други манифестации, пехари, медали, 
дипломи... 

49 000 денари 

 Вкупно 799 000.00 денари 

* Турнирите ќе бидат организирани доколку се пријави спортски клуб или здружение кое 
ќе го биде организатор  

III ОДДРЖУВАЊЕ  НА  СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ 
 

 Во сопственост на Општина Кочани и од јавен интерес се спортските објекти: 
стадионот „Никола Мантов“, градската спортска сала која е дадена за раководење на ОУ 
„Св.Кирил и Методиј“ и ОУ„Никола Карев“ и ОУ„Крсте П. Мисирков“, спортската сала 
„Партизан“ и објектот – Snow board-park во спортско рекреативниот центар „Пониква“, 
повеќенаменски игралишта, фитнес зона. Тениски терени и др. За успешно одвивање на 
спортските активности потрбно е  одржување на објектите, како и доопремување на 
истите.  

III Одржување на спортски објекти  822 500 денари 

 

IV ПОДДРШКА  НА ПРОEКТИ ОД  ОБЛАСТА  НА СПОРТОТ И ПОЕДИНЦИ 
КОИ ОСТВАРИЛЕ ВИСОК СПОРТСКИ УСПЕХ 

Проектите се поднесуваат по потреба по распишани огласи од најразлични 
институции, здруженија на граѓани, ентузијасти и најчесто се бара партиципирање на 
општината. Финансиска поддршка од  Програмата ќе добијат и млади спортисти кои ќе 
допринесат за афрмација на Општина Кочани преку групни или самостојни спортски 
активности. Средствата за поединци ќе се одобруваат по поднесени барања  за спортисти 
кои оствариле високи спортски резултати. 

 За 2022 година нема најава на одредени проекти, но по дополнително поднесување 
се разгледуваат и за истите се обезбедуваат средства. За оваа ставка планирани се 
188.000,00 денари. 

IV Поддршка на проекти од областа на спортот и 
поединци кои оствариле висок спортски успех 

 188 000 денари 
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V СТИМУЛИРАЊЕ НА МЛАДИ СПОРТИСТИ 

Во делот на стимулирање на млади надежни спортисти Општина Кочани 
предвидува доделување на Стипендија за  млад  надежен  спортист. Стипендијата се 
доделува на едно лице во траење од шест месеци по 3000 денари.  

 

V Стимулирање на млади спортисти 50 000 денари 

* Стипендиите и другите финансии до младите спортисти ќе се реализираат аод 
други програми 

 

VI. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА 

„За  реализација на Програмата  за  спорт  на Општина  Кочани за  2021  година планирани  
се  од   Буџетот  на општината  вкупно  4 700 000 денари.  

РЕКАПИТУЛАР 

Ред бр. Опис на активности Средства во МКД 

1.  Трансфери до клубови, сојузи и здрженија за нивно 
функционирање  

2 726 000 

2.  Други трансфери за манифестации (судии, набавка 
на пехари, маици, топки и сл.) 

  799  000 

3.  Одржување на спортски објеки   822 500 

4.  Училишни спортски клубови и СУС   164 500 

5.  Дополнителни проекти и поединци   188.000 

В К У П Н О 4 700 000 денари 

 

VII. 

(1) Програмата  за  спорт  на  Општина  Кочани ќе  се  реализира  согласно  Законот  за  
спорт и позитивните законски прописи, во соработка со Здруженијата на граѓани, 
спортски клубови, поединци кои се  занимаваат со  спорт и спортските  сојузи. 

(2) Планираните средтва од Програмата за спорт на општина Кочани за 2022 година се 
максимални и нивната реализација ќе зависи од приходите на општината. 
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 (3) Исплата на средствата за 
реализација на активностите предвидени 
во оваа Програма се врши со одлука 
на градоначалникот, потпишана од 
Градоначалникот или од лице овластено од 
Градоначалникот за потпишување.
 (4) Градоначалникот на Општина 
Кочани го обезбедува извршување на 
Програмата за спорт на Општина Кочани за 
2022 година.

VIII.

 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3045/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 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 22.12.2022 година, 
донесе 

    З А К Л У Ч О К
 во врска со  Програмата за спорт на 

Општина Кочани за 2022 година

             
  I

 Советот на Општина Кочани бара 
при исплаќањето на средства од Програмата 
за спорт на општина Кочани за 2022 година, 
да не се исплаќаат средства на клубовите 
кои немаат решение за регистрирана дејност 

спорт.

 II

 Заклучокот  влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3045/2
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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Врз основа  член  36 став (1) точка 1 и точка 15  и  член 22 став (1) точка 8  од  
Законот  за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), 
Советот на Општина  Кочани  на седницата одржана на ---.12.2021 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за поддршка на образованието на општина Кочани за 2022 година 
 

I. 
Во Општина Кочани учениците се опфатени во воспитно образовни институции 

со посетување на нaстава во шест основни училишта, од кои едно училиште за музичко 
образование на заинтересираните ученици и две средни училишта. 

Финансирањето на училиштата се реализира преку блок дотациите од 
Министерството за образование и наука, но со оваа програма се дава дополнителна 
поддршка на училиштата во реализирање на проекти активности, едукација и поддршка 
на ученичкиот активизам, преку локално поврзување на училиштата за развој на 
локалната заедница, како и промоција на успешни училишни практики и поединци во 
Општина Кочани. 

Во рамки на активностите се планирани  следните содржини: 
- Поддршка на образовните институции при планирање и реализирање на 

Годишните програми за работа на училиштата во настава, вон настава и 
училишни проекти 

- Подршка на ученици од социјално ранливи категории 
- Промовирање и поддршка на успешни поединци и добри образовни практики 
- Стипендирање на студенти 

 
1. Поддршка на активности за реализирање на Годишните програми за работа 

на училиштата во настава, вон настава и училишни проекти 
 

Во рамки на Годишните програми за работа на училиштата се планираат и  
реализираат програмски содржини за кои е потребна локална координација и поддршка. 
Тоа е основа за планирање на содржини за поддршка на образованието каде како 
Локaлна самоуправа даваме поддршка на активности и нивна координација во 
поврзувањето на повеќе воспитни институции и локална промоција.  

Училиштата планираат и реализираат содржини за работа согласно насоките од БРО 
и МОН финансиски покриени согласно блок дотациите добиени со посебна формула од 
МОН како и со активности кои се планираат и реализираат преку проекти во кои се 
вклучени или аплицираат училиштата.  

Општина Кочани согласно ингеренциите и согласно Законот за локална самоуправа 
обезбедува поддршка на воспитно образовниот процес во училиштата со координација 
и поддршка како дел од Програмата за подршка на образованието на Општина Кочани.  

Општината обезбедува поддршка за реализирање на активности од годишните 
програми на училиштата кои се во интерес на локалната заедница, а во кои се вклучени 
учениците и врботените од училиштата. 
 
 
 
Наведените содржини ќе се реализираат по поднесени барања за поддршка од 
училиштата за: 
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Поддршка на активности на училиштата за: 

- Меѓуетничка интеграција во образованието 
- Младински активизам 
- Заштита на здравјето 
- Еколошка свест 
- Велосипедизам 

 
Меѓуетничка интеграција во образованието 

- Поддршка на реализирање на програмите за меѓуетничка интеграција во 
годишните програми на училиштата во Општина Кочани 
Тема: Разбирање и почитување на другите и учење за културата на другите 

- Реализирање на содржините за Стратегија за меѓуетничката интеграција и 
младинско учество во Општина Кочани со активности во настава, вон настава  
како и партнер училиштата од земјата. 
 

Ученички  и младински  активизам : 
- Поддршка на иницијативи од локалната заедница 
- Работилници на тема младите идни одговорни  и активни граѓани на општеството 
- Идеи за создавање на поубаво Кочани. 

 
Едукација за унапредување на здравјето 

- Ментално и емоционално здравје. 
 
Јакнење на еколошка свест 

- Активности за запознавање на учениците за Осогово како заштитен предел 
- Едукативни работилници 
- Посета и истражувања . 

 
Велосипедизам 

- Локална мрежа на Вело училишта  
 

1.1.Финансиски средства за реализација на активности по точка 1: 
 

1.1.1 За поддршка на  проекти од областа на образованието што ги аплицираат 
училиштата, а ги поддржува Општина Кочани предвидени се вкупно 
210.000,00 денари, од кои од Програмата за основно образование N1 – 
180.000,00 денари и Програмата за средно образование  N2 – 30.000,00 денари. 

1.1.2 Потребни средства за пропаганден материјал и активности се 20.000,00 
денари. Средствата се обезбедени во Програмата за култура за 2022 година на 
Општина Кочани. 

1.1.3 За организирање на настани се предвидени средства во висина на 90.000,00 
денари. Средствата се предвидени во Програмата за култура за 2022 година 
на Општина Кочани. 
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2. Поддршка на ученици од социјално ранливи категории 
На учениците од социјално загрозените семејства им е потребна помош за успешно 

отпочнување на учебната година. Училишниот прибор за дел од семејствата (посебно 
многудетното семејство) е голем проблем, не само негово набавување, туку и негово  
навремено обезбедување. Затоа Oпштина Кочани предвидува  помош на семејствата од 
социјално загрозени семејства со училишен прибор. Истата се обезбедува по доставени 
податоци од училиштата. Ова помош ќе се овозможи поддршка за започнување на 
учебната година со училишен  прибор. 

За оваа активност се предвидени средства во висина на 150.000,00 денари од 
Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита  на Општина 
Кочани за 2022 година. 
 
3. Промовирање и поддршка на успешни поединци и добри образовни практики 

 
3.1. Доделување на парични награди на ученици првенци на генерацијата во 

општинските основни и средни училишта и на ученици кои усвоиле прво место 
на државен акредитиран натпревар или прво, второ или трето место на 
меѓународен натпревар односно олимпијада 
 
Општина Кочани ќе додели парични награди на учениците кои се прогласени за  

првенци на генерацијата во општинските основни и средни училишта и на учениците 
поединци кои освоиле прво место на државен акредитиран натпревар или прво, второ 
или трето место на меѓународен натпревар односно олимпијада.  

Паричните награди ќе се одобрат и доделат со одлука на Градоначалникот на 
Општина Кочани. Заради промовирање и поддршка на наградените ученици паричните 
награди свечено ќе им бидат доделени на свечена седница на Советот на Општина 
Кочани.  

За награди на учениците се предвидени вкупно 180.000,00 денари, од кои од 
Програмата за основно образование N1 – 120.000,00 денари и Програмата за средно 
образование  N2 – 60.000,00 денари. 
 
3.2. Доделување на парична награда на поединци кои училиштата ќе ги предложат 
како најдобар практичар. Се однесува на вработените во училиштата кои 
оствариле посебни резултати во работата и го афирмирале училиштето и 
локалната средина. Наградени ќе се по еден поединец по критериум на училиштата 
за  Наставник на годината за 2022 . 

За реализација на овие активности Општината планира вкупно 100.000,00 денари, од 
кои од Програмата за основно образование N1 – 50.000,00 денари и Програмата за 
средно образование  N2 – 50.000,00 денари. 

 
3.3.Поддршка на училиштата во промоција на Општина Кочани на учество на 
натпревари и настани 

 
Промоција и поддршка на добрите практики, идентификување и поддршка на 

талентирани и надарени ученици каде се презентира и промовира училиштето и 
локалната средина. Тоа се остварува преку учество на училишни односно меѓу 
училишни тимови на различни видови на натпревари,  квизови, ликовни и литературни 
манифестации и слични активности. Поддршката во овој дел се однесува за 
промовирање на добри училишни практики во задолжителното образование. 
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За  реализирање и поддршка на натпревари и манифестации организирани од 
Општина Кочани се предвидени се 150.000,00 денари од Програмата за основно 
образование N1 – 80,000,00 денари и Програмата за средно образование  N2 –70.000,00 
денари. Истите ќе се реализираат согласно условите со состојбата со пандемијата со 
Ковид-19. 
 
4. Стипендирање на студенти 

Општина Кочани доделува 30 (триесет) стипендии на годишно ниво, на студенти 
жители на Општина Кочани за следните категории на студенти: 5 (пет) стипендии за 
студенти од Ромската етничка заедница, 10 (десет) стипендии за студенти од социјално 
загрозени семејства, 5 (пет) стипендии за студенти запишани на факултети за 
медицински науки, а останатите стипендии за студенти кои постигнале висок успех во 
студирањето. Стипендиите се доделуваат за 10 (десет) месеци во текот на една студиска 
година. Стипендиите се доделуваат на начин и во постапка утврдена во Правилникот за 
доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани донесен од Советот 
на Општина Кочани. Стипендиите се доделуваат врз основа на распишан Конкурс од 
Градоначалникот кој и трае 15 дена, а се објавува на огласната табла на Општина 
Кочани, во локалните медиуми и на веб страната на Општина Кочани. Стипендиите ги 
доделува градоначалникот на Општина Кочани во постапка, начин, услови и 
критериуми утврдени Правилникот. Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари 
месечно.  

За доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани се планирани 
вкупно 900.000,00 денари. Средствата се предвидени во Програмата на градоначалник 
на Општина Кочани. 

5. Вкупни средства за реализација на Програмата за поддршка на образованието 
на Општина Кочани за 2022 година 

 
Вкупните средства за реализација на сите активности планирани во Програмата за 

поддршка на образованието на Општина Кочани за 2022 година изнесуваат 1.800.000,00 
денари од наведените програми од кои 1.160.000,00 денари се планирани како средства 
да се обезбедат од други буџетски програми, а 640.000,00 денари се планирани како 
средства од Програмата за поддршка на образованието за 2022 година. 
 
5.1.Средства предвидени во други програми на Општина Кочани за реализација на 

активности планирани во Програмата за поддршка на образованието во Општина 
Кочани за 2022 година во износ од  1.160.000,00 денари, според следниот: 
 

                                                    Р Е К А П И Т У Л А Р 

Ред. 
Бр. 

Опис на планирани активниости Износ на 
средства во 

денари 

Други програми 

1. Пропаганден материјал и 
активности 

20.000,00 Програма за култура за 
2022 година 
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2. Организирање на настани 90.000,00 

 

Програма за култура за 
2022 година 

3. Поддршка на ученици од социјално 
ранливи категории 

150.000,00 Програма за остварување 
на социјална, детска и 
здравствена заштита за 
2022 година 

4. Доделување на стипендии 900.000,00 Програма на 
Градоначалник на 
Општина Кочани 

Вкупно средства: 1.160.000,00 денари 

 
 
5.2. Средства предвидени во Програмата за поддршка на образованието во општина  

Кочани за 2022 година во износ од 640.000,00 денари. 
 

Р Е К А П И Т У Л А Р 

Ред. 
Бр. 

Опис на планирани активниости Средства од Програмата 
за поддршка на 

образованието на 
Општина Кочани за 

2022 година (во денари) 

1. Поддршка на проекти од областа на образованието 
што ги аплицираат училиштата а ги поддржува 
Општината 

210.000,00 

2. Доделување на парични награди на ученици 
првенци на генерацијата во општинските основни и 
средни училишта и на ученици кои усвоиле прво 
место на државен акредитиран натпревар или прво, 
второ или трето место на меѓународен натпревар 
односно олимпијада 

180.000,00 

 

 

3 Доделување на парична награда на Наставник на 
годината за 2022  од основните и средните училишта 
 

100.000,00 

 

4. Поддршка на училиштата во промоција на Општина 
Кочани на учество на натпревари и настани 

150.000,00 

Вкупно средства: 640.000,00 
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II.

 1. Градоначалникот на Општина 
Кочани го обезбедува извршувањето на 
Програмата за поддршка на образованието 
во општина Кочани за 2022 година.
 2. Исплата на средствата за 
реализација на активностите предвидени 
во оваа Програма ќе се врши со одлука на 
градоначалникот или од него овластено 
лице за потпишување.

III.

 Оваа програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3046/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 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 22.12.2022 година, 
донесе 

    З А К Л У Ч О К
 во врска со  Програмата  за поддршка на 
образованието на Општина Кочани за 2022 

година

 I

 1.Советот на Општина Кочани бара 
во текот на годината да се бараат финансиски 
средства кои ќе можат да се пренасочат 

во Програмата за млади за истата да биде 
содржински пообемна и повеќе креативна.

 2. Средствата планирани во 
Прпограмата за подршка на образованието 
на општина Кочани за 2022 година за 
награди на наставниците да се пренаменат 
за младите.

 II

 Заклучокот  влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3046/2
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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Врз основа  член  36 став (1) точка 1 и точка 15 од  Законот  за локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 22 став (1) точка 13 и 
став (3) од истиот Закон, член 2 и член 20 од Законот за младинско учество и младински политики 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и согласно Стратегијата за 
млади на Општина Кочани бр. 09-1508/1 од 11.07.2019 година,  Советот на Општина Кочани на 
22.12 2021 година донесе 

 
Програма 

 за млади на Општина Кочани за 2022 година 
 

I. 
 Програмата за млади на Општина Кочани произлегува од потребите да младите се двигател 
на промените на локално ниво и да се дел во локалното организирање во активности според 
нивните потреби и донесување на одлуки во локалното живеење. 

     Стратешките приоритети, на Општина Кочани се поставени на три подрачја за работа со 
младите на локално ниво во корелација со потребите на младите и можностите на локално ниво. 
За реализација на стратешките приоритети и  Програмата за млади, Општина Кочани е неопходно 
да обезбеди и формира: 
 
Буџет за млади: 

Планирањето на буџетот и одвојување на посебна ставка за млади со цел имплементација 
на стратегијата, претставува појдовна позиција за развој на младинскиот активизам и учество на 
младите во процесот на донесување политики, како креатори за младинските политики на локално 
ниво. За оваа цел неопходно е да се има визија и однапред да се планира  оваа ставка во Буџетот на 
Општината, при што во целиот процес е неопходно вклучување на младите и младинските 
организации, со цел мерките и активностите за планираната буџетска година да бидат препознаени 
како приоритет на младите.  

 
Локален младински совет: 

Локален младински совет како репрезентативно тело на младите на локално ниво, за што 
Општина Кочани  формира локалниот младински совет, во согласност со одредбите од Законот за 
младинско учество и младински политики. 

Младински тела: 

Младински тела на локално ниво и нивна вклученост на национално ниво, како и 
вклучување и учество во работата  национални младински тела. Во оваа насока неопходно е да се 
овозможи јакнење на капацитетите на младите преку обуки, иницирање и поддршка на младински 
иницијативи, кампови и други активности преку кои младите ќе стекнуваат нови знаења, ќе ги 
следат новите младински политики и трендови, односно младите од нашата општина ке можат да 
се афирмираат на локално, национално и меѓународно ниво.  

 
Младински центар: 

 Младински центар во рамки на МКЦ како координатор на активностите од локалното 
планирање и реализирање на активности за младински политики и акции работилници и други 
активности, а секако и ангажирање на младите во локални акции . 
 
  Цели на оваа Програма за млади за 2022 година на Општина Кочани се: 

1. Јакнење на младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво  
2. Учество на младите во процесите на креирање на политики за млади и 

            3. Информирање и промоција  на активности за  младите. 
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1. Јакнење на младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво 
 
1.1.Младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво ќе значи и поголема 

поддршка за  младите од 15 до 29 години за активно да бидат вклучени во креирањето на 
младинската политика и спроведување на акции од младите со што ќе се направат промени во 
локалната заедница иницирани и реализирани од млади.  
Младинскиот активизам  е можност за  јакнење на младите за да се активни чинители во 
градење на локалните политики и акции  како и зајакнување на местото на младите во 
локалното живеење. 
За реализирање на планираната цел ќе се преземаат низа активности преку дополнителни 
повици за проекти до невладини организации, асоцијации, групи на млади и поединци.  

 
- Иницирање и реализирање на младински акции на локално ниво 

Организирање на младински локални иницијативи и акции од областа на екологијата и 
образованието ќе биде дел од процесите за креирање локални политики, како и  поддршка на 
аплицирани проекти од млади и младински организации од Општина Кочани.  
 
Планирани се активности со граѓанските организации кои се јавија на јавен повик за аплицирање 
на проекти и активности кои во текот на годината ќе бидат аплицирани од младински тела и 
младинскиот центар. 

 
Активности Планирани средства 

Програма за млади и младински активизам во Кочани 
Центар за развој на Заедницата 

 
110.000,00 денари  

Локално младинско учество и активизам  
Програма за младински активизам која ќе ја формулираат младите. 

300.000,00 денари  
 

Предвидени средства 
(Од други програми на Буџетот на Општина Кочани) 

410.000,00 денари 

 
 

1.2 Волонтерство: 
Волонтерството како начин на подобрување на животот во локалната заедница  е пракса и до сега 
но младинското волонтерство е особено важно за да можеме да понудиме можност и свесност за 
животот во локалната заедница и вклушеноста на младите. За волонтерски активности планирани 
од млади на локално ниво Општина Кочани планирaше средства за оние кои се јавија на јавен 
повик, но и оние кои ќе аплицираат во текот на годината. 
 
Активности Планирани 

средства 
Училишни активности 
 

 
60.000 денари  

Локални волонтерски акции за млади по доставено барање до 
Општина Кочани  

130.000 денари 
 

Предвидени сретства 
(Од други програми на Буџетот на Општина Кочани) 

190.000,00 денари 

 
 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

Стр.27                                        22 Декември 2021

  
1.3 Локален настан за млади  
 
Активности Планирани средства 

Урбан фест 
Планирана и се реализира во Програма за култура на 
општина Кочани 

 
600.000 денари  
 
 

Предвидени средства 
 

600.000,00 денари 

 
1.4 Согласно проектот за млади од ReLOaD2 програмата се очекуваат средства за младинско 
учество од UNDP.  
 
 
2. Учество на младите во процесите на креирање на локални политики за млади 

 
2.1 Потреби за  канцеларија за млади лоцирана во МКЦ со вработен од Општина Кочани 
одговорен за млади за програма за едукација на млади. 
Во активностите за млади неопходно е да има адекватен простор во кој ќе се планираат и следат 
активностите за млади како и едукативен центар за нивни потреби како и поддршка при 
реализацијата на активностите. 
 
За активностите на канцаларија за млади се предвидени средства во висина од 600 000,00 денари 
од програма ЕА. 
 
2.2  Младинското учество преку Младински совет  претставува процес кој им овозможува на 
младите учество и заедничко носење на одлуки за политики и програми кои директно или 
индиректно го обликуваат животот на младите. Формирањето на Локалниот младински совет на 
Општина Кочани е тело за застапување на младите на локално нииво. Овој локален младински 
совет ќе биде линкот помеѓу Општина Кочани и потребите на младите. Тој ќе овозможи услови за 
организирано дејствување на младите на институционалното ниво. 

За активностите на Младинскиот совет се предвидени средства во висина од 100 000,00 
денари од програма G1. 
 
3. Информирање и промоција  на активности за  младите 

 
 Поголемата вклученост и информираност на младите е од исклучителна важност. Активностите 
кои ќе се реализираат, планираат, новините, настаните и слично мора да се достапни за младите.  
На веб страната на Општина Кочани ќе се внесуваат информации за млади како и до локалните и 
националните медиуми. Со цел за информирање и транспарентност во работата со поддршка на 
вработените од Општина Кочани. 
 
 Предвидени средства 100 000,00 денари програма G1. 
 

 
4. Средства за реализација на Програмата за млади на Општина Кочани за 2022 година 

 
4.1. Средства за реализација на Програмата за млади на Општина Кочани за 2022 година 
 
За реализација на Програмата за млади на Општина Кочани за 2022 година предвидено е од 
Буџетот на Општина Кочани (1% од вкупниот буџет) да се издвојат вкупно: 2 000 000,00 денари. 
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Ред бр. Опис на активности Средства во МКД 

1.  Јакнење на младинскиот активизам и 
младинското учество на локално ниво 

 
 
 

1 200 000,00 
 
(600.000 во Програма за култура, 
 600.000 средства од други 
програми на Буџетот на 
Општина Кочани) 

2.  Потреби за  канцеларија за млади лоцирана 
во МКЦ со вработен од Општина Кочани 
одговорен за млади и младински политики и  
програма за едукација на млади 

  
600 000,00 
Програма ЕА  
 

3.  За потребите на Младински совет на 
Општина Кочани  
 

100 000,00 
Програма G1 

4.  Информирање и промоција  на активности 
за  младите 

 

 100 000,00 
Програма G1 

В К У П Н О 2 000 000,00 
 

II. 
1. Градоначалникот на Општина Кочани го обезбедува извршувањето на Програмата за млади 

на Општина Кочани за 2022 година. 

2. Исплата на средствата за реализација на активностите предвидени во оваа Програма ќе се 
врши со одлука на градоначалникот или од него овластено лице за потпишување. 

III. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Кочани“. 
 
 
Бр.09-3047/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
  

                                                                
 

II.

 1. Градоначалникот на Општина 
Кочани го обезбедува извршувањето на 
Програмата за млади на Општина Кочани за 
2022 година.
 2.Исплата на средствата за 
реализација на активностите предвидени 
во оваа Програма ќе се врши со одлука на 
градоначалникот или од него овластено 
лице за потпишување.

III.
 Оваа програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3047/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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Врз основа на членот 36 став 1 точка 1 и точка 15 од од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 
22 став (1),точка 5 од истиот Закон и членот 7 од Законот за културата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 
47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013; 44/2014; 61/2015; 154/2015, 39/2016 и 
11/2018), Советот на Општина Кочани на седница одржана на 22.12.2021 година, 
донесе 
 

ПРОГРАМА 
за култура на Општина Кочани за 2022 година 

 
 
 

I. ВОВЕД  

Со оваа програма Општина Кочани, како локална самоуправа, самостојно, во 
рамките на законот ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење 
во областа на културата, утврдени со Законот за локалната самоуправа и Законот за 
културата. 

Со членот 22 од Законот за локалната самоуправа утврдена е листа на надлежности 
на општините. Согласно точката 5 од ставот 1 на овој член, oпштините се надлежни за 
вршење работи во областа на културата – институционалната и финансиската 
поддршка на културните установи и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, 
старите занаети и слични  културни вредности; организирањето културни 
манифестации; поттикнувањето разновидни специфични форми на творештво. 

Согласно членот 7 од Законот за културата, локален интерес во културата, во 
смисла на овој закон, е културата што е јавен интерес од локално значење за граѓаните 
во единиците на локалната самоуправа. Локалниот интерес во културата, неговиот 
обем и неговото остварување се утврдуваат со општите акти на единиците на 
локалната самоуправа. Локалниот интерес во културата се финансира согласно со 
Програмата за култура што ја донесува советот на единицата на локалната самоуправа, 
согласно со закон. Локалниот интерес во културата се остварува согласно со овој 
закон, прописите за локалната самоуправа и за одделните дејности во културата. 

Со Програмата за култура на Општина Кочани за 2022 година се опфатени 
активности насочени кон поддршка, организирање и реализирање на содржини и 
манифестации од областа на културата кои се од интерес на локалната заедница преку 
обезбедување институционална и финансиска поддршка на културни установи и 
проекти, заживување на урбаната култура и поголемо вклучување на младите во 
нејзиното креирањето, негување на фолклорот и обичаите, организирање културни 
манифестации и поттикнување разновидни форми на творештво. 

Програмата за култура на Општина Кочани за 2022 година ги определува 
стратешките приоритети на Општина Кочани преку поддршка во сите облици на 
остварувањето на културата на локално ниво, пред се заради остварување на нејзините 
основни цели и тоа: 
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− Обезбедување активен однос на Општина Кочани кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата и создавање на 
услови за заживување на урбаната култура; 

− Сочувување, поддршка и афирмирање на културниот идентитет на Општина 
Кочани; 

− Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство 
на Општина Кочани; 

− Создавање услови за развој на културата, поддршка и промоција на здруженија, 
организации и поединци кои работат во полето на културата и 

− Воведување нови форми на културно изразување, поттикнување на 
разновидноста во културата на локално ниво. 

 
 

II. ЦЕЛИ 
 

Преку остварување на целите на  Општина Кочани утврдени во оваа Програма од 
областа на културата за 2022 година, Општина Кочани ќе обезбеди: 

− Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно – 
уметнички манифестации; 

− Реализирање на манифестации, програми и проекти кои даваат посебно 
обележје на Општина Кочани; 

− Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република 
Македонија и странство во Општина Кочани; 

− Унапредување на меѓународната културната комуникација врз реципрочна 
основа со збратимените градови на Општина Кочани; 

− Остварување продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и 
фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници; 

− Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во 
реализирање на Програмата. 

 

III. АКТИВНОСТИ 

Активностите на Општина Кочани во областа на културата во 2022 година ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на стратешките 
цели на оваа Програма, и тоа преку: 

1) Организирање манифестации и проекти од областа на културата во 
организација на Општина Кочани; 

2) Поддршка на проекти на други институции, граѓански здруженија и поединци 
кои традиционално реализираат културни содржини од интерес на локалната 
заедница; 

3) Издавачка дејност на Општината и печатење на промотивни материјали и 
4) Поддршка на здруженија, организации и поединци кои нудат нови идеи и 

разновидност во областа на културата; поддршка на други  непланирани 
настани, проекти, манифестации, изведувачи. 
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1 )  ОРГАНИЗИРАЊЕ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА 
НА КУЛТУРАТА ВО  ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

1.1.„Денови на кочанскиот ориз“ 
Во 2022 година се планира истата да се реализира во соработка со фолклорните 
здруженија од Кочани, при што ќе се задржи главниот централен настан 
традиционалното зажнејување на оризот преку презентација на традиционалната, 
рачна жетва на ориз на нивите во Кочанско, дополнет со презентација на 
традиционалната храна. Фолклорните здруженија ќе помогнат со подготвување на 
сценариото  на настанот за зажнејување и на културната програмата за настап на 
фолклорните групи и изведувачи. 
 
 
 
 
За организирањето на оваа манифестација ќе се формира Организационен одбор со 
одлука на градоначалникот кој ќе изготви посебна Програма за организирање на 
манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ во 2022 година. 
За реализацијата на оваа манифестацијата потребни се средства за: ноќевање, 
репрезентација, договорни услуги- хонорари, набавка на прехранбени продукти, 
набавка на сувенири, озвучување, снимање, изработка на пропаганден материјал 
(печатарски услуги) и др. 

Планиран датум за реализација: 27 септември – 3 октомври 2022 
Планирани средства од буџетот на Општината: 600.000 денари 

 
1.2. Петровден 
Празникот Петровден Општина Кочани го одбележува како ден на Општината, но и 
како  духовен празник на Кочани. Одбележувањето на овој празник на Општината ќе 
се реализира во соработка со Црковниот храм „Св. Ѓорѓи“  со одржување на литија во 
чест на апостолите Св. Петар и Павле како и преку организирање на духовна 
академија. Празникот ќе биде збогатен и со настапи на познати изведувачи.  
Општина Кочани финансиски ќе поддржи активности:  

- Дополнителни активности кои би ја збогатиле Програмата со проекти, 
манифестации и изведувачи кои се пријавија на јавниот повик за прибирање 
предлози за креирање на програмата за култура на Општина Кочани за 2022 
година бр. 05-2329/1 од 05.10.2021 година, во рамките на планираните за оваа 
активност средства. 

 
Планиран датум за реализација: 6 – 12 јули 2022 

Вкупно планирани средства од Општината: 600.000 денари 
 

1.3. „Урбан фест“ 
Примарната цел на фестивалот е развивање на урбаната култура, пред сè културата 
која директно ги засега младите. Фестивалот финансиски ќе биде поддржан од 
Општина Кочани во соработка со други јавни институции, здруженија и организации. 
Акцент се става на вклучување на младите во организацијата на фестивалот.  
Програмска шема на фестивалот: изработка на мурали и графити, настап на музички 
групи на повеќе точки во градот, повеќе видови на работилници, предавања на теми 
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кои ја засегнуваат прогресивна младина, продажни штандови со различни содржини 
(ракотворби, минијатурни ликовни изработки, музички плочи, цедеа, стари 
инструменти, книги, стрипови и слично). Се планира фестивалот да се организира во 
летниот период (месец август), а истиот би се организирал во соработка јавна 
институција и/или со граѓански здруженија и изведувачи кои се пријавија на јавниот 
повик за прибирање предлози за креирање на програмата за култура на Општина 
Кочани за 2022 година бр. 05-2329/1 од 05.10.2021 година.  
 

Планиран датум за реализација: 1 – 15 август 2022 
Вкупно планирани средства од Општината: 600.000 денари 

 
 
 

1.4. Свечена седница на Советот на Општина Кочани 
За чествување на празникот „7 Септември – денот на ослободувањето на  Кочани 
од фашистичката окупација“, Советот на Општина Кочани ќе одржи свечена 
седница која би била збогатена со културен настан. 
 

Планиран датум за реализација: 7 Септември 2022 
Планирани средства од буџетот на Општината: 80.000 денари 

1.5. Новогодишен концерт на ОМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани. 
Новогодишниот концерт за Општина Кочани претставува многу значаен културен 
настан, на кој може да се види неприкосновениот квалитет на Основното музичко 
училиште „Ристо Јуруков“ од Кочани со неговите наставници и ученици. Концертот во 
2022 година ќе се одржи по 21. пат во организација на Општина Кочани, а во 
реализација на ОМУ „Ристо Јуруков“ Кочани.  
 

Планиран датум за реализација: 24 – 27 декември 2022 
Планирани средства од Општина: 170.000 

1.6. Меѓународен ден на Ромите 
Осми април е денот посветен на историјата и културата на Ромите, кој се одбележува 
низ целиот свет. Меѓународниот ден на Ромите и оваа година ќе се реализира преку 
предложените програми на здруженија на граѓани од ромска националност, а 
Општината финансиски ќе ги поддржи активностите планирани за одбележување на 
денот на Ромите. Со организирање на овие културни активности се потенцира 
значењето на културните вредности и специфики на Ромската заедница, се поттикнува 
соживотот, толеранцијата и разбирањето во заедницата. Меѓународниот ден  на Ромите 
ќе се одбележи со пригодни културно- спортски активности кои ќе имаат за цел да ги 
вклучат сите возрасни категории на граѓани. 
 

Планиран датум за реализација: 8 Април 2021 
Планирани средства: 120.000 денари 

1.7. Манифестации поврзани со образованието 
Преку Програмата за култура на Општина Кочани за 2022 година  финансиски ќе се 
поддржат настани поврзани со образованието како априлијада, писателски караван, 
свечен прием на децата во детската организација и слично. 
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Планирани датуми за реализација: 
Априлијада: 1 април 2022 

Писателски караван: април или мај 2022 
Прием на деца во Детската организација: средина на октомври 2022 

 
Планирани средства од Општина: 90.000 

 

1.8. Вкупно планирани средства за организирање на 
манифестации и проекти од областа на културата во 
организација на Општина Кочани: 

2.260.000 денари 

 

2) ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ГРАЃАНСКИ 
ЗДРУЖЕНИЈА И ПОЕДИНЦИ КОИ ТРАДИЦИОНАЛНО РЕАЛИЗИРААТ 
КУЛТУРНИ СОДРЖИНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 
2.1. Општина Кочани  во 2022 година финансиски ќе ги поддржи  следните културни 
настани, фестивали, граѓански здруженија и поединци:  
 
2.1.1 Драмски аматерски фестивал (ДАФ) 
Како и во претходните години, ДАФ ќе продолжи да ја збогатува својата програма со 
различни настани и да го шири своето поле на делување. Општина Кочани секоја 
година финансиски го поддржува фестивалот во рамки на своите можности. 
Фестивалот е од големо и непроценливо значење не само за градот, туку и за целата 
држава. 
 

Планиран датум за реализација: мај-јуни 2022 
Планирани средства: 400.000 денари 

 
2.1.2. Влашка средба 
Секоја година Здружението на Власите „Грамостеањ“ традиционално организира 
средба на Власите од Република Македонија. Средбата се одржува на падините на 
Осоговските планини, а Општина Кочани ја поддржува со технички персонал, 
финансиска и материјална помош. 

Планиран датум за реализација: 11 – 13 јули 2022 
Планирани средства: 15.000 денари 

 
2.1.3. Вечер на афоризми 
„Вечер на македонскиот афоризам“, настан на кој присуствуваат афористичари од цела 
Македонија. Организатор на „Вечер на  македонскиот афоризам“ е Афористичкaта 
репрезентација на Македонија со седиште во Општина Кочани. 
 

Планиран датум за реализација: почеток на април 2022 
Планирани средства: 20.000 денари 
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2.1.4. Поддршка на фолклорните друштва и здруженија 
Општина Кочани и во 2022 година финансиски ќе ги поддржи фолклорните друштва и 
здруженија од Кочани: ФА „Љупчо Сантов“, ФА „Руен“ и останати фолклорни 
здруженија, во рамките на  вкупните планирани средства и врз основа на активностите 
кои планираат да ги реализират здруженијата, а во зависност од можността земајќи ја 
во предвид пандемијата Ковид-19. 

Планирани средства: 200.000 денари 
 

2.1.5. Денови на медот 
Настан во организација на здружението на пчеларите од Кочани. На настанот со свои 
производи од мед се претставуваат пчелари од различни краеви од Македонија. 

Планиран датум за реализација: крај на септември – почеток на октомври 2022 
Планирани средства: 10.000 денари 

 

 

2.1.6. Поддршка на музичка продукција 
 Општина Кочани за 2022 година планира да поддржи проект од музичката продукција 
како издавање на ЦД, ДВД, грамофонска плоча и слично. Финансиски ќе се поддржат: 

- Проекти, манифестации и изведувачи кои се пријавија на јавниот повик за 
прибирање предлози за креирање на програмата за култура на Општина Кочани 
за 2022 година бр. 05-2329/1 од 05.10.2021 година, во рамките на планираните за 
оваа активност средства. 

Вкупно планирани средства: 60.000 денари 

2.1.7. Здружение на борците – Кочани 

Општина Кочани финансиски ќе го поддржи Здружението на Борци – Кочани за 
реализација на програмски активности на здружението . 

Планирани средства за поддршка: 20.000 денари 

 

2.1.8. Вкупно планирани средства за поддршка на проекти на 
други институции, граѓански здруженија и поединци кои 
традиционално реализираат културни содржини од интерес на 
локалната заедница: 

725.000 денари 

 

2.2. Утврдување на критериуми за распределба на средства од Програмата за култура 

Со оваа Програма за култура се утврдуваат следните критериуми за распределба на 
средства и тоа: 

2.2.1 Општи критериуми: 
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За обезбедување на финансиска / техничка поддршка за организирање/реализирање на 
планиран настан, проект и др. од Програмата за култура на Општина Кочани  
барателот поднесува барање за одржување / организирање на културниот настан кое ги 
содржи следните податоци:  
                                                                                                                              

− финансиска конструкција на проектот/настанот, 
− цел на настанот, 
− место и време на одржување.  
− во кој дел му е потребна финансиската поддршка од Општината. 

 
2.2.2. Посебни критериуми за разгледување и оценување на пријавените проекти/ 
настани/активности од страна на здруженијата и поединци од Општина Кочани заради 
распределба на средства од буџетот на Општина Кочани: 

 

 

 

Заради аплицирање на средства од буџетот на Општина Кочани, Општина Кочани 
секоја година распишува јавен повик за пријавување на проекти од областа на 
културата. Пристигнатите предлог-проекти ќе ги разгледува и рангира посебна 
Kомисијата формирана од страна на Градоначалникот на Општина Кочани. 

За аплицирање по објавениот јавен повик за добивање средства од Буџетот на Општина 
Кочани за реализација на проекти/настани/активности во утврдениот рок, барателот 
самостојно или во соработка или партнерство со други здруженија, организации, 
установи, институции, бизнис-сектор или поединци треба да ги исполнува следните 
критериуми: 

1. Здружението/организацијата/поединецот својот проект да го реализира на 
територијата на Општина Кочани или со меѓународно учество да ја афирмира 
Општината, 

2. За апликации со побаран износ под 50.000 денари, здружението / организацијата 
да делува најмалку 6 месеци; 

3. За апликации со побаран износ над 50.000 денари, здружението / организацијата 
да има реализирано најмалку 1 проект; 
Исклучок од точките 4 и 5 може да се направи само доколку при разгледување 
на предлог проектите Комисијата оцени дека поднесениот проект е од важно 
локално значење за општината во областа на културата од аспект на  
масовен развој на локалниот интерес/ пошироко анимирање на младите и/или 
помалите; 

4. Барателот да има доставено извештај за сработените – реализирани проекти до 
Општина Кочани, кои биле финансирани од страна на општината; 

5. Барателот треба да достави портфолио за реализираните  проекти; 



 

 

 

6. Барателот  да приложи опис на проектот, концепт, карактер на проектот – дали е 
концепцијата  оригинална, дали е здружението / организацијата член на 
домашни и меѓународни организации или други субјекти, да се опише целта на 
проектот, ефектот кој би го постигнал и неговата одржливост; 

7. Приоритет имаат проекти со кои барателот би остварил не само локален, туку и 
регионален  и поширок ефект. 

Музички изданија 

8. Музичкиот состав или музичарот / музичарката за кој се аплицира, да се /е 
роден /а или да живее во Општина Кочани. Доколку се аплицира за група – 
мнозинството од групата треба да се жители на Кочани. 

9. Музичкиот материјал со кој се аплицира и се претендира да биде објавен на 
физички носач на звук, мора да е отпеан на македонски јазик или на еден од 
јазиците на националностите кои живеат во општина Кочани. 

 

 

10. Овој конкурс не се однесува на снимање на песни или пак објавување на носач 
на звук на само една песна. Конкурсот е за поддршка за објавување на 
комплетен албум.  

11. Материјалот со чии текстови се поттикнува расна, национална и верска или 
друга нерамноправност или омраза, нема да се разгледуваат. 

12. Изданијата кои ќе бидат финансиски поддржани, односно пораките кои се 
упатуваат преку нив, не мора да го одразуваат официјалниот став на општината 
по одредени прашања. 

13. Пријавата треба да содржи биографија на изведувачот / составот со список на  
јавни настапи, опис на проектот – албумот (музички жанр, идеја, текстови, број 
на песни, приближен датум за издавање на албумот...). Пожелно е да се достават 
и аудио записи, како од претходни албуми или синглови, така и од материјалот 
за кој се аплицира. 

 

3) ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНАТА И ПЕЧАТЕЊЕ ПРОМОТИВНИ 
МАТЕРИЈАЛИ 
3.1. Издавачка дејност 
Општина Кочани секоја година издава или подржува издавање на дела од автори кои се 
пријавија на јавниот повик за прибирање предлози за креирање на програмата за 
култура на Општина Кочани за 2022 година бр. 05-2329/1 од 05.10.2021 година, а се од 
интерес за Општината. Благодарение на таквата поддршка се создадоа дела кои се 
значајни за општината. И во текот на 2022 година се планира издавање на дела од 
различни области за кои ќе се оцени дека се значајни за Општината, по предлог на 
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поединци или по предлог на Градоначалникот. Промотивниот материјал пак е 
задолжителен за промоција на достигнувањата како на културен план така и пошироко 
и во голема мерка е дел од работата на Одделението за јавни дејности. 
 
Издавачката дејност- публикации опфаќа: 
- Поддршка на научно – истражувачки  дела; 
- Поддршка на делa од уметничка литература; 
- Поддршка на дело од стрип литература; 
- Откуп на значајни литературни дела кои се веќе издадени а се од интерес за 
Општината. 
 
 
 

Планирани средства: 190.000 денари 
 
 
 
 
 
 

3.2. Печатење промотивни материјали 
За потребите на Општина Кочани за афирмирање и презентација на локално, 
национално и меѓународно ниво Општина Кочани обезбеди репрезентативен материјал 
за настаните кои ги организира, финансиски помага и подржува: тефтери, кеси, папки, 
покани, летоци, благодарници, дипломи, сувенири, по потреба маици како и друг 
репрезентативен материјал. 

Планирани средства за рекламен материјал: 150.000 денари 
 
 

Вкупно планирани средства за издавачка дејност на Општината 
и печатење на промотивни материјали: 

340.000 
денари 

 

4. ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА, ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЕДИНЦИ  КОИ НУДАТ 
НОВИ ИДЕИ И РАЗНОВИДНОСТ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА; ПОДДРШКА НА 
ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ НАСТАНИ, ПРОЕКТИ, МАНИФЕСТАЦИИ, 
ИЗВЕДУВАЧИ 
 
4.1.  Општина Кочани  во 2022 година ќе обезбеди техничка и/или финансиска 
поддршка на здруженија, организации и поединци кои нудат нови идеи и разновидност 
во областа на културата; проекти, манифестации и изведувачи кои се пријавија на 
јавниот повик за прибирање предлози за креирање на програмата за култура на 
Општина Кочани за 2022 година бр. 05-2329/1 од 05.10.2021 година. 

 
4.2. Општина Кочани ќе обезбеди финансиска поддршка за остварување на 
непланирани културни настани, организации и манифестации кои не се содржани во 
оваа Програмата за култура на Општина Кочани само доколку придонесуваат за 
остварување на целите на Програмата за култура на Општина Кочани и означуваат 
остварување на локален културен интерес на општината. 
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4.3. Општина Кочани секоја година поддржува (финансиски и материјално) дел од  
културните содржини кои се во организација на други институции, здруженија на 
граѓани  или поединци, а кои се значајни за културното живеење во Општината. 

4.4. Вкупно планирани средства за поддршка на 
здруженија, организации и поединци кои нудат нови идеи 
и разновидност во областа на културата; поддршка на 
други  непланирани настани, проекти, манифестации, 
изведувачи: 

675.000 денари 

 

 

 

 

 

 

5.  Рекапитулар 

5.1. Финансиски рекапитулар  за реализација на Програмата за култура за 2022 година: 

РЕКАПИТУЛАР 

1. Организирање на манифестации и проекти од областа на 
културата во организација на Општина Кочани 

2.260.000,00 
денари 

2. Поддршка на проекти на други институции, граѓански 
здруженија и поединци кои традиционално реализираат 
културни содржини од интерес на локалната заедница 

725.000,00 
денари 

3. Издавачка дејност на Општината и печатење на 
промотивни материјали 

340.000,00 
денари 

4. Поддршка на здруженија, организации и поединци кои 
нудат нови идеи и разновидност во областа на културата; 
поддршка на други  непланирани настани, проекти, 
манифестации, изведувачи 

675.000,00 
денари 

Вкупно планирани средства за реализација на Програмата 
за култура за 2022 година: 

4.000.000,00 
денари 
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 5.2.Средствата за реализирање на 
активностите од областа на културата 
на Општина Кочани за 2022 година ќе 
се финансираат од Буџетот на Општина 
Кочани, од Буџетот на Република Северна 
Македонија, од спонзорства и донации.
 При доделувањето на средствата 
ќе се земе предвид интерната процедура 
за постапување на Одделението за јавни 
дејности како и критериумите за одобрување 
на финансиска помош и поддршка на 
субјекти од областа на културата утврдени 
во неа.
 5.3. Оваа Програма може да се 
изменува или дополнува во зависност од 
потребите на Општина Кочани.
 5.4.Финансиската реализација на 
Програмата за култура на Општина Кочани 
за 2022 година е зависна од приходите во 
Буџетот на Општина Кочани за 2022 година.

IV.

 1.Градоначалникот на Општина 
Кочани го обезбедува извршувањето на 
Програмата за култура на Општина Кочани 
за 2022 година.
 2.Исплата на средствата за 
реализација на активностите предвидени 
во оваа Програма се врши со одлука на 
градоначалникот или од него овластено 
лице за потпишување.

V.

Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3048/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 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 22.12.2022 година, 
донесе 

    З А К Л У Ч О К
 во врска со  Програмата за култура на 

Општина Кочани за 2022 година
            

I

Советот на Општина Кочани бара се 
преземат активности за формирање 
Младински културен центар .

 II

Заклучокот  влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен гласник 
на Општина Кочани“.

Бр.09-3048/2
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став (1) 
точка 1 и точка 15, а во врска со член 22 
став (1) точка 9 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002) и член 14 став 2 
од Законот за заштита на населението од 
заразни болести („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 
99/09, 149/14, 150/15 и 37/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр.257/20), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 22.12.2021 година, 
донесе 
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ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА КОЧАНИ ВО 2022 ГОДИНА  
(согласно Стручен елаборат од Центарот за 

јавно здравје Кочани)

 Програмата за спроведување на 
општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести се донесува согласно член 
11 и 14, став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести и член 22 
точка 9 од Законот за локалната самоуправа. 
Целта на оваа програма е организирано 
спроведување на општи превентивни 
мерки за да се спречи појавата или да се 
намали, отстрани или искорени ширењето 
на заразните болести  кај населението 
на подрачјето на Општина Кочани. Со 
Програмата се утврдени активностите, 
извршителите, роковите и изворите на 
финансиски средства за спроведување 
на општите мерки. Општите мерки и 
активности ги организира и следи Локалната 
самоуправа, во соработка и под стручен 
надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје – 
Кочани. 
 За заштита на населението од заразни 
болести во 2022 година ќе се спроведат 
вообичаените општи и вонредни мерки:

 1. Обезбедување на безбедна вода за 
пиење;
 2. Обезбедување на исправна вода за 
рекреативни потреби;
 3.Обезбедување санитарно-
хигиенски и други услови во објектите за 
производство и промет на храна;
 4.Обезбедување  хигиено-технички 
услови во училишните и предучилишни 
установи;
 5.Вршење на превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во населени места и други јавни површини;
 6.Превентивни активности за 
спречување зараза од Коронавирус-Ковид 

19. 
 1. Обезбедување на безбедна вода за 
пиење 
 Водата има приоритет во 
обезбедувањето на основни услови за 
живот. Организираното водоснабдување, 
како  дејност од јавен интерес е слика на 
општествениот стандард и значаен предуслов 
за заштита од заразни заболувања и добро 
здравје. Од тука и во 2022 година примарната 
грижа на Општина Кочани ќе биде насочена 
кон обезбедување на населението со доволни 
количини на здравствено безбедна вода за 
пиење, намалување на загубите на вода на 
минимум и услови за непрекинато и удобно 
користење на водата за пиење. 

 1.1.Водоснабдување од регионалниот 
водовод - Кочани 
 Со Одлуката за комунален ред на 
Општина Кочани донесена од Советот 
на Општина Кочани  организираното 
водоснабдување на населението го врши 
КЈП „Водовод“ - Кочани. 
 Согледувајки го проблемот со 
големите губитоци на вода од регионалниот 
водовод - Кочани и високите трошоци за 
препумпување на водата, КЈП „Водовод“ во 
2022 година ќе продолжи со спроведувањето 
на активностите за: 
•подобрување на мрежната инфрастриктура 
и замена на старите вентили и дотраени 
водоводни цевки;
•испирање на водоводната мрежа, особено 
во ниските зони; 
•постојано стручно усовршување на 
одговорниот кадар за имплементација на 
воспоставениот HACCP систем за контрола 
на безбедноста на водата; 
•редовен мониторинг на состојбата на 
водоводните објекти и здравствената 
исправност на водата и информирање на 
корисниците за квалитетот и безбедноста 
на водата;
•работа на проекти за подобрување на 
системот за водоснабдување.
•спроведување на промотивни и други 



активности за користење на вода за пиење 
од Оризарска Река.
 За испитување на квалитетот 
и исправноста на водата за пиење од 
регионалниот водовод, КЈП „Водовод“-
Кочани спроведува тендерска постапка за 
избор на економски оператор кој ќе врши 
испитување на квалитетот и исправноста на 
водата за пиење од регионалниот водовод.  
За извршеното испитување на квалитетот 
на водата КЈП „Водовод“ -Кочани 
подготвува посебна годишна информација 
за безбедността на водата од регионалниот 
водовод  во Општина Кочани која се 
доставува до Советот на Општина Кочани. 
Услугите за испитување на квалитетот на 
вода од регионалниот водовод се финансират 
од средствата на КЈП „Водовод“ - Кочани.

 1.2. Водоснабдување од други јавни 
водоснабдителни објекти  
 Прописите кои се поврзани со 
водоснабдувањето (Законот за вода, Законот 
за комунални дејности и другите прописи за 
водоснабдување) пропишуваат со јавните 
водоснабдителни објекти да стопанисуваат 
јавни претпријатиа или други правни лица. 
ЦЈЗ Кочани препорачува како квалитетно 
решение КЈП „Водовод“ - Кочани постепено 
да го превземе јавното водоснабдување на 
територијата на целата општина. 
 Во 2022 година ќе се  продолжи 
со спроведување на редовни увиди на 
извориштата  на јавните водоснабдителни 
објекти. Ќе се испитат вкупно 58 примероци 
на вода за пиење од јавни изворишта, и тоа:
 - 4 пати годишно ќе се следи 
квалитетот на водата од јавните водоводи 
на 5 планински села (Полаки, Нивичани, 
Лешки, Јастребник и Пантелеј) (4 х 5 = 20 
анализи), 
 - 4 пати годишно ќе се следи 
квалитетот на водата за пиење од 6 јавни 
изворишта на подрачјето на Кочани (Усова 
чешма, Белска чешма, Минова чешма, 
Партизанска чешма, Милева помпа и 
помпата кај Бавчалак)  (4 х 6=24 анализи) и  

2 пати годишно ќе го следи квалитетот на 
водата од 7 јавни чешми во планинскиот 
терен: (две чешми во с. Рајчани, една чешма 
во с.Лешки, Шарена чешма, Арнаутска 
чешма, Партизанска чешма кај Пониква и 
чешма кај Преслап. (7 х 2 =14 анализи).
По потреба ќе се врши испитување на други 
води наменети за пиење. 

 ЈЗУ Центар за јавно здравје 
препорачува хипер-хлорирање на водата 
од јавните водоснабдителни објекти, 
каде истото е изводливо. Еднократното 
хиперхлорирање е од времен карактер и 
дезинфекцијата на водата е за ограничен 
временски период. Затоа во иднина се 
препорачува хлорирањето на водоводните 
објекти каде да се извршува континуирано 
со поставување на хлоринаторни станици, 
онаму каде го дозволуваат условите.
Услугите за оценка на квалитетот и 
здравствената исправност на водата од 
планинските селски водоводи и други јавни 
извори во населени и надвор од населени 
места ќе се финансираат со средства од 
буџетот на Општина Кочани.

 2.Обезбедување на исправна вода за 
рекреативни потреби 

 2.1. За оценка на исправноста на 
водата од градскиот базен во сезоната на 
употреба, еднаш неделно ќе се испитува по 
еден примерок вода од големиот и малиот 
базен. Со резултатите ќе се доставува 
мислење за исправноста и за евентуалните 
мерки за подобрување. Спроведувањето на 
ова контрола ќе го врши КЈП „Водовод“ - 
Кочани.

 2.2. Согласно Законот за води, 
водите кои служат за рекреација треба да 
бидат заштитени од загадување и испитувани. 
Кочанска Река, на потегот од акумулацијата 
„Гратче“ до местото на испуштање на 
комуналните отпадни води е категоризирана 
од прва до четврта  класа според физичко 
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хемиските и бактериолошките анализи 
(Уредба за категоризација на водотеците 
„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/99). Досегашните испитувања на ЈЗУ 
ЦЈЗ Кочани потврдуваат дека по однос на 
микробиолошките параметри Кочанска Река 
на спомнатиот потег се рангира во четврта 
и пета класа. Затоа реката по акумулацијата 
„Гратче“ не смее да се користи за рекреативни 
потреби. Во тековната година ќе се испитаат 
13 примероци на површински води и тоа: 4 
примероци вода од езерото „Гратче“ (секоја 
сезона по еден примерок) и 8 примероци 
вода од Кочанска Река од три локации 
(влез на градот-два примерока, излез-два 
примерока) и на точно определено место 
и растојание, после пречистителната 
станица (четири примерока) како и  еден 
примерок вода од горниот тек на Оризарска 
река. Испитувањата се неопходни, за да 
се утврди квалитетот на површинските 
води и можноста за спортски активности 
и рекреативно капење и да се одбележи 
местото за капење. 

 3. Обезбедување на санитарно- 
хигиенски  и други услови во објектите за 
производство и промет на храна.
Во согласност со одредбите од Законот за 
безбедност на храната, ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе 
спроведува:
•консултантски услуги за воспоставување и 
примена на HACCP систем за контрола на 
безбедноста на храната; 
•здравствени прегледи на вработените лица 
што работат со храна;
•едукација на вработените за хигиена на 
храната и заштита на животната средина;
•превентивни ДДД мерки;
•лабораториски испитувања на храна и на 
брисеви од раце на вработени и површини 
кои доагаат во контакт со храна (садови, 
прибор за јадење, работни маси за работа со 
храна).
*Оваа активност ја врши ЈЗУ ЦЈЗ Кочани 
на угостителски објекти и објекти за 
производство и промет на храна. Трошоците 

се на товар на угостителските објекти.
 4.Обезбедување на хигиено-
технички услови во предучилишни и 
училишни установи
 4.1. За заштита на децата и учениците 
од цревни и други заразни заболувања во 2022 
година ќе продолжат редовните контроли 
на училишните и предучилишни установи 
од страна на санитарниот и здравствен 
инспектор и лекарите од Центарот за 
јавно здравје во континуитет од 1 (еднаш) 
годишно за училишта и 2 (два) пати годишно 
во секој од клоновите на детската градинка 
„Павлина Велјанова“ - Кочани. Ќе се врши 
хигиено – технички контроли (увиди) на 
училишните и предучилишни установи. Врз 
основа на теренските увиди сите училишта и 
градинки ќе добијат извештај за затекнатата 
состојба, со предлог мерки за подобрување. 
Во училиштата и нивните подрачни 
училишта вкупно 10 Х 1000 = 10 000 ден. и 
детска градинка и клонови вкупно 5 Х 2000 
= 10 000 или вкупно 20 000 ден.
*Трошоците од точка 4.1 за следење на 
безбедност на храна во училишните и 
предучилишни установи се на товар на 
корисникот на услугата: Општински 
основни и средни училишта и  ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ - Кочани.

 4.2. Следење на безбедност на храна 
во предучилишни установи 
 Со цел да се превенираат болестите 
поврзани со небезбедна храна ќе се врши 
лабораториска контола на храната и 
чистотата на објектите во кои се приготвува 
храна за деца сместени во предучилишната 
установа. Активностите ќе се извршуваат 
согласно Правилникот за микробиолошка 
безбедност на храна и упатството изработено 
од ИЈЗ на РМ со земање и анализирање 
на вкупно 110 брисеви годишно од петте 
клона на градинката (22 х 5 = 110 анализи) 
на територија на Општина Кочани и 40 
подготвени оброци (8 х 5 = 40 анализи).
*Трошоците од точка 4.2 за следење на 
безбедност на храна во предучилишни 



установи се на товар на корисникот на 
услугата: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 
-Кочани.

 4.3. Следење на биолошкиот квалитет 
на исхраната во предучилишни установи
Биолошкиот квалитет на исхраната вклучува 
испитување на енергетската вредност, 
како и содржината на макронутриенси 
(јаглени хидрати, масти и протеини) и 
микронутриенси (витамини и минерали) во 
единица оброк кој се користи во исхраната 
на популациите опфатени со следењето.
Во 2022 година, Центарот за јавно здравје, 
Кочани, по утврдена  методологија базирана 
на база на податоци за состав на храната, 
ќе ја испитуваат нутритивна вредност 
на исхраната која се подготвува во овие  
установи, и тоа:
 - во предучилишната установа 
ЈОУДГ Павлина Велјанова ќе се испитуваат 
по пет дневни оброци во 4 сезони (пролет, 
лето, есен, зима);
 Индикатор за следење: На крајот од 
годината ќе биде изготвен Годишен извештај 
за квалитетот на исхраната во ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ и ќе биде доставен до 
градинката и до Општина Кочани. 
*Трошоците од точка 5 за следење на 
биолошкиот квалитет на исхраната во 
предучилишни установи се на товар на 
ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани.

 5. Вршење на превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
(ДДД) во населените места и други јавни 
површини 
 Превентивна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација е задолжителна 
во здравствени, училишни, предучилишни 
и социјални установи; во објекти за 
производство и промет на храна, зелени 
пазари, станици за патнички сообракај, 
канализации, депонии и друго. 
 5.1. Превентивна дезинфекција 
Јавните установи, КЈП „Водовод” - Кочани  
и субјектите кои работат со храна, согласно 

Законот на секои 6 месеци ќе вршат 
превентивна дезинфекција, во соработка со 
овластена установа.
* Трошоците за истите се на товар на секоја 
институција посебно.

 5.2.    Превентивна дезинсекција 
 5.2.1. Превентивна дезинсекција од 
летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат 
во летниот и есенски период сите објекти за 
храна, со примена на ХАЦЦП мерките на 
претпазливост.

 5.2.2. Општина Кочани  планира 
да спроведе 3 (три) авионски третирања, 
4 (четири) ларвицидни и 3 (три) 
теристички прскања со водно растворлив 
широкоспектарен инсектициден преперат. 
Авионското прскање се планира на најмалку 
5100 хектари.
 Теристичките прскања се со опфат 
од  по 300 хектари, во населените места од 
полскиот и ридскиот дел на општината.
За порационална општа дезинсекција, се 
препорачува со авионско третирање на 
комарците да бидат опфатени и соседните 
општини: Виница, Зрновци, Чешиново-
Облешево истовремено. 
 Авионското, теристичкото и 
ларвицидното третирање ќе се спроведат во 
периодот од март до крајот на септември.
Ларвицидното третирање на комарците, 
која е најдирекна и најефикасна метода, 
ќе се изврши во 4 наврати  и тоа од месец 
март до месец јуни. Истото ќе се врши по 
течението на Кочанска Река од градот кон 
брана „Гратче“, така и низводно од градот 
и на локации со застојни води. За ова 
третирање ќе се употребат 60 килограми 
ларвицидно средство за површина од 12 ха 
( по 2,5 кг. по хектар) а ќе се третира во два 
наврати по еднаш на почеток и крајот на 
март,  еднаш во месец  април и  еднаш крајот 
на  мај или почеток на јуни.
 Рачно третирање на зелени 
површини против инсекти (комарци, 
крлежи...) по потреба. Дезинсекцијата се 
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планира по барање на Општината пред 
одредени манифестации кои се од интерес 
и се одвиваат на јавни површини. Четири 
дезинсекции на површина од 2000 м2 до 
5000 м2. 
 За активности од оваа точка, 
препорака од ЦЈЗ Кочани е Општината да 
обезбеди надзор од стручни лица од ЦЈЗ 
Кочани (Службата за Епидемиологија).

 5.3. Превентивна дератизација
 5.3.1. Општина Кочани на 
подрачјето на општината ќе спроведе општа 
дератизација, два пати годишно, пролетна и 
есенска дератизаија, во април и во ноември 
со по 250 кг кумарински препарат (за 
едно третирање) односно вкупно 500 кг. 
кумарински препарат (за две третирања 
годишно), на следниот начин:
  - третирање на градската депонија, 
двапати со 10 кг. на кумарински мамци  и 
 - третирање на канализационите 
системи во Кочани, Оризари, Прибачево, 
Грдовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и 
Тркање, со 240 кг на кумарински мамци (од 
кои 100 кг за Кочани + 140 кг за селата (7 
села по 20 кг.).
 5.3.2. Согласно Законот за заштита 
од заразни болести и Законот за безбедност 
на храната, правните лица кои работат 
со храна ќе спроведуваат континуирана 
дератизација, за да ја заштитат храната од 
загадување.
 За активности од оваа точка, ЦЈЗ 
Кочани препорачува да се обезбеди надзор 
од стручни лица од ЦЈЗ Кочани. (Службата 
за Епидемиологија).
 Препорака од ЦЈЗ Кочани: Поради 
специфичноста на нашето поднебје и град, 
Општината да побара финансиска помош и 
поддршка од соодветни Министерства кои 
и досега подржуваа неколку општини во 
Републиката.
 6. Превентивни активности за 
спречување зараза од Корона вирус - Ковид 
19
 6.1.Набавка на средства и опрема 

за дезинфекција за спречување зараза од 
Корона вирус-Ковид 19
 Заради превземање на превентивни 
мерки за спречување зараза од Корона 
вирус-Ковид 19, Општина Кочани ќе 
спроведе постапка за Набавка на средства 
и опрема за дезинфекција за спречување 
зараза од Корона вирус - Ковид 19. Ќе се 
набават потребни средства за дезинфекција 
на раце, простории, заштитни маски за лице, 
заштни визири,  скафандери и друга опрема 
за дезинфекција за спречување зараза од 
Ковид-19.
 За оваа намена се планираат вкупно 
450.000,00 денари кои ќе се обезбедат од 
буџетот на Општина Кочани.
 6 . 2 . П р е в е н т и в н о - п р о мо т и в н и 
активности за унапредување на здравјето на 
населението . 
 Центарот за јавно здравје Кочани 
секојдневно ќе врши советување на лица 
заболени од заразна болест, за која е 
доставена Пријава за заразно заболување. Во 
зависност од случувањата ќе се спроведуват 
и типизирани предавања на учениците 
од основното и средното образование за 
заштита од заразни болести. 
  -Оваа активност спаѓа во 
надлежноста на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани и не носи 
трошоци за општината и училиштата.
 7.Средства за реализација на 
Програмата за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести во 2022 година
 За реализирање на активностите 
од оваа Програма се планираат следните 
средства:
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Ред. 
бр. 

Програмски активности и потребни 
финасиски средства 

Средства од 
буџетот на 
Општина Кочани  

Средства од буџетот 
на други корисници 

1. Следење на безбедноста на водите за 
пиење од други јавни 
водоснабдителни објекти:хемиски и 
бактериолошки анализи (58 анализи х 
1900ден) 

110.200,00  

2. Контрола на водата за капење  
(13 анализи х 2000=26.000) 

26.000,00  

3. Хиперхлорирање 5 х 800 4.000,00  
4. Хигиено – технички контроли на 

училишните установи и нивни подрачни 
училишта 10 х 1000  

 10.000,00 

5. Хигиено – технички контроли на ЈОУДГ 
Павлина Велјанова Кочани  5 х 2000  

 10.000,00 

6. Следење безбедност на храна во ЈОУДГ 
Павлина Велјанова Кочани  
110 анализи/брисеви годишно од пет 
клона на градинката х 200 
денари=22.000 и 40 оброци х 1.650 = 
66.000) 

 88.000,00 

7. Анализа на биолошка вредност на 
храната во ЈОУДГ Павлина Велјанова 
Кочани  

 2.500,00 

8 Авионско третирање на комарци  
вкупно 5.100 ха (3 пати по 1.700 ха) х 
448,40 денари со ддв/ха 

2.286.840,00  

9 Терестичко третирање на комарци 
Вкупно 900 ха (3 пати по 300 ха) х 360 
денари без ддв 

324.000,00  

10 Ларвицидно третирање на комарци  
Вкупно 24 ха (4 пати по 6 ха) х 8.000 
без ддв 

192.000  

11 Рачно третирање на зелени површини 
против инсекти  5000 м2 х 10 денари 

50.000  

12 Општа дератизација  
 500 кг. кумарински препарат х 600 
денари  без ддв 

300.000,00  

13 Набавка на средства и опрема за 
дезинфекција за спречување зараза од 
Коронавирус-Ковид 19 

450.000,00 
Овие средства не се 

засметани во вкупниот 
износ бидејќи се 

планирани во друга 
буџетска  програма ! 

 

      
   3.293.040,00   

денари 

110.500,00 денари 

 
II. 

            Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Кочани. 
Бр.09 -3049/1 
22.12.2021 година 
Кочани  

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
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II
 
 Програмата влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на Општина Кочани.

Бр.09-3049/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), a во врска со 
член 36 став (1) точка 1  и точка 15 од истиот Закон  и член 11 став 1 алинеја 7  и член 
142 став (5) од Законoт за социјалната заштита („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.104/2019 и 146/2019), Советот на Општина Кочани на седница 
одржана на 22.12. 2021 година донесе 

П Р О Г Р А М А 
за остварување на социјална, детска и здравствена заштита 

на Општина Кочани за 2022 година 
 

I. 

Појдовна основа 

Остварувањето на социјалната, детска и здравствена заштита во Општина 
Кочани се заснова на Законот за социјалната заштита; Законот за заштита на децата; 
Законот за семејството; Програмата за остварување на социјална заштита во РСМ;  
Програмата за развој на заштитата на децата во РСМ и други закони и подзаконски 
акти кои се однесуваат на социјалната, детската и здравствената заштита, како и 
надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот 
на Општината Кочани, со кои се уредени правата од областа на социјалната, детската и  
здравствената заштита.  

Оваа Програма поблиску ги уредува подрачјата на социјална заштита, 
специфичните потреби на населението на Општина Кочани и начинот на 
остварувањето на правото на  социјалната заштита.  

 Во Програмата се применети определбите на Локалната самоуправа со која се 
имплементираат стратешките приоритети на Општината за тековната година, согласно 
Буџетот на Општина Кочани, но и мерките утврдени со политиката и документите на 
национално ниво.  

Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација неговата 
специфичност и сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од централно на 
локално ниво.  

  Активностите на Општина Кочани од областа на социјалната, детска и 
здравствена  заштита во 2022 година ќе се реализираат во согласност со 
расположливите финансиски  средства. 

 Програмата предвидува соработка со надлежниот Меѓуопштински центар за 
социјална работа, ПС од општа надлежност Кочани, Фонд за здравствено осигурување, 
Центар за вработување, училиштата, градинката, Јавна здравствена установа Општа 
болница Кочани, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за 
вработување други министерства, државни органи, установи и институции, приватниот 
и јавниот сектор и невладини организации. 
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Активностите во Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена 
заштита во Општина Кочани  за 2022 година се поделени зависно од областите во кои 
се делува и тоа: 

1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО-ЗАГРОЗЕНИ И ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛЕН  
РИЗИК 

2. НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ  
3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 
4. ДЕТСКА ЗАШТИТА 
5. ДОМУВАЊЕ 
6. РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ  НЕПЛАНИРАНИ И 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, БАРАЊА НА ГРАЃАНИ 
 
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес  која се  остварува преку мерки, 

активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и 
надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз 
добросостојбата на граѓаните со цел: 

- промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните; 
- спречување на социјалната исклученост; 
- подобрување на квалитетот  на животот на граѓаните  и 
- зајакнување на капацитеот на граѓаните за водење на активен, независен  и 

продуктивен живот. 
 

Носители на социјалната заштита се Републиката, Општината, градот Скопје и 
општините во градот Скопје, во рамките на нивните надлежности, а во согласност со 
Законот за социјалната заштита. 

 
1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ЛИЦА И ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ 

НА СОЦИЈАЛЕН  РИЗИК 
 

 Опис на планираните активности 

Согласно член 4 став 1 точка 2 од Законот за социјалната заштита, „Социјален 
ризик“ e состојба која има потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото 
социјалното функционирање на поединецот, семејството и одредна група, која може да 
дојде во состојба да има  потреба од социјална помош. Основните социјални ризици на 
кои е изложен поединецот во смисла на овој закон се: мајчинство, болест, старост, 
смрт, повреда и попреченост; 

Во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 
2022 година лицата во социјален ризик како целна група се опфатени со неколку 
видови помош  бидејќи тие се најчести баратели на услуги  од Општината.  

Општина  Кочани со реализација на активностите планирани со Програмата за 
социјална, детска и здравствена заштита за 2022 година ќе овозможи  користење  на 
следните видови помош:  
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1.1.Помош во лекови  
Овој вид на помош е воспоставена со цел да им се помогне на лицата од социјално 

загрозени семејства кои се болни, а немаат можност да си ги обезбедат потребните 
лекарства што треба да ги набават приватно. Максималниот износ по барател за овој 
вид помош изнесува 1.500 денари. Помошта се дава на период од 3 месеци по 
корисник, за болните од карцином не важат временските ограничувања. Критериумите 
и начинот (постапката) на доделување на финансиската помош за набавка на лекови 
кои не се на позитивната листа, се уредени со Правилник за уредување на начинот и 
условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители 
на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа 
надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018). 

Планирани средства.........................................................................400.000 денари 

*Помош во  лекови за болни од Ковид-19 
  
Општина Кочани планира дополнително да обезбедува помош во лекови за болни 

од Ковид 19. Критериумите за доделување на овој вид на помош дополнително ќе 
бидaт уредени преку измена на Правилник за уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина 
Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на лекови, 
како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор 
од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник 
на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018). 

Целта на оваа мерка е да м се помогне на болните од Ковид-19 во периодот  додека 
се наоѓаат во изолација. 
 

Планирани средства ...................................................................120.000 денари 
 

*Помош во  лекови на деца со попреченост 
 
Помошта во лекови ќе се прошири уште со целна група – деца со попреченсот. Ова од 
причина што голем број на родители  бараат помош во лекови на децата со 
попреченост    
 
Планирани средства од Буџетот ......................................................80.000 денари 

  
 
 

1.2.Помош во автобуски карти заради лекување надвор од градот  
Oвој вид на помош е наменета за социјално загрозените граѓани со цел да им се 

олесни патувањето надвор од градот Кочани заради лекување. Семејствата кои едвај 
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успеваат да го поминат месецот имаат потешкотии да отидат на прегледи надвор од 
градот Кочани поради недостиг на средства. Од таа причина Општина Кочани години 
повеќе од 10 години  ја доделува оваа помош и им овозможува на социјално 
загрозените семејства да користат бесплатни автобуски карти. Помошта се дава на 
период од 3 месеци по корисник. Помошта се доделува во постапка пропишана со 
Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош 
на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за 
превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз 
за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани донесен од 
Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и 
бр.1/2018). 

Планирани средства..............................................................................50.000 денари 

1.3.Помош во социјален пакет за новородено дете од социјално загрозено 
семејство или од семејство на материјално необезбедени лица 
 
Општина Кочани доделува помош во вид на социјален пакет за новородени деца 

од социјално загрозени семејства која се состои од пелени, средства за хигиена, 
кашички и други бебешки производи. 

Вредноста на социјалниот пакет за новороденче од социјално загрозено 
семејство изнесува 3.500,00 денари и еден барател може да го користи четирикратно 
односно на секои три месеци до наполнување на една година старост на новороденото.  

Социјалната помош во вид на социјален пакет за новороденче од социјално 
загрозено семејство, жители на Општина Кочани се доделува на начин, услови и 
критериуми утврдени со Правилникот за уредување на поблиските услови, критериуми 
и начинот на доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети за 
новородени деца од социјално загрозени семејства, жители на Општина Кочани 
донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр.13/2017  и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за уредување 
на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во 
вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозени семејства,жители 
на Општина Кочани „Службен гласник на Општина Кочани бр.7/2020 г.) 

Планирани  средства ............................................150.000 денари 
 

1.4.Помош во болничко лекување  
Овој вид на помош се доделува на материјално необезбедени граѓани кои 

престојувале на болничко лекување  во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност 
Кочани, а спаѓаат во категоријата на осигурени лица чиј месечен нето приход во 
семејството е помал од 60% од просечната нето плата во Републиката во претходната 
година, а кои во текот на една календарска година треба да платат учество во болничко 
лекување во износ повисок од 20% од просечната месечна плата остварена во 
Републиката во претходната година, за да се ослободат од плаќање на учество при 
натамошно користење на здравствените услуги за болничко лекување, освен за 
лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита 
и за лекувањето во странство, и  осигурени лица деца од 1 до 5 години возраст, кои во 
текот на една календарска година треба да платат учество во болничко лекување во 
износ повисок од 20% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во 
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претходната година, за да се ослободат од плаќање на учество при натамошно 
користење на здравствените услуги за болничко лекување, освен за лековите од 
Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за 
лекувањето во странство. Овој вид на помош се доделува согласно Правилникот за 
уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за 
болничко лекување за одредени категории на осигурени лица донесен од Советот на 
Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018 и бр.10/2018). 

Планирани средства.............................................................30.000 денари. 
 

1.5. Помош за лекување на тешко болни лица 
Со овој вид на помош се предвидува финансиска помош на тешко болни лица 

жители на Општина Кочани кои имаат потреба од лекување  во земјата или странство 
или од ортопедски помагала кои не се на листата на Фондот за здравствено 
осигурување. Опфатени се лица кои  страдаат од тешки заболувања, вродени маани, 
целебрална парализа, заболувања кои се лекуваат со пресадување на матични клетки и 
коскена срж, заболувања со пресадување/ трансплатација на орган/и, тешки очни 
заболувања (макуларна дегенерација и ретиопатија спигментоза). Оваа помош е 
наменета за лица кои се подложени на тешки операции, како и за обезбедување на 
здравствени помагала, додатоци за ампутиран/и дел/ови од телото – кои не паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигурување на РСМ и за тешко боледување на дете, 
нега на тешко болно дете со возраст до 18 години (карцином, целебрална парализа, 
деца со ретки болести и др.). Помошта се доделува на начин, услови и критериуми 
утврдени  со  Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на 
одобрување на еднократна парична помош за лекување на тешко болни лица, жители 
на Општина Кочани кои се нашле во положба на социјален ризик бр.09-2434/1 од 
14.11.2018 година. 

Планирани средства ...................................................................250.000 денари. 
 
1.6.  Помош во пакети со храна и средства за хигиена  

Помошта е наменета за социјално загрозени семејства со цел да им се помогне  
во обезбедување на основните прехранбени производи и средства за хигиена. Овој вид 
на помош се доделува еднаш годишно по корисник. Право на социјален пакет со храна 
и средства за хигиена имаат социјално загрозени граѓани жители на Општина Кочани. 

Овој вид на помош ќе се доделува  на начин, услови и критериуми утврдени  во 
Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на 
финансиска помош за обезбедување на социјални пакети со храна и средства за 
хигиена за социјално загрозени граѓани жители на Општина Кочани донесен од 
Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018). 

Согласно член 3 од Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот 
на одобрување на финансиска помош за обезбедување на социјални пакети со храна и 
средства за хигиена за социјално загрозени граѓани жители на Општина Кочани 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018): 

„Финансиската помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за 
хигиена на социјално загрозени граѓани жители на Општина Кочани ја одобрува 
Градоначалникот на Општина Кочани со донесување на решение, доколку барателот 
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докаже дека ги исполнил условите за остварување на ова право утврдени со овој 
правилник.  

Висината на финансиската помош за обезбедување социјален пакет со храна и 
средства за хигиена може да изнесува најмногу 1.500,00 денари за социјален пакет по 
барател, односно брачна/вонбрачна заедница, а секоја буџетска година висината на 
социјалниот пакет со храна и средства за хигиена се утврдува со Програмата за 
остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани во рамки 
на планираните и обезбедени буџетски средства. 

 Средствата во рамките на кои градоначалникот на Општина Кочани може да 
одобрува финансиска помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за 
хигиена на социјално загрозени граѓани жители на Општина Кочани се обезбедуваат во 
Буџетот на Општина Кочани секоја буџетска година, во согласност со Програмата за 
остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани која ја 
донесува Советот на Општина Кочани.“ 

Во согласност со ставот 2 од членот 3 од Правилникот за уредување на 
поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување на 
социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозени граѓани 
жители на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018), со 
Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина 
Кочани за 2022 година која ја донесува Советот на Општина Кочани се утврдува 
висината на финансиската помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за 
хигиена да изнесува 1.500,00 денари за социјален пакет по барател, односно брачна/вонбрачна 
заедница. 

Планирани средства.......................................................300.000 денари 
 

Рекапитулар 

за точка 1. Помош на социјално загрозени лица и лица во социјален ризик: 

1.1.Помош во лекови.....................................................................................400.000 денари 

*Помош во лекови за болни од Ковид-19 ....................................................120.000 
денари 

*Помош во лекови на лица со попреченост...................................................80.000 
денари 

1.2.Помош  во автобуски карти за лекување  надвор од градот....................50.000 
денари 

1.3.Помош во социјален пакет за новороденче...........................................150.000 
денари 

1.4.Помош за болничко лекување................................................................. 30.000 денари 

1.5.Помош за лекување на тешко болни лица..............................................250.000 
денари 
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1.6.Помош во пакети со храна и средства за хигиена..................................300.000 
денари 

ВКУПНО: 1.380.000,00 денари 

                                                            
                                                         

                                                                                     
 

2. НАМАЛУВАЊЕ  НА СОЦИЈАЛНАТА  ИСКЛУЧЕНОСТ 
 

Опис на планираните активности и мерки 

2.1.Одбележување на датуми поврзани со ранливите категории на граѓани  
Општина Кочани ќе обезбеди поддршка и одбележување на значајните датуми од 

областа на социјалната и здравствената заштита како: Меѓународен ден на лицата со 
хендикеп, ден  на белиот стап, ден на децата без родители и родителска грижа и др. 

 
            Планирани средства.....................................................................30.000 денари 
 
 
2.2.Поддршка на работата на Центар за донации 

Веќе 7 години на територијата на Општина Кочани опстојува Центар за донација  
во кој граѓаните од Кочани и пошироко донираат се што им е вишок, но и земаат 
донации, пред сѐ облека, обувки и покривки. Центарот е разработен и јавноста знае за 
неговата работа. Со него раководи ЗСЗЗ „Благородна мисија“, а во работата го 
поддржува и Општина Кочани. Најважно за непречено функционирање на 
донаторскиот центар е обавување на дежурства. Дел се покриваат преку Програмата 
ОКР, дел поддржува  општината. 

  
            Планирани средства.........................................................50.000 денари 
 
 
2.3.Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната 

заштита  
Општина Кочани обезбедува поддршка на здруженија на граѓани кои работат на 

полето на социјалната заштита, на граѓански организации кога им е потребна 
поддршка за остварување на одредено патување, настан и слично,  но и на  
здруженијата на граѓани кои реализираат  проекти од областа на социјалната заштита, 
а кои се важни за остварување на  социјалната заштита во општината. 

Социјалната исклученост ќе се намали со вклучување на невладиниот сектор во 
остварување на социјалната заштита како и помош на веќе постопечките здуженија кои 
работат во областа на социјалната заштита со социјално ранливите категории.  

Невладини организации во општина Кочани кои работат на полето на 
социјалната заштита се:   

- ЗСЗЗ “Благородна мисија“ - Кочани 
- Мобилност  Кочани 
- Здружение за  слепи  
-Здружение  за глуви и наглуви 
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- Црвен  крст  Кочани. 
- ЗР Авена 
-ЦККЕР „Светла иднина“ и др. 
 

Заради обезбедување на транспарентна и рационална распределба на средствата од 
Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 
година за граѓанските здруженија/невладини организациии, се утврдуваат следните 
критериуми: 

 
 

2.3.1. Критериуми за доделување на средства на здруженија/организации од 
областа на социјалната, детската и здравствената заштита 

Граѓанското здружение при поднесување на барање за добивање средства од Буџетот 
на Општина Кочани за реализација на проекти / настани / активности - самостојно или 
во соработка со други здруженија, организации, установи, институции, бизнис-сектор 
или поединци, треба да ги исполнува следните услови: 

• Програмските активности и целите на Здружението и поединечните барања да 
бидат од областа на социјалната, детската или здравствената заштита и 

• да ја покаже јасно целта за намената на средствата. 
 
Планираните средства за реализација на активностите од точката 2.3. Поддршка 
на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната заштита 
изнесуваат............................................................................120.000 денари. 
 

 
Рекапитулар 

за активностите од т.2.Намалување на социјалната исклученост: 
 
2.1.Одбележување на датуми поврзани со ранливите категории на 

граѓани.....................................................................................................30.000 денари  
2.2.Поддршка на работата на Центар за донации......................................50.000 денари 
2.3.Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето полето на социјалната 

заштита....................................................................................................120.000 денари 
       ВКУПНО: 200.000 денари 

 
 

3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ  
Опис на планираните активности и проекти 

 
3.1.Проект „Инклузија  на деца Роми  во градинките“- РЕФ, МТСП, ЛС 

Овој проект се реализира континуирано повеѓе години од страна на РЕФ (Ромски 
едукативен  фонд), Локалната самоуправа, МТСП (Министерството  за  труд  и 
социјална политика) и градинката. Партиципацијата за престојот на децата роми во 
градинката се обезбедуваше од страна на носителите на Проектот: Општината, МТСП, 
градинката. Во 2022 година во рамките на Проектот Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“, Општина Кочани ќе обезбеди финансиска поддршка за престој 
на деца роми на возраст од 3-6 години, според следните критериуми:  
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1. Да спаѓаат во групата на социјално загрозени семејства, односно да 
исполнуваат еден од критериумите за докажување  на материјалниот статус и тоа: 

-  Двајцата родители да се невработени; 
-  Да се корисници на гарантирана минимална помош, нега и помош на друго 

лице, траен надоместок, надоместок заради попреченост или да користи надоместок за 
плата на скратено работно време. 

2. Барателите треба да се жители на Општина Кочани; 
3. Децата за кои се поднесува барање за престој во градинката треба да се од 

ромска националност; 
4. Детето што треба да биде згрижено во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“  да е на 

возраст од 3-6 години; 
5. Оваа подддршка се реализира до искористување на предвидените средства за 

оваа намена. 
 

Планирани средства од Буџетот......................................30.000 денари. 
 

3.2.Програма-Општинско корисна работа 

Општина Кочани веќе осма година е дел од Програмата ОКР (Општинско корисна 
работа). Бидејќи реализацијата на проектот започнува со месец септември, а завршува 
во мај следната година, во Програмата всушност планираме дел од трошоците во од 
претходната година  и почеток на трошоците за следната година.  Во текот на 2021 
година преку програмата ОКР ангажирани се вкупно 24 лица или преку проектот 
„Поддршка“ -18 лица во 5 разични активности, додека во проектот „Нега“ - 6 лица во 
една активност. Во првиот проект општината исплаќа 20% од средствата на 
ангажираните лица, додека во вториот проект  нема учество на општината. За 
реализација на овие проекти се предвидуваат и средства за превоз и други непланирани 
трошоци што можат да произлезат од самиот проект.  
Одобрени од УНДП и СДЦ за 2021/22година: 1.166.400 денари + 486.000 денари или 
вкупно:1.650.000,00 денари. 
 
Планирани од Буџетот на Општината:162.000 денари за доплата на 20% + 38.000 
непланирани трошоци = 182.000 денари  + 150.000 денари за следниот проект 2022/23 
година =................................................................................ВКУПНО: 350.000 денари 
 
3.3.Проект за пружање на социјални услуги „Подвижност“, финасиран од МТСП 

(Министерство за труд и социјална политика) преку Светска банка  

Општина Кочани во текот на 2022 година ќе биде во фаза на реализацијата на 
вториот дел од проектот „Подвижност“ кој опфаќа - Воспоставување на социјални 
услуги Грижа и нега во домот на стари и немоќни лица. Првиот дел од проектот се 
однесуваше на создавање услови за воспоставување на социјални услуги и тоа: 
реконструкција на простор, опремување со мебел и техничка опрема, набавка на 
теренска опрема, обука на негуватели и набавка на возило. До моментот на 
изготвување на програмата сите овие активности се завршени, освен набавката на 
возило која дополнително треба да се заврши. Проектот ги опфаќа и руралните 
општини Чешиново-Облешево и Зрновци. Во реализацијата на проектот е вклучена 
Општинската организација „Црвен крст“ во улога на провајдер организација или 
давател на услугата и Центарот за социјална работа. Овој проект подразбира 
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воспоставување на Нега центар за стари лица  во Кочани и кочанско кој ќе ги опфати и 
двете рурални општини Чешиново-Облешево и Зрновци, форма која вклучува услуга 
на старите и изнемоштени лица во домашни услови. Проектот е поддржан од страна на 
МТСП со средства од Светска банка и се обезбедени средства за една година со 
интенција да се продолжува услугата со Анекс на договор уште три години.  Освен 
обучените 16 лица кои ќе бидат ангажирани во овој проект ќе има и едно лице 
координатор кое ќе ја координира работата помеѓу негувателите и корисниците на 
услугата. 

Планирани средства за реализација на проектот ..................150.000 денари 

(Одобрени од МТСП преку Светска банка..........................9.706.150,00 денари) 

 

Рекапитулар 

за активности од точка 3. Зајакнување на социјалната превенција-проектни 
активности 

3.1.Проект “Инклузија  на деца Роми  во градинките“- РЕФ, МТСП, ЛС.......30.000,00 денари 

3.2.Програма Општинско корисна работа на УНДП, МТСП и Општина  Кочани (патни 
трошоци, дидактички  помагала и други трошоци поврзани со реализација на 
проектот).........................................................................................................350.000,00 денари 

3.3. Проект за пружање на социјални услуги „Подвижност“, финасиран од МТСП 
(Министерство за труд и социјална политика) преку Светска банка ..............150.000,00 денари 

       ВКУПНО: 530.000,00 ден. 
 

Планирани средства од проектни активности во областа на социјалната заштита во 
2022 година од Буџетот на општина Кочани: 530.000,00 денари и  

Обезбедени средства преку проекти/донатори: 1.650.000,00 денари (ОКР Прогарама 
УНДП) + 9.706.150,00 денари (МТСП/Светска банка) =11.356.150,00 денари. 

 
4. ДЕТСКА  ЗАШТИТА 

 
Опис на планирани активности 

 
4.1.Партиципација во згрижување на деца на самохрани родители во 

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани  
 

Во соработка со Министерство за труд и социјална политика и ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“, Општина Кочани партиципира во згрижување на деца на самохрани 
родители. Оваа активност ќе се реализира согласно член 1 од Правилникот за 
изменување и дополнување  на Правилникот за поблиските услови, критериумите и 
начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, 
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воспитание, одмор  и рекреација на деца во јавните установи за деца („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.19/14). Правото на партиципација во јавна установа за 
деца-детска градинка се остварува за дете од  семејство на самохран  родител (ако еден 
од родителите е починат или не е познат  или  му е одземено родителското право или 
ако  од друга причина едниот родител е спречен да го  врши родителското право), со  
плата и други месечни приходи во износ до минималната плата утврдена со закон. 

Овој вид на партиципација во делот на детската заштита ќе се применува со цел 
да им се помогне на децата од еднородителски семејства бесплатно сместување  во 
детската установа  ЈОУДГ „Павлина Велјанова“. 

Средства од Буџетот на Општината.............................................100.000 денари 

 

4.2.Помош во пакети со училишен прибор за социјално загрозени ученици 
Општина Кочани помага на учениците од социјално загрозени семејства со 

обезбедување на потребни училишни помагала со цел истите успешно да се вклучат во 
редовната настава. За оваа цел Општина Кочани воспоставува соработка со сите 
основни училишта.  

    Средства планирани од Буџетот................................................150.000 денари 
 

Рекапитулар за активностите од точка 4. Детска заштита 

4.1. Партиципација во згрижување на деца на самохрани родители во ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ - Кочани...............................................................100.000 денари  

4.2.Помош во пакети со училишен прибор за социјално загрозени 
ученици............................................................................................150.000 
денари 

                                                                                      ВКУПНО: 250.000,00 денари 

 
5. ДОМУВАЊЕ 

5.1.Помош во градежни  материјали  
Една од обврските на Општините согласно Законот за социјална заштита во 

однос на социјално загрозените граѓани е и домувањето. Во тој контекст Општина 
Кочани спроведува социјална мерка преку која доделува финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување 
на станбен простор. Финансиската помош се доделува во градежни материјали во 
зависност од условите/состојбата во која се наоѓа објектот, и тоа: 

-состојба на распаѓање на станбениот простор поради дотраеност и потреба  од 
поправка и оспособување на истиот, а граѓанинот нема материјални можности тоа сам 
да го направи;  

- во состојба на елементарна природна непогода (пожар и сл.) станбениот 
простор е уништен не по вина на барателот и е потребно негово санирање. 

Финансиската помош за санирање на дотраен објект од пропаѓање се одобрува 
во висина најмногу до 40.000,00 денари, според приложена спецификација од стручна 
комисија за оспособување на објектот.  
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Финансиската помош за оспособување и обновување на уништен објект поради 
невреме или природна непогода (поплава, пожар,земјотрес и сл.) се одобрува во висина 
најмногу до 70.000,00 денари, според приложена спецификација од стручна комисија.  

Начинот и условите за доделување на финансиска помош на социјално 
загрозени граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен 
простор се утврдени со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување 
на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за 
поправка и оспособување на станбен простор донесен од Советот на Општина Кочани 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017). Бидејќи  се зголемени износите 
на овие помошти, за реализација на истите се планира измената на овој Правилник која 
ќе ја донесе Советот на Општина Кочани. Средствата се обезбедуваат од Буџетот на 
Општина Кочани. 

Планирани срества ................................................................550.000 денари 
 

 
5.2.Остварување на право на додаток за домување  

 
Правото на додаток на домување е нов вид на помош која за прв пат се планира во 

Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 
година согласно одредбите од Законот за социјалната заштита и се обезбедува на 
материјално и станбено необезбедените лица. 

 Согласно член 57 став (2) алинеја 1 од Законот за социјалната заштита материјално 
необезбедено лице е лице кое  е корисник на гарантирана минимална помош. 

Оваа помош се планира да се доделува како помош на лица или семејства кои го 
немаат решено станбеното прашање. Истата ќе се реализира во соработка со 
Министерството за труд и социјална политика, односно Центарот за социјална работа 
Кочани. Начинот и постапката на одобрување на оваа помош ќе бидат определени со 
посебен Правилник кој ќе го донесе Советот на Општина Кочани. 

 
Планирани средства...........................................................100.000,00 денари  

 
 

Рекапитулар  
за активностите од точка 5. ДОМУВАЊЕ 

 
5.1.  Помош во градежни материјали 550.000,00 денари 
5.2.  Остварување на право на додаток за домување 100.000,00 денари 
 ВКУПНО: 650.000,00 денари 
 
6. ДРУГИ АКТИВНОСТИ 

 
6.1.Реализација на други, непланирани активности, барања од граѓани и сл. 
Општина Кочани е подготвена да одговори со реализирање и поддршка на 

други  и дополнителни (непланирани) активности, проекти и/или мерки кои не се 
опфатени во оваа Програма, а кои би имале важно значење за локалната заедница во 
областа на детската, социјалната и здравствената заштита на подрачјето на општина 
Кочани во 2022 година, како и излегување во пресрет на граѓани чии барања не спаѓаат 
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во ниту една од предвидените и постоечки програмски активности, а  имаат голема 
потреба од  помош и поддршка од Општината. 
Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани .........................120.000 денари. 

 
6.2.Рекламен материјал  
За успешна реализација на сите активности од оваа Програма се планира 

изготвување и дистрибуција на рекламен материјал за мерките кои недоволно се 
реализираат или за оние за кои граѓаните не се доволно запознаени. За таа цел се 
планира изработка на флаери и летоци според потребите и дистрибуција на истите 
меѓу или во институции каде поминуваат корисниците на истите. 
Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани.............................20.000 денари 
 

6.3.Мапирање на социјално загрозени граѓани 
За да се увидат целосните потреби  на Општината за воведување и 

спроведување на мерки и услуги, потребно е да се има база на податоци  за секоја 
целна група. Од таа причина Општината во меѓувреме ќе врши и мапирање со цел 
идентификување на проблемите на граѓаните преку теренски истражуивања. Во 
мапирањата би биле вклучени волонтери за кои треба да се обезбеди соодветен  
надоместок. 
Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани...........................15.000 денари 

 
6.4.Одржување на трибини и јавни расправи во врска со социјалната заштита 

и работата на Советот за социјална заштита .................................................20.000 денари; 
 

 
Рекапитулар  

за активностите од точка 6. Реализирање и поддршка на други 
непланирани и  дополнителни активности, барања на граѓани 

6.1.Реализација на непланирани активности, барања од граѓани ......120.000,00   

6.2.Рекламен материјал ...........................................................................20.000,00  

6.3.Мапирање............................................................................................15.000,00 

6.4.Одржување на трибини и јавни расправи во врска со социјалната заштита 
и работата на Советот за социјална заштита ..................................20.000,00  

Вкупно:175.000 денари 

                                                            

II. 

1. Градоначалникот на Општина Кочани го обезбедува извршување на Програмата 
за социјална, детска и здравствена заштита во Општината Кочани за 2022 
година. 
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2. Исплата на средствата за реализација на активностите предвидени во оваа 
Програма се врши со одлука на градоначалникот или од него овластено лице за 
потпишување. 

3. За остварување на Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во 
Општина Кочани за 2022 година ќе бидат користени средствата од: 

-  Буџетот на Општина Кочани за 2022 година 
-  Буџетот на МТСП  
-  УНДП 
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработк, 
- Здруженија на граѓани, граѓански организации и  
- други извори на финансирање. 

4. Вкупен рекапитулар за планираните средства за реализација на активностите во 
Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во Општина Кочани за 2022 
година 

ВКУПЕН  РЕКАПИТУЛАР 
 

Ред. 
бр. 

Планирани активности во Програмата за остварување на 
социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани 
за 2022 година 

Средства од 
Буџетот на 

Општина Кочани  
1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО-ЗАГРОЗЕНИ И ЛИЦА ВО 

СОЦИЈАЛЕН  РИЗИК 
1.380.000,00 

денари 

2. НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ  220.000,00 
денари 

3.  ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 530.000,00 
денари 

4. ДЕТСКА ЗАШТИТА 250.000,00 
денари 

5. ДОМУВАЊЕ 650.000,00 
денари  

  6. РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ  
НЕПЛАНИРАНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, 
БАРАЊА НА ГРАЃАНИ 

175.000,00 
денари 

ВКУПНО СРЕДСТВА: 3.185.000,00 
денари 

 
Планирани (обезбедени) средства од проектни активности во областа на 
социјалната заштита:  

• 1.652.400 ден (ОКР Програмата УНДП) + 9.706.150,00 денари (МТСП/Светска 
банка)  =   ВКУПНО ..........................11.358.855,00 денари 
 
 

III. 

          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
(„Службен гласник на Општина Кочани“). 
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Бр.09-3050/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 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 22.12.2022 година, 
донесе 

    З А К Л У Ч О К
во врска со  Програмата за остварување на 
социјална, детска и здравствена заштита на 

Општина Кочани за 2022 година

  I

Советот на Општина Кочани бара по 
завршување на мапирањето на деца со 
попреченост, дел од буџетот на општина 
Кочани да се наменат за стипендирање на 
деца со попреченост и ретки болести во 
образовниот процес.

II

Заклучокот  влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен гласник 
на Општина Кочани“.

Бр.09-3050/2
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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 Врз основа на член 12  од Законот за јавна чистота  ( „Службен  веснок на Република 
Македонија бр. 111/08, 64/09,88/10,114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16)  
Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 22.12.2021  година,  донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2022 ГОДИНА 

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ 
Програмата на Општина Кочани за одржување на јавната чистота е насочена кон 

одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, 
на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното 
подрачје на општината,  заради обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и 
почиста животна средина во општината. 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните 

повшини и отворените простори на јавните објекти. 

Со оваа програма: 
-  Се утврдува територијата, распоредот и фреквенцијата за одржување (метење и 

миење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти; 
- Се утврдуваат основните начини на вршење на работите за одржување на јавната 

чистота; 
- Се утврдува надзор во спроведувањето; 
- Се утврдува начинот на финансирање. 

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Кочани ќе ги опфати: 

- јавните површини (улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени 
простори,  мостови, паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, 
автобуски стојалишта, такси станици и пазари, подвозници , надвозници). 

Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градското зеленило не е дел 
од оваа Програма, туку дел од Програмата за одржување и уредување на градското зеленило. 

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности: 
- рачно метење на јавните површини, 
- миење на јавните површини со цистерна, 
- собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и негово 

транспортирање на општинската комунална депонија, 
-  расчистување на диви депонија 
- вонредно одржување. 

Согласно Програмата ќе се врши метење на: улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади 
и уредени отворени простори,  мостови, паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат 
површините за јавен сообраќај, автобуски стојалишта и такси станици, пазари; миење на улици и 
паркинг простори. 

 
Програмата за одржување на јавната чистота ќе ја изведува  КЈП „Водовод“ - Кочани, 

преку Сектор Комунална хигиена. 

IV. АКТИВНОСТИ 
При утврдување на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се 

во предвид: густината на населеност, фреквенцијата на граѓани и сообраќај, социјалните, 
културните и воспитно-образовните објекти. 
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V. ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

V. 1.   МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

1. Метење на улиците секој ден освен во недела 
од 06.00 - 12.00  часот во зимски период        од 
04.00 - 10.00  часот во летен период 

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици. 
  

Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa Ефективна 

површина m2   

1 Ул: „Кеј на Револуција“ 2750 
2 Ул. „Борис Трајковски“ 2133 

3 
Бул: „Тодосија Паунов“ до раскрсница кај завод за 
вработување 6733 

4 Ул: „Маршал Тито“ 3000 
5 Ул: „Димитар Влахов“ 1825 
6 Ул. „Глигор Апостолов“ и околу гимназија 1250 
7 Ул. „Стево Теодосиевски“ 1167 
8 Крак „Димитар Влахов“  и мост кај стоковна куќа 500 
9 Ул. „Љупчо Сантов“ 1383 

10 Ул „Страшо Ербапче“ до раскрсницата со ул. „Роза Петрова“ 1120 
11 ул. „Никола Карев“ од пругата до војни отсек, 1000 

  Вкупно  22862 
Вкупно годишно: 7087117 

 
 
2. Метење на улиците два пати неделно  

од 06.00 - 12.00 часот во зимски период  
од 04.00 - 10.00 часот во летен период. 

 
Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa Ефективна 

површина m2   

1 ул. „9 Мај“ 1167 
2 Ул: „Гоце Делчев“ од  плоштад до мост кај Крстана 2000 

3 
ул. „Вељко Влаховиќ“ и ул. „Киро Кикенски“ ( Од 
„АСНОМ“ до ул. „Тодосија Паунов“ 2533 

4 Ул: Д-р Николиќ и 4 крака до ул. Маршал Тито 1800 

5 
ул. „Македонска“ ( од ул. „Тодосија Паунов“ до мостот 
преку каналот 700 

6 
ул. 4-та „Македонска бригада“ ( Од ул. „Скопска“ до ул. 
„Димитар Влахов“ 630 

7 Ул: „Браќа Ставреви“ (главна улица) 820 

8 
Западен влез на Кочани од бензинска пумпа на „Макпетрол“ 
до раскрсница со улица „Страшо Ербапче“ 3000 

  Вкупно: 12650 
Вкупно годишно: 1315600 
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3. Метење на улиците два пати месечно  
   од 06.00 - 12.00 часот во зимски период Од 04.00 - 10.00 часот во летен период 
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици 
 

 

Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa 

Ефективна 
површина 

m2   
1 ул. „Гошо Викинтиев“ 583 
2 ул „АСНОМ“ од киното до раскрсница со ул. „Рајко Жинзифов“ 467 
3 Атомски згради 1200 
4 Ул. „Рајко Жинзифов“ од АСНОМ до ул. „9 ти Мај“ 864 
5 Пат околу комплекс АСНОМ 1300 
6 ул. „Раде Кратовче“ (до мост кај Крстана) 1827 

7 
ул. „Тодосија Паунов“ од раскрсница кај Завод за вработување до 
СОУ„Гошо Викентиев“ 9333 

8 Оризари кеј на реката од двете страни 6000 
  Вкупно: 21574 

Вкупно годишно: 517776 
 
 

4. Метење на улиците еднаш месечно  
Од 06.00 - 12.00 часот во зимски период  од 04.00 - 10.00 часот во летен период 
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици 
 

Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa Ефективна 

површина m2   

1 
„Лазар Андонов“ од ветеринарна станица до градски базент 
покрај кејот на реката 2068 

2 
ул. „Страшо Ербапче“ од раскрсница со ул. „Роза Петрова“ 
до варница 2400 

3 Ул. „Скопска“ 3900 
4 Ул. „Охридска“ 1950 
5 Ул. „Роза Петрова“ 3400 
6 Ул. „Павлина Велјанова“ 1500 

7 
Ул. „Кирил и Методиј“ од улица кон стариот влез на 
болницата до мост преку канал во белско маало 1633 

8 Ул. „Кирил и Методиј“ од црквата до старата кула 1100 
  Вкупно: 17952 
  Вкупно годишно: 215420 

5.  Метење на улиците 3 пати годишно  
Од 06.00 - 12.00 часот во зимски период Од 04.00 - 10.00 часот во летен период 
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици 
 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

22 Декември 2021                                          Стр.65

 
 

Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa Ефективна 

површина m2   

1 Монополски бавчи 2080 
2 Околу згради кај сиви дом 583 
3 Ул. „Бел камен“ од „Сиви дом“ до хотел „Национал“ 2000 
4 Индустриска зона (мало стопанство) 7133 
5 Патот кон „Пониква“ до градската депонија 6167 
6 Ул „Енгелсова“ 2133 

  Вкупно: 20097 
  Вкупно годишно: 60290 

 
 
6. Расчистување   на просторот каде се одржува панаѓурот пред и после одржувањето 
 
Просторот за одржување на панаѓурот детално ќе биде исчистен два пати во годината, 

пред и по одржувањето на панаѓурот. 
Површината која ќе се чисти изнесува 22.500 m2. 

Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa Ефективна 

површина m2   

1 Простор предвиден за одржување на панаѓурот 22.500 
 

Вкупно годишно: 45.000 
 
7. Метење на паркинг простори, плоштади и уредени отворени простори 
 
Динамиката на метењето и површините на паркинг простори, плоштади и уредени отворени 

простори е дадена во табелата подолу. 
 

1 Трговски центар 
секој ден освен 
недела 2000 

2 Скали од ул.„Д. Влахов“ до ул „Кирил и Методиј“ 
секој ден освен 
недела 150 

3 Паркинг помеѓу зградите позади Стопанска банка 
секој ден освен 
недела 400 

4 Плоштад 
секој ден освен 
недела 1400 

5 Паркинг кај комплекс АСНОМ 1 неделно 1500 

6 
Мердевени од  ул Б. Ставреви до Правен факултет и 
мердевени и од ул. „Иван Иванов“ до Правен факултет 3 пати неделно 760 

7 Степеници од ул. „Тодосија Паунов“ до Ловен дом 3 пати неделно 160 
8 Дворот на „Турист“ 3 пати годишно 233 

  Вкупно годишно:   1446720 
 

8. Метење на пазари 
Метењето, собирањето на отпад и транспортирањето на отпадот од градскиот пазар се 

извршува еднаш неделно во четврток, по завршувањето на пазарот, во зимскиот период од 16ч, 
во летниот од 17ч. 
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1 Градски пазар 
1 неделно 
(четврток) 10000 

2 Пазарче во Стришани 
секој ден освен 
недела 120 

3 Пазарче над автобуска станица 
секој ден освен 
недела 260 

  Вкупно:   10380 
  Вкупно годишно: 637800 
 

V.2.  ОДРЖУВАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

 
Одржување на спомениците се врши согласно Програмата за обележување на годишнини на 

значајни настани и личности за 2022г. на спомен обележја кои се наоѓаат на јавна површина и во 
дворното место на урбаните и месните заедници. 

Чистење на јавната површина околу спомен обележјето ќе се спроведе најдоцна еден ден 
пред датумот на обележувањето на настанот или личноста. Финансирањето ќе се изврши како 
редовно одржување, по м2 исчистена површина, односно улиците и површините кои се предмет 
на редовно одржување нема да бидат посебно фактурирани заради одржаните настани. 

Одржувањето на спомениците лоцирани во семејни објекти не се дел од оваа Програма. 

 
 

СПОМЕНИК/ОБЕЛЕЖЈЕ/НАСТАН ЛОКАЦИЈА 

Споменик на слободата Лукубија 

Споменик „Никола Карев“  кај „Сина птица“ 
 
 

V.3. Одржување на површини за одбележување на програмски активности во областа на 
културата 

Одржувањето на површини при одржување на културни манифестации ќе се врши согласно 
Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на културата за 2022г. 

Метење/миење на просторот каде се одбележува манифестацијата и неговата околина ќе се 
спроведе најдоцна три часа пред одржувањето на манифестацијата. 

КЈП „Водовод“ е должен да ги преземе сите неопходни мерки за одржување на нивото на 
јавната чистота на наведените локации пред, за време на одржување и веднаш по завршување на 
манифестацијата, да обезбеди пристоен изглед на градот за време на одржување на 
манифестациите, да внимава изнесувањето на сметот да не се поклопи со термините на 
свеченоста, да се воспостави координација со раководителот на "Паркови и зеленило” заради 
одржувањето на хигиената на зелените површини. 

Финансирањето ќе се изврши како редовно одржување, по м2 исчистена јавна површина. 
Ако одржувањето на јавната површина за време на одржувањето на манифестацијата 

отстапува неколку денови од временскиот распоред за редовно одржување, времето за 
одржување ќе се помести непосредно пред одржување на манифестацијата. 

Доколку се потребни повторувања на операциите на метење/миење на јавните површини, 
тоа ќе се изврши при крајно неопходна потреба и ќе се евидентира во дневниот извештај, со 
посебна назнака за дополнителен број на повторувања на активностите. 

Доколку обележувањето на настанот е во затворените простори-дворни површини на 

Одржувањето на утврдените локации е прикажано во следната табела: 
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јавните објекти, обврската за одржување на просторот е на правното лице кое управува со 
објектот. 

Дополнителни активности за одбележување на манифестацијата како транспорт на 
реквизити, опрема, средства и слично не се дел од оваа програма. 

 

 

Забелешка: На сите наведени површини, КЈП „Водовод“ е должен: 
- да врши отстранување на целокупниот отпад од површината, освен на оставен и напуштен 

шут од градење и рушење на јавна површина за што задолжително го известува овластениот 
комунален инспектор; 

- да врши отстранување на некролозите, плакатите и постерите од уличните столбови и 
дрвја со датум постар од еден месец; 

- да врши отстранување на мртви кучиња и мачки од непознато потекло од јавните 
површини согласно прописите за безбедно отстранување.  

- Собраниот отпад од метење и чистење на купови не смее да се остави на јавната површина 
и КЈП „Водовод“ - Кочани е должен да го собере и отстрани од јавната површина. 
 

V.4. Поставување на знамиња за одбележување на празници 
 
Поставувањето на државни и општински знамиња на јарболи и улично осветлување се врши 

согласно Законот за празници на Република Македонија. 
Поставувањето на знамиња ќе се спроведе најдоцна еден ден пред датумот на 

обележувањето на празникот. 
Поставувањето ќе се врши од страна на Сектор Паркови и зеленило заради поседување на 

соодветна опрема. 
Финансирањето не е дел од оваа програма. 

 
 

VI . МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

Во текот на 2022 се предвидува вкупно 25 пати миење на улиците во табелата подолу со 
цистерна со предни млазници.  
 

Ред. 
Бр. Јавно прометни површини кои ќе се перат 

Должина 
на улица  

во m 

Површина 
m2 

Манифестација датум на  
обележување Локација 

Меѓународен ден на Ромите 8 Април  Градски парк 

Драмски аматерски фестивал (ДАФ) 28 мај до 6 јуни  Дом на културата 

Петровден 7-12 Јули  Градски парк 

Урбан фест 10-17 Август Градски парк 

Freedom Festival 16 – 18 август Споменик на слободата 

Денови на кочанскиот ориз 27 до 29 септември Градски парк 
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1 Ул. „Борис Трајковски“ со плоштад 800 6000 

2 Ул. „Гоце Делчев“ од плоштадот до џамијата 400 6000 

3 Ул. „Маршал Тито“ 750 4500 

4 Ул. „Кеј на Револуција“ 750 4500 

5 Ул. „Глигор Апостолов“ 500 3000 

6 Ул. „Стево Теодосиевски“ 500 3000 

  Вкупно  3700 27000 
 
Вкупно површина која ќе се мие со цистерна во овој период е 675.000m2 (25 пати Х 27000 m2)  

Миењето на паркинзите ќе се извршува по потреба. 
 

VII. РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ (Вонредно одржување)  
Во зимскиот период доколку паѓа снег, наместо метење на улиците, изведувачот може 

рачно да го чисти снегот и мразот од тротоарите опишани во табелата подолу. 
Рачното чистење опфаќа чистење на снегот и мразот од: 

 

Површини кои ќе се чистат од снег и мраз 
Површина 

m2 
Ул. „Кеј на Револуција“ тротоар 2250 
Ул. „Маршал Тито“ тротоар 3000 
Трговски центар 2000 
Крак „Димитар Влахов“  и мост кај стоковна куќа тротоар 600 
Мостови кај војни отсек, Стоковна куќа, Борово, плоштад, пазар 400 

Вкупно: 8250 
 

VIII. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ 
 
За расчистување на дивите депонии и транспорт на отпадот до градската депонија во 

градот и околните места КЈП „Водовод“ ќе користи една комбинирана градежна машина и 
еден или два камиони кипери согласно со количината на отпадот. 

За 2022 година се предвидува вкупно по 310 работни часови. 
 
   

Механизација Предвидени 
работни часови     

Единечна цена Вкупно 

Комбинирана 
градежна машина 

310 2300 713000 

Камион кипер 310 1600 496000 
Вкупно 1209000 

 
IX. ТРЕТИРАЊЕ НА ГРАДСКА ДЕПОНИЈА СО АЛГИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРИ 
 

Со цел да се спречи избивање на пожар на градската депонија ќе се користат 
препарати на база на алги. Се предвидува вкупна количина од 135 л во вредност од 
187.974, 00 ден.  
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X. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ 
 

 

Ред. 
Бр. Јавно прометни површинa Ден во неделата 

пон вто сре чет пет саб нед 
1 Ул. „Кеј на Револуција“ Х Х Х Х Х Х   
2 Ул. „Борис Трајковски“ Х Х Х Х Х Х   

3 
Бул. „Тодосија Паунов“ до 
раскрсница кај завод за вработување Х Х Х Х Х Х   

4 Ул. „Маршал Тито“ Х Х Х Х Х Х   
5 Ул. „Димитар Влахов“ Х Х Х Х Х Х   

6 
Ул. „Глигор Апостолов“ и околу 
гимназија Х Х Х Х Х Х   

7 Ул. „Стево Теодосиевски“ Х Х Х Х Х Х   

8 
Крак „Димитар Влахов“  и мост кај 
стоковна куќа Х Х Х Х Х Х   

9 Ул. „Љупчо Сантов“ Х Х Х Х Х Х   

10 
Ул „Страшо Ербапче“ до 
раскрсницата со ул. „Роза Петрова“ Х Х Х Х Х Х   

11 
ул. „Никола Карев“ од пругата до 
војни отсек, Х Х Х Х Х Х   

12 ул. „9 Мај“   Х   Х     

13 
Ул. „Гоце Делчев“ од  плоштад до 
мост кај Крстана    Х   Х     

14 

ул. „Вељко Влаховиќ“ и ул. „Киро 
Кикенски“ ( Од „АСНОМ“ до ул. 
„Тодосија Паунов“   Х      Х   

15 
Ул. Д-р Николиќ и 4 крака до ул. 
„Маршал Тито“    Х   Х     

16 
ул. „Македонска“ ( од ул. „Тодосија 
Паунов“ до мостот преку каналот  Х    Х      

17 

ул. 4-та „Македонска бригада“ ( Од 
ул. „Скопска“ до ул. „Димитар 
Влахов“ Х     Х      

18 Ул. „Браќа Ставреви“ (главна улица)  Х       Х   

19 

Западен влез на Кочани од 
бензинска пумпа на „Макпетрол“ до 
раскрсница со улица „Страшо 
Ербапче“   Х      Х   

Секоја прва и трета недела во месецот 
20 ул. „Гошо Викинтиев“      Х        
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21 
ул „АСНОМ“ од киното до 
раскрсница со ул. „Рајко Жинзифов“   Х           

22 Атомски згради     Х         

23 
Ул. „Рајко Жинзифов“ од АСНОМ 
до ул. „9 ти Мај“   Х           

24 Пат околу комплекс АСНОМ        Х      

Секоја втора и четврта недела во месецот 

25 
ул. „Раде Кратовче“ (до мост кај 
Крстана)         Х     

26 

ул. „Тодосија Паунов“ од 
раскрсница кај Завод за вработување 
до СОУ „Гошо Викентиев“    Х          

27 
Оризари - Кеј на реката од двете 
страни          Х    

 
 
 

VIII. XI . ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ, 
ПЛОШТАДИ И УРЕДЕНИ ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ 
28 Трговски центар Х Х Х Х Х Х   

29 Скали од ул.„Д. Влахов“ до ул „Кирил и Методиј“ Х Х Х Х Х Х   

30 Паркинг помеѓу зградите позади Стопанска банка Х Х Х Х Х Х   
31 Плоштад Х Х Х Х Х Х   
32 Паркинг кај комплекс АСНОМ         Х     

33 

Мердевени од  ул „Б. Ставреви“ до Правен факултет 
и мердевени и од ул. „Иван Иванов“ до Правен 
факултет Х   Х   Х     

34 Степеници од ул. „Тодосија Паунов“ до Ловен дом   Х   Х   Х   
 
 

IX.  
X.  
XI. XII. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАРИ 

35 Градски пазар         Х     
36 Пазарче во Стришани Х Х Х Х Х Х   
37 Пазарче над автобуска станица Х Х Х Х Х Х   
 
 
 
          XIII.  ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ 

Вонредното одржување ќе опфати: 
- метење и перење на улиците при големи поројни дождови, 
- метење и перење на јавни површини во населени места кои добиваат комунални услуги 
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заради одржување на прослави, 
- метење и перење на јавни површини од незгоди и несреќи, 
- метење и перење при одржување на спортски и културни манифестации на непредвидени 

локации во оваа програма, а организирани или поддржани од општината 
- отстранување на мртов крупен добиток на јавни површини од непознато потекло. 

Финансирањето за вонредното одржување ќе се изврши како редовно одржување, по м2 
исчистена јавна површина. Извршување на работните активности од страна на КЈП „Водовод“ 
ќе се врши по доставување на работен налог од Општина Кочани или по решение од надлежен 
орган. Доколку се работи за итно и неодложно одржување при непредвидени состојби, 
особено во попладневните и ноќните часови (порои, поплави, незгоди, несреќи и сл.), 
извршување на работните активности ќе се врши со давање на устен налог за извршување од 
Општина Кочани и отворање на работен налог со дневен извештај од страна на КЈП 
„Водовод“. Писмен налог од Општина Кочани ќе се изготви првиот работен ден. 

XIV. ГЕНЕРАЛНО ПРОЛЕТНО ЧИСТЕЊЕ 
Генералното пролетно чистење ќе опфати чистење на површини со поголем степен на 

загаденост по завршување на зимскиот период и тоа: 
- чистење од ризла, 
- генерално перење на улиците по потреба и по степен на загаденост. 

Финансирањето од  ќе се изврши како редовно одржување, по м2 исчистена и исперена 
јавна површина, а вонредно ангажирање на механизација (ровокопач, трактори, цистерни и 
сл.) ќе се врши со задолжување преку доставување на фактура. 

 
XV. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

 

СТАВКА 
ВКУПНА 

ПОВРШИНА 
М2/ГОДИШНО 

ВКУПНА 
СУМА/ДЕНАРИ 

Метење на улици секој ден освен во недела 7.087.117 3.614.430 

Метење на улици два пати седмично 1.315.600 670.956 
Метење на улици два пати месечно 517.776 264.066 
Метење на улици еднаш месечно 215.420 109.864 
Метење на улици 3 пати годишно 60.290 30.748 
Расчистување на простор за панаѓур 2 пати 
годишно 45.000 22.950 

Метење на паркинг простори, плоштади и 
уредени отворени простори 1.446.720 737.827 

Метење на пазари 637.800 325.278 

ВКУПНО: 11.325.723 5.776.119 
      

СТАВКА 
ВКУПНА 

ПОВРШИНА 
М2/ГОДИШНО 

ВКУПНА 
СУМА/ДЕНАРИ 

Миење на јавни површини 675.000 317.250 
      

Расчистување на диви депонии работни часови/ 
годишно 

ВКУПНА 
СУМА/ДЕНАРИ 

Комбинирана градежна машина 310 713,000 
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Камион кипер 310 496,000 
ВКУПНО: 1.209.000 

Третирање на градска депонија со алги литри ВКУПНА 
СУМА/ДЕНАРИ 

Природен препарат на база на екстракт на 
алга 135 187.974 

 
  

  
      

ВКУПНО: 7.490.343 
 

Во оваа Програма предвидено е вкупно годишно одржување на јавните површини и тоа: 
метење 11325723 м2, миење 675000 м2, расчистување на диви депонии по 310 работни часа и 135 
литри природен препарат на база на екстракт на алга. 

 
За реализација на програмата потребни се вкупно 7.490.343 ден. 
Метење на јавна површина чини 0,51 денари/м2, перење чини 0,47 денари/м2, а чистење на 

снег и мраз во зимски услови чини 4,15 денар/м2. 
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од Буџетот на Општина Кочани, со 
средства од надоместокот за одржување на јавната чистота. 

За финансирање на оваа Програма, Општина Кочани ќе склучи договор со КЈП „Водовод“ 
Кочани, кој ќе врши месечно задолжување со доставување записник за извршени работи и 
времена ситуација. 

 
XVI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Надзор над спроведување на оваа Програма врши општинскиот комунален инспектор и 

одделението за комунални дејности. 
За спроведените активности на терен, изведувачот ќе биде задолжен до Општина Кочани да 

доставува работен налог со дневен извештај, месечни извештаи за извршената работа, а на крајот 
на годината и годишен извештај кој ќе биде доставен до Градоначалникот и Советот на Општина 
Кочани. 

КЈП „Водовод“ е должен Дневниот извештај за извршена работа во електронска форма да го 
достави до општинскиот комунален инспектор пред истекот на работното време, а најдоцна до 
14.00 часот, за активности извршени во текот на денот - за работни денови. 

За извршените активности во недела, дневниот извештај во електронска форма да се достави 
во понеделник, најдоцна до 10.00 часот. 

 
XVII. 
 

Програмата влегува во сила осмиот ден  од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Кочани”. 

 
Бр.09-3051/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
  
                                                            

 
 

 Во оваа Програма предвидено е 
вкупно годишно одржување на јавните 
површини и тоа: метење 11325723 м2, миење 
675000 м2, расчистување на диви депонии 
по 310 работни часа и 135 литри природен 
препарат на база на екстракт на алга.
 За реализација на програмата 
потребни се вкупно 7.490.343 ден.
Метење на јавна површина чини 0,51 денари/
м2, перење чини 0,47 денари/м2, а чистење 
на снег и мраз во зимски услови чини 4,15 
денар/м2.
 Активностите утврдени со оваа 
Програма ќе се финансираат од Буџетот 
на Општина Кочани, со средства од 
надоместокот за одржување на јавната 
чистота.
 За финансирање на оваа Програма, 
Општина Кочани ќе склучи договор со КЈП 
„Водовод“ Кочани, кој ќе врши месечно 
задолжување со доставување записник за 
извршени работи и времена ситуација.

XVI.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Надзор над спроведување на оваа Програма 
врши општинскиот комунален инспектор и 
одделението за комунални дејности.
За спроведените активности на терен, 
изведувачот ќе биде задолжен до Општина 
Кочани да доставува работен налог со 
дневен извештај, месечни извештаи за 
извршената работа, а на крајот на годината 
и годишен извештај кој ќе биде доставен до 
Градоначалникот и Советот на Општина 

Кочани.
 КЈП „Водовод“ е должен Дневниот 
извештај за извршена работа во електронска 
форма да го достави до општинскиот 
комунален инспектор пред истекот на 
работното време, а најдоцна до 14.00 часот, 
за активности извршени во текот на денот - 
за работни денови.
 За извршените активности во недела, 
дневниот извештај во електронска форма да 
се достави во понеделник, најдоцна до 10.00 
часот.

XVII.

Програмата влегува во сила осмиот ден  од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Кочани”.

Бр.09-3051/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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 Врз основа на членот 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 22.12.2022 година, 
донесе 

    З А К Л У Ч О К
во врска со  Програмата за јавна чистота 
на подрачјето на Општина Кочани за  2022 

година
            

 I

Советот на Општина Кочани бара КЈП 
„Водовод“- Кочани да ги мете и улиците во 
сите населени места во Општина Кочани.

II

Заклучокот  влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен гласник 
на Општина Кочани“.

Бр.09-3051/2
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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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 22.12. 2021 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани 
во 2022 година, набавка ,поставување и одржување на урбана пограма, одржување на 
детски игралишта и одржување на фонтана ,,Зрно,, за 2022 година 

             I.  СТРАТЕШКА ЦЕЛ  

 Програмата на Секторот Паркови и зеленило за одржување на јавните зелени 
површини е насочена кон одржување на зеленилото на парковските површини, зеленилото на 
скверовите во централното градско подрајче, скверовите на споредните улици и зеленилото кај 
влезовите во град Кочани со цел хортикултурно уредување и високо естетско оплеменување на 
просторот со што ќе се постигне поурбан изглед на градот. 

 II.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

  Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно одржување на јавните зелени 
површини со што ќе се овозможи биолошко зачувување и правилен развој на постоечкото 
зеленило. 

  Со оваа Програма се утврдува:  

- Територијата, површината, фреквенцијата и интензитетот на одржување; 
- Работните операции, обемот и динамиката на извршената работа; 
- Начинот на финансирање; 
- Надзорот во спроведувањето на Програмата. 

 

 III.  ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

  Оваа Програма ќе опфати :  

- Одржување на јавните зелени површини (паркови, скверови во централно градско 
подрачје, скверови во споредни улици, влезови во град, жардињери, цветни површини, 
патеки во зеленило, висечки жардињери); 

- Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градското зеленило; 
- Вонредно одржување на зелени површини; 
- Одржување на дрворедите во градот; 
- Постапување со деградирани дрвја на територија на Општина Кочани. 

 

          Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следниве активности: 

- Машинско косење, собирање и рачен утовар на искосена трева; 
- Рачно полевање и полевање со распрскувачи на зелените површини; 
- Подготовка на цветни леи, садење и одржување на цвеќе и жардињери; 
- Кроење и окопување на рози, грмушки, дрвја и др.; 
- Собирање на хартија и отпадоци, собирање на лисја и чистење на тревник со гребло; 
- Метење и стругање по патеки; 
- Фито заштита и прихранување на цветни и тревни површини; 
- Други операции согласно утврдениот ценовник на услуги на КЈП „Водовод“. 

 

  При изготвувањето на Програмата  за уредување и одржување на градското зеленило 
во Кочани земен е во предвид фактот дека начинот и интензитетот на одржувањето на 
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зеленилото се менливи елементи кои се во корелација со местоположбата и потребите на 
градот, климатските услови, структурата на зеленилото и неговата распространетост. 

  Вкупната ефективна површина на јавни зелени површини за редовно одржување 
изнесува 125.661 м2. 

  Во Програмата се предвидени и средства за вонредно одржување на зелени површини 
во согласност со потребите на Општина Кочани за уредување и одржување на останатото 
зеленило во општината. 

IV.  ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 

  Програмата за одржување на јавните зелени површини ќе ја изведува КЈП „Водовод“. 

За извршување на работните операции во оваа Програма КЈП „Водовод” располага со 
следните основни средства : 

- Моторна косилка за трева                бр. 6 
- Моторна пила                             бр. 2 
- Моторна пила-телескоп                                       бр. 1 
- Тракторска косилка                  бр. 2 
- Тревокосачка со погон на тркалца               бр. 1 
- Трактор „ИМТ“                 бр. 2 
- Специјално возило дигалка-кран со корпа              бр. 1 
 
• Приклучни машини за трактор 

 
-  Косилка 
-  Рамнач 
-  Мулчер 

 

    V.  ПРЕГЛЕД НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО ГРАДОТ 

 

   1     ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ                                     22.912 м2 

1.1 Градски парк 6312 м2 

1.2 Стари парк 1355 м2 

  1.3 Парк „Лезет“      4690 м2 

1.4 Парк „Општина“ 508 м2 

1.5 Пaрк „Атомски згради“ 321 м2 

1.6 Детски парк ,,Охридска“ 838 м2 

1.7 Детски парк ,,Усова чешма“ 286м2 

1,8 Детски парк ,,Хемиско“ 1355м2 

1.9 Детски парк на ул.„Цветан Димов“ 2127 м2 

1.1.1 Детски парк во населба ,,Бејрут“ 310м2 

   2     ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЈЧЕ                      77.878 м2 
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2.1 Градска река 45.266 м2 

2.2 Зелени повшини во ГТЦ 1296 м2 

2.3 Зелени површини на ул.,,Кеј на Револуција“ 513 м2 

2.4 Зелени површини на ул.,,Маршал Тито“ 525 м2 

2.5 Зелени површини на бул.,,Тодосија Паунов“ 1661 м2 

2.6 Зелени површини на ул.„1ви Мај“ 892 м2 

2.7 Зелени површини на ул.„Скопска“        1305 м2 

2.8 Зелени површини на ул.„Охридска“ 623 м2 

2.9 Зелена површина на ул.. ,,Лазар Андонов“ 1123 м2  

2.1.1 Зелена површина во нас.Оризари-Река  21.362 м2  

2.1.2 3елени површини на  ул.,,ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 3.272 м2 3.272 м2  

2.1.3 Одржување на висечки жардињери 40 м2 

   3     УЛИЦИ И СКВЕРОВИ                                               4.092 м2 

3.1 ул.„Кеј на Револуција“ 54 м2 

3.2 ул.„Страшо Ербаче“ 358м2 

3.3 ул.„Димитар Влахов-Промес“ 60 м2 

3.4 ул.„Роза Петрова-Калиманова Глава“ 3620м2 

   

   4   ВЛЕЗОВИ ВО ГРАД                                                    20.779 м2 

4.1 Влез во град Кочани ,,Штипски пат“  14.896 м2 

4.2 Влез во град Кочани ,,Грдовски пат“ 3.672 м2 

4.3 Влез во град Кочани од нас.Оризари 2.211 м2 

                                                                                                                                     ВКУПНО :        125.661 м2 

,,ГРАДСКИ ПАРК,, 6312 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 3200 10 32000 0.95 30400 

2 

Машинско косење 
со самоодна 
машина м2 810 10 8100 4 32400 

3 Собирање на трева м2 4010 10 40100 0.5 20050 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 6 8 48 800 38400 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 3200 8 25600 0.5 12800 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 10 0 2 0 
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7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 10 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 4 6 24 800 19200 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 2060 6 12360 0.95 11742 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 6 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2   8 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 300 6 1800 23.3 41940 

13 

Одржување на 
цвеќе  жардињери - 
поливање м2 300 6 1800 0.48 864 

14 

Одржување на 
цвеќе и жардињери 
- прашење м2 300 4 1200 19.5 23400 

15 

Одржување на 
цвеќе и жардињери 
- плевење м2 300 4 1200 15.93 19116 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 300 4 1200 10 12000 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 300 4 1200 10.25 12300 

18 Кроење жива ограда м2 300 4 1200 11 13200 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 300 4 1200 15 18000 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 300 4 1200 15 18000 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 300 4 1200 15.93 19116 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 300 4 1200 0.06 72 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 300 4 1200 7.81 9372 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 300 4 1200 3.2 3840 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 2302 6 13812 0.29 4005.48 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 4 0 2 0 

            ВКУПНО 360217.48 
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ПАРК,,СТАРИ ПАРК,,  1355м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена  вкупно  

1 Машинско косење м2 1355 10 13550 0.95 12872.5 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 0 0 0 4 0 

3 Собирање на трева м2 1355 4 5420 0.5 2710 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 2 4 8 800 6400 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 1355 4 5420 0.5 2710 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 5 10 800 8000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 20 3 60 23.3 1398 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 20 100 2000 0.48 960 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 20 10 200 19.5 3900 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 20 10 200 15.93 3186 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 20   0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 20 10 200 10.25 2050 

18 Кроење жива ограда м2 0 12 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 15 8 120 15 1800 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 12 5 60 15 900 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 1355 200 271000 0.06 16260 
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23 
Стругање плевел по 
патеки м2 500 4 2000 7.81 15620 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1355 6 8130 3.2 26016 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 104782.5 
 

  Парк  ,,Лезет ,,  -    4690 м2   

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 3160 10 31600 0.95 30020 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 0 10 0 4 0 

3 Собирање на трева м2 3160 8 25280 0.5 12640 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 2 8 16 800 12800 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 1000 9 9000 0.5 4500 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 5 10 800 8000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 3160 8 25280 0.95 24016 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 
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17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 50 3 150 11 1650 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 3160 100 316000 0.06 18960 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 1000 4 4000 7.81 31240 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 3160 2 6320 3.2 20224 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 164050 
 

  ПАРК,,ОПШТИНА КОЧАНИ,,-508 m2  

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 0 15 0 0.95 0 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 508 10 5080 4 20320 

3 Собирање на трева м2 508 10 5080 0.5 2540 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 10 10 800 8000 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 200.000 10 2000 0.5 1000 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 1 10 10 800 8000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 508 10 5080 0.95 4826 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 100 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 20 3 60 4.58 274.8 
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12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 20 3 60 23.3 1398 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 20 10 200 19.5 3900 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 20 8 160 15.93 2548.8 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 20 12 240 10 2400 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 10 8 80 15 1200 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 6 0 15 0 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 0 0 0 0.06 0 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 0 0 3.2 0 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 56407.6 
 

 

 

  ПАРК,,АТОМСКИ ЗГРАДИ,, 321 M2  

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 100 10 1000 0.95 950 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 180 10 1800 4 7200 

3 Собирање на трева м2 100 12 1200 0.5 600 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 10 10 800 8000 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 0 0 0 0.5 0 
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6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0   0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 1 0 0 800 0 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 180 60 10800 0.95 10260 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 0 0 0 0.06 0 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 0 0 3.2 0 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 100 100 10000 0.29 2900 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 29910 
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  ПАРК ,,ОХРИДСКА,,- 838 M2   

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 0 5 0 0.95 0 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 742 10 7420 2.5 18550 

3 Собирање на трева м2 742 10 7420 0.5 3710 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 10 2 800 1600 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 200 10 400 0.5 200 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 1 4 4 800 3200 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 0 0 0 0.06 0 
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23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 0 0 3.2 0 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 100 7 700 0.29 203 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 27463 
 

  ПАРК ,,УСОВА ЧЕШМА“- 286 M2   

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 0 3 0 0.95 0 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 190 7 1330 4 5320 

3 Собирање на трева м2 190 7 1330 0.5 665 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 2 7 14 800 11200 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 0.000 0 0 0.5 0 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час   0 0 800 0 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 
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17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 0 0 0 0.06 0 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 0 0 3.2 0 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 96 15 1440 0.29 84 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2   0 0 2 0 

            ВКУПНО 17269 
 

  ПАРК,,ХЕМИСКО“ 1355 M2   

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 200 8 1600 0.95 1520 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 800 8 6400 2.5 16000 

3 Собирање на трева м2 1000 8 8000 0.5 4000 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 8 8 800 6400 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 800 6 4800 0.5 2400 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 1 6 6 800 4800 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 50 4 200 4.58 916 
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12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 50 5 250 23.3 5825 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 50 4 200 0.48 96 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 3 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 1355 8 10840 0.06 650.4 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1000 7 7000 3.2 22400 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 65007.4 
 

  ПАРК,,ЦВЕТАН ДИМОВ“ 21227 M2   

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 1580 5 7900 0.95 7505 
2 Собирање на трева м2 1580 6 4740 0.5 2370 

3 
Употр. трактор - 
товар на трева час 3 5 15 800 12000 

4 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1580 5 7900 3.2 25280 

5 

Сечење на диви 
грмушки со 
пречникдо 3цм. 
густо обраснати м2 100 5 500 20 10000 
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            ВКУПНО  57155 
 

  СПОМЕНИК ,,НИКОЛА  КАРЕВ,,С.ТРКАЊЕ  -2414 M2      

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 621 8 4968 0.95 1770 

2 

Машинско косење 
со самоодна 
машина м2 1179 8 3537 2.5 8843 

3 Собирање на трева м2 1820 8 5460 0.5 2730 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 3 6 18 800 14400 

5 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1820 4 7280 3.2 23296 

6 

Сечење на диви 
грмушки со 
пречникдо 3цм. 
густо обраснати м2 100 4 400 20 8000 

            ВКУПНО 59039 
 

  ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО С.МОЈАНЦИ-715 M2      

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 365 8 2920 0.95 2774 

2 

Машинско косење 
со самоодна 
машина м2 350 8 1400 2.5 3500 

3 Собирање на трева м2 715 6 2145 0.5 1073 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 6 6 800 4800 

5 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 715 3 2145 3.2 6864 

6 

Сечење на диви 
грмушки со 
пречникдо 3цм. 
густо обраснати м2 0 4 0 20 0 

            ВКУПНО 19011 
 

  ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО Д.ГОРНИ ПОДЛОГ -1529 M2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 420 6 2520 0.95 2394 

2 

Машинско косење 
со самоодна 
машина м2 826 6 1652 2.5 4130 

3 Собирање на трева м2 1246 6 2492 0.5 1246 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 6 6 800 4800 
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5 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1246 4 4984 3.2 15948.8 

6 

Сечење на диви 
грмушки со 
пречникдо 3цм. 
густо обраснати м2   4   0 0 

            ВКУПНО 28518.8 
 

  ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО С.ГОРНИ ПОДЛОГ -152 M2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 23 8 184 0.95 174.8 

2 

Машинско косење 
со самоодна 
машина м2 129 8 258 2.5 645 

3 Собирање на трева м2 152 6 304 0.5 152 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 1 8 2 800 1600 

5 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 23 6 138 3.2 441.6 

6 

Сечење на диви 
грмушки со 
пречникдо 3цм. 
густо обраснати м2 12.000 6 24 20 480 

            ВКУПНО 3493.4 
 

1 Вкупно за одржување на паркови 988830.78 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ  

 

Зелени површини во  „ Градска река“  45266м 2     

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 29087 10 290870 0.95 276326.5 

2 
Машинско косење 
со самоодна машина м2 4862 14 68068 2.5 170170 

3 Собирање на трева м2 33949 5 169745 0.5 84872.5 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 2 12 24 800 19200 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 3482 12 41784 0.5 20892 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 
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8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 14 28 800 22400 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на 
цвеќе  жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на 
цвеќе и жардињери 
- прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на 
цвеќе и жардињери 
- плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 15 12 180 15 2700 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 38 12 456 15 6840 

21 

Окопување на 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 11317 100 1131700 0.06 67902 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 0 0 3.2 0 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 671303 
 

Зелени површини во ,,Градски трговски центар“ 1296 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 1120 10 11200 0.95 10640 
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2 

Машинско косење 
со самоходна 
машина м2 0 12 0 0.2 0 

3 Собирање на трева м2 1120 15 16800 0.5 8400 

4 
Употр. трактор - 
товар на трева час 3 12 6 800 4800 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 1120 15 16800 0.5 8400 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 10 16 800 12800 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 1150 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 110 6 220 23.3 5126 

13 

Одржување на 
цвеќе  жардињери - 
поливање м2 110 40 4400 0.48 2112 

14 

Одржување на 
цвеќе и жардињери 
- прашење м2 110 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на 
цвеќе и жардињери 
- плевење м2 110 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 32 10 96 15 1440 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 28 10 84 15 1260 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 14 10 56 15.93 892.08 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 1296 100 129600 0.06 7776 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 
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24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1296 10 12960 3.2 41472 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

            ВКУПНО 105118.08 
 

 
Зелени површини на  ул. ,,Кеј на Револуција“   513 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 0 20 0 0.95 0 

2 

Машинско косење 
со рачна самоходна 
машина м2 513 15 7695 2.5 19237.5 

3 Собирање на трева м2 513 15 7695 0.5 3847.5 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 3 10 30 800 24000 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 513 40 20520 0.5 10260 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 20 40 800 32000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 80 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 6 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 40 2 80 23.3 1864 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 40 80 3200 0.48 1536 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 40 20 800 19.5 15600 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 40 40 1600 15.93 25488 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 40 30 1200 10 12000 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 40 30 1200 10.25 12300 
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18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 0 30 0 15 0 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 82 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 513 80 41040 0.06 2462.4 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 513 10 5130 3.2 16416 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за 
садење - цветни 
конструкции бр. 0 3 0 200 0 

27 
Садење на цветен 
расад бр. 0 3 0 150 0 

28 Рачно полевање бр. 40 20 800 25 20000 
29 Фитозаштита бр. 40 3 120 80 9600 
30 Прихрана бр. 40 3 120 40 4800 

31 

Монтажа на 
жардињери -   
цветни конструкции бр. 0 1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр. 0 1 0 400 0 

            ВКУПНО 211411.4 
 

Зелени површини на  ул. ,,Маршал Тито“   525 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 0 20 0 0.95 0 

2 

Машинско косење 
со рачна самоходна 
машина м2 525 15 7875 2.5 19687.5 

3 Собирање на трева м2 525 10 5250 0.5 2625 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 3 8 24 800 19200 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 525 30 15750 0.5 7875 

6 

Собирање на лист 
со дувалка од 
тревни површини м2 0 0 0 2 0 
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7 

Собирање на лист 
со колектор од 
тревни површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 10 20 800 16000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 525 50 26250 0.95 24937.5 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 6 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 150 6 900 23.3 20970 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 150 80 9000 0.48 4320 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 150 20 3000 19.5 58500 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 150 30 4500 15.93 71685 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 80 30 2400 10 24000 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 80 30 2400 10.25 24600 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на 
зимзелени грмушки бр. 12 30 360 15 5400 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 82 20 1640 15.93 26125.2 

22 
Собирање на 
хартија и отпадоци м2 525 200 105000 0.06 6300 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 525 15 7875 3.2 25200 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 

Машинско чистење 
на патеки со 
дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за 
садење - цветни 
конструкции бр. 35 3 105 200 21000 
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27 
Садење на цветен 
расад бр. 175 3 525 150 78750 

28 Рачно полевање бр. 80 3 240 25 6000 
29 Фитозаштита бр. 80 3 240 80 19200 
30 Прихрана бр. 40 3 120 40 4800 

31 

Монтажа на 
жардињери -   
цветни конструкции бр. 0 1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр. 0 1 0 400 0 

            ВКУПНО 487175.2 
 

Зелени површини на булевар ,,Тодосија Паунов“   1661 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 632 15 9480 0.95 9006 

2 

Машинско косење со 
рачна самоходна 
машина м2 610 15 9150 2.5 22875 

3 Собирање на трева м2 1242 15 18630 0.5 9315 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 1 10 10 800 8000 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 610 40 24400 0.5 12200 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист со 
колектор од тревни 
површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 7 14 800 11200 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 610 30 18300 0.95 17385 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 100 7 700 4.58 3206 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 100 7 700 23.3 16310 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 100 80 8000 0.48 3840 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 100 15 1500 19.5 29250 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 100 20 2000 15.93 31860 

16 
Прихрана на цвеќе во 
цветни леи м2 80 20 1600 10 16000 
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17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 80 20 1600 10.25 16400 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 33 20 660 15 9900 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 92 20 1840 15.93 29311.2 

22 
Собирање на хартија 
и отпадоци м2 1661 100 166100 0.06 9966 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 632 30 18960 3.2 60672 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 
Машинско чистење 
на патеки со дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за садење 
- цветни конструкции бр. 57 3 171 200 34200 

27 
Садење на цветен 
расад бр. 100 3 300 150 45000 

28 Рачно полевање бр. 100 5 500 25 12500 
29 Фитозаштита бр. 40 3 120 80 9600 
30 Прихрана бр. 40 3 120 40 4800 

31 

Монтажа на 
жардињери -   цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

      Вкупно 422796.2 
 

Зелена површина на ул. ,,1ви Мај“  892 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 415 4 1660 0.95 1577 

2 

Машинско косење со 
рачна самоходна 
машина м2 477 6 2862 2.5 7155 

3 Собирање на трева м2 892 3 2676 0.5 1338 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 1 4 2 800 1600 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 892 4 3568 0.5 1784 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 
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7 

Собирање на лист со 
колектор од тревни 
површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 1 4 2 800 1600 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 892 6 5352 0.95 5084.4 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе во 
цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 18 10 90 15.93 1433.7 

22 
Собирање на хартија 
и отпадоци м2 892 20 17840 0.06 535 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 892 2 892 3.2 2854.4 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 
Машинско чистење 
на патеки со дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за садење 
- цветни конструкции бр. 0 0 0 200 0 

27 
Садење на цветен 
расад бр.   0 0 150 0 

28 Рачно полевање бр. 1 60 60 25 1500 
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29 Фитозаштита бр. 0 0 0 80 0 
30 Прихрана бр. 0 0 0 40 0 

31 

Монтажа на 
жардињери -   цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

       26461.5 
 

Зелена површина на ул. ,,Скопска“  1305 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 562 5 2810 0.95 2669.5 

2 

Машинско косење со 
рачна самоходна 
машина м2 743 5 3715 2.5 9287.5 

3 Собирање на трева м2 743 5 3715 0.5 1857.5 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 3 5 6 800 4800 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 743   0 0.5 0 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист со 
колектор од тревни 
површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 2 7 14 800 11200 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе во 
цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 
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18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на хартија 
и отпадоци м2 743 15 11145 0.06 134 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 743 7 5201 3.2 16643.2 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0   0 0.29 0 

26 
Машинско чистење 
на патеки со дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за садење 
- цветни конструкции бр. 0 0 0 200 0 

27 
Садење на цветен 
расад бр.   0 0 150 0 

28 Рачно полевање бр.   0 0 25 0 
29 Фитозаштита бр. 0 0 0 80 0 
30 Прихрана бр. 0 0 0 40 0 

31 

Монтажа на 
жардињери -   цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

       46591.7 
Зелена површина на ул. ,,Охридска“  623 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 0   0 0.95 0 

2 

Машинско косење со 
рачна самоходна 
машина м2 623 4 2492 2.5 6230 

3 Собирање на трева м2 623 4 2492 0.5 1246 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 3 4 12 800 9600 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 623 4 2492 0.5 1246 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист со 
колектор од тревни 
површини м2 0 0 0 4 0 
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8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 3 5 15 800 12000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе во 
цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 0 0 15.93 0 

22 
Собирање на хартија 
и отпадоци м2 623 6 3738 0.06 224.28 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 623 3 1869 3.2 5980.8 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 
Машинско чистење 
на патеки со дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за садење 
- цветни конструкции бр. 0 0 0 200 0 

27 
Садење на цветен 
расад бр.   0 0 150 0 

28 Рачно полевање бр.   0 0 25 0 
29 Фитозаштита бр. 0 0 0 80 0 
30 Прихрана бр. 0 0 0 40 0 
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31 

Монтажа на 
жардињери -   цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

       36527.08 
 

Зелена површина на ул. ,,Лазар Андонов“ 1123 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 422 5 2110 0.95 2004.5 

2 

Машинско косење со 
рачна самоходна 
машина м2 701 5 3505 2.5 8762.5 

3 Собирање на трева м2 701 8 5608 0.5 2804 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 3 8 9 800 7200 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 701 8 5608 0.5 2804 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист со 
колектор од тревни 
површини м2 0 0 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 3 5 15 800 12000 

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе во 
цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 
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20 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 6 0 15.93 0 

22 
Собирање на хартија 
и отпадоци м2 1123 20 22460 0.06 1347.6 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 1123 8 8984 3.2 28748.8 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 
Машинско чистење 
на патеки со дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за садење 
- цветни конструкции бр. 0 0 0 200 0 

27 
Садење на цветен 
расад бр.   0 0 150 0 

28 Рачно полевање бр.   0 0 25 0 
29 Фитозаштита бр. 0 0 0 80 0 
30 Прихрана бр. 0 0 0 40 0 

31 

Монтажа на 
жардињери -   цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр.   1 0 400 0 

       65671.4 
 

Зелена површина во нас. Оризари-Река 21362 м2 

Р.бр Вид на работа 
Ед. 
мер Количина Пати Вкупно Цена 

Се 
вкупно 

1 Машинско косење м2 15160 4 60640 0.95 57608 

2 

Машинско косење со 
рачна самоходна 
машина м2 6202 4 24808 2.5 62020 

3 Собирање на трева м2 589 4 2356 0.5 1178 

4 
Употреба на трактор 
- трева час 3 4 12 800 9600 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 589 4 2356 0.95 2238.2 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 

7 

Собирање на лист со 
колектор од тревни 
површини м2 0 13 0 4 0 

8 
Употр. трактор - 
товар на лист час 3 0 39 800 31200 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

22 Декември 2021                                                                                                                                            Стр.102

9 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 0 0 0 0.95 0 

10 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2   0 0 0.3 0 

11 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 4.58 0 

12 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 23.3 0 

13 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0.48 0 

14 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
прашење м2 0 0 0 19.5 0 

15 

Одржување на цвеќе 
и жардињери - 
плевење м2 0 0 0 15.93 0 

16 
Прихрана на цвеќе 
во цветни леи м2 0 0 0 10 0 

17 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 10.25 0 

18 Кроење жива ограда м2 0 0 0 11 0 

19 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 15 0 

20 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 0 0 0 15 0 

21 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и 
др.садници бр. 0 4 0 15.93 0 

22 
Собирање на хартија 
и отпадоци м2 21362 0 85448 0.06 5126.88 

23 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 1 0 7.81 0 

24 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 0 0 3.2 0 

25 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0.29 0 

26 
Машинско чистење 
на патеки со дувалка м2 0 0 0 2 0 

29 

Припрема на 
жардињери за 
садење - цветни 
конструкции бр. 0 0 0 200 0 

27 
Садење на цветен 
расад бр.   0 0 150 0 

28 Рачно полевање бр.   0 0 25 0 
29 Фитозаштита бр. 0 0 0 80 0 
30 Прихрана бр. 0 1 0 40 0 

31 
Монтажа на 
жардињери -   цветни бр.   1 0 400 0 
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конструкции 

32 

Демонтажа на 
жардињери -цветни 
конструкции бр.     0 400 0 

       168971.08 
 

3елени површини на  ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ   3.272 м2        

Р.бр Вид на работа Ед. мер Количина Пати Вкупно Цена 
Се 

вкупно 
1 Машинско косење м2 1682 4 6728 0.95 6391.6 

2 
Машинско косење со 
самоходна машина м2 1380 4 5520 2.5 13800 

3 Собирање на трева м2 3062 2 6124 0.5 3062 

4 
Употреба на трактор - 
трева час 1 6 6 800 4800 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 3062 6 18372 0.5 9186 

6 
Употр. трактор - товар 
на лист час 1 6 6 800 4800 

7 
Рачно поливање на 
зел.површини м2 500 4 2000 0.95 1900 

8 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 0 0 0 0 

9 

Припрема на цветни 
леи, фрезирање и 
ѓубрење м2 0 0 0 0 0 

10 
Садење сезонско 
цвеќе м2 0 0 0 0 0 

11 

Одржување на цвеќе  
жардињери - 
поливање м2 0 0 0 0 0 

12 
Одржување на цвеќе и 
жардињери - прашење м2 0 0 0 0 0 

13 
Одржување на цвеќе и 
жардињери - плевење м2 0 0 0 0 0 

14 
Прихрана на цвеќе во 
цветни леи м2 0 0 0 0 0 

15 
Фито заштита на 
цвеќе во цветни леи м2 0 0 0 0 0 

16 Кроење жива ограда м2 0 0 0 0 0 

17 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 0 0 0 0 0 

18 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 80 6 480 15 7200 

19 

Окопување 
дрва,покривачи, 
грмушки и др.садници бр. 20 6 120 15.93 1911.6 

20 
Собирање на хартија и 
отпадоци м2 3272 20 65440 0.06 3926.4 

21 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 0 0 7.81 0 
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22 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 0 3 0 0 0 

23 
Метење попесочени 
патеки м2 0 0 0 0 0 

24 
Машинско чистење на 
патеки со дувалка м2 0 0 0 0 0 

       56977.6 
 

Вкупно за одржување зеленило  во централно градско 
подрачје:                    2.299.004,24 

 
 
  ОДРЖУВАЊЕ   НА  ЗЕЛЕНИЛО НА УЛИЦИ И СКВЕРОВИ   

 
Зелени површини на  ул. Кеј на Револуција - Рубин Кармин 54 м2  

Р.бр Вид на работа 
Ед. 

мера Количина Пати Вкупно Цена 
Се 

Вкупно 
1 Машинско косење м2 0 0 0 0.95 0 

2 
Машинско косење со 
самоходна машина м2 54 15 810 2.5 2025 

3 Собирање на трева м2 54 20 1080 0.5 540 

4 
Употр. трактор - товар 
на трева час 1 12 12 800 9600 

5 
Рачно гриблање на 
лист м2 54 12 648 0.5 324 

6 

Собирање на лист со 
дувалка од тревни 
површини м2 0 0 0 2 0 

7 
Употр. трактор - товар 
на лист час 1 4 4 800 3200 

8 

Поливање на зелени 
површини  со 
распрскувач м2 0 120 0 0.3   

9 
Кроење на ружи и 
цветни грмушки бр. 12 20 240 15 3600 

10 
Кроење на зимзелени 
грмушки бр. 14 8 112 15 1680 

11 
Собирање на хартија и 
отпадоци м2 54 250 13500 0.06 810 

12 
Стругање плевел по 
патеки м2 0 2 0 7.81 0 

13 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 54 60 3240 3.2 10368 

14 
Метење попесочени 
патеки м2 0   0 0.29 0 

15 
Машинско чистење на 
патеки со дувалка м2 0 20 0 2 0 

       32147 
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Зелени површини на  ул. ,,Страшо Ербапче“  358  м2    

Р.бр Вид на работа 
Ед. 

мера 
Коли-
чина Пати Вкупно Цена 

Се 
Вкупно 

1 Машинско косење м2 358 5 1790 0.95 1700.5 
2 Собирање на трева м2 358 5 1790 0.5 895 

3 
Употр. трактор - товар 
на трева час 2 5 10 800 8000 

4 

Сечење на диви 
грмушки со пречник 
до 3 см. густо 
обраснати м2 100 3 300 20 6000 

5 
Собирање на хартија и 
отпадоци м2 358 12 4296 0.06 257.76 

6 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 358 10 3580 3.2 11456 

       28309.26 
 
Зелени површини на  ул. „Димитар Влахов“-Промес   60  м2   

Р.бр Вид на работа 
Ед. 

мера 
Коли-
чина Пати Вкупно Цена 

Се 
Вкупно 

1 Машинско косење м2 60 6 360 0.95 342 
2 Собирање на трева м2 60 8 480 0.5 240 

3 
Употр. трактор - товар 
на трева час 1 6 6 800 4800 

4 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 60 8 480 3.2 1536 

       6918 
 
Зелени површини на  ул. „Роза Петрова“ - Калиманова глава  3620 м2  

Р.бр Вид на работа 
Ед. 

мера 
Коли-
чина 

Пати 
Вкупно Цена 

Се 
Вкупно   

1 Машинско косење м2 3620 3 10860 0.95 10317 
2 Собирање на трева м2 3620 3 10860 0.5 5430 

3 
Употр. трактор - товар 
на трева час 3 3 9 800 7200 

4 

Чистење на тревник 
со гребули и 
отстранување на 
отпадоци м2 3620 3 10860 3.2 34752 

       57699 
 
Вкупно за одржување на зеленило и скверови: 125073.26 

 
 ОДРЖУВАЊЕ   НА  ЗЕЛЕНИЛО НА ВЛЕЗОВИ ВО ГРАД КОЧАНИ 
Влез во град Кочани ,,Штипски пат“  - 14896 м2    
Р.бр

. Вид на работа 
Ед. 

мера Количина Пати Вкупно Цена 
Се 

Вкупно 
1 Машинско косење м2 14896 4 59584 0.95 56604.8 
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2 Собирање на трева м2 14896 4 59584 0.5 29792 

3 
Употр. трактор - товар 
на трева час 8 5 40 800 32000 

4 

Сечење на диви 
грмушки со пречник 
до 3 см. густо 
обраснати м2 500 5 2500 20 50000 

       168396.8 
 
 
 
Влез во град Кочани „Грдовски пат“ -  3672м2    
Р.бр

. Вид на работа 
Ед. 

мера Количина Пати Вкупно Цена 
Се 

Вкупно 
1 Машинско косење м2 3672 4 14688 0.95 13953.6 
2 Собирање на трева м2 3672 4 14688 0.5 7344 

3 
Употр. трактор - товар 
на трева час 8 4 32 800 25600 

4 

Сечење на диви 
грмушки со пречник 
до 3 см. густо 
обраснати м2 890 4 3560 20 71200 

       118097.6 
 
Влез во град Кочани од нас. Оризари - 2211 м2      
Р.бр

. Вид на работа 
Ед. 

мера Количина Пати Вкупно Цена 
Се 

Вкупно 
1 Машинско косење м2 2211 6 13266 0.95 12602.7 
2 Собирање на трева м2 2211 6 13266 0.5 6633 

3 
Употр. трактор - товар 
на трева час 2 4 8 800 6400 

4 

Сечење на диви 
грмушки со пречник 
до 3 см. густо 
обраснати м2 500 2 1000 20 20000 

    4   45635.7 
 
Вкупно за одржување на зеленило влезови:     332.130,10 

 

 
Рекапитулар за програмата за одржување паркови и 
зеленило              

1 Одржување на паркови        988.83,78 
2 Одржување зеленило  во централно градско подрачје:     2.299.004,24 
3 Одржување на улици и скверови     125.073,26 
4 Вкупно за одржување на зеленило влезови: 332.130,1 
  Вкупно се:         3.745.038,00 
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VI. 

П О Д П Р О Г Р А М А 
Набавка ,поставување и одржување на урбана oпрема 

Одржување на детски игралишта и  
Одржување на фонтана ,,Зрно“ за 2022 година 

 
Вовед 

 
Со оваа подпрограма се предвидува потребниот обем на работа, ангажирана 

работна сила и потребни материјали и опрема за одржување на постоечките објекти и 
опрема и набавка и поставување на нова комунална опрема на места каде што е тоа 
потребно во Општина Кочани. 

 
1. Набавка, поставување и одржување на урбана опрема 

Во градот има веќе поставено корпи за отпадоци, меѓутоа голем дел од нив се 
оштетени или потполно отстранети. Исто така потребно е да се постават и корпи за 
отпадоци на нови локации и ново планирани детски паркови и на места каде што има 
зголемена фреквенција на луѓе. Поради тоа потребно е да се набават и постават корпи за 
отпадоци. 

За оваа активност ќе бидат потребни најмалку 45 корпи за отпадоци, а за нивна 
набавка ќе бидат потребни средства во износ од: 

 
                          45 х 1950,00ден.= 87.750,00 ден. 
 
 За одржување и поправка на клупите низ Општина Кочани за 2022 ќе бидат 
потребни  најмалку 500 греди за клупи, 60 л. боја и 20л. разредувач.  

Потребните средства за набавка, поставување и одржување на урбана опрема 
детално се прикажани во табела 1. 
 
Табела 1. 

Р.бр. Име количина Ед. Цена Вкупно 

1. Греди за клупи 500 310 155.000 
2. Лак боја 60  235 14.100 
3. Разредувач 20 154 3.080 
4. Клупи 30 3160 94.800 

Вкупно ден. 266.980 
 

Вкупно за набавка, поставување и одржување на урбана опрема: 
 

87.750,00 + 266.980,00 = 354.730,00 ден. 
 
 

 
2. Одржување на детски игралишта 

      Во Општина Кочани има поставено детски игралишта на повеќе локации кои се 
изложени на различни временски услови, поради што доаѓа до нивно оштетување, а во 
исто време се изложени и на оштетувања настанати од нивна несоодветна употреба. 

Поради тоа потребно е овие игралишта да се одржуваат, елементите кои можат да 
се поправат да се поправат а некои елементи кои не може да се поправат или да 
недостасуваат да се заменат со нови. 
 За извршување браварски работи на овие игралишта потребно е да се набави 
материјал (седалки за лулашки и клацкалки, цевки, железо, штрафови, електроди, брусен 
камен, бургии и слично). 
Потребните средства за набавка на овие материјали се во износ од 145.000,00 ден. 

Вкупно потребните средства за реализирање на оваа подпрограма за одржување се 
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дадени во табела 2 : 
Табела 2 

Ред. бр. Име Вкупно износ 
1 Набавка и поставување на урбана опрема 354.730,00 
2 Оддржување на детски игралишта 145.000,00 
 Вкупно: 499.730,00 

 
 
 

3. Подпрограма за одржување на фонтана „Зрно“ 
 
Фонтаната „Зрно“  во трговски центар е објект кој има потреба за континуирано 

одржување за да биде во работна состојба. 
За наредната 2022 год. ќе бидат потребни средства за набавка на материјали и 

одржување детално прикажани во табела 3. 
Табела 3 

Трошоци за одржување Градска фонтана ,, Зрно“ 
          

 Р.бр. Позиција количина цена  вкупно 
1. Сол  500 25 12500 
2. Хипохлорид 200 25 5000 
3. Вода 1230 10 12300 
4. Електровентили 1 7996 7996 
5. Одржување на електроника и автоматика 2 6350 12700 
6. ПЛЦ 1 58985 58985 
7.  Пумпни агрегати     91000 
        200.451 

 
Вкупно потребни средства за одржување на фонтана „Зрно“ за 2022 година 

200.451,00 ден. 
 
Вкупно потребните средства за реализирање на оваа подпрограма за одржување се 

дадени во табела 4 : 
Табела 4 

Ред. бр. Подпрограма за одржување на фонтана „ЗРНО“ Вкупно износ 
1 Одржување на фонтана 200.451,00 

 Вкупно: 200.451,00 
 
 
         Во рекапитуларот подолу табеларно се прикажани вкупните трошоци за 
реализирање на оваа програма. 
 

РЕКАПИТУЛАР 
 

Ред. бр. Име Вкупно износ 
1 Програма за одржување на паркови и зеленило           

3.745038.38 
 

2 Подпрограма за набавка, поставување и одржување 
на урбана опрема, одржување на детски игралишта 

499.730,00 
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VII.  ПОСТАПУВАЊЕ СО ДЕГРАДИРАНИ ДРВЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ОПШТИНА KОЧАНИ  ВО 2022 ГОДИНА 

 

  Постапувањето со деградирани дрвја на територијата на Општина Кочани подразбира 
кроење на гранки и сечење на деградирани дрвја што се потенцијално опасни за околината.  

  Постапката ја спроведува Комисија составена од стручни лица вработени во Секторот 
Паркови и зеленило при КЈП „Водовод“.  Комисијата постапува по барања на правни и 
физички лица или по службена должност и по извршен увид прави проценка и доставува 
мислење до Одделението комунални дејности во Општина Кочани. Одделението за комунални 
дејности во Општина Кочани, издава одобрение за сечење или кроење, по што стручните 
служби на КЈП ,,Водовод“ постапуваат со деградираните дрвја во зависност од фазата на 
вегетација и климатските услов 

  КЈП,,Водовод“ нема надлежност да постапува со деградирани дрвја што се наоѓаат во 
приватен имот на граѓаните. 

  Надзор над спроведувањето на овие активности врши Општинскиот Комунален 
Инспектор, а за извршените работи КЈП „Водовод“ доставува Извештај за извршено сечење кој 
се потврдува од страна на Општинскиот Комунален Инспектор. 

  Финансирањето ќе биде дел од оваа Програма со задолжување преку доставување на 
фактура по цени утврдени од Советот на Општина Кочани за сечење на дрвја со  претпазливост 
од непрекинат сообраќај со пречник до Ø 30 и над Ø 30, за вонредно ангажирање на 
механизација и дополнително ангажирање на работниц 

VIII.   ВОНРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ  

  Вонредното одржување ќе опфати: 

- Одржување на зеленило во рурални подрачја; 
- Одржување на вегетација покрај локални патишта; 
- Одржување на игралишта во приградски населби; 
- Одржување на системи за наводнување на зелените површини; 
- Кроење на дрворедите по главните улици во градот; 
- Непредвидени активности при одржување на јавни манифестации (културни и спортски) 

организирани или поддржани од Општина Кочани, на локации кои не се дел од оваа 
Програма. 

 

  Извршување на работните активности од страна на КЈП ,,Водовод“ ќе се врши по 
доставување на работен налог од страна на Општина Кочани или по прием на Решение од 
надлежен орган. 

  Надзор над извршените работи врши Општинскиот Комунален Инспектор. 

  Финансирањето ќе биде дел од оваа Програма со задолжување преку доставување на 
фактура по цени утврдени од Советот на Општина Кочани за вонредно ангажирање на 
механизација и дополнително ангажирање на работници. 

3 Подпрограма за одржување на фонтана „Зрно“ 200.451,00 

Вкупно:       4.445.219,00 
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IX.      ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА 
 

- Тревокосачки -треимер                          бр.4             120.000 ден. 
- Тревокосачки со погон на тркала                                     бр.2                       60.000 ден. 
- Моторна пила -телескоп                                                    бр.1               35.000 ден. 
- Дувалка за лисја                                                                  бр.2                      44.000 ден.  

 

                        Вкупно :                              259.000, 00 ден 

                  Инвестиционите вложувања ќе се реализираат во зависност од сопствените расположиви 
средства на претпријатието. 

 X.       БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

   За финансирање на оваа програма КЈП ,,Водовод“ ќе склучи Договор со Општина 
Кочани и ќе врши месечно задолжување со доставување на фактура и Извештај за извршена 
работа. 

  Висината на одобрените средства е определена во согласност со предвидениот и усвоен 
буџет на Општина Кочани , во ставката за уредување и одржување на градското зеленило од 
Програмата на комунални дејности на просторот на Општина Кочани во 2022 година. 

 Средства за материјали за хортикултурно уредување се обезбедуваат од Буџетот од 
Општина Кочани, од Програмата за активностите на Општина  Кочани од областа  на 
заштитата на животната средина во 2022 година. 

 

            Средства за финансирање на Програмата : 

- Буџет на Општина Кочани.......................................................... 4.445.219,00 
          

                                                            Вкупно денари : 4.445.219,00 

    XI.       ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

           Планираните работни операции во Програмата, можат да бидат зголемени или намалени 
за сметка на други работни операции согласно Програмата, во зависност од временските 
услови во тековната година.  

   Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Програма врши Општинскиот 
Комунален Инспектор. 

  За спроведените активности на терен, изведувачот ќе биде задолжен до Општина 
Кочани да доставува работен налог со Месечни извештаи за извршената работа. 

 XII.Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување  во 
„Службен гласник на Општина Кочани“. 

              

Бр.09- 3052/1                                                          Претседател 
22.12.2021 година                                на Советот на Општина Кочани, 
К о ч а н и                                                               Лазо Митев 

 

 
XI.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
 
 Планираните работни операции 
во Програмата, можат да бидат зголемени 
или намалени за сметка на други работни 
операции согласно Програмата, во зависност 
од временските услови во тековната година. 
   Инспекциски надзор над 
спроведувањето на оваа Програма врши 
Општинскиот Комунален Инспектор.
  За спроведените активности на 
терен, изведувачот ќе биде задолжен до 
Општина Кочани да доставува работен 
налог со Месечни извештаи за извршената 
работа.

XII.

 Програмата влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавување  во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3052/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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  Врз основа на членот 22, 
точките 10 и 11 од Законот за  локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со: член 5 
од Законот за пожарникарството („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16, 
168/2017 I 159/2019), член 2 од Законот за 
управување со кризи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.29/05, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16 и 83/2018 )и  („Службен 
весник на Република Северна  Македонија“ 
бр. 215/2021), член 4, став 2 од Законот за 
заштита и спасување („Службен весник 
на  Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16 
и 83/18) и  („Службен весник на Република 
Северна  Македонија“ бр. 215/2021), Советот 
на Општина Кочани  на седницата одржана 
на 22.12.2021 година,донесе

 П Р О Г Р А М А
 за  работа на Територијалната противпожарна 
единица во општина Кочани за 2022 година

I

  Уводен дел

 Во тековната 2022 год. ТППЕ-
Кочани своите активности и делокруг на 
работа ќе ги насочи кон постигнување 
повисок степен на заштита од пожари, 
поголем акцент ќе биде ставен на делот на 
превенција и заштита од пожари се со цел 
да се превземат сите превентивни мерки за 
благовремено откривање и отстранување на 
се што би придонело за појава на пожари. 
Применување на воспитна, образовна, 
информативна, теоретска и практична 
активност за стручно и практично 
дооспособување на единицата од областа 
на пожарникарството, исто така ќе се 
спроведат дополнителни активности околу 
едукацијата на учениците и вработените 
во Училиштата за евакуација и заштита од 

пожари.

 I.Задачи и активности при 
извршување на работните обврски

 •Согласно Законот за 
Пожарникарство и дефинирањето на 
пожарникарството како работа од стручен и 
хуманитарен карактер, како и целта заради 
која е формирана ТППЕ а тоа е гасењето 
на пожарите и спасувањето на луѓето и 
материјалните добра загрозени од пожари 
или други непогоди.
 •Извршување на технички 
интервенции во смисла на појава на поплави, 
земјотреси или сообраќајни незгоди и 
целокупно вклучување на Единицата во 
случај на вонредна состојба.
 •Стручното оспособување на 
вработените во ТППЕ-Кочани, согласно 
Планот и Програмата за обука на 
Пожарникари ќе биде приоритет во 
наредниот период како и обуката од 
Дирекцијата за Заштита и Спасување 
на Р.С.Македонија.Исто така активно ќе 
бидеме вклучени во сите обуки, семинари 
и работилници кои ќе бидат организирани 
и изведени од други невладни организации, 
домашни или странски.
 •Континуитет во Техничкото 
опремување на Единицата согласно 
потребите и можностите како и редовно 
сервисирање на веќе постоечката опрема за 
нормално извршување на работните задачи.
 •Подготвување на Единицата за 
двоен режим на работа во зимски и во летни 
услови. Подготовката за работа во зима 
опфаќа и подготовка на возилата за работа 
во зимски услови како и посебна подготовка 
на вработените имајќи го во предвид фактот 
дека во зимскиот период најчесто се работи 
на интервенции на објекти. Подготовката 
за работа во летниот период се однесува на 
соодветна подготвеност на возилата како 
и проверка и испитување  на исправноста 
на опремата и алатот кој се користи во 
интервенциите на пожари на отворен 
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простор.
 •Проверка на приодите и прилазните 
патишта до станбените објекти како 
и согледување на состојбата со така 
наречените „тесни грла” во градот, односно 
улиците кои претставуваат места со поголем 
ризик поради непристапноста на теренот.
 •ТППЕ-Кочани е отворена да 
им укаже стручна помош на граѓаните, 
претпријатијата и другите правни субјекти, 
доколку тоа биде побарано од неа. ТППЕ 
е подготвена и отворена за реализирање 
на поголем број активности во однос на 
хуманоста како еден од сегментите на 
работењето на ТППЕ.
 •Превземање на превентивни 
мерки за заштита од пожари на подрачјето 
кое го покрива ТППЕ-Кочани, се со цел 
намалување на бројот на интервенции како 
и намалување на материјалната штета што 
настанува од пожарите.
 •Продолжување со проверката на 
исправноста на хидрантската мрежа во 
општината и навремено информирање 
на надлежните органи за констатираните 
состојби и санирање на настанатите 
дефекти. Активност што во континуитет се 
реализира во соработка со КЈП “Водовод” од 
Кочани.
 •Посета на органите и инситуциите во 
општината и информирање  и запознавање 
со опасностите од старите и дотраени 
инсталации и уреди како и укажување 
за превземање на соодветни мерки за 
избегнување на евентуална појава на пожари 
како резултат на неисправна инсталација 
или уред. Истовремено вршење на проверка 
на опременоста на институциите со средства 
и опрема за соодветна реакција во случај на 
пожар.

II.Соработка со останатите организации и 
нституции
 •Во текот на 2022 год. ќе се 
организираат тактичко-показни вежби, 
и тоа со учениците и вработените од 
училиштата од Кочани, како и училишта од 

Општина Чешиново-Облешево и Општина 
Зрновци.
 •Спроведување на едукација кај 
вработените во Јавната установа, Детска 
градинка “Павлина Вељанова” во Кочани 
во сите нејзини клонови-испостави како и 
градинките во соседните Општини Зрновци 
и Чешиново-Облешево.
 •Ќе  се извршат неколку 
консултативни состаноци со претпријатието 
кое стопанисува со земјоделските површини-
пасишта како и со Шумското стопанство 
„Осогово” од Кочани, со Полициската 
станица од општа надлежност-Кочани и со 
Шумската Полиција, особено во пресрет 
на летниот период кога имаме зголемен 
број на пожари на отворен простор кога 
е и зголемена активноста на наведените 
субјекти во смисла на превентивно 
дејствување за што помал број на шумски 
пожари и други пожари на отворен простор
 •Соработка со Општа Болница 
од Кочани и Здравствен Дом од Кочани 
во функција на што побрзо и подобро 
реализирање на интервенциите особено во 
случај на сообраќајни незгоди.
 •Продолжување на соработката 
со Командирите на ТППЕ од Источниот 
регион, во функција на заеднички настап на 
интервенциите за гаснење на пожарите како 
и размена на искуства во тој дел.
 •Состаноци и соработка со Мрежата 
на Командири при ЗЕЛС а формирана со цел 
за подобрување на работата и ефикасноста 
на Единиците на ТППЕ на државно ниво.
 •Продолжување на соработката 
со странските  фондации и организации 
за обучување на пожарникарите и 
опремување на Единицата согласно 
потребите и можностите, со потпишување 
на Меморандум за соработка, како и барање 
на нови партнери и организации од други 
држави кои се занимаваат со областа на 
заштитата и спасувањето од пожари или 
елементарни непогоди.
 •Соработка и обука на волонтерите 
од доброволното противпожарно друштво 
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од Кочани, во делот на стручна и практична 
обука. Изведување на интервенции од 
отворен карактер,заедно со волонтерите.
 •Доставување на месечни извештаи 
за интервенциите на ТППЕ-Кочани до 
ДЗС, ЦУК, градоначалникот на Општината 
како и до Полициската Станица од општа 
надлежност од Кочани и Подрачната 
Единица на МЗШВ - инспекторат за шуми и 
земјоделски инспекторат.
 •Доставување на Годишен извештај 
за интервенциите на ТППЕ-Кочани до 
Советот на Општина Кочани.

 
 
  

 

• Доставување на месечни извештаи за интервенциите на ТППЕ-Кочани до 
ДЗС, ЦУК, градоначалникот на Општината како и до Полициската Станица 
од општа надлежност од Кочани и Подрачната Единица на МЗШВ - 
инспекторат за шуми и земјоделски инспекторат. 

 
• Доставување на Годишен извештај за интервенциите на ТППЕ-Кочани до 

Советот на Општина Кочани. 
 
 
 
 

Финансиски план за 2022 година 
 
Стоки и услуги 
 
 Електрични енергија (заедничка програма) 
За електрична енергија пресметано во просек од изминатата година за 12 месеци по 12.000 ден. 
или   вкупно                                                                                                                                                 
144.000,00 ден.    
 
Водовод и канализација (заедничка програма)            
За водовод и канализација пресметано во просек од изминатата година за 12 месеци по 1.000 ден. 
или вкупно                                                                                                                                                 
12.000,00 ден.           
Ѓубретарина (заедничка програма) 
Просек за 12 месеци по 400 ден. или вкупно                                                                                    
4.800,00 ден.   
Телефон (заедничка програма) 
За еден фиксен број 271-193, за 12 месеци по 1.000 ден или вкупно  
12.000,00 ден.    
За 18 мобилни телефони од кои 1 х 1.000 ден. и 17 х 300 ден. месечно или вкупно за 12  
месеци        
73.200,00 ден.  
Кабелска телевизија (заедничка програма) 
За кабелска ТВ за 12 месеци по 320 ден. или вкупно                                                                                                                                                               
3.840,00 ден. 
Поправка и сервисирање на тешки и лесни возила и на автобус  
(заедничка програма)                                                                                                                     
700.000,00 ден. 
Осигурување на моторни возила (заедничка програма)                                                               
60.000,00 ден. 
Регистрација на моторни возила (заедничка програма)                                                                
75.000,00 ден. 
Гориво за возила на ТППЕ-Кочани(заедничка програма)                                                            
500.000,00ден.              
Осигурување на вработени (колективно осигурување)                          
Несреќа, живот, смрт поради болест и сл.                                                                                     
21.600,00 ден. 
 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

22 Декември 2021                                      Стр.114

 
 
  

 

Осигурување за повреда и инвалидитет                                                                                        
50.000,00 ден.  
Канцелариски материјал (заедничка програма)                                                                              
8.000,00 ден. 
Средства за хигиена (заедничка програма)                                                                                     
8.000,00 ден. 
Одржување на згради (заедничка програма) 
-Уредување на простории во ТППЕ-Кочани ( аголна гарнитура,биро,клима,кујна)                        
90.000 ден.                                                                                                                                                                  
 
Поправка и одржување на машини (заедничка програма) 
Моторни пумпи, моторни пили, агрегати и компресори и сл.                                                      
10.000,00 ден. 
 
Вкупно за стоки и услуги                                                                            1,772,440,оо ден.      
   
 
Како посебни потреби кои би биле финансирани од програмата WO за потребите на ТППЕ-Кочани 
за 2022 год. се издвојуваат 
 
Зимски униформи за пожарникари.-----------------------------------------------------------480.000ден. 
 
Комуникациски уреди за пожарникарите -донација од Кина-14 броја----------------300.000ден. 
 
Заштитни маски за влез во објекти со микрофони 4 броја (дрегер)--------------------200.000ден. 
 
Доопремување на 2 возила со млазници и витло црево во износ од ------------------300.000ден. 
 
Сервисирање на пумпи (надоградба) на возилата во износ од--------------------------120.000ден. 
 
Набавка на ПП апарати во износ од -----------------------------------------------------------50.000ден. 
 
Пумпа и резервоар со млазници за теренско возило во износ од----------------------------------
850.000ден. 
 

 
ВКУПНО    2.300.000 ден.                                                                                                                        

   
ИЛИ ВКУПНО ОД ДВЕТЕ СТРАНИ СРЕДСТВА СЕ 4.072.440,ден. 
 
 
        II 
              Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на  
Општина Кочани“. 
 
 
Бр.09-3053/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
                                                                
 
 

 
 II

 Програмата влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

 

Бр.09-3053/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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     Врз основа на членот 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 22.12.2021година, донесе 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина 
Кочани за 2022  година 

 
 
I 

 Вовед:  
Атмосферски води се сите површински води  предизвикани  од атмосферските 

врнежи на дожд и снег, кои преку сливници и решетки се одведуваат во атмосферската 
канализацина мрежа. 
 Системот на атмосферска канализација е збир од повеќе хидротехнички објекти и 
тоа: сливници, попречни и надолжни решетки, шахти  поставени по одредено растојание и 
главни и помошни колектори преку кои атмосферските води се одведуваат до 
реципиентот Кочанска  река. 
 За да се надминат, односно да се намалат проблемите со атмосферски  води  
Општина Кочани игради атмосферска канализација на поголем дел од улиците кои беа 
најпроблематични при појава на врнежи. 
 Атмосферска каналализациона мрежа е предивдена и изградена на сите нови 
проектирани улици кои се веќе во фаза на градба. 
           Одржувањето на атмосферската канализација ке се состои 
 поставените L профили кои се носачи на композитни решетки некаде се одвоени од 
од бетонскиот дел , некаде не се во хоринзонтала (повисоки или пониски) 
- на повеќе места композитните рештките не се во хоринзонтала со улицата  некои се 

пониски, некои повисоки 
- оштетување на самиот композитен материјал на решетката од возилата 
- кинење на заварените навртки од L профилот и одвојување на решетката од L 

профилите. 
- на многу места фалат навртки и завртки , подлошки кои ги спојуваат решетките 
- постојано тропање на решетката при премин на возилата 
- при чистење на сливникот мора да се демонтира дел од решетката за да се отстрани 

наносот од земја. 
 
1. Одржување на системот 

 
 Под одржување на системот се подразбира чистење на сливниците и решетките 
како и замена на истите при оштетување. 
 Одржувањето  на атмосферската канализација треба да биде перманентно- во сите 
периоди од годината . 
           Одржувањето на атмосферската канализација ќе се состои од поправка и замена на: 
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- Оштетените L профили кои се носачи на композитни решетки некаде се одвоени од 
од бетонскиот дел, некаде не се во хоринзонтала (повисоки или пониски)треба да 
се поправат и заменат. 

- Каде има оштетување на самиот композитен материјал на решетката од возилата 
треба да се замени со нов. 

- Замена на скинатите навртки кои се заварени  на L профилот со што доаѓа до 
одвојување на решетката од L профилите. 

- На  местата каде  фалат навртки и завртки, подлошки кои ги спојуваат решетките 
да се поправат со поставување на нови. 

- Да се спречи постојано тропање на решетката при премин на возилата 
-  Чистење на сливниците - мора да се демонтира дел од решетката и да се отстрани 

наносот од земја. 
На места каде се оштетени бетонските делови од сливниците да се изврши рушење на 
истите со компресор и да се изврши шелување и бетонирање на истите со потребна 
арматура 

- Визуелен преглед на решетки и сливници по улици ке се врши секојдневно и по 
потреба ке се реагира со чистење и поправки. 

- При работа поставување на соодветна патна сигнализација за нормално 
одвивање на сообраќајот. 

- Демонтажа на сливници и попречни и надолжни решетки  
- Чистење на површинскиот дел на решетките од земја 
- Чистење на  L- профилите  на кои е монтирано  решетка и сливнци 
- Чистење на каналите испод решетката и сливниците од листови, наноси од 

земја, песок и друг материјал 
- Утовар на земјата-песокот во возило и одвоз до градска депонија 
- Повторно монтирање на секој дел од попречните и надолжните решетки и 

сливници 
- До колку има оштетување на истите по било кој основ, истите ќе се заменат по 

веќе утврдените димензии 
- Извршување на ова постапка по самите улици секојпат ќе се извршува на една 

коловозна лента или половина од самата улица 
Постапката ќе се одвива по улиците и булеварите во град Кочани  

по претходно  известување на Полициска станица (ако за тоа е потребна Согласност), за 
безбедно одвивање на сообраќај. 
 

РЕШЕТКИ И СЛИВНИЦИ 
ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
р.б Крак Улица Реш. Дим. М2 Слив. Дим. М2 

1 1 „Роза Петрова“ 8 8 х 0,5 32 35 0,4 х 0,4 5,6 
2 5 „1 - ви Мај“ 2 9 х 0,5 9 6 0,4 х 0,4 0,96 
3 9 „С.Ербапче“ 

горен дел 
15 9 х 0,5 67,5 31 0,4 х 0,4 4,96 

4 10 „С.Ербапче“ 
долен дел 

1 6 х 0,4 2,4 12 0,4 х 0,4 1,92 

5 11 „Страшо Ербапче“, 1 6 х 0,4 2,4 6 0,4 х 0,4 0,96 
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крак 
6 12 „Д.Влахов“ 1 9 х 0,5 4,5 11 0,4 х 0,4 1,76 
7 13 „Т.Паунов“ 7 7 х 0,5 24,5 51 0,4 х 0,4 8,16 
8 20 „Асном“ 5 6х 0,5 15 13 0,4 х 0,4 2,08 
9 21 „Б.Ставреви“ 7 7 х 0,5 24,5 3 0,4 х 0,4 0,48 
10 22 „С.Стоименов’ 2 5 х 0,5 5 5 0,4 х 0,4 0,8 
11 23 „14-та Бригада“ 4 6 х 0,5 12 9 0,4 х 0,4 1,44 
12 24 „Х.Т.Карпош“ - - - 8 0,4 х 0,4 1,28 
13  „ВМРО“ 2 6х 0,5 6 9 1,5 х 0,6 8,1 
14  „Љ.Сантов“ 1 6 х 0,4 2,4    
15  „С.Манов“ 2 6 х 0,4 4,8    
16  „Д.Влахов“ 2 6 х 0,5 6,0    
17  „14-та Бригада“ 1 6 х 0,4 2,4    
18  „Ленинова“ - - - 1 1 х 0,3 0,3 
19  „Г.А.Гочо“ 1 3 х 0,6 1,8 2 1 х 0,3 0,6 
20  „С.Ербапче“ 1 6 х 0,5 3 - - - 
21  Трговски 1 4 х 0,4 1,6    
22  Х.Национал 1 3 х 0,4 1,2    
23  „Б.Камен“ 2 3 х 0,5 3    
24  „1-ви Мај“-парк 2 3 х 0,5 3    

СЕ ВКУПНО 69  234 202  42,4 
 

СЛИВНИ РЕШЕТКИ НА 
НОВО ИЗГРАДЕНИ УЛИЦИ 

 
р.бр Улица Реш.  

1 „13-та Мак. Бригада“ 10  
2 „Февруарски поход“ 7  
3 „15-ти Мак. Корпус“ 19  
4 „Разловечко востание“ 10  
5 „Димитрија Лазаров“ 8  

 Вкупно 54  
 

ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Потребни средства за финансирање  на оваа програма ------------- 600.000ден. 
                                        II 
              Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“. 
 
Бр.09-3054/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
 

 
II

 Програмата влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3054/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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Врз основа на членот 34 од Зак онот за јавните патишта („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 
44/12,168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14,44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 
и 163/16) и („ С л у ж бе н ве с н и к н а Рпублика Северна  Македонија ” бр.174/2021)   
член12 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 , 83/18, 198/18, 70/19 , 98/19 
и 71/2020) член 2 од Законот з а ј а в н а ч и с тота ( „ С л у ж бе н ве с н и к н а Рпублика 
Македонија ” бр.111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 
31/16) и („ С л у ж бе н ве с н и к н а Рпублика Северна  Македонија ” бр.122/21),, член 
9 од Законот за заштита и спасување(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 ,106/16, 83/18 и 82/20) и („ С л у ж 
бе н ве с н и к н а Рпублика Северна  Македонија ” бр2152/21),,  и член 5 од Зак 
онот за управување со кризи („Службен  весник на Република Македонија“ 
бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и („ С л у ж бе н ве с н и к н а Рпублика 
Северна  Македонија ” бр2152/21),  Советот на Општина Кочани на седницата одржана 
на 22.12.2021 година, донесе 
 
 
 
                                                               П Р О Г Р А М А 

за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани 
во зимски услови за 2021/2022 година 

 
 
 
          I 
 

   1.ВОВЕД 
 

   Со оваа програма се предвидува обемот, динамиката и нач инот н а од ржувањето н а 
општинските патишта и улици, улици како дел од државните патишта кои 
транзитираат низ населени места, како и работите за одржување на комуналните 
објекти и  тротоарите на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови во 
сезоната 2021/2022 година. 
   Временс ките непогоди во зимскиот период во годината се најчеста причина за 
нарушување на нормалното одвивање на сообраќајот, особено при несоодветна 
подготовка на надлежните органи. 
   За реализација на оваа програма неопходно е да се обезбеди одговорен однос на 
сите учесници во реализација на оваа програма, со што ќе се овозможат 
поприфатливи за сообраќајот и рационално и економично извршување на 
програмата. 
 
2 . Раб оти на зимско одржување на општинските патишта и улиците се: 
- Чистење снег и мраз од коловозот, комуналните објекти , тротоарите; 
-Посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничавите 
места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места 
во случај на појава на мраз на коловозот. 
-Предвидување превентивно заштитни мерки во високата зона на градот во смисла 
на поставување на ракохвати по тесните стрмни улички и сл. 
   Работите на зимското одрж ување на општинските патишта и улици се изведуваат 
на начин кој има за цел да обезбеди постојана проодност во зависност од 
утврдениот приоритет произлезен од категоријата и значајот н а локалниот пат или 
улица. 
   Ако поради снег, голомразица или други причини сообраќајот на општинскиот 
пат или улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот е значително загрозена, 
надлежниот општински орган ќе превземе итни мерки за отстранување на пречките, а 
ако не е во состојба да ги отстрани пречките ќе го запре целиот сообраќај или само за 
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одделни видови на возила, во соработка со СВР Кочани. 
   Во случаите кога прекинот на сообраќајот трае подолго од два часа надлежниот 
орган на општината ќе ја извести јавноста преку средствата за информирање. 
   Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат поради елементарни непогоди 
(снежни лавини, одрони од поголем обем или од други причини) надлежниот 
орган на општината ќе постапи врз основа на посебен план за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, што го донесува советот на Општината. 
 3 . Организациона поставеност на зимската служба и обврски на учесниците 
Преку организационата поставеност се дефинира обемот на работите и задолженијата 
на директните учесници вклучени во реализација на оваа Програма како и начинот на 
нивното делување. 
Во зимското одржување за општинските патишта и улици ќе учествуваат 
надлежните општински органи со следниве обврски: 
3.1 Советот на Општина  Кочани 

· Донесува Програма  за  зимско одржување; 
· Донесува посебен план за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди 

 
3.2 СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ , ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  И 
КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
 
                Го организира чистењето на снегот, мразот и голомразицата заради 
обезбедување на непречено и безбедно одвивање на сообраќајот; 

· Ги вклучува градските јавни претпријатија и дополнително ангажирани 
претпријатија; 
· Ги следи активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задач 
ите од Програмата; 
· Преку средствата за јавно информирање, информира за работата на учесниците 
вклучени во Програмата. 
· Врши надзор во извршувањето н а програмата 

 
3.3 ЈАВНОТО  ПРЕТПРИЈАТИЕ  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 
„МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – Скопје, пункт Кочани 
 
   Ја извршува програмата во целост во делот на улиците кои се определени како дел 
од државен пат, а општинските патишта и улици во висина на доверените работи 
согласно склучен договор со Општина Кочани. 
   ЈП за одржување на патиштата „Македонија пат“ согласно Програмата за зимско 
одржување на магистралните и регионалните патишта има обврска да извршува зи 
мско одржување на следните улици и тоа само во делот на коловозна конструкција 
и сообраќајната сигнализација што е во функција на јавниот (регионален) пат. 
 

- Р1 309 Кочани (врска со А3 (М-5)) Пониква                          20км     Прв 
приоритет 

- Р1 309 Кочани (врска со А3 (М-5)) Зрновци                         7,3км    Трет 
приоритет 

 
3.4. ПРАВНИ ЛИЦА ИЗБРАНИ ВО ПОСТАПКА НА СПРОВЕДЕН ТЕНДЕР ЗА  
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ 

 
-Ја реализираат Програмата з а функционирање на зимската служба; 
-Склучува Договор со Републичкиот Хидро – метереолошки завод за добивање на 
временски прогнози; 
-Организира редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и 
стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за 
дејствување во Зимската служба; 
-Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите 
одговорени субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и 
граѓани; 
-Обезбедува складирање, растурање и вградување на сол, песок, ладен асфалт и други 
материјали; 
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-Ги припрема возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува 
во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно одржување; 
-Обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата; 
-Со специјални машини , опрема и работна рака врши посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини; 
-Води целосна документација за Зимската служба; 
-Доставува месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работна рак а и 
механизацијата, најдоцна до 25ти во тековниот месец до Општина Кочани; 
   Правното лице - изведувачот кој што претходно ќе биде избран во постапка на 
спроведен тендер, согласно склучениот договор за зимско одржување на општинските 
патишта и улици ќе има обврска да извршува зимско одржување на следните 
улици и општински патишта: 
     - А3-Горни Подлог-Долни Подлог-Мојанци-Грдовци-Прибачево-Оризари 
     - А3-Тркање 
     -Кочани од хотел Национал по ул.Крижевска,ул.Казанлк,ул.Јени Фоча до спој со А3 
     - Кочани-Бели-Нивичани-Пантелеј-Рајчани 
     - Кочани-Полаки (м.в. Крушка)        
     - Делница од мост на река Масалница до базата на ГД ,,Гранит,, 
     - Влез од кај базата на Гранит по ул.,,1-ви Мај,,-ул.,,Ангел Донев,, до амбуланта во 
Оризари 
       продолжува по ул.Маршал Тито  до излез од Оризари спој со Тодосие Паунов  
     -Ул.Гоце Делчев Оризари од спој со ул.Тодосие Паунов до последен мост и ул.Кеј 
на револуција од мост кај Мотел Дончо до последен мост.          
                                      

3.5. Други учесници 
 
3.5.1. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 
 
   За видот и обемот на вклучувањето на механизацијата на градежните 
претпријатија одлучува и ја ангажира надлежниот општински орган. Заради 
потребата од ефикасно чистење на снегот, а имајќи ја во предвид ангажираноста на 
„Македонија пат“ во чистењето на патиштата од повисок а к атегорија, можна е 
потреба од дополнително ангажирање на други градежни машини , за што потреба 
та ја утврдува надлежниот орган во општината. Другите градежни машини ќе бид 
ат ангажирани од соодветни претпријатија за чистење и оспособување на асфалтни 
те коловозни површини по претходно склучен договор врз основа на Законот за 
јавни набавки. 
 
Еуро хотел Гратче се обврзува да со своја механизација и работна рака на самоповик 
да врши чистење на снежен нанос и расфрлање на сол и песок на патниот правец, 
предмет на спогодба за деловно техничка соработка.Општина Кочани се обврзува на 
своја сметка на Еуро хотел Гратче да му обезбеди сол и песок во зависност од 
потребите за одржување на проодноста на патниот правец. 
 
3.5.2    КЈП „ВОДОВОД“  - Кочани 
 
   Се ангажира во зимското одржување на улиците согласно со Програмата за чистење 
на јавно-прометни површини и оваа Програма за следниве улици:        

Преглед на улици и места на интервенции по приоритети 
 
При укажување на потреба од интервенција ќе се започне со расчистување од 

снег и голомразици по редослед на улиците од 1 приоритет за интервенција наведен 
подолу:  

1. Приоритет за интервенција при голомразица или врнежи од снег:  
 1 - Нагорнини кај „Шумско стопанство Осогово“.  
 2 - Мостови од Дупли мост  до плоштад. 
 3 - Раскрсници кај ,,Автобуска станица“ и пресек со ул.„9 Мај“, кај „Два 
другара“, „Стришани“,   „Вел Јан“, „Павлина Велјанова“ - кај  „Грозд“ до спој со ул 
„Роза Петрова“ 
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 4 – ул.Глигор Апостолов Гочо,ул.Тодосие Паунов до раскрсница кон Оризари 
од Кочанска страна ,ул.9-ти мај,Роза Петрова“, „Димитар Влахов“, ул.„Маршал Тито“ 
и „Кеј на Револуција“.  
  
 По расчистувањето на улиците со 1. приоритет за интервенција ќе се пристапи 
кон расчистување на улиците од 2. приоритет по следниот редослед: 

2. Приоритет  на интервенција се улиците: 
 

• ул. „Љупчо Сантов“ од плоштад до ул. „Евлија Челебија“ па по ул. „Евлија Челебија“ 
до спој со „Тодосие Паунов“ (кај Кузе) 

• Градски ,,Плоштад“ 
• ул: „Борис Трајковски“ до бр. 96 
• ул: „Гоце Делчев“ до бр. 100 

 
На расчистување на улиците од 3 приоритет ќе се пристапи по завршувањето на 

расчистувањето на улиците од 1. и 2. приоритет.  
 

3. Приоритет на интервенција се нагорнините и раскрсниците во  
градот, за отворање простор за изнесување на смет. 

  
• ул. ,, Македонска“  
• ул. ,,Искра“ 
• ул. ,, Руен“ 
• приод кон ул: ,, Крушевска“ 
• ул. ,, Солунска“ до ул. ,,Вера Попова“ и ул.,,Кирил Змбов,, 
• приоди према ул. ,, Боро Ловџија“ и ул. ,,Питу Гули“ 
• дел од ул. ,,Јане Сандански“ до ул. Гоце Делчев до Бавчалук 
• Пристап до  ул. ,,14 Бригада“ од ул. „Гоце Делчев“ до ул. „Цар Самоил“. 
• ул. ,, Илинденска“ од до ул. „Браќа Миладинови“ 
• ул. „Ѓ.Петров“ до ул. „Роза Петрова“ 

 
Зимското одржување на улиците и тротоарите на територијата на Општина  

Кочани кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни  
случаеви и со посебен писмен налог од нарачателот. 
  

3.5.2.1 КЈП „ВОДОВОД“ – КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 
 

· Покрај своите редовни активности врши расчистување од снег на 
пристапите д о контејнерите за смет и околу нив; 
· Ги расчистува пешачките зони, тротоарите и пешачките пристапи до 
објектите кои се од витално значење, како и други јавни површини; 
· Обврските на КЈП ВОДОВОД „Комунална хигиена“ предвидени со оваа 
точка се покриваат од цената на ѓубрарината. 
· Контрола врз работата на КЈП „ВОДОВОД“ Комунална хигиена врши надлежен 
орган во општината. 

 
3.5.2.2 КЈП ВОДОВОД –ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
· Ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми 
количини вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата од „црните 
точки“ каде нема атмосферска канализација(подвозници, улици и други работи 
сврзани со зимската служба); 
·  
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3.5.2.3  КЈП ВОДОВОД – ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 
 
- Врши сечење и отстранување од коловоз на паднати дрва и гранки; 
-Го отстранува снегот и пристапните патеки во парковите и спомен обележјата 
во градот и други работи сврзани с о зимск ата служба; 
-Контрола врз работата на КЈП ВОДОВОД – Паркови и зеленило врши надлежен орган 
на општината. 
 

3.5.3  ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – КОЧАНИ 
 
Ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електро 
инсталации, приодите, непосредната околина околу трафостаниците и други објекти; 
 

3.5.4 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА 
КОМУНИКАЦИИ КОЧАНИ 

 
Ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ПТТ 
инсталации. 
 

3.5.5 СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА ПРИ ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 
Го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени 
субјекти. Во исклучителни случаи кога е загрозена безбедноста и нормалното одвивање 
на сообраќајот може да даде налог до ЈП за одржување на патиштата 
„Македонија пат“ – Подружница Кочани и надлежниот општински орган за 
преземање на активности за оспособување на сообраќајниците или одделни 
делови(црни точки). 
 

3.5.6 ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

 
Е должен да врши масовна едукација за мерките и активностите за унапредување 
на сообраќајната превентива и безбедноста во патниот сообраќај. 
 
3.5.7 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ: 
 
Да земе активно учество во изготвувањето на програмата, следење на нејзино 
спроведување и на севкупната состојба во з и м с к и от п е р и од з а р а д и бл а го в р е м е н 
о превземање на превентивни мерки за заштита и спасување, к ак о и к онкретни ак 
тивности за соодветна дообука и подготвеност на екипите – лицата од населените 
места кои што ќе вршат чистење и посолување. 
  

3.5.8    УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ 
 
Ги доставува извештаите и прогнозите (дневни, тридневни, неделни и месечни) 
за временските услови до ЈП за одржување на патиштата „Македонија Пат“ и 
Општина Кочани. 
 
3.5.9 УРБАНИ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНАТА 
 
Се должни да превземат одговорност во смисла: да го известат надлежниот орган 
и граѓаните за настанатата состојба, потребата и начинот за отстранување на 
снежните наноси, притоа да ги активираат граѓаните од таа МЗ за д а м ож ат во д о го 
во р с о О п ш т и н а Кочани д а превземат конкретни работни задолженија и обврски 
во зимското одржување на патната мрежа, заради што до одделни месни заедници 
може да подигнат, складираат, чуваат и наменски да користат одредено количество на 
индустриска сол, со можност од задолжително учество со сопствена механизација и 
екипи во чистењето и посолувањето. 
 
3.5.10   ДРУГИ УЧЕСНИЦИ 
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Единиците на дирекцијата за заштита и спасување, месните и урбани заедници, 
ученици и студенти и други екипи, како и сите други, во услови на прогласена 
елементарна непогода заедно дејствуваат според посебниот План за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди донесен од страна на советот на 
општината. 

 
3.5.11 Правните и физичките лица превземаат брзи, ефикасни мерки за 

отстранување на снегот и мразот на отворените простори пред јавните објекти 
(пазариштата, гробиштата, железничките премини, бензиски пумпи, 
паркиралишта и слични објекти) со што ќе се обезбеди непречен пристап до 
објектите. 

 
3.5.12 Правните и физички лица како сопственици, односно корисници на 

деловни згради и деловни простории (Стоковни куќи, дуќани , продавници 
и слични објекти ) превземаат мерки за чистење на снегот и мразот пред своите 
објекти. 

 
3.5.13 Граѓаните однос но сопствениците, станарите и закупувачите на 

станбените објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите – 
патеките и приодите пред своите станбени згради. Исто така граѓаните го 
чистат снегот од покривите и терасите при што се води сметка безбедноста 
на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег 
се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен сообраќај. 

 
3.5.14   Извршителите на јавниот Градски и Приградски превоз преземаат мерки за 

отстранување на снегот и мразот од автобуските постојки и нивно оспособување за 
користење; 

 
4. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 

 
4.1 Обем на одржување 

Обемот на работите се утврдува согласно приоритетот на општинските 
патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани за нормално и безбедно 
функционирање на сообраќајот. 
Приоритетот се одредува согласно: 
-Густината на населеноста на делови од градот; 
- Фрекфенцијата на луѓе и моторни возила; 
-Нормално функционирање на објектите кои се од витално значење на општината, 
-Видот и бројот на инфраструк т урни објекти; 
 

Посипувањето на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се 
врши по приоритет, на критичните точки на општинските патишта и улици, кои се 
препознаваат како такви од претходното искуство. 
 

4.2  ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 
 

Одржувањето на општинските патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани 
во зимски услови се врши со ангажирање на: 
-Механизација 
-Специјални машини и опрема, 
-Работна сила и 
-Средства(сол, песок и ладен асфалт)  Во случај на зголемена потреба ќе се ангажира и 
дополнителна градежна оператива. 
 

Извршувањето на активностите за зимско одржување опфаќа четири 
степени на подготвеност со кои треба да се усогласат правните лица избрани во 
постапка на спроведен тендер и тоа: 
 
ПРВ СТЕПЕН – Првиот степен опфаќа подготвеност на перс онал от и опремата 
во прифатлив број, со цел тимовите за зимско одржување да бидат спремни за 
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интервенција во секое време. 
 
ВТОР СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за интервенција на тимови за зимско 
одржување со чистење, посипување со сол и сите останати активности за зимско 
одржување кога температурата осцилира околу 0 степени со можност од врнежи од  
снег и појава на мраз. 
 
ТРЕТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за постојана интервенција , во случај кога 
има подолго време на паѓање на снег. 
 
ЧЕТВРТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за интервенција во вонредни ситуации, 
каде вкупниот број на тимовите за интервенција не може да ги покрие сите потреби 
и треба да се повика додатна екипа за работа. 
 

5. НАДЗОР 
Надзор над спроведување на оваа програма, врши надлежниот орган во 

Општина Кочани – Одделение за уредување на градежно земјиште. 
Надзор над количината и квалитетот на извршените работи и одобрени количини 
за извршени работи врши лице определено  од Општината . 

 
6. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Инспекциски надзор согласно законските одредби и овластувања вршат: 
5.1 Овластен комунален инспектор 

· Врши инспекциски надзор на чистењето на јавно прометните површини во 
зимскиот период согласно Законот за јавна чистота 

5.2 Овластен инспектор за патишта 
· Врши инспекциски надзор согласно Законот за јавните патишта на 
општинските патишта и улици 

6 .3 Државен инспектор за патишта  
· Врши инспекциски надзор согласно Законот за јавните патишта 

 
7. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите утврдени во табелата подолу ќе се финансираат од Буџетот на 
Општина Кочани, со средства од Програмата на активностите на Општина Кочани во 
областа на одржување на улици и патишта (Ј6) и тоа: 

Рекапитулар: 
 

Ј6 1.600.000,00ден. Зимско одржување на локални патишта и улици 
Ј6 600.000,00ден. Зимско одржување на улици (КЈП Водовод Кочани) 
FD 150.000,00ден. Одржување на општински пат во рурално подрачје 

с.Главовица 
 

Вкупно 2.350.000,00ден.  
 

Општина Кочани ќе изврши трансфер на средства на изведувачите на 
Програмата.  

 
II 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“. 

Бр.09-3055/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
  

 
Бр.09-3055/1

22.12.2021 година
К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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 Врз основа на членот 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 22.12.2021 година, 
донесе 

ПРОГРАМА 
за сообраќај на општина Кочани за 2022 

година

I

 Програмата за сообраќај на Општина 
Кочани се темели на промоција, афирмација 
и имплементација на документи, проекти, 
мерки и активности за:
 1.Подобрување на сообраќајната 
инфраструктура и регулација на сообраќајот, 
 2.Едукативно-образовни активности 
за зголемување и унапредување на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата во 
Општина Кочани и
 3.Технологии за планирање на 
урбаниот транспорт, директни мерки 
мобилност – субвенционирање. 

 1. Програмата во делот за подобрување 
на сообраќајната инфраструктура и 
регулација на сообраќајот предвидува 
реализација на тековни, но и поголем 
број значајни промени, надополнувања и 
новитети во сообраќајната инфраструктура 
на општинската патна мрежа која ќе 
одговори на современите потреби на жените/
девојчињата и на мажите/момчињата во 
општина Кочани и тоа:

 1.1. Изработка на сообраќајни 
проекти за зонско паркирање, траен и времен 
режим на сообраќајот во консултација со 
корисниците на услугите 
 1.2. Набавка и поставување 
вертикална сообраќајна сигнализација 
на новоизградени, реконструрани или 

постојни улици и патишта во Општина 
Кочани, како: прометни знаци, патоказни 
плочи, конзоли и портали, променлива 
динамична сигнализација согласно 
идентификуваните потреби за поголема 
сигурност при движење.
 1.3. Обезбедување на правен субјект 
за одржување на вертикална сигнализација, 
заштитни огради и сл.
 1.4.Поставување на хоризонтална 
сигнализација, бележење на сите 
сообраќајни површини на кои постои 
потреба за дефинирање, поделба или 
канализирање на просторот согласно 
потребите на корисниците. Поставување на:
 – надолжни ознаки: разделни, рабни 
линии, линии водилки и сл.
 – попречни ознаки: линии за 
запирање, пешачки премини, велосипедски 
патеки, косници, граничници итн.
 – останати ознаки: стрелки, натписи, 
полиња и линии за насочување, ознаки за 
паркирање итн.
 Хоризонтална сигнализација за 
привремена (краткотрајна) и постојана 
(долготрајна) потреба, обична или без 
светлоодбојност и светлоодбојна, со 
мануелна, полуавтоматска или автоматска 
постапка и изведба на: валање, прскање, 
размачкување, изливање, бризгање, 
втиснување, лепење итн. А во зависност 
од видот на материјалот без триење, со 
нормален коефициент на триење или со 
висок коефициент на триење.
 1.5. Сет на поставување нова 
сообраќајна инфраструктура, воведување 
начини и мерки за зголемување на 
безбедноста во сообраќајот и заштита на 
патиштата и улиците во општина Кочани:
 1.5.1. Поставување пешачки премини 
со издигнати платформи
 1.5.2. Поставување соларни маркери 
на пешачки премини
1.5.3. Поставување известувачки дигитални 
радари за брзина на движење
 1.5.4. Уредување на сообраќајот со 
утврдување на техничко уредување преку 
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воспоставување на електронски систем за 
видеонадзор во централно градско подрачје
 1.5.5. Уредување на сообраќајот со 
организација за отстранување на дотраени, 
оштетени и напуштени возила
 1.5.6. Утврдување на начин и 
постапка за поставување и одржување на 
телефонски, телеграфски и други кабловски 
водови, нисконапонски електрични 
водови, односно водови за напојување, 
канализација, водоводи, топловоди и други 
слични уреди на општинските патишта и 
улици врз основа на утврдени приоритети 
според потребите на жените и мажите во 
општината.
 1.5.7. Утврдување на начин и 
постапка за поставување и одржување 
натписи, рекламни објекти и рекламни 
табли во заштитниот појас на државните 
патишта, за поставување на инсталации во 
заштитниот појас, за поставување заштитни 
огради и заштитни столпчиња покрај 
државните патишта 
 1.5.8. Утврдување на начин и постапка 
за регулирање на прекумерно користење на 
пат 
 1.5.9. Утврдување на начин и 
постапка за на вонреден превоз, односно 
регулирање на користење на пат со возило 
кое празно или заедно со товарот ги 
надминува пропишаните услови во поглед 
на димензиите, вкупната тежина и оскиниот 
притисок
 1.5.10. Изработка на сообраќајни 
анализи, студии и програми за соодветна 
реализација и промена на режим на 
сообраќај, намалување на застој и 
зголемување на проток на сообраќајот, 
зголемување на безбедноста во сообраќајот 
на патиштата и улиците во општина Кочани 
согласно утврдените приоритети според 
потребите на жените и на мажите.
 
 2.Програмата во делот едукативно-
образовни активности со цел зголемување 
и унапредување на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата во општина 

Кочани предвидува реализација во две 
насоки и тоа:
 2.1. Зајакнување на соработката 
и поддршка на Програмата за работа на 
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата Кочани – ОСБСП 
Кочани која е во согласност со целите 
и задачите предвидени со Национална 
стратегија на Република Македонија за 
унапредување на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата. Учество во реализација на 
Програмата за работа на ОСБСП – Кочани 
која предвидува голем број значајни 
проекти и активности  во согласност со 
проектите и активностите на РСБСП  и 
тоа: активности за промоција, афирмација 
и имплементација на активности за 
унапредување на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата, активности од едукативно-
образовен карактер,  организирање стручни 
советувања и предавања, активности за 
подигање на јавната свест за правилно 
и одговорно однесување во сообраќајот, 
активности за продолжување и засилување 
на успешната соработка со останатите 
партнери и институции кои имаат за цел 
подобрување на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата и реализација на конкретни 
мерки и собирање на податоци разделени 
по пол во однос на прекршителите на 
безбедноста во сообраќајот. 
 2.2. Обележување на европската 
недела на мобилност и вклучување во 
национални и меѓународни проекти, 
кампањи и активности за подигнување на 
безбедноста во сообраќајот и соработка со 
сите релевантни институции во општината, 
невладините организации, здруженијата, 
медиумите и други субјекти. Вклучување 
и поддршка во борба за почитување на 
сообраќајните правила и прописи на 
учесниците во сообраќајот, учество на 
технички исправни машина во сообраќајот, 
загрозувањето на животот на жените/
девојчињата и мажите/момчињата како 
учесници во сообраќајот при употребата 
на алкохолот и дрогата, мобилни телефони, 
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смартфонии, аиподи при управување на 
моторно возило.
 3.Програма технологии за планирање 
на урбаниот транспорт, директни 
мерки мобилност – субвенционирање. 
Субвенционирање е со цел да се развие 
дијалог помеѓу сите засегнати страни за 
различни аспекти на движење (мобилност), 
да се предлагаат и тестираат иновативни 
сообраќајни решенија, нови технологии 
или мерки за планирање на урбаниот 
транспорт кој ќе одговори на потребите 
за мобилност на жените/девојчињата и 
на мажите/момчињата. Намалување на 
сообраќајниот метеж преку намалена 
употреба на автомобили, а со тоа редукција 
на емисиите на штетни гасови во воздухот, 
обезбедување на сообраќајни, еколошки 
и економски бенефити. Со промоција на 
одржливата мобилност и подобрувањата 
направени во патната и урбана општинска 
инфраструктура како новоизградени 
велосипедски и пешачки патеки, 
подобрувања во јавниот превоз, сеопфатно 
унапредување на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата во Општина Кочани.
 3.1.Субвенционирање на општински 
линиски превоз 
 3.2. Субвенционирање на велосипеди 
за одржлив урбан транспорт 
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Ред. 
број  

Активности Период на реализација Финансии 

1. Програма за подобрување на сообраќајната инфраструктура и регулација на 
сообраќајот на општинската патна мрежа во општина Кочани 
 

.1. Изработка на сообраќајни проекти за 
зонско паркирање, траен и времен 
режим на сообраќајот 

Објава јануари 2022 
Планирани финансии во 
Програма за улици и патишта  

   300 000 

1.2. Набавка и поставување на вертикална 
сообраќајна сигнализација на ново 
изградени, реконструрани или 
постојни улици и патишта во општина 
Кочани, како: прометни знаци, 
патоказни плочи, конзоли и портали, 
променлива динамична сигнализација 

Објава февруари 2022 
Планирани финансии во 
Програма за улици и патишта 

    100 000 

1.3. Обезбедување на правен субјект за 
одржување на вертикална 
сигнализација, заштитни огради и сл. 

Објава јануари 2022 
Планирани финансии во 
Програма за тековно и зимско 
одржување на улици и 
патишта 

  100 000 

1.4. Поставување на хоринзонтална 
сигнализациј 

Објава јануари 2022 
Планирани финансии во 
Програма за улици и патишта 

  700 000 

1.5. Поставување нова сообраќајна 
инфраструктура, воведување начини и 
мерки за зголемување на безбедноста 
во сообраќајот на патиштата и улиците 
во општина Кочани 

Февруари 2022 
Планирани финансии за 
ревитализација на патните 
премини „Ветеринарна 
станица“ Кочани и „Основен 
суд“ Кочани на железничка 
пруга Велес- Кочани 

   400 000 

                                                                                      ВКУПНО  1 600 000 
 

2. Програмата за едукативно- образовни активности со цел зголемување и 
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Кочани 
  

2.1. Соработката и поддршка на 
Програмата за работа на 
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата Кочани- 
ОСБСП Кочани 

Тековни месечни активности 
2022 по Програма на ОСБП 
Планирани финансии во 
Програма за општинска 
администрација  

 80 000 

2.2. Одбележување на европската недела 
на мобилност и вклучување во 
национални и меѓународни проекти, 
кампањи и активности за 
подигнување на безбедноста во 
сообраќајот 

Тековни месечни активности 
2022  
Планирани финансии во 
Програма за општинска 
администрација 

60 000 

                                                    ВКУПНО     
 

     140 000 
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3. Програма технологии за планирање на урбаниот транспорт, директни мерки за 
мобилност - субвенционирање  
 

3.1. Субвенционирање на општински 
линиски превоз 

Објава јануари 2022 
Јавен транспорт (Ј5) 
 

    700 000 

3.2. Субвенционирање на велосипеди за 
одржлив урбан транспорт 

Објава март 2022 
Планирани финансии во 
Програма за заштита на 
животна средина (R1) 

   350 000 

                                                           ВКУПНО    1 050 000 
           Програма 1+2+3 
                                                                                     
                                                                                          ВКУПНО 
 

2 790 000 

 

                                                                                      II 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на обајавувањето во „Службен гласник 
на Општина Кочани“. 

Бр.09-3056/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
 

II
 Програмата влегува во сила 
осмиот ден од денот на обајавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3056/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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 Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија” бр.5/2002), а во врска со членот 
133 став 1 и став 2 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани” бр.5/06, 2/012 и 4/2015) Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 22.12.2021 година, донесе 
 
     П Р О Г Р А М А 
  за работа на Советот на Општина Кочани за 2022 година 
      
      I 

1. Информација за чистењето на одводните канали и речните корита на 
подрачјето на општина Кочани во 2021 година 

  Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост 
Подружница „Брегалница“-Кочани 
  Рок на разгледување: јануари 2022 година 
 

2. Предлог-план за чистење на каналите и речните корита  на подрачјето на 
општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост 
Подружница „Брегалница“- Кочани 
  Рок на разгледување: јануари 2022 година   
 
 

3. Попис на Општина Кочани – 2021 година. 
            Изготвувач: Пописна комисија 

                       Рок на разгледување: јануари- 2022 година 
 

4. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување  на 
општинските патишта и улици во општина Кочани за 2021 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: јануари  2022 година 
 

5. Предлог-план за запишување на ученици во прва година во општинските 
средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2022-
2023 година 

  Изготвувач: СОУ „Љупчо Сантов“ и СОУ „Гошо Викентиев“, во 
соработка со Одделението за јавни дејности 
  Рок на разгледување: јануари-февруари 2022 година 
 

6. Информација за активностите  на  организациите на лица со хендикеп во 
општина Кочани за 2021 година со Програми за работа за 2022 година на 
сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани. 

  Изготвувач: Здружение на телесно инвалидизирани лица, 
Здружение на слепи лица, Здружение на глуви и наглуви лица  во соработка со  
Одделението за јавни дејности 
  Рок на разгледување: јануари-февруари 2022 година 
 

7. Информација за пошумувањето и заштита од ерозија на подрачјето на 
Општина Кочани. 

Изготвувач: ЈП Македонски шуми - Подружница Кочани 
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1. Рок на разгледување: јануари-февруари 2022 година 
 

8. Информација за санитарно-хигиенската и техничка состојба на 
предучилишните и училишни установи  и ЈОУ Детска градинка „Павлина 
Велјанова“ во 2021 година. 

  Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани, во соработка со 
Одделението за јавни дејности 
  Рок на разгледување: февруари 2022 година 
 

9. Информација во врска со планот за наводнување во земјоделието на 
подрачјето на општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост-
Подружница „Брегалница“- Кочани. 
  Рок на разгледување: февруари 2022 година 
 

10. Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на Општина 
Кочани (наркоманија, алкохолизам) 

  Изготвувач: ОВР - Кочани -Полициска станица од општа 
надлежност - Кочани 
  Рок на разгледување: февруари 2022 година 
 

11. Извештај за реализација на Програмата за работа на општинските 
спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз, Сојуз на училишни 
спортови и Сојуз на спортови на општина Кочани во 2021 година 

  Изготвувач: Општинските спортски сојузи во соработка со 
Одделението за јавни дејности 
  Рок на разгледување: февруари-март 2022 година 
 

12. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2021 
година и Програма за работа за 2022 година. 

  Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани 
  Рок на разгледување: февруари 2021 година 
 

13. Годишна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година. 
  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања   
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

14. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина 
Кочани во областа на локалниот економски развој во 2021 година. 

  Изготвувач: Сектор за планирање и развој 
  Рок на разгледување: март 2021 година 
    

15. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на Општина Кочани за 2020 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

16. Извештај за реализација Програмата за работа во областа на располагање 
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Кочани за 2021 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: март  2022 година 
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17. Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и 
атмосферска канализација во општина Кочани во 2021 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животната средина. 
Рок на разгледување:март 2022 година. 
 

18. Извештај за реализација на Програмата за изградба на системи за 
водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2021 година. 

Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

19. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички 
планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна 
документација на подрачјето на Општина Кочани за 2021 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

20. Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување во Општина 
Кочани за 2021 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

21. Извештај за реализација на Програмата за комуникација на Општина 
Кочани за 2021 година. 

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 
  Рок на разгледување: март- 2022 година 
 

22. Извештај за реализација на Програмата за одржување и користење на 
паркови и зеленило, набавка,поставување и одржување на урбана опрема, 
одржување на детски игралишта и одржување на фонтаната „Зрно“ во 
2021 година. 
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 
 Рок на разгледување: март 2022 година 
 

23. Извештај за реализација на  Програмата за управување со отпад на 
подрачјето на Општина Кочани за 2021 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

24. Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота во Општина 
Кочани за 2021 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

25. Извештај за реализација на Програмата за одржување на сливни решетки 
за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2021 
година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2022 година 
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26. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската 

администрација на Општина Кочани за 2021 година. 
             Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина - 
Одделение за комунални дејности 
                       Рок на разгледување: март  2022 година 
 

27. Извештај за реализација на Програмата за контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2021 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

28. Извештај  за реализација на Програмата за култура на Општина Кочани за 
2021 година 

  Изготвувач: Одделение за јавни дејности 
  Рок на разгледување: март - 2022 година 
 

29. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина 
Кочани од областа на социјална, детска и здравствена заштита за 2021 
година. 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности 
  Рок на разгледување: март - 2022 година 
 

30. Извештај за реализација на Програмата за спорт на Општина Кочани во 
2021 година. 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности. 
Рок на разгледување: март 2022 година 
 

31. Извештај за реализација на Програмата за поддршка на образованието во 
Општина Кочани во 2021 година 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности. 
Рок на разгледување: март 2022 година 

 
 

32. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки 
за заштита на населението од заразни болести во 2021 година 

  Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани во соработка со 
Одделението за јавни дејности 
  Рок на разгледување: март 2022 година 

33. Информација за квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење 
од системот за водоснабдување  

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

34. Извештај за реализација на Програмата за одржување на локални 
патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 
2020/2021 година 

  Изготвувач: Сектор за уредување со градежно земјиште 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

35. Извештај за реализација на Програмата за работа на Територијалната 
противпожарна единица на Општина Кочани во 2021 година. 

  Изготвувач: ТППЕ- Кочани 
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  Рок на разгледување: март- 2022 година 
 

36. Извештај за реализација на Програмата за информатичка и комуникациска 
технологија на Општина Кочани за 2021 година 

  Изготвувач:Сектор за планирање и развој 
  Рок на разгледување: март- 2022 година 
 

37. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина 
Кочани во областа на  заштитата на животната средина во 2021 година 

                 Изготвувач: Овластен инспектор за заштита на животната средина 
  Рок на разгледување: март- 2022 година 
 

38. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани во 2021 година 
  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

39. Завршна сметка на КЈП „Водовод“ - Кочани за 2021 година 
  Изготвувач: КЈП „Водовод“ 
  Рок на разгледување: март 2022 година 
 

40. Разгледување на завршни сметки на општинските основни и средни 
училишта за 2021 година, ЈОУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани и ЈОУ 
Библиотека „Искра“- Кочани за 2021 година 

  Изготвувач: општински основни и средни училишта 
  Рок на разгледување: март /април 2022 година 
 

41. Буџетски календар за 2022 година. 
 Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
 Рок на разгледување: март/април 2022 година 
 
 

42. Извештаи за работењето на овластените  инспектори на Општина Кочани 
во 2021 година 

  Изготвувач: овластени инспектори на Општина Кочани 
Рок на разгледување: март 2022 година 
 

43. Извештај за реализација на Локалниот акциски план за еднакви можности 
на жените и мажите  за 2021 година. 

 
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 
Рок на разгледување: март 2022 година 

 
44. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период I 

квартал 2022 година 
  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
 

45. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани за период од 01.01.до 
31.03.2022 година со финансиски показатели. 

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
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46. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2021 година. 

                      Изготвувач: Источен плански регион 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
  

47. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 
Источниот плански регион за 2021 година. 

                       Изготвувач: Источен плански регион 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
 

48. Информација за работата на НУ Центар за култура „Бели мугри”- 
Кочани за 2021 година и Програма за работа во 2022 година 

  Изготвувач: НУ Центар за култура „Бели мугри”- Кочани 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
 

49. Проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2022 
година, од системот за водоснабдување. 

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
 

50. Информација за состојбата со дивите депонии во градот и населените 
места со предлог мерки за нивно разрешување. 

  Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
 

51. Информација во врска со одржувањето на ДАФ во Кочани - 2022 година. 
  Изготвувач: Совет на ДАФ 
  Рок на разгледување: април 2022 година 
     

52. Информација за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на 
подрачјето на Општина Кочани. 

  Изготвувач: Јавно претпријатие за стопанисување со државните 
шуми Национални шуми П.О.Подружница Шумско стопанство Осогово- 
Кочани 

  Рок на разгледување: април 2022 година 
 

53. Информација за узурпираното државно земјиште (речни корита, канали и 
патишта) на подрачјето на општина Кочани 

  Изготвувач: Државен правобранител за подрачјето на општина 
Кочани 
  Рок на разгледување: април-мај 2022 година  
 

54. Годишен план за вработување во Општина Кочани за 2023 година. 
  Изготвувач: Одделение за човечки ресурси 
  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 

Рок на разгледување: мај(најдоцна до 01.09.) 2022 година 
 

55. Информација за работењето на општинската организација на Црвен крст - 
Кочани за 2021 година и Програма за работа за 2022 година 

  Изготвувач: Општинска организација на Црвен  Крст Кочани 
  Рок  на разгледување: мај 2022 година 
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56. Информација за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на 
општина Кочани во 2022 година 

  Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и 
Водостопанство - Подрачна единица Кочани 
  Рок на разгледување: мај 2022 година 
 

57. Информација за работата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални 
работи - Кочани во 2021 година и Програма за работа во 2022 година 

  Изготвувач: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани  
  Рок на разгледување: мај 2022 година 
 

58. Информација за состојбата со боровиот четник на подрачјето на општина 
Кочани.  

  Изготвувач: Јавно претпријатие за стопанисување со државните 
шуми Национални шуми П.О.Подружница Шумско стопанство Осогово- 
Кочани 

  Рок на разгледување: мај-јуни 2022 година 
 

59. Информација за состојбата на општинската патна мрежа на подрачјето на 
општина Кочани 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: јуни 2022 година 
 

60. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на 
располагање со градежно земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2022 година во периодот 
од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година 

  Изготвувач: Одделение за спроведување на постапка за 
располагање со градежно земјиште 
  Рок на разгледување: јули 2022 година 
 

61. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската 
администрација во Општина Кочани  за периодот од јануари до јуни 2022 
година 

  Изготвувач: Одделение за комунални работи 
  Рок на разгледување: јули 2022 година 
 

62. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период II 
квартал 2022 година 

  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 
  Рок на разгледување: јули  2022 година 
 

63. Извештај за работењето на општинските основи и средни училишта за 
учебната 2021 -2022 година 

  Изготвувач: Училишните одбори на општинските основни и средни 
училишта во соработка со Одделението за јавни дејности 
  Рок на разгледување: август  2022 година 
 

64. Годишна програма за работа на општинските основни и средни училишта 
за учебната 2022 - 2023 година 

  Изготвувач: Училишните одбори на општинските основни и средни 
училишта во соработка со Одделение за јавни дејности 
  Рок на разгледување: септември 2022 година 
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65. Извештај за работењето на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани за 2021-

2022 година. 
Изготвувач: ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани 
Рок на разгледување: октомври 2022 година 
 

66. Предлог- програма за работа на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани за 
2022-2023 година. 

Изготвувач: ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани 
Рок на разгледување: октомври 2022 година 

 
67. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период III 

квартал 2022 година 
  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 
  Рок на разгледување: октомври 2022 година 
 

68. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани за периодот од 01.01. 
до 30.09.2022 година, со финансиски показатели.  

  Изготвувач КЈП „Водовод“ - Кочани 
  Рок на разгледување: октомври 2022 година 
 

69. Информација за извршување на жетвата и откуп на ориз во Општина 
Кочани и осврт за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на 
Општина Кочани 

  Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство Подрачна единица- Кочани 
  Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

70. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Кочани за 2023 година. 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

71. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно 
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 
Општина Кочани за 2023 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

72. Предлог-програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во 
Општина Кочани во 2023 година. 

     Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно 
земјиште. 

Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

77. Предлог-програма за изградба на системи за водоснабдување на 
подрачјето на Општина Кочани во 2023 година  

Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште.  
  Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

78. Предлог-програма за одржување на сливни решетки за атмосферска 
канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2023  годинa  
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 Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно 
земјиште. 

  Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

79. Предлог-програма за јавно осветлување во Општина Кочани за 2023 
година 

  Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 
  Рок на разгледување: ноември - 2022 година 
 

80. Предлог-програма за изградба и одржување на  општинските патишта и 
улици во Општина Кочани за 2023 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 
  Рок на разгледување: ноември 2022 година 
 

81. Предлог-план на програми за развој на Општина Кочани за период од 
2023-2025 година 

  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
  Рок на разгледување: ноември- 2022 година 
 

82. Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за  2023 година 
  Изготвувач: Одделение за комунални работи 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

83. Предлог - програма за уредување и одржување на градското зеленило на 
територијата на Општина Кочани во 2023 година, набавка ,поставување и 
одржување на урбана пограма, одржување на детски игралишта и 
одржување на фонтана „Зрно“ за 2023 година. 

  Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
  

84. Предлог-програма за култура на Општина Кочани за 2023 година 
  Изготвувач: Одделение за јавни дејности  
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

85. Предлог-програма за спорт на Општина Кочани за 2023 година 
Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: декември- 2022 година 
 

86. Предлог-програма за млади на Општина Кочани за 2023 година 
Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: декември- 2022 година 
 

87. Предлог- програма  за поддршка на образованието во Општина Кочани  за 
2023 година. 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности 
  Рок на разгледување: декември- 2022 година 
 

88. Предлог-програма за спроведување општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести  на подрачјето на Општина Кочани за 2023 
година 

  Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со ЈЗУ 
Центар за јавно здравје - Кочани  
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
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89. Предлог-програма за остварување на социјална, детска и здравствена 

заштита на Општината Кочани за 2023 година 
Изготвувач: Одделението за јавни дејности 
Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

90. Предлог-програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-
планска документација и урбанистичко-проектна документација на 
подрачјето на Општина Кочани за 2023 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 
  Рок на разгледување: декември 2022 година. 
 

91. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на Општина 
Кочани за 2023 година 

  Изготвувач: Одделение за комунални работи 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

92. Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 
територијата на Општина Кочани во 2023 година. 

Изготвувач: Одделение за комунални работи 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

93. Предлог-програма за комуникација на Општина Кочани за 2023 година 
  Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 

Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

94. Предлог - програма за информатичка и комуникациска технологија на 
Општина Кочани за 2023 година. 

Изготвувач: Сектор за планирање и развој 
Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

95. Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите  за 2023 
година. 

                      Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 
Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

96. Предлог-програма за  работа на Територијалната противпожарна единица- 
Кочани во 2023 година. 

                      Изготвувач: Територијална противпожарна единица - Кочани 
Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

97. Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на  
заштитата на животната средина во 2023 година.  

Изготвувач: Овластен инспектор за заштита на животната средина 
Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

98. Предлог - програма за работа на Општински совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата во Општина  Кочани  за 2023 година 
     Изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата во Општина  Кочани   
Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

99. Предлог- програма за сообраќај на Општина Кочани за 2023 година 
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Изготвувач: Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта во 
Општина Кочани. 

Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

100. Предлог- програма за активностите на Општина Кочани во областа 
на локалниот економски развој во 2023 година.  
          Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

101. Предлог- програма за одржување на локални патишта и улици на 
подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2022/2023 година. 

Изготвувач: Одделение за комунални работи 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
  

102. Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни 
училишта  за 2023 година 

  Изготвувачи: општинските основни и средни училишта 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

103. Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“-Кочани 
за 2023 година 

  Изготвувач: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

104. Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани за 
2023 година 

  Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
  

105. Расправа по Нацрт-буџетот на Општина Кочани за 2023 година 
  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

106. Предлог-програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2023 
година 

  Изготвувач: Комисија за изработка на Програмата за работа 
  на Советот на Општина Кочани / Одделение за правни и општи 
работи 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

107. Предлог-буџет на Општина Кочани за 2023 година 
  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

108. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 
2023 година 

  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 

109. Предлог- одлука за висината на девизен и денарски благајнички 
максимум за 2023 година. 

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
  Рок на разгледување: декември 2022 година 
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110. Предлог- одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2023 година. 
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: декември 2022 година 
 
       II 
 За потребите на Советот на Општина Кочани потребно е да се набават     
20 ( дваесет) преносни компјутери – вредност 1.000.000,00 денари (со ДДВ). 
 

       III 
 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Кочани“. 
 

Бр.09- 3057/1                                                         Претседател 
22.12.2021 година                                на Советот на Општина Кочани, 
К о ч а н и                                                           Лазо Митев 

 
 
 

 
 

II

 За потребите на Советот на Општина 
Кочани потребно е да се набават 20 
(дваесет) преносни компјутери – вредност 
1.000.000,00 денари (со ДДВ).

       III

 Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3057/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз  основа на член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(“Сл. весник на Република Македонија ” 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на  22.12.2021 година,  
донесе 

ОДЛУКА
за усвојување на ЛОД методологија – група 
документи и алатки за транспарентно 
финансирање на проекти на Граѓански 
организации во рамките на Регионалната 
програма за локална демократија 2 (Re-

LOaD2) 

Член 1

 Заради исполнување на еден од 
задолжителните критериуми за објавување 
на јавен повик за финансирање на 
Граѓански организации, се усвојува ЛОД 
методологијата која претставува група 
на документи и алатки за транспарентно 
финансирање на проекти на Граѓански 
организации во рамките на ReLOaD2  
Програмата за локална демократија.
     

Член 2

 ЛОД методологијата е наменета 
за локалната власт да може да ја 
унапредува  локалната демократија 
преку транспарентност и инклузивност 
во носењето одлуки и поддршка на поекти 
на Граѓански организации коишто ќе се 
спроведуваат на територијата на општината 
и ќе одговорат на  потребите на граѓаните.

 Член 3

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на Општина Кочани“. 

Бр.09-3058/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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 Врз основа на членот 36 став 1 точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
број 5/2002), а во врска со членот 3, став 1, 
точка 4; членот 6 и членот 7, став 1 од Законот 
за донации и за спонзорства во јавните 
дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 
и 153/15), членот 6, став 3 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 61/2004; 96/2004; 
22/2007; 67/2007; 156/2009; 47/2011; 192/2015; 
209/2018, 244/2019, 82/2020,53/2021 И 
77/2021), Советот на Општина Кочани на 
седницата, одржана на 22.12.2021 година, 
донесе

О Д Л У К А
за давање согласност за примање на донација  
во рамките на Проект „Зајакнување на 
општинските совети“ кој се спроведува од 
страна на Програма за развој на обединетите 
нации  - UNDP, со финансиска поддршка на 
Швајцарската агенција за развој и соработка 

-   SDC

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за 
примање на донација во рамките на Проект 
„Зајакнување на општинските совети“ кој 
се спроведува од страна на Програма за 
развој на обединетите нации  - UNDP, со 
финансиска поддршка на Швајцарската 
агенција за развој и соработка - SDC.
Донацијата се состои од:
ФАБРИЧКИ НОВА - Теренско возило (4х4)
Намена: Противпожарно возило
Модел: ISUZU D-MAX CREW N60 B, 1.9 Ddi 
163 ks 4x4 MT6
Тип: BTF/S87C
Број на мотор: RZ4E – WE5805
Производител: ISUZU, Јапонија
Модел: D-MAX

Снага на мотор: 120 KW
Година на производство: 2021
Број на шасија/каросерија: MPATFS-
87JLT005356
Боја на каросерија/шасија: Црвена
Земја на потекло: Тајланд
Вградена опрема на возилото: 
СТАНДАРДНА ОПРЕМА – N60 B

Член 2

Вредноста на донацијата изнесува 1,774,031 
денари (без ДДВ).

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на  објавувањето  во „Службен гласник 
на Општина Кочани“.

Бр.09-3060/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 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 22.12.2021 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на финансиски планови на 
општинските основни и средни училишта  

за 2022 година

 I
 Се усвојуваат финансиските планови 
на општинските основни и средни училишта 
за 2022 година.
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II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3040/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 
 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 22.12.2021 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ 
Библиотека „Искра“ – Кочани за 2022 година

 I

 Се усвојува Финансискиот план на 
ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани за 2022 
година.

II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани”.

Бр.09-3041/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 
 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002) 
и согласно членот 7, став 2 од Правилникот 
за начинот на изведување на училишните 
екскурзии на учениците од средните 
училишта бр. 19-2251/1 од 05.03.2013 и 
бр.07-9992/3 од 05.06.2014 година, Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана 
на 22.12.2021 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за давање позитивно мислење на Програмата 
за изведување на ученичка екскурзија на 
учениците од СОУ „Љупчо Сантов“- Кочани.

I

 1. Советот на Општина Кочани дава 
позитивно мислење на Програмата за 
изведување на ученичка екскурзија на 
учениците од СОУ„Љупчо Сантов“- Кочани.
 

II

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во   „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3061/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Зaконот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), а во врска со членот 41 став 1 
алинеја 11 од Статутот на Општина Кочани 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 19/2021

22 Декември 2021                                        Стр.144

бр. 320/06, 10/2006, 4/2008, 6/2008, 9/2008, 
7/2010, 10/2014, 5/2015 и 12/2020)  ), Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана 
на 22.12.2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за изменување на Решение за формирање 
Комисија за еднакви можности на жените и 

мажите

I

Во Решението за формирање Комисија за 
еднакви можности на жените и мажите 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр.--/2021), се врши следната измена:

Точката I се менува и гласи:

I

 Се формира Комисија за еднакви 
можности на жените и мажите во состав:

1.Кристина Атанасова -Арсова- претседател
2.Лидија Серафимова
3.Мирче Стојков
4.Ивица Лазаров
5.Ивана Максимова

 II

 Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3059/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.05/2002година), Советот на Општина 
Кочани на 22.12.2021 година, донесе

КРИТЕРИУМИ
за распределба на блок дотации на 
општинските основни и средни училишта 

за 2022 година

Член 1

 Блок дотацијата од Буџетот на 
Република Северна Македонија наменета 
за финансирање на  основното и средно 
образование  се дели помеѓу 6 основни и 2 
средни училишта  во Општина Кочани.

Член 2

 Критериуми за распределба на блок 
дотација помеѓу основните и средните 
училишта се:  основната сума на блок 
дотацијата наменета  за општината по 
основни и средни училишта,потребните 
средства за бруто плати,потребните средства 
за огреви потребните средства за превоз на 
ученици, бројот на ученици во училиштето 
и бројот на паралелки во училиштето.

Член 3

 Распределбата на средства од блок 
дотација по училишта се врши кога од 
вкупната блок дотација за основни и средни 
училишта ги минусираме :
-бруто плата за 2022година
-отпремнина за одење во пензија за 2022 
година
-трошоците за превоз за 2022 година
-трошоците за огрев за 2022 година
а останатиот дел од средствата го 
распределуваме :
-30% според бројот на ученици за 2022 
година
-70 % според бројот на паралелки за 2022 
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година
и тоа според следната формула:
  

Член 4

 Средствата определени како блок 
дотации се користат за финансирање на 
пренесените надлежности во областа на 
основното и средното образование.
  

Член 5

 Овој критериум за распределба на 
блок дотации на општинските основни и 
средни училишта  е со важност до 31.12.2022 
година.

Член 6

 Критериумите за распределба на 
блок дотациите во областа на основното и 
средно образование влегуваат во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Кочани“. 
  

Бр.09-3039/1
22.12.2021 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.05/2002година), Советот на Општина Кочани на 
22.12.2021 година, донесе 

КРИТЕРИУМИ 
за распределба на блок дотации на општинските основни и средни училишта за 2022 година 
 

Член 1 
  Блок дотацијата од Буџетот на Република Северна Македонија наменета за 
финансирање на  основното и средно образование  се дели помеѓу 6 основни и 2 средни 
училишта  во Општина Кочани. 

Член 2 
  Критериуми за распределба на блок дотација помеѓу основните и средните 
училишта се:  основната сума на блок дотацијата наменета  за општината по основни и 
средни училишта,потребните средства за бруто плати,потребните средства за огреви 
потребните средства за превоз на ученици, бројот на ученици во училиштето и бројот на 
паралелки во училиштето. 

Член 3 
  Распределбата на средства од блок дотација по училишта се врши кога од 
вкупната блок дотација за основни и средни училишта ги минусираме : 
-бруто плата за 2022година 
-отпремнина за одење во пензија за 2022 година 
-трошоците за превоз за 2022 година 
-трошоците за огрев за 2022 година 
  а останатиот дел од средствата го распределуваме : 
-30% според бројот на ученици за 2022 година 
-70 % според бројот на паралелки за 2022 година 
  и тоа според следната формула: 
                           С                                     С           
ОУ=0,30 х _________ х Уоу  +  0,70 х_________ х Поу 
                          УО                                      ПО 
ОУ- основно училиште 
С -   сума за распределба 
УО-број на ученици во општината 
Уоу-број на ученици во основното училиште 
ПО-број на паралелки во општината 
Поу-број на паралелки во основното училиште 
Бидејки постои блок дотација посебно за основно и посебно за средно образование,истата 
така се и распределува. 

Член 4 
  Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на 
пренесените надлежности во областа на основното и средното образование. 
   

Член 5 
           Овој критериум за распределба на блок дотации на општинските основни и 

средни училишта  е со важност до 31.12.2022 година. 
Член 6 

 Критериумите за распределба на блок дотациите во областа на основното и средно 
образование влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Кочани“.    
Бр.09-3039/1 
22.12.2021 година 
Кочани 

Претседател на  
Советот на Општина Кочани 

Лазо Митев 
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