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 15.11.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
за изградба и одржување на општински патишта и улици
во општина Кочани за 2022 година

I
Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина
Кочани за 2022 година е изработена врз основа на барањата и потребите на граѓаните и
на реалните очекувања на можни финансиски средства од Буџетот на општина Кочани,
од Министерство за транспорт и врски и од Јавното претпријатие за државни патишта.
1. Планирани извори на средства за финансирање на активности
за изградба и одржување на општински патишта и улици
1.1. Годишни финансиски средства од
Јавно претпријатие за државни патишта ---------------- 4.500.000
1.2. Сопствени средства на општина Кочани
приберени по основ на наплата на надоместок
за уредување на градежно земјиште
и продажба на градежно земјиште --------------------------45.866.000
Вкупно: 50.366.000
1.3. Преостанатите средства ќе бидат
обезбедени од други приходи на
општина Кочани и други нивоа на власт
2. Активности
2.1. Тековно и инвестициско одржување на
општински патишта и улици
2.1.1. Крпење на ударни дупки и прекопи со асфалт ------- 3.000.000
2.1.2. Набавка на вертикална сигнализација ----------------100.000
2.1.3. Обележување на хоризонтална сигнализација ------- 700.000
2.1.4. Успорувачи на брзина
------------------------------------------ 400.000
Вкупно:
4.200.000
2.2. Зимско одржување на општински патишта и улици
Секоја година општина Кочани со спроведување на постапка за јавна набавка склучува
договор со правно лице за зимско одржување на следниве општински патишта и улици со
асфалтен коловоз:
1. А3 – Горни Подлог – Долни Подлог – Мојанци – Грдовци – Прибачево – Оризари
2. А3 – Тркање
3. Кочани од хотел „Национал“ по ул. „Крижевска“, ул. „Казанлак“, ул. „Јени Фоча“
до спојот со А3

4. Кочани – с. Бели – с. Нивичани – с. Пантелеј – с. Рајчани
5. Кочани – Полаки (м.в. Крушка)
6. Делница од мостот на река Масалница до базата на ГД „Гранит“
7. Влез откај базата на „Гранит“ по ул. „1 Мај“ – ул. „Ангел Донев“
до Амбулантата во с. Оризари, продолжува по ул. „Никола Карев“ до излезот од Оризари,
спој со ул. „Тодосија Паунов“ и
8. ул. „Гоце Делчев“ од м.в. Витоша до спој со ул. „Тодосија Паунов“ и ул. „Кеј на
револуцијата“ од мостот кај мотел „Дончо“ до последниот мост.
Чистењето на снежните наноси како и посипувањето со сол и песок ќе оди по
редослед како што е наведено погоре, а поради малата ширина на коловозот,
неизградените заштитни браници и големите нагорнини на патните правци Кочани –
Бели – Нивичани – Пантелеј – Рајчани и Кочани – Полаки, тие ќе бидат чистени само во
текот на денот.
Одржување на патниот правец Кочани – Мотел „Гратче“ ќе врши „Еуро хотел
Гратче“ ДООЕЛ Кочани со своја механизација и работна рака, а Општина Кочани
спогодбено се обврзува на своја сметка, на „Еуро хотел Гратче“ ДООЕЛ Кочани да му
обезбеди сол и песок, во зависност од потребите.
За зимско одржување на општинските патишта и улици се предвидуваат следниве
активности:
2.2.1. Организација на зимска служба
за чистење на снег ---------------------------------------- 1.600.000
2.2.2. Зимско одржување на улици КЈП „Водовод“ Кочани -- 600.000
2.2.3. Прочистување и зимско одржување на
пат за с. Главовица----------------------------------------------- 150.000
2.3. Изградба, реконструкција и асфалтирање на улици
2.3.1. Изработка на проектна документација
за улици и патишта
-------------- 1.500.000
2.3.2. Изработка на проектна документација за Мост----1.000.000
2.3.3. Ревизија на проекти
300.000
2.3.4. Надзор над изведба---------------------------------------- 1.000.000
2.3.5. Експропријација -------------------------------------------- 3.000.000
2.3.6. Асфалтирање и реконструкција на улици
- ул. „Христијан Карпош“ – Оризари и
крак на ул. „Маршал Тито“ во с. Грдовци--------------------- 2.366.000
- асфалтирање дел од ул. „Смилевски конгрес“
(кај новата детска градинка) ---------------------------------- 3.000.000
- ул. „Браќа Ставреви“ ---------------------------------------- 2.500.000
- на крак на ул. „Р. Петрова“ со паркинг и „И. И. Балаш“
со паркинг
------------------------------------------- 3.000.000
- Изградба на кружни текови 2 и 5 на „Т. Паунов“ ---------------- 1.000.000
- Изградба и реконструкција на булевар на
„Стево Теодосиевски“ и ул. „Димитар Влахов“ со -------- 6.000.000
кружни текови
- Реконструкција на ул. „Роза Петрова“ од
крстосување со ул. „Ристо Симеонов“ до спој со --------4.000.000
ул.Страшо Ербапче дел 2
- асфалтирање и реконструкција на улици во села----- 5.000.000
- Изградба на локален пат
м.в. Крушка –Ајдар втор дел ------------------------------ 8.300.000

2.3.7. Пробивање и прочистување на патишта во
ридско-планинскиот дел---------------------------------- 4.000.000
2.3.8. Пробивање и тампонирање на улици --------------- 5.000.000
2.3.9. Сопствено учество на Општината во
проекти финансирани од донации ----------------------- 1.000.000
Вкупно: 51.966.000 ден.
Наведените улици во оваа точка се предвидени во Планот на програми за развој и ќе
бидат финансирани од Буџетот на Општина Кочани.
Наведените улици и локални патишта ќе отпочнат со градба во текот на 2021 год. и 2022
год.
2.4. Изградба на општински патишта
2.4.1. Во текот на 2020 год. Општина Кочани аплицираше за финансиски средства во
Министерство за транспорт и врски за реконструкција на следните улици:
1. Реконструкција на ул. „Раде Кратовче“ ------------------------ 7.500.000
2. Реконструкција на ул. „Гошо Викентиев“ ---------------------- 5.200.000
3. Реконструкција на ул. „Гоце Делчев“ ---------------------------22.500.000
4. Реконструкција на ул. „Македонска“ --------------------------- 7.900.000
Реализацијата на улиците „Раде Кратовче“ и „Гошо Викентиев“ е отпочната.
Реализацијата и динамиката на спроведување на Програмата ќе зависи од приливот на
финансиски средства од Агенцијата за државни патишта како и од приберените средства
во Буџетот на Општина Кочани по основ на наплата на надоместок за уредување на
градежно земјиште и продажба на градежно неизградено земјиште.
Врз основа на напред кажаното и во зависност од приливот на финансиски средства
можни се измени и дополнувања на активностите предвидени во Програмата.
II
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр. 09-2740/1
15.11.2021 година
Кочани

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Лазо Митев

