
 

 

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 реконструкција на речното корито на Кочанска Река за 2022 година 

 

 

 

I 

  Предлог-програмата за изградба и реконструкција на речното корито на Кочанска 

Река во општина Кочани за 2022 година е изработена врз основа на барањата и потребите 

на граѓаните и на реалните финансиски средства  добиени како грант во висина од 27 % од  

искористените средства од долгорочното задолжување во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги   (Втор МСИП 02 /2018), како и  од Буџетот на 

Општина Кочани (со одлука на Советот на Општина Кочани).  

 

 

   1. Планирани извори на средства за финансирање на активности           

       за изградба и реконструкција на речното корито на Кочанска Река 

 

1.1. Грант од МСИП 2 -------------------------------------------------------      6.700.000 

1.2. Сопствени средства на Општина Кочани -----------------------------  4.600.000 
                                                                                                    Вкупно:  11. 300.000 

 

    2. Активности  

 

 2.1. Реализација на проектот за Регулација на дел од Кочанска Река 

 

Во проектот се предвидува регулација на коритото на Кочанска Река во должина од 

околу 450 метри, на потегот од последниот сообраќаен мост што ги поврзува улиците 

„Гоце Делчев“ и „Борис Трајковски“, на север до месноста Бавчалук. Планирано е да се 

изработи поголемо корито со ширина од 12 до 15 метри, а во него помало, широко три 

метри, коешто ќе ја прифаќа водата. Според можностите на теренот ќе се гради кеј од 

масивни бетонски ѕидови со висина од 2 до 3 метри, бетонски скали и каскадни решенија 

на одредени делови. 

Надвор од главното корито, на десниот брег од реката ќе се гради патека со ширина 

од 3 м, од кои 2 м се наменети за пешаци, а останатиот дел е предвиден за зелен појас. 

По целата должина на регулираното речно корито од двете страни ќе се постават 

канделабри, клупи и метални корпи за отпадоци. 

Со реализацијата на овој проект ќе се подобри и пропусната способност на речното 

корито, кое ќе се ослободи од обрасната вегетација и импровизирани објекти. 

 

Реализацијата и динамиката на спроведување на Програмата ќе биде согласно 

потпишаниот договор со изведувачот на градежните работи. Врз основа на напред 

кажаното и во зависност од приливот на финансиски средства можни се измени и 

дополнувања на активностите предвидени во Програмата.    

 

 



 

 

 II 

 

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

гласник на Општина Кочани“. 

 

 

Бр.09-2746/1                                                             Претседател 

15.11.2021 година                                  на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                                   Лазо Митев 

 

 


