
  

Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2 

ReLOaD2 

 

 

Oпштина Kочани 
Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во 

рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 21.02.2022 до 21.03.2022 година 
 

 

Бр. Организација Проект Бодови ЗАБЕЛЕШКА 
Предложена 

вредност 
(МКД) 

ПРОЕКТИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

Одобрени проекти со буџет од 307.000,00 – 615.000,00 МКД (мора да освојат минимум 50 или повеќе бодови) 

1 
Здружение на слепи лица - 
Кочани 

Подобрување на вештините 
на слепите и слабовидни 
лица во Кочани и нивно 
интегрирање во процесот на 
рециклирање на отпад 

75 ОДОБРЕН 417,550.00 

2 

ЗГ "Среќни луѓе Кочани" 
Спорт за здрави навики кај 
децата во Оризари 

66 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи ревизија на 
одредени буџетски ставки 

                      
585,000.00  

3 
Здружение на граѓани 
ОДОНАТА, с. Оризари, 
Кочани 

Земјоделските остатоци 
како текстилна суровина 
во општина Кочани 

79 ОДОБРЕН 
                      

307,306.00  

Одобрени проекти со буџет од 615.000,00 – 1.845.000,00 МКД (мора да освојат минимум 75 или повеќе бодови) 

  НЕМА 



 
 

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ 

4 

Здружение за екологија   и 
заштита на животнара 
средина  'ЕКО тим исток' - 
Кочани 

Кочани сeлектира ПЕТ отпад 26 
ВТОР ПРАГ – РЕЛЕВАНТНОСТ - Предложените активностите 
се веќе подржани од друг донатор и дел веќе тековно се 
спроведуваат.  

543,400.00 

5 
Општински спортски актив - 
Кочани (ОСА Кочани) 

Стоп за загадувачите - живот 
за река Брегалница 

21 

ВТОР ПРАГ – РЕЛЕВАНТНОСТ - Потребите на целната група 
не се јасно дефинирани и правилно опфатени со проектот. 
Не е јасно на кој начин предложените активности ќе бидат 
од корист за крајните корисници. Дополнително, дел од 
предложените активности се во надлежност на 
Министерството за животна средина и Инспекторатот за 
животна средина.   

515,600.00 

6 ЈГПБР Меден Исток - Кочани АгроБиоЕду 28 

ВТОР ПРАГ – РЕЛЕВАНТНОСТ - Дел од предложените 
активности се покриени од Агенција за вработување, 
тековни активности на подносителот, а воедно 
организацијата има тековен проект со Швајцарската 
развојна агенција на тема опфатена со овој проект. 
Проектните активности немаат додадена вредност.  

1,688,060.00 

7 
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ 
Светло сонце 

Learning by doing 16 

ВТОР ПРАГ – РЕЛЕВАНТНОСТ - Наведената приоритетна 
област не содејствува со приоритетите зададени во јавниот 
повик. Активностите не се добро објаснети и не е јасно на 
кој начин истите доведуваат до конкретни резултати или 
пак ќе бидат одржливи по спроведување на проектот. 
Буџетот не е изработен согласно насоките од јавниот 
повик.  

722,900.00 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ -  ФИНАСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

8 
Одбор за здрав живот 
Кочани 

Дигитален маркетинг   

ПРВ ПРАГ - ФИНАНСИСКИ И ОПЕРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ  - Комисијата за евалуација оцени дека 
организацијата нема финансиски и оперативен 
капацитет за спроведување на проект од овој обем 
(организацијата е основана 9 месеци пред 
одржување на евалуацијата, а нема ни партнер на 
проектот).   
                                                

                      
670,617.00  



 
 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ 

9 
Центар за развој на 
заедницата "Светла иднина", 
Кочани 

Здрава животна средина, за 
здрави луѓе и здрави 
поколенија 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - Прекин во планот на 
проектните активности, нема активности за месец 
мај, јули и август. 

1,311,800.00 

10 
Еколошко здружение 
"ГРИН-ОРГ-КО" - Кочани 

Едукативен еко центар - 
Грин Кочани 

0 
ДИСКВАЛИФИКУВАН - Прекин во проектните 
активности од еден месец (шести месец). 

                   
1,931,700.00  

11 

Здружение за култура и 
фолклор, Кочански 
фолклорен ансамбл 
Кочани ФА Кочани 

ПРВ АПЛАУЗ 0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН  - проектниот менаџер од 
носечката организација е вработен во јавна 
администрација, што е спротивно од насоките на 
јавниот повик. 

                      
610,700.00  

12 З.Р. АВЕНА 
Младите, двигатели на 
економскиот развој на 
Кочани 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН  - проектниот менаџер од 
носечката организација е вработен во јавна 
администрација, што е спротивно од насоките на 
јавниот повик. 

                      
482,500.00  

13 

Здружение за развој на 
општеството-социјалните 
иновации "Ваке УП" - 
Кочани 

Еко иновации и обновливи 
извори на енергија 
(S.E.I.Z.E) 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - Го надминува дозволениот 
буџет според зададените критериуми на Јавниот 
повик. 

                   
2,017,900.00  

14 
АГОРА Центар за 
проомовирање на 
граѓанските вредности 

Млади претприемачи за 
локален развој 

0 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - Носителот на предлог проектот 
е со седиште во Скопје (не е локална организација), 
што е спротивно од насоките на јавниот повик. 

                      
636,590.00  

 


