
  

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 03.11.2022 до 01.12.2022 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 ЗГ “СРЕЌНИ ЛУЃЕ“ - Кочани 
„ГРАДЧЕ - ДА БЛЕСНЕ ЕЗЕРСКИОТ 

БИСЕР'' 
82.50 

ОДОБРЕН - предлог проектот ќе 
претрпи ревизија на одредени буџетски 
ставки 

611,000.00 

2 
СРЗЕК КОЧАНСКИ РИБАР - 
Кочани 

Спортскиот риболов еликсир  за 
младите 

79.00 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе 
претрпи ревизија на одредени буџетски 
ставки 

514,000.00 

3 
Здружение „Еднакви за сите“ 
- Кочани 

Подобро општество за слепите лица во 
Кочани 

75.75 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе 
претрпи ревизија на одредени буџетски 
ставки 

431,000.00 

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

4 
Доброволно противпожарно 
друштво - Кочани (ДПД 
Кочани) 

Млади волонтери за сигурна средина за 
живеење 

82.00 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе 
претрпи ревизија на одредени буџетски 
ставки 

729,850.00 

5 

Здружение за екологија и 
заштита на животната 
средина „ЕКО ТИМ ИСТОК'' - 
Кочани 

Запознајте ги убавините на Општина 
Кочани 

82.25 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе 
претрпи ревизија на одредени буџетски 
ставки 

666,200.00 



 
 

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОДБИЕН - ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ 

6 
Центар за развој на 
заедницата „Светла иднина“ - 
Кочани 

„Здрава животна средина за здрави 
луѓе и здрави поколенија“ 

59.25 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ -  Буџетот е 
предимензиониран. Соодносот на 
проценети трошоци и очекувани 
резултати не е соодветен и не доведува 
до остварување на очекуваните 
резултати. 

1,185,250.00 

7 
Здружение за социјална и 
здравствена заштита ЗСЗЗ 
„Благородна мисија“ 

„И сакаме и можеме'' 48.25 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ -  Идејата е 
добра, но не е добро образложена. 
Активностите не се добро објаснети и 
целиот проект не е доработен со што 
Комисијата за евалуација не беше во 
можност да го оцени. 

609,600.00 

8 
Центар за развој на 
заедницата „Светла иднина“ - 
Кочани 

Иницијатива за инклузивно младинско 
учество, волонтеризам и 

мултикултурализам „We're here - We 
can" 

57.25 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ -  Идејата е 
добра, но буџетот е 
предимензиониран. Соодносот на 
проценети трошоци и очекувани 
резултати не е соодветен. Голем дел од 
трошоците не се неопходни за 
имплементација на проектните 
активности.  

951,850.00 

9 
Здружение за развој на 
општеството - социјалните 
иновации „ВАКЕ УП“ - Кочани 

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

57.75 

ОДБИЕН ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ -  
Потребите на целната група не се јасно 
дефинирани и опфатени со проектните 
активности кои не се одржливи. 
Соодносот на проценети трошоци и 
очекувани резултати не е соодветен, а 
надминат е и максималниот дозволен 
процент на административни и човечки 
ресурси.  

2,017,000.00 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ 

10 
Здружение „Еднакви за сите“ 
- Кочани 

Унапредување на туризмот преку 
креирање, организирање и 

воспоставување на систем за јавна 
чистота на Спортско рекреативен 

центар Пониква Осогово 

2.50 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ –  Целната 
група е избрана спротивно на насоките 
и се фокусира на приватни сопственици 
и јавни службеници. Проектните 
документи не се целосно пополнети со 
што е оневозможена нивна евалуација. 

1,401,000.00 



 
 

Дополнително, буџетот е 
предимензиониран и содржи паушални 
износи. 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ -  ФИНАСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

11 
Еколошко здружение „ГРИН-
ОРГ-КО'' - Кочани 

Едукативен еко центар - Грин Кочани 2.75 

ОДБИЕН НА ПРВ ПРАГ - не се доставени 
кратки биографии од предложениот 
тим и не може да се утврди дали 
проектниот тим е вработен во јавно 
образовна установа, како што е 
наведено во предлог-проектот. 
Дополнително, буџетот го надминува 
максималниот износ. Иако е наведено 
дека има кофинансирање, не е 
образложено кои ставки ќе бидат 
покриени од организацијата. 

1,931,700.00 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ 

12 З.Р. „АВЕНА“ 
Младите, двигатели на економскиот 

развој на Кочани 
0.00 

ДИСКФАЛИФИКУВАН - наведена е 
приоритетна област која не е 
дефинирана со јавниот повик. 
(наведениот приоритет се однесува на 
претходниот јавен повик). 

476,500.00 

13 
Здружение „ИЗВИДНИЧКИ 
ОДРЕД ЛАСТОВИЦА“ - Кочани 

БОРЕНКА - единствена боенка која 
враќа во живот 

0.00 

ДИСКВАЛИФИКУВАН - 1 член од 
предложениот проектен тим е 
вработен во јавна институција, што 
претставува конфликт на интереси и е 
спротивно од насоките на јавниот 
повик.  

600,000.00 

 


