
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ОПШТИНА КРАТОВО  

ВО 2013 ГОДИНА  

  1.    Изградба на улици и патишта во општината 

Име на проект: Буџет на проектот:  

1. Поплочување на улица 

„Браќа Миладиновци“ – 

„Планинска“ 

353.388,00  

2. Уредување на улица 

(дол) во населба„ Бртци“ 

41.667,00  

3. Прередување на 

пропадната коцка на 

ул.„Јосиф Даскалов“ 

66.111,00  

4.Поплочување на 

ул.„Црн Врв“ 

195.167,00  

5. Пробивање на 

пристапна патека во 

населба „Аргулица“ 

13.333,00  

6. Уредување на плато 

пред улична чешма на 

ул.„Планинска“ 

7.056,00  

7. Санација на потпорен 

зид во населба„Зорле 

Маало“ 

9.778,00  

8.Чистење на улици: 

„Гоце Делчев“ и „ Ѓуро 

Салај“ 

110.445,00  

9.Санирање на улица и 

изградба на потпорен зид 

во м.в. „Дуп“ населба 

„Планинска“ 

24.389,00  

10. Поплочување на 

улица со изработка на 

камени скали, крак на ул. 

„Македонска“ 

18.111,00  

11. Санација на улици : 

„Браќа Миладинови“ и 

ул.„Љубљанска“ 

34.444,00  

12.Замена на оштетени 

плочи на плоштад и 

„Ајдучка чаршија“ 

70.000,00  

13.Санација на дупки на 

ул.„Ѓорѓи 

Какашевски“(Млачки 

пат) 

15.556,00  

14.Поплочување на 

улици во населба 

„Табачка“ 

9.778,00  

15. Поплочување на 

плато со бехатон плочи 

во населба Зорле 

 

70.244,00  

16. Поставување на 

бехатон плочи на крак на 

ул. „Мирче Ацев“ 

33.984,00  

17. Санација на потпорен 61.945,00  



зид на ул.„Бреза“ населба 

Мусала 

18. Изградба на армирано 

бетонски зид на на 

ул.„Планинска“ 

251.410,00  

19. Изработка на 

тротоари од бехатон 

плочи на ул. „Михајло 

Апостолски“  

639.371,00  

20. Изработка на 

тротоари од бехатон 

плочи на ул. „Гоце 

Делчев“ 

202.143,00  

2. Изградба и одржување на локални патишта 

1. Тампонирање и 

асфалтирање на пат во 

с.Каврак  во должина од 

500 м 

3.000.000,00 Ј.П. за Државни патишта 

2. Тампонирање и 

асфалтирање на пат во с. 

Трновац во должина од 

1,0 км 

6.348.400,00 Општина Кратово 

3. Тампонирање и 

асфалтирање на пат 

с.Коњух – с. Бељаковци 

во должина од 2,7км 

 

20.000.000,00 Ј.П. за Државни патишта 

3. Изградба на водоводна инфраструктура  и реконструкција на 

постоечки 
1.Реконструкција на 

резервоар за вода за 

пиење од 50 м3 во 

с.Шлегово  

251.329,00 Министерство за 

животна средина 

2. Замена на несоодветно 

црево за водоснабдување 

на с. Тополовиќ со 

соодветни 

високопритисни ПЕ 

цевки  

 

 Општина Кратово 

4. Изградба и реконструкција на фекална канализација 

1. Изградба на 

колекторски систем на 

речното корито на река 

Кратовска во должина од 

1853 м 

 

 По договор 

80.801.504,00 

Министерство за 

транспорт и врски и 

Општина Кратово 

2. Поставување на 

канализациски цевки на 

ул„Црн Врв“во должина 

од 80 м 

195.167,00 Општина Кратово 

3. Изработка на 

канализација L=380м. Во 

м.в. „Цигански Лојза“ со 

уредување на дол со 

322.500,00 Општина Кратово 



камен 

4. Изработка на 

канализација во 

с.„Живалево“ 

76.000,00 Општина Кратово 

5. Улично осветлување 
1.Проширување на 

мрежите за улично 

осветлување во с. 

Кетеново 

  

2. Замена на жаречки 

светилки со енергетски 

ефикасни натриумови 

светилки 

  

6. Образование , наука и култура 
1. Отварање на паралелка 

за туризам во СОУ 

„Митко Пенџуклиски“  

  

2. Опремување на 

библиотеката при Дом на 

ккултурата „Лазар 

Софијанов“ 

  

3. Литературна 

манифестација 

„Лесновски звона“ 

    

4. Меѓународна детска 

ликовна колонија „Лазар 

Софијанов“ 

  

5. Дневен центар за деца 

со посебни потреби 

 Министерство за труд и 

социјална политика 

6. Реконструкција на ОУ 

„Кочо Рацин“  

6.000.000,00 Министерство за 

образование 

7. Реконструкција и 

адаптација на кино сала 

во Кратово 

11.000.000,00 Мин. за култура 

2.000.000 ,00 

Швајцарска амбасада 

2.400.000,00 

Општина Кратово 

6.600.000,00 

7. Изградба и уредување на спортски терени 
1. Изградба на 

повеќенаменско 

игралиште во с.Трновец 

населба Лазинци 

 

6.000.000,00 Агенција за млади и 

спорт 

2. Замена на оштетен 

спортски под во спортска 

сала во Кратово 

 

650.000,00 Општина Кратово 

3. Изградба на тениско 

игралиште  

6.000.000,00 Агенција за млади и 

спорт 

4. Основање на 

училишни спортски 

клубови 

  

5. Промена на вратите и 

прозорците во ООУ 

,,Кочо Рацин,, 

  



6. Оддржување на 

спортска манифестација 

,,Oppen fun fudbal,, 

  

7. Урбанизам и проектирање 
1. Izmena i dopolna na 
Generalen 
urbanisti~ki plan za 
del od Urbana edinica 
2,Urban blok 8 
Kratovo,Odluka br.07-
945/1 od 20.06.2013 
godina. 

  

2. Изработка на ДУП за 

изградба на колективна 

зграда за социјални 

становиво Царина маала 

  

3.Изработен Основен 

проект за Градски пазар 

  

4.Изработен Основен 

проект за Парк со 

паркинг простор и 

полочување на тротоари 

  

 

 

 

 Со почит,                                                                         

               Градоначалник 

                                                                                                   на општина Кратово 

                                                                                                      Мите Андоновски 


