БРОЈ 4

КOЧАНИ, 5 АПРИЛ 2016 ГОДИНА

Врз основа на членот 50, став 1,
точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002),
Градоначалникот на Општина Кочани,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување на актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани
одржана на 05.04.2016 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 05.04.2016 година, и тоа:
1.Програма за дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички
планови,
урбанистичко-планска
документација, и урбанистичко-проектна
документација на подрачјето на Општина
Кочани за 2016 година, Бр.09-724/1;
2.Одлука за утврдување на приоритет
на проектот „Порамнување и тампонирање
на земјан пат помеѓу оризови ниви во м.в.
Слатина“, Бр.09-725/1;
3.Одлука за давање согласност за
намената на инвестицијата „Порамнување и
тампонирање на земјан пат помеѓу оризови
ниви во м.в. Слатина“, Бр.09-726/1;
4.Заклучок
за
усвојување
на
Информацијата за работата на НУ Центар
за култура „Бели мугри“ Кочани за 2015
година и Програмата за работа за 2016
година, Бр.09-716/1;
5.Заклучок
за
усвојување
на

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Информацијата во врска со одржувањето на
ДАФ во Кочани- 2016 година, Бр.09-717/1;
6.Заклучок
за
усвојување
на
Проекцијата за користење на водата за
пиење во сезоната пролет-лето 2016 година,
од системот за водоснабдување на град
Кочани, Бр.09-718/1;
7.Заклучок
за
усвојување
на
Информацијата за состојбата со дивите
депонии во градот и населените места со
предлог-мерки за нивно разрешување,
Бр.09-719/1;
8.Заклучок
за
прифаќање
на
Информацијата за заштита на шумите од
пожари и бесправна сеча на подрачјето на
општина Кочани, Бр.09-720/1;
9.Заклучок
за
прифаќање
на
Информацијата за узурпираното државно
земјиште (речни корита, канали и патишта)
на подрачјето на општина Кочани, Бр.09721/1;
10.Заклучок
за
усвојување
на
Извештајот
за
работењето
на
Територијалната противпожарна единица –
Кочани во 2015 година, Бр.09-722/1;
11.Заклучок за прифаќање на
Решението за запирање на објавувањето
на Заклучокот на Советот на Општина
Кочани бр.09-577/2, донесен на седницата
на Советот на Општина Кочани одржана на
ден 14.03.2016 година, Бр.09-723/1;
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016

Стр.2											
Бр. 08-727/1
05.04.2016 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

5 Април 2016

урбанистичко-планска документација и
урбанистичко-проектна документација
на подрачјето на Општина Кочани за 2016
година
I.

Врз основа на членот 20, став 1 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл.Весник на РМ бр. 199/2014,
44/2015, 193/2015 и 31/2016) Советот на
Општина Кочани, на седницата одржана на
ден 05.04.2016 година, донесе

Во Програмата за изработка на
урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичкопроектна документација на подрачјето на
Општина Кочани за 2016 година бр. 092373/1 од 14.12.2016г. („Службен гласник
на Општина Кочани“ бр. 11/2015 ) се врши
следната дополна:

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови,

Во поглавје
В./ Детален
урбанистички план за град Кочани,
по
точка 14 се додава една нова точка 15, која
гласи:

В./ Детален урбанистички план за град Кочани
15

Детален урбанистички
план за градска четврт
м.в. Драчевиќ

II
Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Министерство за
транспорт и врски

Бр.09-724/1
05.04.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016

5 Април 2016

							

Стр.3

Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
ден 05.04.2016 година, донесе

Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Служен весник на РМ“ бр5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на ден 05.04.2016 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проектот
„Порамнување и тампонирање на земјан
пат помеѓу оризови ниви во м.в. Слатина“

ОДЛУКА
за давање согласност за намената
на инвестицијата „Порамнување и
тампонирање на земјан пат помеѓу оризови
ниви во м.в. Слатина“
		
		
Член 1

Член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет
на проектот „Порамнување и тампонирање
на земјан пат помеѓу оризови ниви во
м.в. Слатина“, со кој Општина Кочани ќе
аплицира до Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот
развој за добивање средства од „Програмата
за финансиска поддршка за руралниот развој
за 2016 година“ – мерка 124 „Инвестиции во
инфраструктура за развој на земјоделството,
шумарството и водостопанството наменети
за: Инфраструктура за пристап до
земјоделско земјиште“ .
Средствата потребни за реализација на
проектот се обезбедени од Буџетот на
Општината од Програмата за локални
патишта и улици во Општина Кочани.
					
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Со оваа одлука Советот на Општина
Кочани дава согласност за намена на
инвестицијата со цел реализација на
проектот „Порамнување и тампонирање
на земјан пат помеѓу оризови ниви во м.в.
Слатина“, кој ќе се аплицира до Агенцијата
за финансиска поддршка во земјоделието и
руралниот развој, за добивање на средства
од „Програмата за финансиска поддршка
за руралниот развој за 2016 година“ - мерка
124, „Инвестиции во инфраструктура за
развој на земјоделството, шумарството
и
водостопанството
наменети
за:
Инфраструктура за пристап до земјоделско
земјиште“.
За
инвестицијата
со
погоре
опишаната
намена,
средствата
се
обезбедени од буџетот на општина Кочани
од Програмата за локални патишта и улици
во општина Кочани.
						
Член 2

Бр.09-725/1
05.04.2016 година
Кочани

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Бр.09-726/1
05.04.2016 година
Кочани

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016

Стр.4 										
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа (Сл.
весник на РМ.бр.5/02),Советот на Општина
Кочани на седницата одржана на ден
05.04.2016 година, донесе

5 Април 2016

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата во врска
со одржувањето на ДАФ во Кочани - 2016
година
I
1. Се усвојува Информацијата во
врска со одржувањето на ДАФ во Кочани2016 година.

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за
работата на НУ Центар за култура „Бели
мугри“ Кочани за 2015 година и Програмата
за работа за 2016 година

II
					
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

I

Бр.09-717/1
05.04.2016 година
Кочани

1.Се усвојува Информацијата за
работата на НУ Центар за култура „Бели
мугри“ Кочани за 2015 година и Програмата
за работа за 2016 година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-716/1
05.04.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 05.04.2016 година, донесе

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 05.04.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Проекцијата за користење
на водата за пиење во сезоната пролет-лето
2016 година, од системот за водоснабдување
на град Кочани
I
1. Се усвојува Проекцијата за
користење на водата за пиење во сезоната
пролет-лето 2016 година, од системот за
водоснабдување на град Кочани.

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016

5 Април 2016

							

		

Стр.5

II
					
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Бр.09-718/1
05.04.2016 година
Кочани

Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на ден 05.04.2016 година, донесе

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 05.04.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информацијата за
состојбата со дивите депонии во градот
и населените места со предлог-мерки за
нивно разрешување
I
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата со дивите депонии во градот и
населените места со предлог-мерки за нивно
разрешување.
II
					
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-719/1
05.04.2016 година
Кочани

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
заштита на шумите од пожари и бесправна
сеча на подрачјето на општина Кочани
I
1. Се прифаќа Информацијата за
заштита на шумите од пожари и бесправна
сеча на подрачјето на општина Кочани.
2. Советот на Општина Кочани
бара да продолжи контролата од страна
на надлежните служби на ЈП Македонски
шуми со цел да се спречи бесправна сеча на
шумите на подрачјето на Општина Кочани.
II
					
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-720/1
05.04.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016

Стр.6 										
Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 05.04.2016 година, донесе

5 Април 2016
I

1.
Се
усвојува
Извештајот
за
работењето
на
Територијалната
противпожарна единица – Кочани во 2015
година.

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
узурпираното државно земјиште (речни
корита, канали и патишта) на подрачјето на
општина Кочани

II
					
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

I

Бр.09-722/1
05.04.2016 година
Кочани

1.Се прифаќа Информацијата за
узурпираното државно земјиште (речни
корита, канали и патишта) на подрачјето на
општина Кочани.

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-721/1
05.04.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 05.04.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работењето
на Територијалната противпожарна
единица – Кочани во 2015 година

Врз основа на членот 51, став 2,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 05.04.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Решението за запирање на
објавувањето на Заклучокот на Советот на
Општина Кочани бр.09-577/2, донесен на
седницата на Советот на Општина Кочани
одржана на ден 14.03.2016 година
I
1. Се прифаќа Решението на
Градоначалникот на Општина Кочани бр.08631/1 од 21.03.2016 година, за запирање на
објавувањето на Заклучокот на Советот на
Општина Кочани бр.09-577/2, донесен на
седницата на Советот на Општина Кочани
одржана на ден 14.03.2016 година

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016

5 Април 2016

							

		

2. Советот на Општина Кочани бара
да се изврши ревизија на финансиското
работење на ОУ „Никола Карев“- Кочани,
ОУ„Св. Кирил и Методиј“- Кочани и СОУ
„Гошо Викентиев“-Кочани, за периодот од
2012 до 2015 година од страна на Државниот
завод за ревизија или внатрешната ревизија
на Општина Кочани.
II
					
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-723/1
05.04.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Службен гласник на Општина Кочани бр. 4/2016
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