БРОЈ 1

КOЧАНИ, 1 ФЕВРУАРИ 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 29.1.2016 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 29.1.2016 година, и тоа:
1.Одлука
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
усогласување на намена за КП бр.15915/111
КО Кочани и КП бр.15915/1 КО Кочани,
Бр.09-256/1;
2.Одлука
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
вклопување на бесправно изградени објекти
изградени надвор од плански опфат за КП
бр.1293 КО Пантелеј; за КП бр.16759/1 КО
Кочани, Бр.09-257/1;
3.Одлука
за
донесување
на
изменување и дополнување на ДУП за дел
од УЕ 8, дел од блок 2, Општина Кочани,
Бр.09-258/1;
4.Одлука за намалување на висината
на надоместокот за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина Кочани,
Бр.09-259/1;
5.Заклучок
за
усвојување
на

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

плановите за запишување ученици во прва
година во општинските средни училишта
„Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во
учебната 2016-2017 година, Бр.09-251/1;
6.Заклучок
за
прифаќање
на
информациите за активностите
на
организациите на лица со хендикеп во
општина Кочани за 2015 година со програми
за работа за 2016 година на сите организации
на лицата со хендикеп во општина Кочани,
Бр.09-252/1;
7.Заклучок
за
прифаќање
на
Информацијата за чистењето на одводните
канали и речните корита на подрачјето на
општина Кочани во 2015 година, Бр.09253/1;
8.Заклучок за прифаќање на Предлогпланот за чистење на каналите и речните
корита на подрачјето на општина Кочани за
2016 година, Бр.09-254/1;
9.Заклучок
за
прифаќање
на
Информација за пошумувањето и заштитата
од ерозија на подрачјето на општина Кочани,
Бр.09-255/1.
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр. 08-260/1
1.2.2016 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски
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Врз основа на членот 10, став 4 и
членот 19 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен
весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15
и 217/15) и членот 2, став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15
и 217/15), Советот на Oпштина Кочани, на
седницата одржана на ден 29.1. 2016 година,
донесе

со намена помошен објект - П, означен како
зграда 2, изграден на КП бр.15915/1 КО
Кочани, запишана на Имотен лист бр.1 за
КО Кочани.

ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска
документација за усогласување на намена
за КП бр.15915/111 КО Кочани и КП
бр.15915/1 КО Кочани;

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Член 1
Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намена
во урбанистичко-планска документација за
град Кочани.
Член 2
Согласно членот 1 од оваа одлука, со
урбанистичко-планската документација да
се изврши:
1. Усогласување на намена заштитно
зеленило, дефинирана со Деталниот
урбанистички план на град Кочани, со
ТБ 970, донесен со Одлука бр.07-138 од
16.07.1998год., заради вклопување на
бесправно изградените објекти и тоа
бесправен објект со намена базен – Д3,
означен како зграда 1 изграден на КП
бр.15915/111 КО Кочани, запишана на
Имотен лист бр.13698 за КО Кочани и КП
бр.15915/1 КО Кочани запишана на Имотен
лист бр.1 за КО Кочани и бесправен објект

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-256/1
29.1.2016 година
Кочани

Врз основа на членот 10, став 4 и
членот 19 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (,,Службен
весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и членот 2, став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко-планска
документација („Службен весник на РМ“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
217/15), Советот на Oпштина Кочани на
седницата одржана на 29.1. 2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
плански опфат за КП бр.1293 КО Пантелеј;
за КП бр.16759/1 КО Кочани;
Член 1
Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
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која ќе се вклопат бесправно изградените
објекти
во
урбанистичко-планска
документација.
Член 2
1.Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планската документација
да се изврши вклопувањe на бесправно
изграден објект со намена индивидуална
станбена зграда, означен како зграда 2,
изграден на КП бр.1293 КО Пантелеј,
запишани во Имотен лист бр.221 за КО
Пантелеј.
2.Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планската документација
да се изврши вклопувањe на бесправно
изграден објект со намена викенд куќа,
означен како зграда 1, изграден на КП
бр.16759/1 КО Кочани, запишана во Имотен
лист бр.5 за КО Кочани.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-257/1
29.1.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 26, став 4 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ бр.
51/05,137/07, 91/09,124/10, 18/11, 53/11,
144/12,55/11, 163/13 и 42/14) и членот 123
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ“
бр.199/49,44/2015 и бр.193/2015 Советот на
Општина Кочани, на седницата одржана на
29.1. 2016 година, донесе

Стр.3

ОДЛУКА
за донесување на изменување и
дополнување на ДУП за дел од УЕ 8, дел од
блок 2, Општина Кочани
Член 1
Со оваа одлука се донесува
изменување и дополнување на ДУП за дел
од УЕ 8, дел од блок 2, Општина Кочани,
ТБ 0801/192/15 од јануари 2016, изработен
од ДПУП БИЛД ДООЕЛ еспорт-импорт
Скопје .
Член 2
Границaта на планскиот опфат е
даденa во графичкиот прилог, и претставена
описно
од запад: по осовината од улицата „Скопска“;
од север: по осовината на улицата „Роза
Петрова-2“;
од исток: по осовината на улицата
„Мородвиска епископија“;
од југ: по осовината на улицата „Мородвиска
епископија“.
Површината на планскиот опфат
изнесува 4,26 ха.
Член 3
Со планот се утврдени следните
класи на намени:
А- домување
А1- домување во станбени куќи
А2- домување во станбени згради
Д- зеленило и рекреација
Д1- парковско зеленило
Е- инфраструктура
Е2-комунална супраструктура
и останати површини
сообраќајници.
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Стр.4 										

1 Февруари 2016

Член 4

Член 1

Урбанистичкиот план од членот 1 на
оваа одлука содржи:
- Документациона основа- текстуален и
графички дел;
- Планска документација- текстуален и
графички дел.

Се
намалува
висината
на
надоместокот за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина Кочани,
утврденa со Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на
општина Кочани за 2016 година за 20 %, за
објекти со намена домување и комерцијални
дејности, освен за викенд куќите на
Спортско-рекреативниот центар „Пониква“.

Член 5
Составен дел на планот се Стручната
ревизија ТБ 88/2015 изработена од ИНПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и
екологија -Скопје;
Извештајот за постапување по забелешките
од стручната ревизија и Извешатајот од
јавна анкета и јавна презентација.

Член 2
Намалувањето на висината на
надоместокот за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на општина Кочани
важи од влегувањето во сила на оваа Одлука
до 31.5.2016 година.

Член 6

Член 3

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

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

Бр.09-258/1
29.1.2016 година
Кочани

Бр.09-259/1
29.1.2016 година
Кочани

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

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 29. 1. 2016 година, донесе

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 29.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
за намалување на висината на надоместокот
за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Кочани

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на плановите за запишување
ученици во прва година во општинските
средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо
Викентиев“ во учебната 2016-2017 година

Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2016
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Стр.5

I

II

1. Се усвојуваат плановите за
запишување ученици во прва година во
општинските средни училишта „Љупчо
Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната
2016-2017 година.

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

II

Бр.09-252/1
29.1.2016 година
Кочани

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.09-251/1
29.1.2016 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 29.1.2016 година, донесе

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 29.1.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
чистењето на одводните канали и речните
корита на подрачјето на општина Кочани
во 2015 година

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на информациите за
активностите на организациите на лица
со хендикеп во општина Кочани за 2015
година со Програми за работа за 2016
година на сите организации на лицата со
хендикеп во општина Кочани

I

I
1.Се прифаќаат информациите за
активностите на организациите на лица со
хендикеп во општина Кочани за 2015 година
со Програми за работа за 2016 година на
сите организации на лицата со хендикеп во
општина Кочани.

1. Се прифаќа Информацијата за
чистењето на одводните канали и речните
корита на подрачјето на општина Кочани во
2015 година.
2. Советот на Општина Кочани бара
од Министерството за животна средина и
просторно планирање и од Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство
да одобрат уште 24 (дваесет и четири ) тони
нафта, од првично бараните 40 (четириесет)
тони нафта, согласно Акцискиот план за
чистење на речните корита и одводните
канали на подрачјето на Општина Кочани
за 2015 година.

Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2016

Стр.6 										
II
Заклучокот
влегува
во
сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-253/1
29.1.2016 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 29.1.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Предлог-планот за чистење
на каналите и речните корита на подрачјето
на општина Кочани за 2016 година

1 Февруари 2016

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 29.1.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
пошумувањето и заштитата од ерозија на
подрачјето на општина Кочани
I
1. Се прифаќа Информацијата за
пошумувањето и заштитата од ерозија на
подрачјето на општина Кочани.
2. Советот на Општина Кочани
му сугерира на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта површините
подложни на ерозија на подрачјето на
Општина Кочани да бидат преотстапени на
ЈП Македонски шуми со цел тие да влезат во
плановите за пошумување на ЈП Македонски
шуми.

I

II

1. Се прифаќа Предлог-планот за
чистење на каналите и речните корита на
подрачјето на општина Кочани за 2016
година.

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

II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-254/1
29.1.2016 година
Кочани

Бр.09-255/1
29.1.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2016

1 Февруари 2016

							

Врз основа на член 21 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/2015 и
193/2015), Градоначалникот на Општина
Кочани распишува
ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за
изработка на урбанистички планови од
страна на заинтересирани физички и
правни лица.

		

Стр.7

катастарски план за парцелите за кои се
однесува доставената иницијатива , како и
образложение за истата.
Бр. 22-267/1
29.1.2016 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

Јавниот повик ќе трае во перидот од
02.02.2016 г. до 04.03.2016г.
■ Јавниот повик ќе биде објавен
во службен гласник на Општина Кочани,
на веб страната на Општина Кочани, на
огласна табла која се наоѓа пред влезот на
општинската зграда, во дневен весник
Нова Македонијa и преку информацискиот
систем е-урбанизам.
■ Секое заинтересирано правно и
физичко лице во текот на јавниот повик
може да достави Иницијатива за изработка
и донесување на детален урбанистички
план, урбанистички план за село и
урбанистички план вон населено место,
преку информацискиот систем е-урбанизам,
или во писмена форма, преку архивата на
Општина Кочани.
■ Предмет на иницијативата може
да биде донесување на нов урбанистички
план или изменување и дополнување на
постоечки урбанистички план.
■ За доставените
иницијативи
подносителите ќе бидат известени во
електронска форма преку информацискиот
систем е-урбанизам, или во писмена форма.
■ Средствата за изготвување на
потребната документација за прифатените
иницијативи
треба да ги обезбедат
подносителите на иницијативите.
■
Во прилог на иницијативите
се доставува имотен лист и копие од
Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2016
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