БРОЈ 8

КOЧАНИ, 15 ЈУЛИ 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 11.07.2016 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 11.07.2016 година, и тоа:
1.Одлука за донесување Детален
урбанистички план за дел од Кочани, дел
од УЕ 8, блок 22, ( помеѓу дел од ул. „Роза
Петрова“, дел од ул. „Ристо Симеонов“, дел
од ул. „Стефка Тасева“, и дел од ул. „554“),
Бр.09-1373/1.
2.Одлука
за
поддршка
и
реализација на проектот
„Едукативен
пункт за зачувување на биодиверзитетот
на Осоговските Планини – локалитет
Пониква“), Бр.09-1374/1.
3.Одлука за продолжување на
работното време на угостителските објекти
на подрачјето на Општина Кочани“), Бр.091375/1.
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА
Бр. 08-1376/1
11.07.2016 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

Врз основа на членот 26, став 4 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Службен весник на РМ бр.
51/2005,137/2007,91/2009, 124/10,18/11,53/11,
144/12 и 55/13), а согласно членот 123 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на РМ“
бр.199/14,44/15, бр.193/15 и 31/16 Советот
на Општина Кочани, на седницата одржана
на ден 11.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување Детален урбанистички план
за дел од Кочани, дел од УЕ 8, блок 22, (
помеѓу дел од ул. „Роза Петрова“, дел од
ул. „Ристо Симеонов“, дел од ул. „Стефка
Тасева“, и дел од ул. „554“)
Член 1
Со оваа одлука се донесува Детален
урбанистички план за дел од Кочани, дел
од УЕ 8, блок 22, (помеѓу дел од ул. „Роза
Петрова“, дел од ул. „Ристо Симеонов“, дел
од ул. „Стефка Тасева“, и дел од ул. „554“),
Општина Кочани плански период 20112016 , тех.бр. 99/2011 од мај 2016, изработен
од ДУПИ „ПЛАНЕРИС“ ДООЕЛ Куманово .
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Член 2

Член 6

Границaта на планскиот опфат е
даденa во графичкиот прилог, и претставена
описно со следните граници:

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

југоисток: дел од ул „Стефка Тасева“
северозапад: дел од ул. „Роза
Петрова“;
североисток: дел од ул. „Ристо
Симеонов“
југозапад: дел од ул. „554“

Бр.09-1373/1
11.07.2016 година
Кочани

Површината на планскиот опфат изнесува
2,09 ха.
Член 3
Со планот се утврдени следните
класи на намени:
А- домување
А1- домување во станбени куќи
Е- инфраструктура
сообраќајници, електрична, телефонска,
водоводна и канализациска инфраструктура
и компатибилни класи на намени
Член 4
Урбанистичкиот план од членот 1 на
оваа одлука содржи:
- Документациона основа- текстуален и
графички дел;
- Планска документација- текстуален и
графички дел.
Член 5
Составен дел на планот се
- Стручната ревизија ТБ 147/12/11 од
декември 2011 изработена од ТАЈФА–ПЛАН
Скопје;
Извештајот
за
постапување
по
забелешките од стручната ревизија и
- Извешатајот од јавна анкета и јавна
презентација.

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 ден 11.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за поддршка и реализација на проектот
„Едукативен пункт за зачувување на
биодиверзитетот на Осоговските Планини
– локалитет Пониква“
Член 1
Со оваа одлука се дава поддршка
на Општина Кочани за подготовка и
реализација на проектот „Едукативен
пункт за зачувување на биодиверзитетот на
Осоговските Планини – локалитет Пониква“,
со кој Општина Кочани ќе аплицира за
добивање средства од Повикот за предлогпроект за зачувување на природата и
одржливо користење на природните
ресурсина за општините од Брегалничкиот
слив, објавен од страна на Програмата за
зачувување на природата во Македонија.
Член 2
Финансирањето
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Стр.3

целосно обезбедено од страна на Програмата
за зачувување на природата.

донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Член 3

Бр.09-1375/1
11.07.2016 година
Кочани

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1374/1
11.07.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 23, став 3 од
Законот за угостителска дејност („Службен
весник на РМ“, бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010,
53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013,
166/2014, 199/2014, 129/2015, 192/2015,
39/2016, 53/2016 и 71/2016), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
ден 11.07.2016 година, донесе
О Д Л У К А
за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на
Општина Кочани

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
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 акти донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани
одржана на 15.07.2016 година
I
Го објавувам актот донесен на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 15.07.2016 година, и тоа:
1.Одлука за донесување на Генерален
урбанистички план за град Кочани,
Општина Кочани плански период 20132023, Бр.09-1401/1.

Член 1

II

По повод празникот на Општина
Кочани, Денот Петровден, (12 јули),
работното време на угостителските објекти
на подрачјето на општина Кочани се
продолжува за еден час во деновите: 11 и
12.07.2016 година .

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

Член 2

Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

Одлуката влегува во сила со денот на

Бр. 08-1402/1
15.07.2016 година
Кочани
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Врз основа на членот 26, став 5 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“
бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10,
18/11,53/11, 144/12 и 55/13), а согласно
членот 123 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (,,Службен весник
на РМ“ бр.199/14, 44/15, бр.193/15 и 31/16),
Советот на Општина Кочани, на седницата
одржана на ден 15.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Генерален урбанистички
план за град Кочани, Општина Кочани
плански период 2013–2023
Член 1
Со оваа одлука се донесува Генерален
урбанистички план за град Кочани, Општина
Кочани, планска документација 2013–2023,
ТБ 186/13 од јуни 2016, изработен од ДПУП
БИЛД ДООЕЛ еспорт-импорт Скопје.
Член 2
Границата на планскиот опфат за
ГУП на град Кочани е следнава:
на запад оди по: западна граница
на КП 3475/1, постојна изохипса на терен,
западна граница на КП 8088 и КП 3244;
на север оди по: северна граница на
КП 3708, КП 3243/1, КП 2292, КП 7980, КП
8861, КП 8859/1, 8857, КП 8978/1, КП 8855/2,
западна граница на КП 9036/4, 9037/4, 8852,
8854/2, 8854/1, 8854/3, 8839, 8838, 8833/1,
8833/2, 8833/3, северна граница на КП 9066,
9072, западна граница на 9077, 9078, 8828,
8827, 8826, 16791, 8818, 8819, продолжува
по северна граница на КП 8816, 8806, 4994,
4988/3, западна граница на КП 16779,
8424/3, 8422, 8418, 8421, 4554, 8420, 8412/2,
8411/4, 4543, 8407, 16777, 8406, 4828, 8379,
8378, 16778, 4584, продолжува по источната
граница на КП 4768, 4767/1, 4770, западна
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граница на КП 4766/1, 4738/6, 4738/5, 4738/1,
северна граница на КП 10133/1, 10142/1,
10144, 10145, 10146, 10147, 10153, 10155/1,
10155/2, 4660, 4657, 4653, по источна граница
на КП 8005, 16807, продолжува по северна
граница на 10327, 10328, 10329, 10342, 10351,
10349, 10361/2, 0361/1, 10375 и КП 10374;
на исток оди по: источна граница
на КП 10374, КП 10378, 10379, 10385, 10386,
10387, 10388, 10389, 10391, 10392, 10393/1,
10393/2, 10489/3, продолжува по јужна
граница на КП 16809/1, по источна граница
на КП 10656/3, КП 10656/6, КП 10656/4, КП
10656/1, 10657, 10658/4, по јужна граница
на КП 10658/6, 10658/3, 10658/1, 10655, по
источна граница на КП 10636, 10659/1,
14755/3, 14755/4, 14756, 14799/2, 14800 и КП
14796;
на југ оди по: северна граница на
катастарска парцела на постоен магистрален
пат А3, продолжува по источна граница
на КП 5649/1, 5652, 5658, продолжува по
северна граница на КП 5639, 5640, 5641,
5642/1, 5643, продолжува по западна
граница на КП 5645/3, 5645/4, 5862, 5863/1,
5864/2, продолжува по КП на магистрален
па А3, продолжува по северна граница
на КП 5937/1, 5988, 5990, 5992, 5983/1,
5982/1, 5778, повторно се враќа на северна
граница на катастарска парцела на постоен
магистрален пат А3,
оди на север по јужна граница на КП
16772 и завршува по осовина на магистрален
пат А3.
Површината на планскиот опфат изнесува
1033,27 ха.
Член 3
Просторниот концепт го сочинува
следниот систем на група на класи на
намени:
А - домување
Б - комерцијални и деловни намени
В - јавни институции
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Г - производство, дистрибуција и сервиси
Д - зеленило и рекреација
Е - инфраструктура
и останати површини наменети за
сообраќајници.
Во графичкиот прилог се дадени
симболи за соодветни основни класи на
намени на просторот, а тоа се следните:
А - Домување
А1- домување во станбени куќи
А2 - домување во станбени згради
А3 -групно домување
Б - Комерцијални и деловни намени
Б1- мали комерцијални и деловни дејности
Б2 - големи трговски единици
Б4 - деловни дејности
Б5 - хотелски комплекси
Б6 - градби за собири
В - Јавни функции
В1- образование и наука
В2- здравство и социјална заштита
В3- култура
В4 - државни институции
В5 - верски институции
Г - Производство, дистрибуција и сервиси
Г2- лесна и незагадувачка индустрија
Г3- сервиси
Г4 - стоваришта
Д - Зеленило и рекреација
Д1 - парковско зеленило
Д2 - заштитно зеленило
Д3 - спорт и рекреација
Д4 - меморијални простори
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Мешани намени.
Член 4
Урбанистичкиот план од членот 1 на
оваа одлука содржи:
- Документациона основа- текстуален и
графички дел;
- Планска документација- текстуален и
графички дел.
Член 5
Составен дел на планот е извештајот
од извршена Стручната ревизиј ТБ 030675/15 од април 2015 изработен од ДГТУ
НИМАЕР-Струга, д.е.Скопје ;
Извештајот за постапување по забелешките
од стручната ревизија
И Извешатајот од стручна расправа бр.22101/67 од 02.06.2015 г.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1401/1
15.07.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Е - Инфраструктура
Е1 - комунална инфраструктура
Е2 - комунална супраструктура
На просторите каде што се
предвидуваат повеќе од една доминантна
класа на намена се предвудува простор со
Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2016

Стр.6 										
Врз основа на членот 9, а во врска
со членот 4 од Одлуката за наградите на
Oпштина Кочани („Службен гласник на
Општина Кочани“ бр.9/010) Одборот за
доделување награди на Oпштината Кочани
на седницата одржана на 04.07.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за доделување Награда на Oпштината
Кочани за животно дело
Член 1
На м-р ИВАН ИВАНОВ, постхумно,
му се доделува Награда на Oпштината
Кочани за животно дело.
Образложение:
М-р Иван Иванов како стопанственик
и општествено-политички работни, во
претходниот систем и во плуралистичко
Кочани, остави длабоки траги во развојот
на родниот град. Од исклучително значење
е неговиот личен придонес за развојот
на Индустријата „Руен“, која под негово
раководство израсна во респектибилен
бренд на ексјугословенско и меѓународно
ниво. На чело на најголемиот и најзначаен
индустриски капацитет во крајниот источен
дел на државата е цели 25 години, иако со мали
прекини, поради извршувањето на значајни
функции. Со организациската поставеност,
со дисциплината и продуктивноста,
„Руен“ претставуваше пример за успешна
фирма која ги освојуваше пазарите во
Европа и светот. М-р Иванов паралелно
ги поддржуваше културните и спортските
манифестации, преку конкретна помош
и спонзорства на културно-уметничките
друштва и клубовите. Што значел „Руен“ за
Кочани можеби најдобро зборува примерот
со Фолклорниот ансамбл „Руен“, кој и денес
ја чува и шири фолклорната традиција,
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обичаи и носии, презентирани низ ора и
песни од кочанскиот крај.
М-р Иванов зад себе остава богата и
плодна општествено-политичка активност.
Од 1982 до 1984 година е претседател на
Извршниот совет на Општина Кочани.
Бил делегат од Македонија во Сојузното
собрание. Шест месеци ја извршувал и
функцијата генерален конзул на тогашна
СФРЈ во Салзбург. Во плуралистичка
Македонија е избран за пратеник во
Собранието на Република Македонија.
Попатно извршувал и многу други
функции, оставајќи зад себе резултати кои
ја потврдуваат неговата професионалност,
стручност и способност.
М-р Иван Иванов е роден на 29 јуни
1942 година во Кочани. Во родниот град
завршува основно и средно образование.
Посветувајќи му особено внимание на
образованието, и знаејќи дека човек
поткован со знаење има сила и моќ, тој
завршува два факултета. Прво Машински,
а подоцна и Економски факултет во
Скопје. Но желбата за доусовршување не
застанува тука. Завршува постдипломски
студии по економски науки и се подготвува
да докторира. За жал, прераната смрт го
спречува да ја оствари својата голема желба.
Кочанци ќе го паметат Иванов и
по реализацијата на многу капитални
проекти реализирани во негово време.
Обиколницата околу Кочани, пробивањето
и асфалтирањето нови патишта и булевари.
Потоа здравствени установи и училишта.
Стопански капацитети и спортски објекти.
Сите тие се врзуваат за ангажираноста
на Иванов и неговата упорност Кочани
да стане посакувано место за живеење.
Со неговата смрт, Кочани загуби голем
визионер и стручњак кој имаше јасна визија
за иднината на својот град и на граѓаните.
Во таа насока за одбележување е неговата
заложба Кочани да добие посебни ознаки на
регистарските таблички на возилата, која во
тогашни услови не успеа да ја реализира, но
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две децении подоцна стана реалност.
Поради сето тоа, м-р Иван Иванов
со право е лауреат на наградата за животно
дело, која иако му се доделува постхумно,
ќе претставува своевидно признание и
благодарност на неговите сограѓани за тоа
што го направи за својот град и за својот
народ.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.30-1045/11
04.07.2016 година
Кочани
Претседател
на Одборот за доделување награди
на Општина Кочани,
Илинка Атанасова
Врз основа на членот 9, а во врска
со членот 5 од Одлуката за наградите на
Oпштина Кочани („Службен гласник на
Општина Кочани“ бр. 9/010), Одборот за
доделување награди на Општината Кочани,
на седницата одржана на 04.07.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за доделување Награда на Општина Кочани
за значајни остварувања за развојот на
општината Кочани
Член 1
Во знак на признание за значајни
остварувања за развојот на општина Кочани,
на Танас Дедов му се доделува Награда на
Општина Кочани за значајни остварувања
за развојот на општината Кочни.

		

Стр.7

Образложение:
Танас
Дедов
сигурно
е
најпродуктивниот ликовен уметник во и
од Кочани, чиј творечки опус всушност
е катадневно сликање на македонската,
поконкретно на кочанската етнографија,
традиција и култура. Всушност, преку своите
дела, тој го овековечува секојдневието на
градот, на кој му останува верен целиот
свој живот. На своите платна ги насликал
сејачите и жетварите на оризот, со запреги,
со српови и со посовремена механизација.
По барање на сограѓаните насликал пејсажи
од градот и пошироката околина, портрети
на познати кочански семејства.
Танас Дедов е роден на 8 јуни 1947
година, во Оризари, односно во Кочани.
Основно и средно образование завршува
во родниот град. Потоа се вработува во
Водостопанство „Брегалница“. Меѓутоа
неговиот уметнички талент не мирува и
се запишува на Педагошката академија во
Скопје, на отсекот Ликовно воспитување,
кога таму предаваат најголемите македонски
сликари Кондовски, Куновски и Лазевски. И
покрај солидниот успех, поради обврските
кон фирмата во која работи, принуден е да
се откаже од студирањето и да продолжи да
работи за да ја обезбеди егзистенцијата на
семејството.
Домот на културата „Бели мугри“
со децении го ангажира Дедов во делот на
сценографијата, за илустрации и сликање на
бројни ликовни содржини во функција на
претстави и слично. Негови дела се амблеми
на спортски клубови и друштва кои ги
изработувал бесплатно, со цел да помогне.
Го креирал Делегатскиот информатор на
Општина Кочани, насловните страници
на повеќе весници на претпријатија,
сликовници, брошури, поетски и други
книги.
Танас Дедов е идејниот творец и еден
од основачите на ДЛУК, како дел од ДЛУМ,
во 1982 година, и е негов претседател во
првите два мандата.
Неговите квалитети и талент
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најсоодветно се вреднувани на многубројни
изложби и колонии ширум државата и
надвор од неа. На Републичката изложба
во Скопје, на која учествуваат сите повеќе и
помалку познати уметници од Македонија,
го освојува второто место, а тоа признание
му го врачува големиот уметник Вангел
Коџоман. На Сојузна ликовна изложба во
Белград, во конкуренција на 4 000 ликовни
дела, неговиот цртеж со мотиви од Кочани,
влегува во 60-те репрезентативни. Во Грција
учествува на Ликовна колонија, од која
само неколку дела, меѓу кои и неговото, се
пренесени на голема изложба во Атина.
Не ги заборава и децата. Во Струга
за децата со посебни потреби учествува на
ликовна работилница каде им ги открива
тајните на сликарството. Како хуманитарен
активист во Црвениот крст во Кочани над
20 години, учествувал во многу хумани
акции во Кочани и пошироко.
Од многубројните изложби ја
издвојуваме Изложбата со која се отвори
првата манифестација „Петровденски
конаци“.
Понатаму,
хуманитарната
изложба во Мала станица, чиј покровител
е сопругата на актуелниот претседател
На Република Македонија, Маја Иванова,
изложбата во НУ „Григор Прличев“ во
Охрид, самостојната изложба во Заводот
за заштита на спомениците на културата
на РМ, во Лапидариумот во куќата на
Робевци, во Охрид, изложбата во Културноинформативниот центар во Скопје,
организирана од страна на ДЛУМ.
Слики на Дедов красат домови
на голем број помалку и повеќе познати
личности кај нас и во странство. Сопственици
на негови дела се поранешниот американски
амбасадор Мајк Ајник, швајцарската
амбасада, романската, српската и други.
Член 2
Наградата е парична и изнесува
5(пет) просечни плати исплатени во
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Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.30-1045/12
04.07.2016 година
Кочани
Претседател
на Одборот за доделување награди
на Општина Кочани,
Илинка Атанасова
Врз основа на член 21 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник на РМ бр. 199/14, 44/2015 , 193/2015
и 31/16),
Градоначалникот на Општина
Кочани распишува
ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за
изработка на урбанистички планови од
страна на заинтересирани физички и
правни лица.
Јавниот повик ќе трае во перидот од
01.08.2016 г. до 03.09.2016г.
■ 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 дневниот весник
Утрински весник 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,
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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
катастарски план за парцелите за кои се
однесува доставената иницијатива , како и
образложение за истата.
Бр.22-1404/1
15.07.2016 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски
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