БРОЈ 6

КOЧАНИ, 30 МАЈ 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 27.05.2016 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 27.05.2016 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.09-1030/1;
2.Одлука
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
усогласување на намена за КП бр.11122 КО
Кочани, Бр.09-1031/1;
3.Одлука
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
вклопување на бесправно изградени објекти
изградени надвор од плански опфат за КП
бр.3358/1 КО Бели и КП бр.3704 КО Бели
и КП бр.324/43 КО Долни Подлог, Бр.091032/1;
4.Одлука
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
проширување на опфат за КП бр.11078/1 КО

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Кочани, Бр.09-1033/1;
5.Решение за именување членови на
Училишниот одбор на ОУ„Никола Карев“Кочани, Бр.09-1034/1;
6.Решение за именување член на
Училишниот одбор на ОУ„Св.Кирил и
Методиј“-Кочани, Бр.09-1035/1;
7.Решение за утврдување предлог
за именување на член на Управниот одбор
на ЈУ Мегуопштински центар за социјална
работа Кочани, Бр.09-1036/1;
8.Заклучок
за
прифаќање
на
информација за извршување на пролетната
сеидба на подрачјето на Општина Кочани во
2016 година, Бр.09-1025/1;		
9.Заклучок
за
прифаќање
на информација за работата на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјални
работи - Кочани во 2015 година и Програма
за работа во 2016 година, Бр.09-1026/1;
10.Заклучок за прифаќање на
информација за заштита на почвата
(експлоатација на глина и песок) на
подрачјето на општина Кочани, Бр.091027/1;
11.Заклучок за прифаќање на
информација за состојбата со боровиот
четник на подрачјето на општина Кочани ,
Бр.09-1028/1;
12.Заклучок за давање дозвола за
употреба на името на градот Кочани, Бр.091029/1;
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
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Бр. 08-1037/1
30.05.2016 година
Кочани

урбанистичко-проектна документација на
подрачјето на Општина Кочани
за 2016 година

Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

I.

Врз основа на членот 20, став 1 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ бр.
199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016)
Советот на Општина Кочани, на седницата
одржана на 27.05.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови,
урбанистичко-планска документација и

Во Програмата за изработка на
урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичкопроектна документација на подрачјето на
Општина Кочани за 2016 година бр. 09-2373/1
од 14.12.2016 г. , бр.09-724/1 од 05.04.2016г. и
бр. 09-724/1 од 05.04.2016,(„Службен гласник
на Општина Кочани“ бр. 11/2015, бр. 4/2016
и бр.5/2016) се врши следната дополна:
Во
поглавјето
В./
Детален
урбанистички план за град Кочани, по точка
15 се додаваат три нови точки 16,17 и 18, кои
гласат:

В./ Детален урбанистички план за град Кочани
16

17

18

Изменување и
дополнување на ГП 1.42
од ДУП за централно
градско подрачје Б3 и Б4
помеѓу улиците „Маршал
Тито“, „Ленинова“, „
Димитар Влахов“ и
пешачка патека
Изменување и
дополнување на ГП 1.28
од ДУП за централно
градско подрачје Б3 и Б4
помеѓу улиците „Маршал
Тито“, „Ленинова“,
„Димитар Влахов“ и
пешачка патека
Изменување и
дополнување на ГП 1.1
од ДУП локалитет градски
центар, помеѓу улиците
„Никола Карев“, „Тодосие
Паунов“, жел. пруга
Скопје – Кочани и
осовината на Кочанска
Река

Општина Кочани

Општина Кочани

Општина Кочани
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II

Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1030/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
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 27.05.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска
документација за усогласување на намена
за КП бр.11122 КО Кочани
Член 1
Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши усогласување на намена во
урбанистичко-планската документација за
град Кочани.
Член 2
Согласно членот 1 од оваа одлука, со

Стр.3

урбанистичко-планската документација да
се изврши:
1.
Усогласување
на
намена
образование, дефинирана со важечкиот
Генерален урбанистички план на град
Кочани за локалитетот Ромско Маало и
Шатровиќ, ТБ 163/2004, донесен со Одлука
бр.07-739/1 од 30.06.2005 год., заради
вклопување на бесправно изградениот
објект со намена А1 - домување во станбени
куќи, означен како зграда 7, изграден на КП
бр.11122, КО Кочани запишана во Имотен
лист бр.1 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.09-1031/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
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 27.05.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска
документација за вклопување на
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бесправно изградени објекти изградени
надвор од планскиот опфат за КП бр.3358/1
КО Бели и КП бр.3704 КО Бели и КП
бр.324/43 КО Долни Подлог.
Член 1
Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
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 вклопување на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат и тоа дел од бесправен
објект со намена семејна куќа-А1 означен
како зграда 1, изграден на КП бр.3358/1 КО
Бели, запишана во Имотен лист бр.290 за КО
Бели, бесправен објект со намена помошен
објект означен како зграда 2, изграден на
КП бр.3358/1 КО Бели запишана во Имотен
лист бр.290 за КО Бели, бесправен објект
со намена гаража-ПО означен како зграда
5, изграден на КП бр.3358/1 КО Бели,
запишана во Имотен лист бр.290 за КО Бели
и КП бр.3704 КО Бели запишана во Имотен
лист бр.168 за КО Бели и бесправен објект со
намена со намена помошен објект- гаража
и П означен како зграда 6, изграден на КП
бр.3358/1 КО Бели, запишана во Имотен
лист бр.290 за КО Бели.
2. Согласно членот 1 од оваа одлука, со
урбанистичко-планската
документација
да се изврши вклопување на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат и тоа објекти наменети
за лесна и незагадувачка индустрија – Г2,
означени како зграда 1, зграда 10 и зграда
11, изградени на КП бр.324/43 КО Долни
Подлог запишани во Имотен лист бр.934 за
КО Долни Подлог.

30 Мај 2016
Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1032/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 10, став 4
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), Советот на
Oпштина Кочани, на седницата одржана на
ден 27.05. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска
документација за проширување на опфат
за КП бр.11078/1 КО Кочани
Член 1
Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на опфатот
на урбанистичко-планска документација за
град Кочани.
Член 2
1.Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планската документација
да се изврши проширување на опфатот,
дефиниран со важечкиот Генерален
урбанистички план на град Кочани, ТБ
1868/99, донесен со Одлука бр.07-295 од
28.12.1999 год., заради вклопување на
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бесправно изградениот објект со намена
А1 - домување во станбени куќи, означен
како зграда 2, изграден на КП бр.11078/1 КО
Кочани, запишана во Имотен лист бр.1, КО
Кочани.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1033/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Врз основа на членот 124, став 2 од
Законот за основно образование („Службен
весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11,51/11, 6/012, 100/012, 116/2014,
135/014, 10/015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 27.05.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови на Училишниот
одбор на ОУ „Никола Карев“- Кочани
I
За членови на Училишниот одбор на
ОУ„Никола Карев“- Кочани се именуваат:
1.
Лиљана Тасoва – ул. „Евлија Челебија“
бр.3, – Кочани, професор по предучилишно
воспитување.
2.
Билјана Лазарова – ул. „Пролетерски
бригади“ бр. 22 – Кочани, професор по
предучилишно воспитување.

		

Стр.5

II
Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1034/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 124, став 2 од
Законот за основно образование („Службен
весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11,51/11, 6/012, 100/012, 116/2014,
135/014, 10/015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 27.05.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување член на Училишниот одбор
на ОУ „Св.Кирил и Методиј“- Кочани
I
За член на Училишниот одбор на ОУ
„Св.Кирил и Методиј“- Кочани се именува:
1.
Лилјана Крстовска – ул. „Цветан
Димов“ бр.26, – Кочани, професор по
информатика.
II
Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1035/1
27.05.2016 година
Кочани
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Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
Врз основа на членот 100, став 3 од
Законот за социјална заштита („Службен
весник на РМ“ бр. 79/2009; 36/2011; 51/2011;
166/2012; 15/2013; 79/2013; 164/2013;
187/2013; 38/2014; 44/2014; 116/2014;
180/2014; 33/2015; 72/2015; 104/2015;
150/2015; 173/2015; 192/2015 и 30/2016),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 27.05.2016 година , донесе
РЕШЕНИЕ
за утврдување предлог за именување член
на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа - Кочани

30 Мај 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 27.05.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
извршување на пролетната сеидба на
подрачјето на општина Кочани во 2016
година
I
Се прифаќа Информацијата за
извршување на пролетната сеидба на
подрачјето на општина Кочани во 2016
година.
II

I
Советот на Општина Кочани го утврди
следниот предлог за именување член на
Управниот одбор на ЈУ Мегуопштински
центар за социјална работа - Кочани:
Биљана
Манчовска
–
дипл.
дефектолог, со место на живеење во Кочани
на ул. „Питу Гули“ бр. 25.
II
Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1036/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1025/1
27.05.2016 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 27.05.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информација за работата
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални
работи - Кочани во 2015 година и Програма
за работа во 2016 година
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I

1.Се прифаќаат: Информацијата за
работа на ЈУ „Меѓуопштински центар за
социјални работи“ - Кочани во 2015 година
и Програмата за работа во 2016 година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Кочани“.
Бр.09-1026/1
27.05.2016 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 27.05.2016 година, донесе
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Бр.09-1027/1
27.05.2016 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 27.05.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За прифаќање на Информацијата за
состојбата со боровиот четник на
подрачјето на општина Кочани
I
1.Се прифаќа Информацијата за
состојбата со боровиот четник на подрачјето
на Општина Кочани.

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
заштита на почвата (експлоатација на глина
и песок) на подрачјето на општина Кочани

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

I

Бр.09-1028/1
27.05.2016 година
Кочани

1. Се прифаќа Информацијата за
заштита на почвата (експлоатација на глина
и песок) на подрачјето на општина Кочани.
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

Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2016

Стр.8 										
Врз основа на членот 48, став 2 од
Законот за трговските друштва („Службен
весник на РМ“ бр. 28/2004; 84/2005; 25/2007;
87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012;
70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013;
38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015;
6/2016; 30/2016 и 61/2016), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
27.05.2016 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање дозвола за употреба на името на
градот Кочани
I
Советот на Општина Кочани дава
дозвола за употреба на името на градот
Кочани во името на
Здружението на
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ
КОЧАНИ- Кочани.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1029/1
27.05.2016 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2016

30 Мај 2016

30 Мај 2016

							

		

Стр.9

СОДРЖИНА
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.09-1030/1;
стр.2
2.Одлука
за
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
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Кочани, Бр.09-1031/1;
стр.3
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на
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бр.3358/1 КО Бели и КП бр.3704 КО Бели
и КП бр.324/43 КО Долни Подлог, Бр.091032/1;
стр.3
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донесување
на
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стр.4
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стр.5

8.Заклучок
за
прифаќање
на
информација за извршување на пролетната
сеидба на подрачјето на Општина Кочани во
2016 година, Бр.09-1025/1;		
стр.6
9.Заклучок
за
прифаќање
на информација за работата на ЈУ
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за работа во 2016 година, Бр.09-1026/1;
стр.6
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стр.7
12.Заклучок за давање дозвола за
употреба на името на градот Кочани, Бр.091029/1;
стр.8

6.Решение за именување член на
Училишниот одбор на ОУ„Св.Кирил и
Методиј“-Кочани, Бр.09-1035/1;
стр.5
7.Решение за утврдување предлог
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