БРОЈ 1

КOЧАНИ, 2 ФЕВРУАРИ 2017 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 27.1.2017 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 27.1.2017 година, и тоа:
1.Одлука за траен отпис на даночни
обврски и комунални такси, Бр.09-255/1.
2.Одлука за расходување основни
средства и ситен инвентар на Општина
Кочани, Бр.09-256/1.
3.Одлука
за
донесување
урбанистичко-планска документација за
усогласување на намена за КП бр. 12282/1
КО Кочани и за КП бр.6251 КО Тркање,
Бр.09-257/1.
4.Одлука
за
донесување
урбанистичко-планска документација за
вклопување на бесправно изградени објекти
изградени надвор од плански опфат за КП
бр.8281 КО Кочани и КП бр.8282 КО Кочани;
за КП бр.366 КО Рајчани; за КП бр.341 КО
Рајчани и за КП бр.1368 КО Прибачево,
Бр.09-258/1.
5.Одлука
за
донесување
урбанистичко-планска документација за

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

проширување на опфатот за КП бр.16783/3
КО Кочани и КП бр.4767/1 КО Кочани,
Бр.09-259/1.
6.Заклучок
за
усвојување
на
плановите за запишување ученици во прва
година во општинските средни училишта
„Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во
учебната 2017-2018 година, Бр.09-247/1.
7.Заклучок
за
прифаќање
на
Информациjата за активностите
на
организациите на лица со хендикеп во
општина Кочани за 2016 година со Програми
за работа за 2017 година на сите организации
на лицата со хендикеп во општина Кочани,
Бр.09-248/1.
8.Заклучок
за
прифаќање
на
Информацијата за пошумувањето и
заштитата од ерозија на подрачјето на
општина Кочани, Бр.09-249/1.
9.Заклучок
за
прифаќање
на
Информацијата за чистењето на одводните
канали и речните корита на подрачјето на
општина Кочани во 2016 година, Бр.09250/1.
10.Заклучок за прифаќање на
Предлог-планот за чистење на каналите и
речните корита на подрачјето на општина
Кочани за 2017 година, Бр.09-251/1.
11.Заклучок за прифаќање на
Извештајот за извршените активности во
согласност со Програмата за спроведување
општи мерки за заштита на населението
од заразни болести во 2016 година, Бр.09252/1.
12.Заклучок за давање согласност
на Одлуката на Управниот одбор на КЈП
„Водовод“ – Кочани бр.02-44 од 12.01.2017
година, за промена- намалување на цената
на м3 геотермална вода, Бр.09-253/1.
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13.Заклучок за усвојување на
Извештајот за извршен попис на Општина
Кочани за 2016 година, Бр.09-254/1.
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр. 08-260/1
27.01.2017 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски
Врз основа на членот 85-а од Законот
за даноците на имот („Службен весник на
РМ“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011;
53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015; 192/2015
и 23/2016), Советот на Општина Кочани на
седницата одржана на ден 27.01.2017 година,
донесе
О Д Л У К А
за траен отпис на даночни обврски и
комунални такси
Член 1
Советот на Општина Кочани врши
траен отпис на даночни обврски врз основа
на предлогот од Централната пописна
комисија на Општина Кочани, согласно
извршениот попис за 2016 година и тоа:
1. Данок на имот на правни лица:
- траен отпис на вкупното побарување за
данок на имот за правни лица во износ од
106.149,00 кој се однесува за 2006 и 2007
година, согласно членот 85-а од Законот
за даноците на имот („Службен весник на
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РМ“ бр.61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011;
53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015;
192/2015 и 23/2016), поради застареност на
истите побарувања.
2. Комунална такса – фирмарина:
- траен отпис на вкупното побарување за
комунална такса-фирмарина во износ од
4.483.957,00 која се однесува од 2009 до 2013
година, согласно членот 85-а од Законот
за даноците на имот („Службен весник на
РМ“ бр.61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011;
53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015;
192/2015 и 23/2016) и членот 8 од Законот
за комунални такси („Службен весник на
РМ“ бр.61/2004; 64/2005; 92/2007; 123/2012;
154/2015; 192/2015 и 23/2016), поради
застареност на истите побарувања.
3. Користење на простор пред деловни
просории за вршење на дејност – ЈПП
- траен отпис на вкупното побарување за
користење јавни прометни површини во
износ од 921.354,00 кој се однесува до 2014
година, согласно член 85-а од Законот за
даноците на имот („Службен весник на
РМ“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011;
53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015;
192/2015 и 23/2016) и членот 8 од Законот
за комунални такси („Службен весник на
РМ“ бр.61/2004; 64/2005; 92/2007; 123/2012;
154/2015; 192/2015 и 23/2016), поради
застареност на истите побарувања.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-255/1
27.01.2017 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
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Врз основа на членот 36, став 1,
точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и во
согласност со членот 34 од Правилникот
за сметководство на буџетите и буџетските
корисници („Службен весник на РМ“
бр.28/03, 62/06,8/09,175/011 и 101/2013 ),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 27.01.2017 година, донесе
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О Д Л У К А
за расходување на основни средства и
ситен инвентар на Општина Кочани

1.
Компјутери (марка HP (5) и Noname
(1) – 6 броја кои се наоѓаат во пописна листа
14, реден бр.1;
2.
Компјутери (марка HP) дадени со
реверс на МЗШВ – ПЕ Кочани – 2 броја;
3.
Компјутери (марка HP и Noname)
дадени со реверс на АДИССДП – ПЕ Кочани
– 2 броја;
4.
Печатач (марка HP 1010) – 1 број кој
се наоѓа во пописната листа 8, реден бр.10;
5.
Таблет (марка Apple) – 1 број кој се
наоѓа во пописната листа 14, реден бр.7;
6.
Лаптоп (марка HP) – 1 број кој се
наоѓа во пописната листа 20, реден бр.12.

Член 1

Oсновни средства предложени од
Комисијата за попис на основни средства:

Советот на Општина Кочани
врши расходување на основни средства и
ситен инвентар врз основа на предлозите
за расходување на основни средства од
Пописната комисија на Општина Кочани
за попис на основните средства за 2016
година и од Комисијата за вршење попис на
ситен инвентар за 2016 година, прифатени
од Централната пописна комисија и
Градоначалникот на Општина Кочани и тоа:
Oсновни средства предложени од
систем администраторот:
Р.бр.

1.
Термопечка -1 број, која се наоѓа во
пописната листа 25, реден бр.9;
2.
Столови - 2 броја, кои се наоѓаат во
пописната листа 51, реден бр.1;
3.
Светилки тип 125 W - 847 броја кои
се наоѓаат во пописната листа 66, реден бр.5.
Ситен инвентар предложен од
Комисијата за вршење попис на ситен
инвентар за 2016 година:
•
Рекапитуларна табела на ствари кои
се за расходување:

Збир од попишан не функционален ситен инвентар

1.

Корниз со завеси

8

2.

Ќебиња

8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Перници
Закачалка чиваук
Пепеларници стаклени
Чинии порцелански
Чаши стаклени
Виљушки
Лажици големи
Лажици мали
Лавабо
Туш-кабина со батерии
Чешма двојна
Огледало
ВЦ-школка со капак и казанче
Сервис за кафе
NIKON S3200 41051523

6
4
2
14
26
15
9
7
2
1
3
1
2
2
1
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Основните средства и ситниот
инвентар се расходуваат поради застареност,
нефункционалност и неисплатливост за
нивно одржување и сервисирање.

која ќе се изврши усогласување на намена
во урбанистичко-планска документација за
град Кочани.

Член 2

Член 2

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

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 изградениот објект и тоа
бесправен објект со намена помошен објект
– ПО, означен како зграда 1 изграден на КП
бр. 12282/1 КО Кочани запишана на Имотен
лист бр.1 за КО Кочани.
2. Усогласување на намена заштитно зеленило,
дефинирана со Деталниот урбанистички
план на с.Тркање, донесен со Одлука бр.085479/1 од 03.12.1987 год., заради вклопување
на бесправно изградениот објект означен
како зграда 2, изграден на КП бр.6251 КО
Тркање, запишана во Имотен лист бр.1154
КО Тркање.

Бр.09-256/1
27.01.2017 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 урбанистичкопланска 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 27.01. 2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска
документација за усогласување на намена
за КП бр. 12282/1 КО Кочани и за КП
бр.6251 КО Тркање;
Член 1

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
27.01.2017 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2017
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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,
217/15 и 31/16) и членот 2, став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичкопланска 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 27.01.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска
документација за вклопување на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат за КП бр.8281 КО Кочани
и КП бр.8282 КО Кочани; за КП бр.366 КО
Рајчани; за КП бр.341 КО Рајчани и за КП
бр.1368 КО Прибачево
Член 1
Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
која ќе се вклопат бесправно изградените
објекти
во
урбанистичко-планската
документација.
Член 2
1. Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планска документација
да се изврши вклопувањe на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат заради вклопување
на бесправно изградени објекти и тоа
бесправно изграден објект со намена викенд
куќа означен како зграда 1 изграден на КП
бр.8281 КО Кочани запишана на Имотен лист
бр.6309 за КО Кочани, бесправно изграден
објект со намена помошен објект-П означен
како зграда 2, изграден на КП бр.8281 КО
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Кочани и КП бр.8282 КО Кочани запишани
на Имотен лист бр.6309 за КО Кочани
и бесправно изграден објект со намена
базен-Д3 означен како зграда 3 изграден на
КП бр.8281 КО Кочани запишана на Имотен
лист бр.6309 за КО Кочани.
2. Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планска документација
да се изврши вклопувањe на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат заради вклопување на
бесправно изграден објект со намена А1 –
домување во станбени куќи, означен како
зграда 1, изграден на КП бр.366 КО Рајчани,
запишана во Имотен лист бр.136 за КО
Рајчани.
3. Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планска документација
да се изврши вклопувањe на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат заради вклопување на
бесправно изграден објект со намена А1 –
домување во станбени куќи, означен како
зграда 1, изграден на КП бр.341 КО Рајчани,
запишана во Имотен лист бр.203 за КО
Рајчани.
4. Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планска документација
да се изврши вклопувањe на бесправно
изградени објекти изградени надвор од
планскиот опфат заради вклопување на
бесправно изграден дел од објект со намена
А1 – домување во станбени куќи, означен
како зграда 1, бесправно изграден објект
со намена гаража, означен како зграда 4
и бесправно изграден објект со намена
помошен објект-ПО, означен како зграда
5 изградени на КП бр.1368 КО Прибачево,
запишана во Имотен лист бр.222 за КО
Прибачево.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Кочани“.
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Бр.09-258/1
27.01.2017 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 27.01. 2017 година, донесе
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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.09-259/1
27.01.2017 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на опфатот
за КП бр.16783/3 КО Кочани и КП бр.4767/1
КО 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 27.01.2017 година, донесе

Член 1

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на плановите за запишување
ученици во прва година во општинските
средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо
Викентиев“ во учебната 2017-2018 година

Се
утврдува
да
се
донесе
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на опфатот
на урбанистичко-планска документација за
село Оризари.
Член 2
1.Согласно членот 1 од оваа одлука,
со урбанистичко-планската документација
да се изврши проширување на опфатот,
дефиниран
со
важечкиот
Детален
урбанистички план на град Кочани, со
ТБ 970, донесен со Одлука бр.07-138 од
16.07.1998 год., заради вклопување на
бесправно изградениот објект со намена
гаража, означен како зграда 2, изграден
на КП бр.16783/3 КО Кочани запишана во
Имотен лист бр.2 КО Кочани и КП бр.4767/1

I
1. Се усвојуваат плановите за
запишување ученици во прва година во
општинските средни училишта „Љупчо
Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната
2017-2018 година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
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Бр.09-247/1
27.01.2017 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 27.01.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информациjата за
активностите на организациите на лица
со хендикеп во општина Кочани за 2016
година со програмите за работа за 2017
година на сите организации на лицата со
хендикеп во општина Кочани
I
1.Се прифаќа Информациијата за
активностите на организациите на лица со
хендикеп во општина Кочани за 2016 година
со програмите за работа за 2017 година на
сите организации на лицата со хендикеп во
општина Кочани.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-248/1
27.01.2017 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

		

Стр.7

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 27.01.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
пошумување и заштита од ерозија на
подрачјето на општина Кочани
I
1. Се прифаќа
Информацијата
за пошумување и заштита од ерозија на
подрачјето на општина Кочани.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-249/1
27.01.2017 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 27.01.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Информацијата за
чистење на одводните канали и речните
корита на подрачјето на општина Кочани
во 2016 година

Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2017
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гласник на Општина Кочани“.

1. Се прифаќа Информацијата за
чистење на одводните канали и речните
корита на подрачјето на општина Кочани во
2016 година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-250/1
27.01.2017 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 27.01.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Предлог-планот за
чистење на каналите и на речните корита
на подрачјето на општина Кочани за 2017
година
I
1. Се прифаќа Предлог-планот за
чистење на каналите и на речните корита
на подрачјето на општина Кочани за 2017
година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен

Бр.09-251/1
27.01.2017 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 27.01.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Извештајот за извршените
активности во согласност со Програмата
за спроведување општи мерки за заштита
на населението од заразни болести во 2016
година
I
1. Се прифаќа Извештајот за
извршените активности во согласност со
Програмата за спроведување општи мерки
за заштита на населението од заразни
болести на подрачјето на општина Кочани
во 2016 година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-252/1
27.01.2017 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров
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Врз основа на членот 11, став 1,
точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002;
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010;
6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015,
61/2015 и 39/2016), Советот на Општина
Кочани на седницата одржана на 27.01.2017
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на КЈП „Водовод“ –
Кочани бр.02-44 од 12.01.2017 година, за
промена – намалување на цената на м3
геотермална вода
I
Се дава согласност на Одлуката на
Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани
бр.02-44 од 12.01.2017 година, за промена
– намалување на цената на м3 геотермална
вода.

		

Стр.9

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за извршен
попис на Општина Кочани за 2016 година
I
1.
Се усвојува Извештајот за
извршен попис на Општина Кочани за 2016
година.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-254/1
27.01.2017 година
Кочани
Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Јордан Димитров

II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-253/1
27.01.2017 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.5/2002),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на ден 27.01.2017 година, донесе
Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2017
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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 02.02.2017 година
I
Гo објавувам актот донесен на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 02.02.2017 година, и тоа:
1.
Одлука за сопствено учество
во проектот „ Изградба на спомен-обележје
на местото на загинување на Никола Карев
– Свиланово“, Бр.09-300/1.
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр. 08-301/1
02.02.2017 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски
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ОДЛУКА
за сопствено учество во проектот
„Изградба на спомен-обележје на местото
на загинување на Никола Карев –
Свиланово“
					
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на
Општина Кочани да учествува во проектот
„Изградба на спомен-обележје на местото на
загинување на Никола Карев – Свиланово“
со сопствени финансиски средства во износ
од 243.042,00 ден. од вкупната вредност на
проектот. Овој проект ќе биде аплициран од
страна на Центарот за развој на Источниот
плански регион во партнерство со Општина
Кочани, до Министерството за локална
самоуправа и Бирото за регионален развој
за добивање средства од Програмата за
рамномерен регионален развој за 2017 год.
за проекти за развој на планските региони.
Средствата потребни за реализација на
проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Кочани за 2017 година.
				
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Oпштина Кочани“.
Бр.09-300/1
02.02.2017 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“ бр5/02), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на ден 02.02.2017 година, донесе
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Врз основа на член 21 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник на РМ бр. 199/14 , 44/2015, 193/15,
31/16 и 163/16),
Градоначалникот на
Општина Кочани го издава следното
СООПШТЕНИЕ
за доставување иницијативи за изработка
на урбанистички планови од страна на
заинтересирани физички и правни лица

		
Бр. 22-273/2
01.02.2017 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Ратко Димитровски

Се известуваат граѓаните на Општина
Кочани дека се обајвува јавен повик за
доставување на иницијативи за изработка
на урбанистички планови од страна на
заинтересирани физички и правни лица.
Јавниот повик ќе трае 35 дена,
односно во перидот од 6.02.2017г. до
12.03.2017г.
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
урбанистики 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.
Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2017
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