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 Врз основа на членот 50, став 1, точка 16 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на  Република Македонија“ бр. 5/2002), членот 7 

став 1 од Статут на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ 

бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10, 10/14,  5/15 и 12/2020)  Советот на Општина 

Кочани, на седницата одржана на 25.02.2020 година, распишува  

 

     К О Н К У Р С 

            за изработка на идејни решенија за изменување на грбот и знамето на 

Општина Кочани 

 

I. 

 Се распишува конкурс за изработка на идејни решенија за изменување на 

грбот и знамето на Општина Кочани. 

    

II. 

Грбот и знамето на Општина Кочани да се разликуваат од грбот и 

знамето на Република Северна Македонија и од грбот и знамето на други 

градови и држави. 

III. 

При изработката на грбот и знамето да се имаат предвид 

карактеристиките на општина Кочани : 

– историските традиции; 

– културното наследство; 

– природата; 

– географските карактеристики; 

– стопанските карактеристики. 

 

IV. 

Елементи на идејните решенија за грб и знаме на Општината: 

                           – Идејните решенија за грб и знаме да бидат во боја и тоа да 

бидат застапени максимум 4 (четири) бои (црната и белата не влегуваат во 

вкупниот број бои); 

  – Грбот на Општината може да биде еден од елементите на 

идејното решение за знаме на Општината. 

 

V. 

Идејните решенија за грбот и знамето да бидат : 

– изработени на хамер хартија на А4 формат,  

– однос на страните 2:1 и 3:2, 

– да бидат текстуално образложени, 

– да може да се аплицираат на плакета, меморандум, значка и друго. 

 

VI. 

Бројот на идејните решенија од еден автор не е ограничен.  

Изработените трудови треба да бидат доставени под шифра. 
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VII. 

Изработените трудови се доставуваат до Советот на Општина Кочани, 

Комисија за утврдување предлози за грб и знаме на Општина Кочани, на адреса 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1, Кочани,  со назнака „За Конкурс за грб и знаме на 

Општина Кочани“. 

Подносителот на изработениот труд доставува лични податоци: име и 

презиме, адреса на живење, контакт телефон и е-адреса (доколку има) и изјава 

за согласност за користење на личните податоци. 

 

VIII. 

Авторските права на учесниците чие решение е прифатено за општински 

симболи ѝ припаѓаат на Општина Кочани. 

 

IX. 

 Идејните решенија кои нема да бидат прифатени, не се враќаат. 

 

X. 

За идејните решенија за грб и знаме  кои ќе бидат утврдени за општински 

симболи од страна на Советот на Општина Кочани, се  утврдува награда. 

 

XI. 

Наградата за идејните решенија за грбот и знамето на Општина Кочани, 

изнесува поединечно за секој симбол по 10.000,00 денари. 

 

XII. 

Конкурсот за изработка на идејни решенија за грб и знаме на Општината 

се објавува во два дневни весника на македонски јазик на територијата на 

Република Северна Македонија, на веб-страницата на Општина Кочани и на 

огласната табла на Општина Кочани. 

 

XIII. 

Конкурсот е јавен и трае 30 (триесет) дена од денот на објавувањето. 

   

XIV. 

 Право на учество на конкурсот имаат сите правни и физички лица на 

Република Северна Македонија. 

   

   XV. 

Грбот и знамето на Општина Кочани, можат да се употребуваат по 

нивниот упис во Регистарот на грбови и знамиња на општините во Република 

Северна Македонија, кој се води од страна на Министерството надлежно за 

вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа. 

 

                                                              XVI. 

Конкурсот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Кочани“. 

 

 Бр.09-594/1                                                                  Претседател 

 25.02.2021 година                                       на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                                     Томе Солевски 


