
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,  31/2016, 163/16 , 

64/18 и 168/18) и член 40 став (1) и став (2) од Законот за урбанистичко планирање 

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.32/2020),  Советот на Општина 

Кочани, на седницата одржана на ден ............ 2020 година донесе  

            ПРОГРАМА 

 

За изменување и   дополнување  на Програмата за изработка на урбанистички планови, 

урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на 

подрачјето на Општина Кочани 

за 2020 година 

 

Член 1 

 

Во Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина 

Кочани за 2020 година, (“Сл.Гласник на Општина Кочани  бр.  13/2019г., бр.4/2020 и 

бр.12/2020 се врши следната дополна:  

 

   -  Во поглавје А./ „Урбанистички план вон населено место“  ,  по точка 2  се 

додаваат две  нови  точка 3 и 4 , кои гласат:  

 

 

3. 

 

 

УПВНМ  за изградба на фотоволтаични 

централи на дел од КП 19/1 КО Тркање  

 

 

 

 

 

Буџет на општина 

 

 

 

4. 

Изменување и дополнување на 

Урбанистички план вон населено место 

за стопански комплекс за откуп, 

примарна и финална обработка на 

земјоделски производи, 

м.в.”Керамидница” КО 

Кочани,Општина Кочани  

 
 

 

 

самофинасирање 

 

- Поглавје Д./ “Локална урбанистичко – планска документација” се брише.     

    

                                      II 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  „Службен 

гласник на Општина Кочани“. 

 

 

Бр.                                                                                  Претседател 

    …………2020 година                                   на Советот на Општина Кочани    

Кочани                                                                           Томе Солевски  

 



 

 

 

 

 

     Образложение 

 

 

 

 Во прилог е дадена измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички 

планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација 

на подрачјето на Општина Кочани  за 2020 година.  Дополнувањето се однесува за 

поглавје урбанистички план вон населено место , и тоа две точки од кој точка 3 се 

предлага  од страна на општината заради обезбедување на локации за поставување на 

фотоволтаични централи  во КО Тркање  на земјиште сопственост на РСМ, локалитет 

непосредно до донесениот урбанистички план за изградба на фотоволтаични централи, а 

поради зголемен   интерес за поставување на фотоволтаични централи. Точка 4 се 

однесува за  измена и дополна на  блок 1 од УПВНМ за откуп, примарна  и финална 

обработка на земјоделски производи м.в керамидница , по прифатена иницијатива  од 

комисијата за урбанизам. 

Иницијативата е поднесена од страна на  ДПГУ Хипотерм  ДОО Кочани,  за КП 

16715/3,16715/4  во сопственост на подносителот на иницијативата и КП 16716  во 

сопственост на РСМ,  и право на користење на градежно земјиште на Хипотерм за кое е 

поднесено барање за приватизација,  додека постојните објекти се во сопственост на 

Хипотерм . 

 Измената се однесува   на бришење  поглавје Д локална урбанистичко планска 

документација. 

 

 

 

 Изготвил, 

 Марија Салтирова Јовановска 

пом. раководител на сектор за урбанизам 


