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 Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 

самоуправа („Службен  весник на РМ” бр.5/02), а во врска со членот 133, став 1 и 

став 2 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Сл. гласник на Општина 

Кочани” бр.5/06, 2/012 и 4/2015) Советот на Општина Кочани на седницата 

одржана на __.12.2020 година, донесе 

 

     П Р О Г Р А М А 

  за работа на Советот на Општина Кочани за 2021 година 

      

      I 

1. Информација за чистењето на одводните канали и речните корита на 

подрачјето на општина Кочани во 2020 година 

  Изготвувач: АД Водостопанство на РМ Подружница „Брегалница“-

Кочани 

  Рок на разгледување: јануари 2021 година 

 

2. Предлог-план за чистење на каналите и речните корита  на подрачјето на 

општина Кочани за 2021 година 

  Изготвувач: АД Водостопанство на РМ Подружница „Брегалница“-

Кочани 

  Рок на разгледување: јануари 2021 година   

 

 

3. Попис на Општина Кочани – 2020 година. 

            Изготвувач: Пописна комисија 

                       Рок на разгледување: јануари- 2021 година 

 

4. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување  на 

општинските патишта и улици во општина Кочани за 2020 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: јануари  2021 година 

 

5. Предлог-план за запишување на ученици во прва година во општинските 

средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2021-

2022 година 

  Изготвувач: СОУ „Љупчо Сантов“ и СОУ „Гошо Викентиев“, во 

соработка со Одделението за јавни дејности 

  Рок на разгледување: јануари-февруари 2021 година 

 

6. Информација за активностите  на  организациите на лица со хендикеп во 

општина Кочани за 2020 година со Програми за работа за 2021 година на 

сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани. 

  Изготвувач: Здружение на телесно инвалидизирани лица, 

Здружение на слепи лица, Здружение на глуви и наглуви лица  во соработка со  

Одделението за јавни дејности 

  Рок на разгледување: јануари-февруари 2021 година 

 

7. Информација за пошумувањето и заштита од ерозија на подрачјето на 

општина Кочани. 

Изготвувач: ЈП Македонски шуми - Подружница Кочани 

1. Рок на разгледување: јануари-февруари 2021 година 
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8. Информација за санитарно-хигиенската и техничка состојба на 

предучилишните и училишни установи  и ЈОУ Детска градинка „Павлина 

Велјанова“ во 2020 година. 

  Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани, во соработка со 

Одделението за јавни дејности 

  Рок на разгледување: февруари 2021 година 

 

9. Информација во врска со планот за наводнување во земјоделието на 

подрачјето на општина Кочани за 2021 година 

  Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост-

Подружница „Брегалница“- Кочани. 

  Рок на разгледување: февруари 2021 година 

   

10. Извештај за успехот и работењето на општинските основни и средни 

училишта за првото полугодие од учебната 2020 - 2021 година 

  Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со 

општинските основни и средни училишта  

  Рок на разгледување: февруари 2021 година. 

 

11. Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на општина 

Кочани (наркоманија, алкохолизам) 

  Изготвувач: ОВР- Кочани -Полициска станица од општа 

надлежност - Кочани 

  Рок на разгледување: февруари 2021 година 

 

12. Извештај за реализација на Програмата за работа на општинските 

спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз, Сојуз на училишни 

спортови и Сојуз на спортови на општина Кочани во 2020 година 

  Изготвувач: Општинските спортски сојузи во соработка со 

Одделението за јавни дејности 

  Рок на разгледување: февруари-март 2021 година 

 

14. Информација за субвенциите во земјоделието на подрачјето на општина 

Кочани за 2020 година и Програма за субвенции за 2021 година. 

  Изготвувач: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој 

  Рок на разгледување: февруари - март 2021 година   

  

15. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2019 

година и Програма за работа за 2020 година. 

  Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани 

  Рок на разгледување: февруари 2020 година 

 

16. Годишна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2020 година. 

  Изготвувач:  Сектор за финансиски прашања   

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

17. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина 

Кочани во областа на локалниот економски развој во 2020 година. 

  Изготвувач: Сектор за планирање и развој 

  Рок на разгледување: март 2021 година 
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18. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на општина Кочани за 2020 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: март 2021година 

 

19. Извештај за реализација Програмата за работа во областа на располагање 

со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на 

подрачјето на општина Кочани за 2020 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: март  2021 година 

 

20. Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и 

атмосферска канализација во општина Кочани во 2020 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животната средина. 

Рок на разгледување:март 2021 година. 

 

21. Извештај за реализација на Програмата за изградба на системи за 

водоснабдување на подрачјето на општина Кочани во 2020 година. 

Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

22. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички 

планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна 

документација на подрачјето на Општина Кочани за 2020 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

23. Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување во општина 

Кочани за 2020 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

24. Извештај за реализација на Програмата за комуникација на Општина 

Кочани за 2020 година. 

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 

  Рок на разгледување: март- 2021 година 
 

25. Извештај за реализација на Програмата за одржување и користење на 

паркови и зеленило, набавка,поставување и одржување на урбана опрема, 

одржување на детски игралишта и одржување на фонтаната „Зрно“ во 

2020 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 

 Рок на разгледување: март 2021 година 

 

26. Извештај за реализација на  Програмата за управување со отпад на 

подрачјето на општина Кочани за 2020 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2021 година 
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27. Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота во општина 

Кочани за 2020 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

28. Извештај за реализација на Програмата за одржување на сливни решетки 

за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2020 

година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

29. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската 

администрација на Општина Кочани за 2020 година. 

             Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина - 

Одделение за комунални дејности 

                       Рок на разгледување: март  2021 година 

 

30. Извештај за реализација на Програмата за контрола на популацијата на 

бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2020 година 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-

Одделение за комунални дејности 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

31. Извештај  за реализација на Програмата за култура на Општина Кочани за 

2020 година 

  Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: март - 2021 година 

 

32. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина 

Кочани од областа на социјална, детска и здравствена заштита за 2020 

година. 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: март - 2021 година 

 

33. Извештај за реализација на Програмата за спорт на Општина Кочани во 

2020 година. 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности. 

Рок на разгледување: март 2021 година 

 

34. Извештај за реализација на Програмата за поддршка на образованието во 

Општина Кочани во 2020 година 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности. 

Рок на разгледување: март 2021 година 

 

 

35. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки 

за заштита на населението од заразни болести во 2020 година 

  Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани во соработка со 

Одделението за јавни дејности 

  Рок на разгледување: март 2021 година 
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36. Извештај за реализација на Програмата за одржување на локални 
патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 
2019/2020 година 

  Изготвувач: Сектор за уредување со градежно земјиште 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

37. Извештај за реализација на Програмата за работа на Територијалната 

противпожарна единица на Општина Кочани во 2020 година. 

  Изготвувач: ТППЕ- Кочани 

  Рок на разгледување: март- 2021 година 

 

38. Извештај за реализација на Програмата за информатичка и комуникациска 

технологија на општина Кочани за 2020 година 

  Изготвувач:Сектор за планирање и развој 

  Рок на разгледување: март- 2021 година 

 

39. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина 

Кочани во областа на  заштитата на животната средина во 2020 година 

                 Изготвувач: Овластен инспектор за заштита на животната средина 

  Рок на разгледување: март- 2021 година 

 

40. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани во 2020 година 

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

41. Завршна сметка на КЈП „Водовод“ - Кочани за 2020 година 

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

42. Разгледување на завршни сметки на општинските основни и средни 

училишта за 2020 година, ЈОУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани и ЈОУ 

Библиотека „Искра“-Кочани, за 2020 година 

  Изготвувач: општински основни и средни училишта 

  Рок на разгледување: март /април 2021 година 

  

43. Информација за начинот на користење на државното земјоделско земјиште 

на подрачјето на општина Кочани. 

  Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство - Подрачна единица Кочани 

  Рок на разгледување: март 2021 година 

 

44. Извештај за работењето на овластените  инспектори на Општина Кочани 

во 2020 година 

  Изготвувач: овластени инспектори на Општина Кочани 

Рок на разгледување: март 2021 година 

 

45. Извештај за реализација на Локалниот акциски план за еднакви можности 

на жените и мажите  за 2020 година. 

 

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 

Рок на разгледување: март 2021 година 
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46. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период I 

квартал 2021 година 

  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

 

47. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани за период од 01.01.до 

31.03.2021 година, со финансиски показатели. 

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 

  Рок на разгледување:  април 2021 година 

 

48. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2020 година. 

                      Изготвувач: Источен плански регион 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

  

49. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 

Источниот плански регион за 2020 година. 

                       Изготвувач: Источен плански регион 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

 

50. Информација за работата на НУ Центар за култура „Бели мугри”- 

Кочани за 2020 година и Програма за работа во 2021 година 

  Изготвувач: НУ Центар за култура „Бели мугри”- Кочани 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

 

51. Проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2021 

година, од системот за водоснабдување. 

  Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

 

52. Информација за состојбата со дивите депонии во градот и населените 

места со предлог мерки за нивно разрешување. 

  Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

 

53. Информација во врска со одржувањето на ДАФ во Кочани - 2021 година. 

  Изготвувач: Совет на ДАФ 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

     

54. Информација за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на 

подрачјето на општина Кочани. 

  Изготвувач: Јавно претпријатие за стопанисување со државните 

шуми Национални шуми П.О.Подружница Шумско стопанство Осогово- 

Кочани 

  Рок на разгледување: април 2021 година 

 

55. Информација за узурпираното државно земјиште (речни корита, канали и 

патишта) на подрачјето на општина Кочани 

  Изготвувач: Државен правобранител за подрачјето на општина 

Кочани 

  Рок на разгледување: април-мај 2021 година  

 

56. Годишен план за вработување во Општина Кочани за 2022 година. 
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  Изготвувач: Одделение за човечки ресурси 

  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 

Рок на разгледување: мај 2021 година 

 

57. Информација за работењето на општинската организација на Црвен крст - 

Кочани за 2020 година и Програма за работа за 2021 година 

  Изготвувач: Општинска организација на Црвен  Крст Кочани 

  Рок  на разгледување: мај 2021 година 

 

58. Информација за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на 

општина Кочани во 2021 година 

  Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и 

Водостопанство - Подрачна единица Кочани 

  Рок на разгледување: мај 2021 година 

 

59. Информација за работата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални 

работи - Кочани во 2020 година и Програма за работа во 2021 година 

  Изготвувач: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани  

  Рок на разгледување: мај 2021 година 

 

60. Информација за заштита на почвата (експлоатација на глина  песок и 

геотермална вода) на подрачјето на општина Кочани 

  Изготвувач: Министерство за економија 

  Рок на разгледување: мај-јуни 2021 година 

 

61. Информација за состојбата со боровиот четник на подрачјето на општина 

Кочани.  

  Изготвувач: Јавно претпријатие за стопанисување со државните 

шуми Национални шуми П.О.Подружница Шумско стопанство Осогово- 

Кочани 

  Рок на разгледување: мај-јуни 2021 година 

 

62. Информација за состојбата на општинската патна мрежа на подрачјето на 

општина Кочани 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: јуни 2021 година 

 

63. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на 

располагање со градежно земјиште во сопственост на Република 

Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2021 година во периодот 

од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

  Изготвувач: Одделение за спроведување на постапка за 

располагање со градежно земјиште 

  Рок на разгледување: јули 2021 година 

 

64. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската 

администрација во Општина Кочани  за периодот од јануари до јуни 2021 

година 

  Изготвувач: Одделение за комунални работи 

  Рок на разгледување: јули 2021 година 

 

65. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период II 

квартал 2021 година 
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  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 

  Рок на разгледување: јули  2021 година 

 

66. Извештај за работењето на општинските основи и средни училишта за 

учебната 2020 -2021 година 

  Изготвувач: Училишните одбори на општинските основни и средни 

училишта во соработка со Одделението за јавни дејности 

  Рок на разгледување: август  2021 година 

 

67. Годишна програма за работа на општинските основни и средни училишта 

за учебната 2021 - 2022 година 

  Изготвувач: Училишните одбори на општинските основни и средни 

училишта во соработка со Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: септември 2021 година 

 

68. Извештај за работењето на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани за 2020-

2021 година. 

Изготвувач: ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани 

Рок на разгледување: октомври 2021 година 

 

69. Предлог- програма за работа на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани за 

2021-2022 година. 

Изготвувач: ЈОУДГ„Павлина Велјанова“- Кочани 

Рок на разгледување: октомври 2021 година 

 

70. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период III 

квартал 2021 година 

  Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани 

  Рок на разгледување: октомври 2021 година 

 

71. Буџетски календар за 2022 година. 

 Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

 Рок на разгледување: октомври 2021 година 

 

72. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани за периодот од 01.01. 

до 30.09.2021 година, со финансиски показатели.  

  Изготвувач КЈП „Водовод“ - Кочани 

  Рок на разгледување: октомври 2021 година 

 

73. Информација за извршување на жетвата и откуп на ориз во општина 

Кочани и осврт за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на 

општина Кочани 

  Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство Подрачна единица- Кочани 

  Рок на разгледување: ноември 2021 година 

74. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

општина Кочани за 2022 година. 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: ноември 2021 година 

 

75. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно 

земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 

општина Кочани за 2022 година 
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  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: ноември 2021 година 

 

76. Предлог-програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во 

општина Кочани во 2022 година. 

     Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно 

земјиште. 

Рок на разгледување: ноември 2021 година 

 

77. Предлог-програма за изградба на системи за водоснабдување на 

подрачјето на општина Кочани во 2022 година  

Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште.  

  Рок на разгледување: ноември 2021 година 

 

78. Предлог-програма за одржување на сливни решетки за атмосферска 

канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2022  годинa  

 Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно 

земјиште. 

  Рок на разгледување: ноември 2021 година 

 

79. Предлог-програма за јавно осветлување во општина Кочани за 2022 

година 

  Изготвувач: Сектор за урбанизам, и заштита на животна средина 

  Рок на разгледување: ноември- 2021 година 

 

80. Предлог-програма за изградба и одржување на  општинските патишта и 

улици во општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште 

  Рок на разгледување: ноември 2021 година 

 

81. Предлог-план на програми за развој на општина Кочани за период од 

2022-2024 година 

  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: ноември- 2021 година 

 
82. Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за  2022 година 

  Изготвувач: Одделение за комунални работи 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

83. Предлог- програма за уредување и одржување на градското зеленило на 

територијата на Општина Кочани во 2022 година, набавка ,поставување и 

одржување на урбана пограма, одржување на детски игралишта и 

одржување на фонтана ,,Зрно,, за 2022 година. 

  Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

  

84. Предлог-програма за култура на Општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: Одделение за јавни дејности  

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

85. Предлог-програма за спорт на Општина Кочани за 2022 година 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: декември- 2021 година 
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86. Предлог-програма за млади на Општина Кочани за 2022 година 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: декември- 2021 година 

 

87. Предлог- програма  за подршка на образованието во општина Кочани  за 

2022 година. 

Изготвувач: Одделение за јавни дејности 

  Рок на разгледување: декември- 2021 година 

 

88. Предлог-програма за спроведување општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести  на подрачјето на општина Кочани за 2022 

година 

  Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со ЈЗУ 

Центар за јавно здравје - Кочани  

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

89. Предлог-програма за остварување на социјална, детска и здравствена 

заштита на Општината Кочани за 2022 година 

Изготвувач: Одделението за јавни дејности 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

90. Предлог-програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-

планска документација, и урбанистичко-проектна документација 

 на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година. 

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина 

  Рок на разгледување: декември 2021 година. 

 

91. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на општина 

Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: Одделение за комунални работи 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

92. Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на Општина Кочани во 2022 година. 

Изготвувач: Одделение за комунални работи 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

93. Предлог-програма за комуникација на општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

94. Предлог- програма за информатичка и комуникациска технологија на 

општина Кочани за 2022 година. 

Изготвувач: Сектор за планирање и развој 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

95. Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите  за 2022 

година. 

                      Изготвувач: Одделение за правни и општи работи 

Рок на разгледување: декември 2021 година 
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96. Предлог-програма за  работа на Територијалната противпожарна единица- 

Кочани во 2022 година. 

                      Изготвувач: Територијална противпожарна единица - Кочани 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

97. Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на  

заштитата на животната средина во 2022 година.  

Изготвувач: Овластен инспектор за заштита на животната средина 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

98. Предлог- програма за работа на Општински совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата во општина  Кочани  за 2022 година 

     Изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата во општина  Кочани   

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

99. Предлог- програма за сообраќај на општина Кочани за 2022 година 

Изготвувач: Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта во 

Општина Кочани. 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

100. Предлог- програма за активностите на општина Кочани во областа 

на локалниот економски развој во 2022 година.  

          Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

Рок на разгледување: декември 2021 година 

 
101. Предлог- програма за одржување на локални патишта и улици на 

подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2021/2022 година. 
Изготвувач: Одделение за комунални работи 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

  

 

102. Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни 

училишта  за 2022 година 

  Изготвувачи: општинските основни и средни училишта 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

103. Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“-Кочани 

за 2022 година 

  Изготвувач: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

104. Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани за 

2022 година 

  Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

  

105. Расправа по Нацрт-буџетот на Општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

106. Предлог-програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2022 

година 
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  Изготвувач: Комисија за изработка на Програмата за работа 

  на Советот на Општина Кочани / Одделение за правни и општи 

работи 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

107. Предлог-буџет на Општина Кочани за 2022 година 

  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

108. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 

2022 година 

  Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

109. Предлог- одлука за висината на девизен и денарски благајнички 

максимум за 2022 година. 

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

110. Предлог- одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2022 година. 
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 

  Рок на разгледување: декември 2021 година 

 

 

       II 
 
 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Кочани“. 
 

 

Бр.09- ----/1                                                         Претседател 

--.12.2020 година                                на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                           Томе Солевски 

 
 

 

 

По овластување на Координаторите на советнички групи:  

Изготвил: Венцо Бојков 

 

 


