
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

(“Службен весник на Република Северна Македонија “бр.101/2019) Градоначалникот на 

Општина Кочани донесе: 

Листа 

на информации од јавен карактер на Општина Кочани 

 

Информации со кои располага Општина Кочани, а кои се утврдуваат како нформации од 

јавен каратер кои ќе бидат дастапни до барателите на информации се следниве: 

1. Информации за работата на Советот на општина Кочани:  

• Програми, стратегии, одлуки, решенија; 

• Заклучоци, иницијативи и препораки; 

• Информации/извештаи од работата на комисиите и другите работни тела 

формирани од Советот на општина Кочани (заклучоци, предлози, мислења). 

2. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Кочани: 

- акти, заклучоци, решенија, дозволи, програми, планови, ставови, мислења. 

3. Информации од работата на општинската администрација на Општина Кочани: 

3.1. Информации од работата на секторот за правни, јавни дејности и општи работи: 

- Заклучоци, одлуки, решенија, планови, програми од областа на културата, спорт, 

образование, младите, социјалната, детска и здравствена заштита, комуникации, план за 

еднакви можности на жените и мажите, стратегии, информации за урбаните и месните 

заедници. 

3.2. Информации од Секторот за финансиски прашања: 

- Нацрт-Буџет на општина Кочани, 

- Буџет на општина Кочани, 

- Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на општина Кочани; 

- Годишен извештај на општина Кочани, 

- Годишна сметка на општина Кочани, 

- Буџетски календар,  

- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данокот на имот, данокот на 

наследство и подарок, данокот на промет на недвижности и комуналните такси, 

- Информации за резултати од извршени ревизии, 

- Информации за јавните набавки. 

 

 

 



3.3. Информации од Секторот за планирање и развој: 

- Стратешки документи, програми од областа на локалниот економски развој, програма за 

ИКТ технологија, извештај за реализација на програмата од областа на локалниот економски 

развој, извештај за реализација на програмата за ИКТ технологија информации за проекти. 

3.4 Информации од Секторот за уредување и разполагање со градежно земјиште: 

- Стратешки документи,  

- информации и програми од областа на уредувањето и располагањето со градежното 

земјиште и извештаи за реализација нa овие програми, 

-  Програма за одржување на локални патишта и улици и Извештај ре реализација на на 

програмата,  

Програми за изградба на системи за водоснабдување, изградба на фекална и атмосферска 

канализација, одржување на сливни решетки, за одржување на улици и патишта во зимски 

услови  и извештаи за реализација на овие програми, 

- План на програми за развој. 

3.5. Информации од Сектор за урбанизам, заштита на животната средина и 

комуналните работи: 

- Генерален урбанистички план на град Кочани, 

- Детални урбанистички планови за одделни делови на град Кочани; 

- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени места и воннаселени 

места на подрачјето на Општина Кочани, 

- Програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко планска документација и 

урбанистичко проектна документациај на подрачјето на општина Кочани,  

- Програма за јавното осветлување во општина Кочани, 

- Програма за активностите во областа на животната средина во општина Кочани, 

- Извештај за реализација на Програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко 

планска документација и урбанистичко проектна документациај на подрачјето на општина 

Кочани, 

- Извештај за реализација на Програма за јавното осветлување во општина Кочани, 

- Извештај за реализација на Програма за активностите во областа на животната средина во 

општина Кочани, 

- Извештај за работењето на комуналните редари , 

- Програми за управување со отпад, за јавна чистота, за одржување на градско зеленило и 

фонтана „Зрно“, за третман со кучиња скитници, за урбана опрема, извештаи за реализација 

на овие програми, 

- Програма за поставување на рекламни паноа , 

- Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на заштитата на животната 

средина, 



3.6. Други информации : 

- Информации/програми, извештаи од работата на инспекциските служби/инспекторите од 

областа на градежништвото, патниот сообраќај, комуналиите, заштитата на животната 

средина, 

- Програма за сообраќај на општина Кочани 

- Информации/ Програма и Извештај за работата на Територијалната противпожарна 

единица во Кочани , 

- Одлуки, правилници, решенија, планови, програми од областа на работењето на 

одделението за човечки ресурси. 

- Информации кои произлегуваат од надлежноста и работењето на општинските ревизори. 

3.7. Обрасци: Обрасците: 

- Образец на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер и 

- Образец на жалба, 

се објавени на интернет страницата на Општина Кочани Општина Кочани - (kocani.gov.mk), 

линк:  Информации од јавен карактер - Општина Кочани (kocani.gov.mk) и се достапни во 

хартиена форма во Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани. 

3.8. Прописи: Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен 

весник на Република Северна Македонија “бр.101/2019). 

3.9. Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите 

од јавен карактер: http://www.komspi.mk/  

3.10 Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во општина 

Кочани: 

Јалчн Неџипов  njalcn@yahoo.com, info@kocani.gov.mk      033/274-001     072/306-065 

3.11. Начин на добивање на информации: Граѓаните на Општина Кочани можат да добијат 

информација од јавен карактер со пополнување на  Барање за пристап до информации од 

јавен карактер. Барањето за пристап до информации може да се поднесе писмено преку 

Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани или по електронски пат на следните 

мејлови njalcn@yahoo.com, info@kocani.gov.mk. 

3.12. Достапност на листата на информации од јавен карактер до граѓаните: Оваа листа 

на информации со кои располага се објавува на  интернет страницата на Општина Кочани 

Општина Кочани - (kocani.gov.mk), линк:  Информации од јавен карактер - Општина Кочани 

(kocani.gov.mk) и на огласна табла на Општина Кочани. 

                                                                                                                   Општина Кочани 

                                                                                                                      Градоначалник 

                                                                                                                     Николчо Илијев 
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