БРОЈ 9

КOЧАНИ, 30 ЈУНИ 2021 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 30.06.2021 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 30.06.2021 година, и тоа:
1.
План за изменување и
дополнување на Годишниот план за јавни
набавки на Oпштина Кочани за 2021 година,
Бр.09-1673/1
2.
Заклучок во врска со Планот
за јавни набавки на општина Кочани за 2021
година, Бр.09-1673/2
3.
Одлука за продолжување на
работното време на угостителските објекти
на подрачјето на Општина Кочани, Бр.091678/1
4.
Одлука
за
сопствено
учество - кофинансирање на проектот
од Регионалната програма за локална
демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2)
, Бр.09-1679/1
5.
Одлука
за
изменување
на Одлуката за сопствено учество кофинансирање на проектот „ Изградба на
локален пат м.в. Крушка – м.в.Ајдар втор
дел“, Бр.09-1680/1

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

6.
Одлука за давање на трајно
користење недвижна ствар, сопственост
на Општина Кочани, без надоместок на
ООМУ„Ристо Јуруков“- Кочани, Бр.091681/1
7.
Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување во СОУ
„Љупчо Сантов“ – Кочани за 2022 година,
Бр.09-1674/1
8.
Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување во ООУ
„Малина Попиванова“ – Кочани за 2022
година, Бр.09-1675/1
9.
Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување во ООУ
„Крсте Петков Мисирков“- с. ОризариКочани за 2022 година, Бр.09-1676/1
10.
Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување во
ООМУ „Ристо Јуруков“- Кочани за 2022
година, Бр.09-1677/1
11.
Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување во ОУ
„Никола Карев“- Кочани за 2022 година,
Бр.09-1682/1
12.
Заклучок
за
давање
позитивно мислење на статутарна одлука
за изменување и дополнување на Статутот
на ООУ„Малина Попиванова “ - Кочани,
Бр.09-1683/1
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Службен гласник на Општина Кочани бр. 9/2021
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Бр. 08-1684/1
30.06.2021 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Николчо Илијев

Службен гласник на Општина Кочани бр. 9/2021

Стр.2

Стр.3 										

30 Јуни 2021

Врз основа на членот 75, став 4 од Законот за јавни набавки („Службен весник на
Република Македонија“ бр.24/2019), а во врска со Правилникот за формата, содржината,
како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник
на Република Македонија бр.64/2019), Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 30.06.2021 година, донесе
ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ВО 2021 ГОДИНА
I
Во Годишниот план за јавни набавки за 2021 година, (Службен гласник на
Општина Кочани бр. 16/2020), се вршат следниве измени и дополнувања:

Во делот III „Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи“,
ставките 3.2, 3.10, 3.34 и 3.44 се менуваат и гласат:

1
Бр.

2
Предмет на договор
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

III

Договори и
рамковни спогодби
за јавни набавки на
работи

3.2

Пробивање
и
тампонирање
и
поставување рабници
на улици во општина
Кочани
Изградба на заштитни
огради
Уредување на парк кај
Колерски гробишта

3.10
3.34
3.44

Изградба на кружен
тек
помеѓу
ул.
Димитар Влахов и ул.
Павлина Велјанова

3
Шифра
според
ОПЈН

4
Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

5
Проценета
вредност на
договорот/
рамковната
спогодба без
ДДВ
(денари)

август

4.237.288,00

јули

650.000,00

јули

533.500,00

јули

6.000.000,00

6
Вид на
постапката

Поедноставена
отворена
постапка
Набавка од
мала вредност
Набавка од
мала вредност
Поедноставена
отворена
постапка
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Стр.4

Во делот III „Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи“, по
ставка 3.45 се додават 4 нови ставки: 3.46, 3.47 и 3.48 кои гласат:
1
Бр.

2
Предмет на договор
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

III

Договори и
рамковни спогодби
за јавни набавки на
работи

3.46

3.47
3.48

3
Шифра
според
ОПЈН

Реконструкција
на
улицата
„Роза
Петрова“
од
крстосување со улица:
„Ристо Симеонов“ до
спој со улица „Страшо
Ербапче“ (дел 2).
Изградба на локален
пат м.в. Крушка –
м.в.Ајдар втор дел
Препумпна станица за
дел
од
системот
Висока
зона
на
притисок на град
Кочани

II

4
Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

5
Проценета
вредност на
договорот/
рамковната
спогодба без
ДДВ
(денари)

6
Вид на
постапката

7
Забелешки

Поедноставена
отворена
постапка
јули

7.751.800,00

јули

7.036.700,00

јули

3.170.533,00

Поедноставена
отворена
постапка
Поедноставена
отворена
постапка

Врз основа на членот 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
Планот
влегува
во
сила
со
денот
на
(„Службен
на Република
Македонија“
Планот влегува во сила со денот
донесувањето,
а весник
ќе се објави
во „Службен
донесувањето,
а ќе се Кочани“
објави во
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на
гласник на Општина
. „Службен
гласник на Општина Кочани“ .
седницата одржана на 30.06.2021 година,
донесе
бр.09-1673/1
30.06.2021 година
Бр.09-1673/1
Кочани

30.06.2021 година
Кочани

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

II

Претседател
на Советот на Општина Кочани
Томе Солевски

ЗАКЛУЧОК
во врска со Планот за јавни набавки на
општина Кочани за 2021 година
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Стр.5 										
I
Општина Кочани да планира набавка
на мерни станици за мерење на квалитетот
на воздухот на најмалку три мерни места во
Градот Кочани.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1673/2
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 23, став 3 од
Законот за угостителска дејност („Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011,
141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014,
199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016,
53/2016, 71/2016 и 31/2020), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
30.06.2021 година, донесе
О Д Л У К А
за продолжување на работното време на
угостителските објекти на подрачјето на
Општина Кочани
Член 1
По повод празникот на Општина
Кочани, Денот Петровден, (12 јули),
работното време на угостителските објекти
на подрачјето на општина Кочани се
продолжува за два часа на 12 јули 2021 година

30 Јуни 2021

(понеделник), а по повод одржувањето на
Фестивалот Фридом Мјузик на локацијата
Споменик на слободата, во деновите: 6
и 7 август 2021 година, се продолжува
работното време на угостителските објекти
на подрачјето на Општина Кочани за два
часа.
Член 2
Се задолжува организаторот на
Фестивалот да обезбеди ред и безбедност
согласно протоколите на Владата на
Република Северна Македонија.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1678/1
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр5/2002), Советот на Општина Кочани на
седницата одржана на 30.06.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за сопствено учество - кофинансирање на
проектот од Регионалната програма за
локална демократија во Западен Балкан 2
(ReLOaD2)
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Стр.6

Член 1

Член 1

Општина Кочани ќе го кофинансира
проектот аплициран до Регионалната
програма за локална демократија во Западен
Балкан 2 (ReLOaD2).				

Со оваа одлука се врши измена
на Одлуката за сопствено учество кофинансирање на проектот „Изградба на
локален пат м.в. Крушка – м.в. Ајдар втор
дел“ бр. 09-1223/1 од 29.04.2021 година, и тоа
во членот 2 зборовите:
„Кофинансирањето на проектот од
општина Кочани е во максимален износ
од 2.000.000 денари со вклучен ДДВ“ се
изменуваат и гласат: „Кофинансирањето
на проектот од Општина Кочани е во
максимален износ од 5.303.306 денари со
вклучен ДДВ“.

Член 2
Согласно апликацијата и Писмото
за намери поднесени од општина Кочани
до Регионалната програма за локална
демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), општина Кочани се обврзува да го
кофинансира проектот во износ од 20 % од
вкупниот износ на распределени средства
на општина Кочани.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Кочани“.
Бр.09-1679/1
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр5/2002), Советот на Општина Кочани на
седницата одржана на 30.06..2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за сопствено
учество – кофинансирање на проектот
„Изградба на локален пат мв.Крушка –
мв.Ајдар втор дел“

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1680/1
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 36, став
1, точка 10 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002) и членот 3, став
2 од Законoт за користење и располагање
со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.78/2015, 106/201, 153/2015,
190/2016, 21/2018, 101/2019 и 275/2019 ),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 30.06.2021 година, донесе

Службен гласник на Општина Кочани бр. 9/2021

Стр.7 										
О Д Л У К А
за давање на трајно користење недвижна
ствар, сопственост на Општина Кочани,
без надоместок на ООМУ„Ристо Јуруков“Кочани
Член 1
Со оваа одлука на ООМУ „Ристо
Јуруков“ – Кочани се дава на трајно
користење недвижна ствар, сопственост
на општина Кочани без надоместок, која се
наоѓа на ул. „Љупчо Сантов“ на КП бр.11592,
запишана во ИЛ бр.13185 КО Кочани и
тоа: зграда 3, намена на зграда: В3-6 дом
на култура, влез 3, кат 01, со внатрешна
површина од 405 м2.

30 Јуни 2021

Кочани за 2022 година
I
Се дава согласност на Годишниот
план за вработување во СОУ „Љупчо
Сантов“ – Кочани за 2022 година, бр.04260/1 од 17.06.2021 година.
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Член 2

Бр.09-1674/1
30.06.2021 година
Кочани

Оваа одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Бр.09-1681/1
30.06.2021 година
Кочани

Врз основа на членот 20-б, став 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016;
35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
30.06. 2021 година, донесе

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 20-б, став 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016;
35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
30.06. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во СОУ „Љупчо Сантов“ –

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот
план за вработување во ООУ „Малина
Попиванова“ – Кочани за 2022 година
I
Се дава согласност на Годишниот
план за вработување во ООУ „Малина
Попиванова“ – Кочани за 2022 година, бр.01254/1 од 16.06.2021 година.
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II

Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1675/1
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 20-б, став 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016;
35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
30.06. 2021 година, донесе

Стр.8

Бр.09-1676/1
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 20-б, став 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016;
35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
30.06. 2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот план за
вработување во ООМУ „Ристо Јуруков“Кочани за 2022 година
I

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ООУ „Крсте Петков
Мисирков“- с. Оризари- Кочани за 2022
година

Се дава согласност на Годишниот
план за вработување во ООМУ „Ристо
Јуруков“-Кочани за 2022 година, бр.03193/1 од 21.06.2021 година.

I

II

Се дава согласност на Годишниот
план за вработување во ООУ „Крсте Петков
Мисирков“- с. Оризари-Кочани за 2022
година, бр.01- 177 од 14.06.2021 година.

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

II

Бр.09-1677/1
30.06.2021 година
Кочани

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

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
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Стр.9 										
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Врз основа на членот 20-б, став 2 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016;
35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
30.06. 2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за давање позитивно мислење на
статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ООУ„Малина
Попиванова“ - Кочани.

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ОУ „Никола Карев“Кочани за 2022 година

Се дава позитивно мислење на
Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ООУ„Малина
Попиванова“- Кочани, бр.02-254/3 од
17.06.2021 година, донесена од Училишниот
одбор на OОУ „Малина Попиванова“ –
Кочани.

I
Се дава согласност на Годишниот
план за вработување во ОУ „Никола Карев“Кочани за 2022 година, бр.01- 301/1 од
28.06.2021 година.
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1682/1
30.06.2021 година
Кочани

I

II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-1683/1
30.06.2021 година
Кочани
Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Врз основа на членот 26, став 4 од Законот
за основно образование („Сл. весник
на Република Северна Македонија“ бр.
161/2019 И 229/2020 ), Советот на Општина
Кочани на седницата одржана на 30.06.2021
година, донесе

Службен гласник на Општина Кочани бр. 9/2021

30 Јуни 2021			
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