
      БРОЈ  13       КOЧАНИ,  30  СЕПТЕМВРИ  2021 ГОДИНА       ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 13/2021

 Врз основа на членот 50, став 1, 
точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина 
Кочани донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на: Актите донесени на 

седницата на Советот на Општина Кочани 
одржана на 30.09.2021 година, Одлука за 
доделување Награда на Општина Кочани 

за животно дело, Одлука за доделување на 
Награда на Општината Кочани за значајни 

остварувања за развојот на општина 
Кочани  и објави за јавна достава на 

писмена

I.

 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани 
одржана на 30.09.2021 година, и тоа:
 1. Одлука за давање согласност за 
примање на донација од А1 Македонија 
ДООЕЛ – Скопје, Бр.09-2297/1;
 2. Одлука за давање согласност 
на договор за примање на донација од 
Амбасадата на Народна Република  Кина, 
Бр.09-2298/1;
 3. Решение за изменување на Решение 
за формирање стручна комисија за процена 
на штети предизвикани од елементарна 
непогода (пожари) на подрачјето на општина 
Кочани, Бр.09-2299/1;
 4. Заклучок за за усвојување на 
извештаите за работењето на општинските 
средни  училишта (СОУ „Гошо Викентиев“ 
– Кочани и СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани) 

за учебната 2020/2021 година, Бр.09-2291/1;
 5. Заклучок за усвојување на 
годишните програми за работа на 
општинските средни  училишта (СОУ 
„Гошо Викентиев“ – Кочани и СОУ „Љупчо 
Сантов“ – Кочани) за учебната 2021/2022 
година, Бр.09-2292/1;
 6. Заклучок за давање согласност 
за формирање паралелки со помал број 
ученици во општинските средни училишта 
(СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани и СОУ 
„Гошо Викентиев“ – Кочани), Бр.09-2293/1;
 7. Заклучок за давање согласност 
за згрижување поголем број на деца во 
воспитни групи од 2 до 6-годишна возраст 
во ЈОУДГ„Павлина Велјанова“ – Кочани, 
Бр.09-2294/1;
 8. Заклучок за усвојување на 
годишниот извештај за работа на ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ – Кочани во воспитната 
2020/2021 година, Бр.09-2295/1;
 9. Заклучок за усвојување на годишна 
програма за работа на ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ – Кочани за воспитната 2021/2022 
година, Бр.09-2296/1 и
 10. Заклучок за усвојување на 
информацијата во врска со состојбата од 
ковид- кризата, Бр.09-2300/1.

II.

             Ги објавувам и:

 1. Одлука зза доделување Награда на 
Општина Кочани за животно дело, Бр.30-
1807/6
 2.  Одлука за доделување на Награда на 
Општината Кочани за значајни остварувања 
за развојот на општина Кочани, Бр.30-1807/7
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III.

 Ги објавувам и:

 1. Oбјава за јавна достава на писмена 
(во службено гласило на Општина Кочани ) 
на лицето Горан Неделковски .
 2. Oбјава за јавна достава на писмена 
(во службено гласило на Општина Кочани ) 
на лицето Оливер  Николов.

IV.

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

Бр.08-2301/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Николчо Илијев

 Врз основа на членот 36, став 1, точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
број 5/2002), а во врска со членот 3, став 1, 
точка 4; членот 6 и членот 7, став 1 од Законот 
за донации и за спонзорства во јавните 
дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 
и 153/15), членот 6, став 3 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 61/2004; 96/2004; 
22/2007; 67/2007; 156/2009; 47/2011; 192/2015; 
209/2018, 244/2019, 82/2020,53/2021 И 
77/2021), Советот на Општина Кочани на 
седницата, одржана на 30.09.2021 година, 
донесе

О Д Л У К А
за давање согласност за примање на донација 

од А1 Македонија ДООЕЛ – Скопје

Член 1

 Со оваа Одлука се дава согласност 
за примање на донација од А1 Македонија 
ДООЕЛ – Скопје.
 Донацијата се состои од набавка 
на садници – јасен, нивна дистрибуција и 
засадување од страна на добавувачот на 
ридско-планинското подрачје околу Кочани, 
кое беше зафатено со пожар.
 Засадувањето ќе се изврши во месец 
октомври.
 Вредноста на донацијата изнесува 
426.000,00 денари. 

Член 2
 
 Одлуката влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето  во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-2297/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски 

 Врз основа на членот 36, став 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” број 5/02), а во врска со член 
3 став 1 и член 6 од Законот за донации и за 
спонзорство во јавните дејности (“Службен 
весник на РМ” број 47/06, 86/08, 51/11, 
28/14 и 153/15) и член 6 став 3 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ” број 
61/04, 96/04, 67/07,156/09, 47/11 и 192/15), 
Советот на Општина Кочани на седницата, 
одржана на 30.09.2021 година, донесе
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О Д Л У К А
за давање на согласност на договор за 
примање на донација од  Амбасадата на 

Народна Република Кина

Член 1

 Со оваа Одлука се дава согласност 
на Договорот за примање на донација од  
Амбасадата на Народна Република Кина  
бр.08-1978/2 од 06.09.2021 година, за набавка 
на нова противпожарна опрема за ТППЕ 

Кочани .
 Донацијата е  во вредност од 300.000 
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денари. 

Член 2

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

Бр.09-2298/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски 

 Врз основа на членот 143, став 1, алинеја 
2 од Законот за заштита и спасување („Службен 
весник на РМ“, бр. 36/2004; 49/2004; 86/2008; 
85/2009; 114/2009; 124/2010; 18/2011; 93/2012; 
41/2014; 129/2015; 71/2016; 106/2016; 83/2018) 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на ден 30.09.2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за изменување на Решение за формирање 
на стручна комисија за процена на штети 
предизвикани од елементарна непогода (пожари) 

на подрачјето на општина Кочани
                                                       

I.

 Во Решението за формирање на стручна 
комисија за процена на штети предизвикани од 
елементарна непогода (пожари) на подрачјето 
на општина Кочани бр.09-1903/1 од 03.08.2021 
година („Службен гласник на Општина 
Кочани“ бр.11/2021), во точка II. став 1, алинеја 
4 зборовите „рок од 60 дена“ се заменуваат со 
зборовите „рок од 120 дена“.
      

II.

 Решението влегува во сила со денот 
на донесувањeто, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-2299/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски 

 Врз основа на членот 36, став 1, точка 9 
од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 30.09.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на извештаите за работењето на 
општинските средни училишта (СОУ „Гошо 
Викентиев“ – Кочани и СОУ „Љупчо Сантов“ – 

Кочани) за учебната 2020/2021 година

I.

 Се усвојуваат извештаите за работењето 
на општинските средни  училишта (СОУ „Гошо 
Викентиев“ Кочани и СОУ „Љупчо Сантов“ 
Кочани) за учебната 2020/2021 година.

II.

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

Бр.09-2291/1
30.09.2021 година

К о ч а н и
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 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 36, став 1, точка 6 
од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 30.09.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на годишните програми за работа 
на општинските средни  училишта (СОУ „Гошо 
Викентиев“ – Кочани и СОУ „Љупчо Сантов“ – 

Кочани) за учебната 2021/2022 година

I.

 Се усвојуваат годишните програми за 
работа на општинските средни  училишта (СОУ 
„Гошо Викентиев“ – Кочани и СОУ „Љупчо 
Сантов“ – Кочани) за учебната 2021/2022 година.

II.

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

Бр.09-2292/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 
од Законот за локалната самопураба („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во 
врска со членот 28, став 4 од Законот за средното 
образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 
64/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 229/20), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 30.09.2021 
година, донесе

З А К Л У Ч О К
за давање согласност за формирање паралелки 
со помал број ученици во општинските средни 
училишта (СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани и 

СОУ „Гошо Викентиев“ Кочани)

I.

 Се дава согласност за формирање 
паралелки со помал број ученици во I (прва) 
година во учебната 2021/2022 година за 
општинските средни училишта:
 1. СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани 
 - I 1 паралелка = 14 ученици – 
економски техничар;
 - I 2 паралелка = 12 ученици – 
економски техничар, комбинираност по основ 
на втор јазик; 
 - I 3 паралелка = 21 ученици – 
бизнис администратор;
 - I 4 паралелка = 17 ученици – 
гимназиско образование;
 - I 5 паралелка = 16 ученици – 
гимназиско образование;
 - I 6 паралелка = 15 ученици – 
гимназиско образование, комбинираност по 
основ на втор јазик;
 - II 1 паралелка = 16 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од минатата година по добиена согласност;
 - II 2 паралелка = 14 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од минатата година по добиена согласност;
 - II 3 паралелка = 17 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
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од минатата година по добиена согласност;
 - II 4 паралелка = 16 ученици. 
Причина: Комбинираност по основ на втор 
странски јазик;
 - II 5 паралелка = 24 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од минатата година по добиена согласност;
 - II 6 паралелка = 22 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од минатата година по добиена согласност;
 - II 7 паралелка = 14 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од минатата година по добиена согласност;
 - II 8 паралелка = 15 ученици. 
Причина: Комбинираност по основ на втор 
странски јазик.
 - III 1 паралелка = 17 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од учебната 2019/2020 година по добиена 
согласност;
 - III 2 паралелка = 12 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од учебната 2019/2020 година по добиена 
согласност;
 - III 3 паралелка = 15 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од учебната 2019/2020 година по добиена 
согласност;
 - III 4 паралелка = 20 ученици. 
Комбинираност по основ на втор странски 
јазик.
 - III 5 паралелка = 22 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од учебната 2019/2020 година по добиена 
согласност;
 - III 6 паралелка = 19 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од учебната 2019/2020 година по добиена 
согласност;
 - III 7 паралелка = 21 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број ученици 
од учебната 2019/2020 година по добиена 
согласност;
 - III 8 паралелка = 18 ученици. 
Причина: Комбинираност по основ на втор 
странски јазик.
 - IV 1 паралелка = 13 ученици. 
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Паралелката е формирана со овој број 
ученици од учебната 2018/2019 година по 
добиена согласност;
 - IV 2 паралелка = 15 ученици. 
. Паралелката е формирана со овој број 
ученици од учебната 2018/2019 година по 
добиена согласност;
 - IV 3 паралелка = 21 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број 
ученици од учебната 2018/2019 година по 
добиена согласност;
 - IV 4 паралелка = 17 ученици. 
Комбинираност по основ на втор странски 
јазик.
 - IV 5 паралелка = 17 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број 
ученици од учебната 2018/2019 година по 
добиена согласност;
 - IV 6 паралелка = 17 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број 
ученици од учебната 2018/2019 година по 
добиена согласност;
 - IV 7 паралелка = 18 ученици. 
Паралелката е формирана со овој број 
ученици од учебната 2018/2019 година по 
добиена согласност  i
 - IV 8 паралелка = 15 ученици. 
Комбинираност по основ на втор странски 
јазик.

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

Бр.09-2293/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 64, став 5 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015 , 27/2016, 
163/2017, 21/2018, 198/2018 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр.104/2019, 146/2019, 275/2019 и 311/2020), 
а во врска со Протоколот за активности во 
установите за згрижување и воспитание 
на деца („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.106/2021), Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана 

на 30.09.2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за давање согласност за згрижување 
поголем број деца во воспитни групи од 2 
до 6-годишна возраст во ЈОУДГ„Павлина 

Велјанова“ – Кочани

I.

 Се дава согласност за згрижување 
поголем број деца во воспитни групи од 
2- 6 годишна возраст  во ЈОУДГ„Павлина 
Велјанова“ Кочани, дадени во 
табеларен приказ за воспитни групи:
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II.

 Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-2294/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски



 Врз основа на членот 36, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 30.09.2021 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на годишниот извештај за 
работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 

Кочани во воспитната 2020/2021 година

I.

 Се усвојува годишниот извештај за 
работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – 
Кочани во воспитната 2020/2021 година.

II.

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

Бр.09-2295/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 36, став 1, 
точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 30.09.2021 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на годишна програма за 

работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – 

Кочани за воспитната 2021/2022 година

I.

 Се усвојува годишна програма за 
работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – 
Кочани за воспитната 2021/2022 година.

II.

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

Бр.09-2296/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 36, став 1, точка 
15, а во врска со членот 22, став 1-р, точка 9 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 

одржана на 30.09.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на информацијата во врска со 

состојбата од ковид-кризата

I.

 Се усвојува информацијата во врска 
со состојбата од ковид-кризата со која се 
прифаќаат барањата на матичните лекари.

II.

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

Бр.09-2300/1
30.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 9, а во врска 
со членот 4 од Одлуката за наградите на 
Oпштина Кочани („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.09/2010, 6/2018 и 
05/2019) Одборот за доделување награди 
на Oпштината Кочани на седницата 
одржана на 01.09.2021 година, донесе 

ОДЛУКА
за доделување Награда на Oпштина Кочани 

за животно дело

Член 1 

 Постхумно, на Борис Стојчев 
му се доделува Наградата на 
Oпштина Кочани за животно дело.

Образложение:
 Борис Стојчев е роден на 20 август 1926 
г. во Кочани. Основно училиште завршил 
во Кочани, а гимназија најпрвин учел во 
Штип, а потоа во Кочани. На почетокот на 
својата долгогодишна научно-истражувачка 
и уметничка кариера работел како новинар 
во весниците „Народен глас“ и „Млад 
борец“, каде бил уредник на Внатрешната 
и Надворешно-политичката рубрика.
Во ноември 1949 г. е назначен за директор 
на Народниот театар при Штипската 
област, а во септември 1950 г. учествувал 
во формирањето и во ноември е назначен 

за директор на Околискиот народен 
театар во Кочани, каде работел и како 
режисер. Во август 1965 г. е раководител 
на активностите за формирање на Домот 
на културата „Бели мугри“ во Кочани, 
чиј директор бил во периодот од 1971 
до пензионирањето во јуни 1987 година.
Во периодот од 1950 до 1959 година во 
Околискиот народен театар во Кочани, 
Борис Стојчев режирал 36 претстави, 
меѓу кои и: „Кога жената е нема“ (1965), 
„Голгота“ (1972), „Чорбаџи Теодос“ (1975), 
„Вук Бубало“ (1976), „Црнила“ (1978), 
„Обичен човек“ (1980), „Ноќи на гневот“ 
(1981), „Неиспеана свадбена песна“ (1982), 
„Фамилија Бло“ (1983) и „Кир Јања“ (1984). 
Стојчев работел и на преводи на драмските 
текстови од српско-хрватски и од руски 
јазик. Првата изведба во Македонија, 
претставата „Коштана“ ја имала во Кочани. 
Стојчев работел и во Аматерскиот театар 
за чии потреби ги превел претставите 
„Протекција“, „Без вина виновни“ и „Бог да 
ја прости тетка“. Тој е еден од иницијаторите 
за поставување оперети на сцената на Домот 
на културата „Бели мугри“, а под неговата 
режисерска палка се изведени оперетите 
„Загорски трендафил“ (1963), „Наталка 
Полтавка“ (1976) и „Бегалка“, како и детските 
оперети „Зајко кокорајко“ (1960), „Кривиот 
пат“ (1966) и „Шумски чуда“ (1981).
Како глумец учествувал во снимањето 
на филмот „Оловна бригада“ на 
режисерот Кирил Ценевски, како и во 
телевизиските серии „Курирот на Гоце“, 
„Детството на Никола Карев“ и „Јуначко 
колено“ на режисерот Благоја Андреев.
Борис Стојчев работел и како собирач 
на народни песни и умотворби од 
кочанскиот крај, за што Македонската 
телевизија подготви посебна емисија 
за него и неговата собирачка дејност.
Иницијатор е за формирање на КУД 
„Изгрев“, ансамбл за староградски песни 
со кој се снимени голем број песни од 
Кочани и Кочанско, со што ова културно 
богатство трајно е зачувано од заборав.



Добитник е на повеќе награди и признанија, 
меѓу кои и на Наградата „Мирко 
Стефановски“ на Културно-просветната 
заедница на Македонија, во мај 1986 г.
Борис Стојчев почина во 
Кочани, на 1 август 2009 г.
                

Член 2

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

Бр.30-1807/6
01.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Врз основа на членот 9, а во врска 
со членот 5 од Одлуката за  наградите 
на Општина Кочани („Службен гласник 
на Општина Кочани“ бр.9/2010, 6/2018 
и 05/2019), Одборот за доделување 
награди на Општина Кочани на седницата 
одржана на 01.09.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за доделување Награда на Општината 

Кочани за значајни остварувања за развојот 
на општината Кочани

Член 1

 Во знак на признание за придонесот 
во развојот на општина Кочани, на Благој 
Веселинов му се доделува Награда на 
Општината Кочани за значајни остварувања 
за развојот на општината Кочни.
 

Образложение:

 Благој Веселинов е роден во Кочани, 
1984 година. Дипломира на Факултетот 
за драмски уметности при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 
отсекот за актерска игра, во класата на 
проф. Владимир Милчин. Од 2018 година 
работи во Македонскиот народен театар.
 Во последните неколку години 
е исклучително маркантна појава во 
културното живеење, не само на градот 
Кочани, туку во регионот и во Европа. 
Неодминлив и јасно трасиран неговиот 
пат, од театарската сцена во Кочани, 
сцената на МНТ – Скопје, со повеќе 
значајни улоги на филмското платно, 
па до големата награда Ѕвезда во подем 
на Берлинскиот филмски фестивал. 
 Од неговиот богат театарски 
животопис издвојуваме неколку фрагменти:
„Бесачи“ во режија на Јавор Грдев, „Галеб“, 
режија Нина Николиќ, „Макбет“, режија Нела 
Витошевиќ, сите претстави на Македонскиот 
народен театар; потоа актуелниот 
европски проект The way of the heroes, чиј 
носител е МНТ со претставата „Народен 
непријател“ во режија на Нина Николиќ. 
 Благој Веселинов е еден од 
најистакнатите актери од македонското 
филмско милје. Досега снимил 16 
долгометражни филмови, од кои останува 
запаметена главната улога на јунакот Веле 
во популарниот филм „Исцелител“. За 
оваа улога ја доби Наградата на Берлинале 
„Shooting stars“, која ја доделува платформата 
Европска филмска промоција, со која 
Веселинов се вброи меѓу десетте најдобри 
европски актерски таленти во подем.
 Веселинов е носител и на Специјална 
награда Green Montenegro International 
Film Festival во Црна Гора, за улогата во 
филмот „Исцелител“, како и на Наградата 
за глумечко откритие за 2017 година.

Член 2

 Одлуката влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Кочани бр. 13/2021

Стр.13                       30 Септември 2021



Службен гласник на Општина Кочани бр. 13/2021

30 Септември 2021                                          Стр.14

„Службен гласник на Општина Кочани”.

Бр.30-1807/7
01.09.2021 година

К о ч а н и

 Претседател
на Советот на Општина Кочани,   

Томе Солевски

 Општина Кочани со седиште на 
ул.„Раде Кратовче“ бр.1 во Кочани, со ЕМБС 
5994985, ЕДБ 4013005120909, претставувана 
и застапувана од Градоначалникот на 
Општина Кочани Николчо Илијев, врз 
основа на член 86 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.124/2015), а во 
вска со член 84 од овој Закон, во службеното 
гласило на Општина Кочани -„Службен 
весник на Општина Кочани“) врши 

ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА 
ПИСМЕНА

(во службено гласило на Општина Кочани )

 1. На лицето Горан Неделковски, со 
последна пријавена адреса на живеалиште 
на ул.„Цветан Димов“ бр.10 во Кочани, се 
врши јавна достава на Мандатен платен 
налог Уп 1 бр.35-67 од 19.04.2021 година и 
Записник Уп 1 бр.35-67 од 19.04.2021 година.
 2. Се повикува лицето од точка 1 
на оваа Објава во рок од 10 (десет) дена 
сметано од ова објавување да се јави 
во просториите на Општина Кочани 
на ул.„Раде Кратовче“ бр.1 во Кочани, 
пошт.код 2300, во канцеларија бр.27 за 
да ги подигне горенаведените писмена.
 3. Се предупредува лицето дека 
ваквиот начин на достава се смета за уредна 
достава и дека ќе ги сноси негативните 
последици кои можат да настанат. 

 4. Доколку лицето во 
определениот рок од оваа објава не ги 
подигне наведените писмена, Општина 
Кочани ќе преземе законски мерки за 
понатамошно спроведување  на постапката.
 5. Известувањето по пат на службено 
објавување се смета дека е извршено по 
истекот на десет  дена од датумот на објавување 
во „Службен гласник на Општина Кочани “.
 6. По извршените објави преку 
дневниот печат в. „Вечер“  и во „Службен 
гласник на Општина Кочани “, се смета дека 
лицето е уредно известено за писмената.

Бр.08-1871/6
30.09.2021 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Николчо Илијев

 Општина Кочани со седиште на 
ул.„Раде Кратовче“ бр.1 во Кочани, со ЕМБС 
5994985, ЕДБ 4013005120909, претставувана 
и застапувана од Градоначалникот на 
Општина Кочани Николчо Илијев, врз 
основа на член 86 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.124/2015), а во 
вска со член 84 од овој Закон, во службеното 
гласило на Општина Кочани -„Службен 
весник на Општина Кочани“) врши 

ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА 
ПИСМЕНА

(во службено гласило на Општина Кочани )

 1. На лицето Оливер Николов, со 
последна пријавена адреса на живеалиште 
на ул.„Стамен Манов“ бр.145 во Кочани, 
се врши јавна достава на Мандатен платен 
налог Ип1 бр.35-234 од 29.11.2019 година и 



Записник Ип1 бр.35-234 од 29.11.2019 година.
 2. Се повикува лицето од точка 1 на 
оваа Објава во рок од 10 (десет) дена сметано 
од ова објавување да се јави во просториите на 
Општина Кочани на ул.„Раде Кратовче“ бр.1 
во Кочани, пошт.код 2300, во канцеларија бр. 
27 за да ги подигне горенаведените писмена.
 3. Се предупредува лицето дека 
ваквиот начин на достава се смета за уредна 
достава и дека ќе ги сноси негативните 
последици кои можат да настанат. 
 4. Доколку лицето во 
определениот рок од оваа објава не ги 
подигне наведените писмена, Општина 
Кочани ќе преземе законски мерки за 
понатамошно спроведување  на постапката.
 5. Известувањето по пат на службено 
објавување се смета дека е извршено по 
истекот на десет  дена од датумот на објавување 
во „Службен гласник на Општина Кочани “.
 6. По извршените објави преку 
дневниот печат в. „Вечер“  и во „Службен 
гласник на Општина Кочани “, се смета дека 
лицето е уредно известено за писмената.

Бр.08-1871/7
30.09.2021 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Николчо Илијев
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 1. Одлука за давање согласност 
за примање на донација од А1 Македонија 
ДООЕЛ – Скопје, Бр.09-2297/1;

Стр. 2

 2. Одлука за давање согласност 
на договор за примање на донација од 
Амбасадата на Народна Република  Кина, 
Бр.09-2298/1;

Стр. 2

 3. Решение за изменување на 
Решение за формирање стручна комисија 
за процена на штети предизвикани 
од елементарна непогода (пожари) на 
подрачјето на општина Кочани, Бр.09-
2299/1;

Стр. 4

 4. Заклучок за за усвојување на 
извештаите за работењето на општинските 
средни  училишта (СОУ „Гошо Викентиев“ 
– Кочани и СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани) 
за учебната 2020/2021 година, Бр.09-2291/1;

Стр. 4

 5. Заклучок за усвојување 
на годишните програми за работа на 
општинските средни  училишта (СОУ 
„Гошо Викентиев“ – Кочани и СОУ „Љупчо 
Сантов“ – Кочани) за учебната 2021/2022 
година, Бр.09-2292/1;

Стр. 5

 6. Заклучок за давање согласност 
за формирање паралелки со помал број 
ученици во општинските средни училишта 
(СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани и СОУ 
„Гошо Викентиев“ – Кочани), Бр.09-2293/1;

Стр. 5

 7. Заклучок за давање согласност 
за згрижување поголем број на деца во 
воспитни групи од 2 до 6-годишна возраст 
во ЈОУДГ„Павлина Велјанова“ – Кочани, 

Бр.09-2294/1;
Стр. 8

 8. Заклучок за усвојување на 
годишниот извештај за работа на ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ – Кочани во воспитната 
2020/2021 година, Бр.09-2295/1;

Стр. 11

 9. Заклучок за усвојување на 
годишна програма за работа на ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ – Кочани за воспитната 
2021/2022 година, Бр.09-2296/1 и

Стр. 11

 10. Заклучок за усвојување на 
информацијата во врска со состојбата од 
ковид- кризата, Бр.09-2300/1.

Стр. 11

II.

         1. Одлука зза доделување Награда на 
Општина Кочани за животно дело, Бр.30-
1807/6

Стр. 12

 2. Одлука за доделување на 
Награда на Општината Кочани за значајни 
остварувања за развојот на општина Кочани, 
Бр.30-1807/7

Стр. 13

III.

 1. Oбјава за јавна достава на писмена 
(во службено гласило на Општина Кочани ) 
на лицето Горан Неделковски .

Стр. 14
 2. Oбјава за јавна достава на писмена 
(во службено гласило на Општина Кочани ) 
на лицето Оливер  Николов.

Стр. 14

СОДРЖИНА




