БРОЈ 18

КOЧАНИ, 06 ДЕКЕМВРИ 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 06.12.2021 година
I
Ги објавувам актите донесени на
седницата на Советот на Општина Кочани,
одржана на 06.12.2021 година, и тоа:
1. Програма за изменување и
дополнување на Програмата за изградба на
системи за водоснабдување на подрачјето
на Општина Кочани за 2021 година, Бр.092850/1.
2. Програма за изменување и
дополнување на Програмата за изградба
на фекална и атмосферска канализација
на подрачјето на Општина Кочани за 2021
година, Бр.09-2851/1
3.Одлука
за
утврдување
на
приоритетен проект и за сопствено учество
- кофинансирање на проектот „Изградба
на улицата „Јордан Зафиров“ (ул.546) и
реконструкција на улицата „Роза Петрова“
од ул.554 до крстосување со ул. „Ристо
Симеонов“ (дел 1)“, Бр.09-2852/1
4. Одлука за измена и дополнување
на Одлуката за долгорочно задолжување на
Општина Кочани во рамките на Проектот
за подобрување на општинските услуги
МСИП 02/2018, Бр.09-2853/1

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

5. Одлука за дополнување на
Одлуката за резервирани средства за
експропријација согласно Програмата
за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Кочани за 2021
година, Бр.09-2856/1
6. Одлука за давање согласност за
снимање и вршење директен пренос од
седниците на Советот на Општина Кочани
на интернет, Бр.09-2858/1
7. Заклучок за усвојување на
Извештај за финансиското работење на КЈП
„Водовод“ – Кочани за период од 01.01.2021
година до 30.09.2021 година, Бр.09-2848/1
8. Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување на КЈП
„Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.092849/1
9. Заклучок за давње согласност за
раскинување на Договор за давање под
закуп на недвижна ствар сопственост на
Општина Кочани, Бр.09-2855/1
10. Заклучок за усвојување на
иницијатива за изготвување Правилник за
утврдување приоритет за изградба на улици
на подрачјето на Општина Кочани, Бр.092857/1
11. Решение за изменување на
Решение за формирање на стручна комисија
за процена на штети предизвикани
од елементарна непогода (пожари) на
подрачјето на Општина Кочани, Бр.092854/1
12. Заклучок во врска 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 и 13/2021), Бр.09-2854/2
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13. Решение за именување на членови
во Управен одбор на Заедничкото јавно
претпријатие за регионално управување со
отпад „ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК“
Свети Николе, Бр.09-2859/
II
Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.08-2860/1
06.12.2021 година
Кочани
Градоначалник
на Општина Кочани,
Љупчо Папазов
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Врз основа на членот 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на
седницата одржана на 06.12.2021 година,
донесе

денари“, а после овој текст се додава нова
точка II која гласи:
„Бидејќи ситуацијата за овие
извршени работи доспева во втората
половина од месец декември средствата не
може да се исплатат во тековната година
затоа се планирани во буџет за 2022 год.“.

Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за изградба на системи за
водоснабдување на подрачјето на Општина
Кочани за 2021 година

II

I
Поради зголемен обем на работи
на КЈП „Водовод“ во делот на системи за
водоснабдување
во Програмата за изградба на системи за
водоснабдување за 2021 година („Службен
гласник на Општина Кочани“ бр. 14/2020),
се вршат следните измени:
Точка 1 која гласи: „За изградба и
реконструкција на водоводната мрежа на
ул. „Гошо Викентиев“, за новите објекти каде
ке бидат сместени социјално загрозените
лица, за Лесна индустрија, нас.Усова Чешма
и други локации во градот и населените
места во Општина Кочани се предвидуват
2.500.000 ден“, се менува и гласи:
Точка
1
„За
изградба
и
реконструкција на водоводната мрежа на
ул. „Гошо Викентиев“, за новите објекти каде
ќе бидат сместени социјално загрозените
лица, за Лесна индустрија, нас.Усова Чешма,
ул.„Стево Теодосиевски“, Градски парк,
с.Оризари, с.Долни Подлог, ул.„Мишо
Арсов“, Кружен тек бр.5 (кај печатница)
ул.„Гошо Викентиев“ и други локации во
градот и населените места во Општина
Кочани се предвидуват 3.500.000 ден.“.
Во текстот „Вкупната вредност на
оваа Програма
изнесува 2.500.000ден.“
износот се менува и изнесува „3.500.000

Програмата влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2850/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на членот 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија
“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани
на седницата одржана на 06.12.2021 година,
донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за изградба на фекална и
атмосферска канализација на подрачјето на
Општина Кочани за 2021 година
I
Поради зголемен обем на работи на
КЈП Водовод во делот на изградба на фекална
и атмосферска канализација во Програмата
за изградба на фекална и атмосферска
канализација на подрачјето на Општина
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Кочани за 2021 година („Службен гласник
на Општина Кочани“ бр.14/2020,05/2021 и
07/2021), се вршат следните изменувања:
Точка 1 која гласи: „Потребни
средства за изградба фекална и атмосферска
канализација во централно градско подрачје,
ул.„Гошо Викентиев“ и „Раде Кратовче“ и
ул.„Вера Которка“ нас.Усова Чешма и други
локации во градот и населените места во
општина Кочани изнесува 6.400.000 ден. се
менува и гласи:
„Точка
1
Потребни
средства
за изградба фекална и атмосферска
канализација во централно градско
подрачје, ул.„Гошо Викентиев“ и „Раде
Кратовче“ и ул.„Вера Которка“ нас.Усова
Чешма, ул.„Кресенско востание“, ул.Стево
теодосиевски, ул.„Мишо Арсов“, с.Долни
Подлог, капаци за шахти на ул.Роза Петрова и
други локации во градот и населените места
во Општина Кочани изнесува 6.900.000 ден“.
Во текстот „Предвидени средства за
реализација на оваа Програма изнесуваат
6.400.000 ден“. износот се менува и изнесува
6.900.000 ден.“, а после овој текст се додава
нова точка II која гласи:
„Бидејќи ситуацијата за овие
извршени работи доспева во втората
половина од месец декември, средствата не
можат да се исплатат во тековната година,
затоа се планирани во буџет за 2022 год.“.
II
Програмата влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2851/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев

Стр.4

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 06.12.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на приоритетен проект и
за сопствено учество - кофинансирање на
проектот „Изградба на улицата „Јордан
Зафиров“ (ул.546) и реконструкција на
улицата
„Роза Петрова“ од ул.554 до
крстосување со ул. „Ристо Симеонов“ (дел
1)
Член 1
Општина Кочани согласно договорот
за под-заем бр. 16 од 20.08.2019 година во
рамки на Вториот проект за подобрување на
општинските услуги (МСИП 2) има вкупно
одобрени 43.937.331 денари, а според
договорот со изведувачот на работите
ДГТУ „Ленди Груп“ ДООЕЛ Скопје бр. 052064/18 од 23.12.2019 година и завршната
ситуација во вредност од 39.265.960 денари
има преостанато уште неискористено
средства во износ од 4.671.371 денари. Со
оваа Одлука Советот на Општина Кочани за
искористување на овие средства го утврдува
како приоритетен проектот „Изградба на
улицата „Јордан Зафиров“
(ул.546) и
реконструкција на улицата „Роза Петрова“
од ул.554 до крстосување со ул. „Ристо
Симеонов“ (дел 1)“		
Член 2
Вкупната проценета вредност на
проектот „Изградба на улицата „Јордан
Зафиров“ (ул.546) и реконструкција на
улицата „Роза Петрова“ од ул.554 до
крстосување со ул. „Ристо Симеонов“ (дел
1)“ изнесува 5.310.637 денари. Преостаните
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средства ќе бидат сопствено учествокофинансирање на Општина Кочани, а
максималниот износ за кофинансирање од
страна на Општина Кочани ќе зависи од
договорниот износ согласно постапките за
набавки на Светска банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
Гласник на Општина Кочани“.
Одлуката бр. 09-1841/1 од 23.07.2021
(Службен гласник на Општина Кочани
10/2021) престанува да важи.
Бр.09-2852/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
член 20 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), а во врска со член 20 од
Законот за финансирање на единиците на
локална самоуправа (Службен весник на
РМбр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/2011 и 192/2015) и член 16 од Законот за
јавен долг („Службен весник на Република
Македонија“ бр.62/2005, 88/2008 и 139/2014),
Советот на Општина Кочани на седницата
одржана на 06.12.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
долгорочно задолжување на
Општина Кочани во рамките на Проектот
за подобрување на општинските услуги
МСИП 02/2018

06 Декември 2021
Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на
Одлуката за долгорочно задолжување во
рамки на вториот Проект за подобрување
на општинските услуги МСИП 02/2018
бр.09-1097/1 од 22.05.2019 година (Службен
гласник на Општина Кочани 5/2019) и тоа:
Член 3 се дополнува и гласи како што следи:
„Видот и целта на задолжувањето е подзаем
за реализација на општинскиот проект
Асфалтирање на 8 улици во градот Кочани
и 5 улици во рурални области“.
Член 2
Членот 5 се менува и гласи како што
следи: „Максималниот износ на подзаемот
може да биде 43.937.331 денари од кои за
реализација на проектот „Асфалтирање на 6
улици во градот Кочани и 5 улици во рурални
области“ се искористени 39.265.960 денари,
а остатокот од 4.671.371 денари ќе бидат
наменети и искористени за реализација
на проектот „Изградба на улицата Јордан
Зафиров
(ул.546)
и
реконструкција
на улицата Роза Петрова од ул.554 до
крстосување со ул. Ристо Симеонов (дел 1)“.
Останатите услови од членот остануват
исти.
				
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Одлуката бр. 09-1840/1 од 23.07.2021
(Службен гласник на Општина Кочани
10/2021) престанува да важи.
Бр.09-2853/1
06.12.2021 година
Кочани
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Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на членот 26 алинеја 1 точка
6 од Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија” бр. 95/12,
131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и
178/16 и („Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 122/21) и согласно
членот 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 06.12. 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за
резервирани средства за експропријација
согласно Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на
Општина Кочани за 2021 година
Член 1
Во Одлуката за резервирани средства
за експропријација согласно Програмата
за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Кочани за 2021
година, објвена во („Сл. гласник на Општина
Кочани“ бр.02/2021 и 07/2021), по точка 53
се додава точка 54 која гласи:
,,Експропријација за реализација на
проект за инфраструктура заради изградба
на дел од потисен цевковод од пумпна
станица Грдовски орман до изливен базен
на пумпна станица од водоводниот систем
на град Кочани од km 0 + 000.00 до кm 2 +
215.50, Општина Кочани”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен

Стр.6

гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2856/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на членот 36 став 1, а
во врска со членот 42 став 2 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/2002), и
членот 3 од Законот за заштита на личните
податоци („Сл. весник на РМ“ бр. 7/2005;
103/2008; 124/2008; 124/2010; 135/2011;
43/2014; 153/2015; 99/2016; 64/2018), Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на 06.12.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за снимање и вршење
директен пренос од седниците на Советот
на Општина Кочани на интернет
Член 1
Советот на Општина Кочани
дава согласност и бара од општинската
администрација да врши аудио и
видеоснимање и директно да се пренесуваат
на интернет (Фејсбук страната на Општина
Кочани) седниците на Советот на Општина
Кочани.
Член 2
Градоначалникот на Општина Кочани
е одговорен и со посебен акт определува
кој од општинската администрација ќе ги
врши работите од членот 1 на оваа одлука
и ќе ги чува и на кој начин ќе располага со

Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2021

Стр.7 										
материјалите.
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Член 3
Се забранува секое неовластено
преземање и злоупотреба на снимените
материјали.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2858/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
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 06.12.2021 година,
донесе

Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2848/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на членот 20-б, став
2, од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр.27/2014,199/2014, 27/2016,
35/2018 и 198/2018), Советот на Општина
Кочани на седницата одржана на 06.12.2021
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Годишниот план за
вработување на КЈП „Водовод“ – Кочани за
2022 година
I

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за финансиското
работење на КЈП „Водовод“ – Кочани за
период од 01.01.2021 година до 30.09.2021
година

1. Се дава согласност на Годишниот
план за вработување на КЈП „Водовод“
– Кочани за 2022 година, бр.01-304/1, од
23.08.2021 година.

I

II

1. Се усвојува Извештајот за
финансиско работење на КЈП „Водовод“ –
Кочани за периодот од 01.01.2021 година до
30.09.2021 година.

Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
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Бр.09-2849/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на членот 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на
седницата одржана на 06.12.2021 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за давње согласност за раскинување на
Договор за давање под закуп на недвижна
ствар сопственост на Општина Кочани

Стр.8

II
Заклучокот влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2855/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на членот 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Советот на
Општина Кочани на седницата одржана на
06.12.2021 година, донесе

I
1. Советот на Општина Кочани дава
согласност за раскинување на договорот
за давање под закуп на недвижна ствар
сопственост на Општина Кочани бр. 281047/11 од 09.06.2021 година, склучен помеѓу:
Општина Кочани и Трговец поединец за
трговија со цвеќе Гарденија Ленче Иван
Грозданова ТП Кочани, поради настапена
смрт на сопственикот.
2. Се овластува Градоначалникот на
Општина Кочани еднострано да го раскине
договорот за давање под закуп на недвижна
ствар сопственост на Општина Кочани
заверен наш бр. 28-1047/11 од 09.06.2021
година, Солемнизиран кај Нотар Владимир
Иванов под Број: ОДУ 491/21 од 11.06.2021
година.

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на иницијатива за
изготвување Правилник за утврдување
приоритет за изградба на улици на
подрачјето на Општина Кочани
I
Се усвојува иницијативата покрената
од членот на Советот на Општина Кочани
Жаклина
Филипова-Свеќаровска
за
изготвување Правилник за утврдување
приоритет за изградба на улици на
подрачјето на Општина Кочани.
II
Заклучокот влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Кочани“.
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Бр.09-2857/1
06.12.2021 година
Кочани

Бр.09-2854/1
06.12.2021 година
Кочани

Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев

Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев

Врз основа на членот 143 став
1 алинеја 2 од Законот за заштита и
спасување („Службен весник на Република
Македонија“, 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;
82/2020 И („Службен весник на Република
Северна Македонија“, бр. 215/2021) Советот
на Општина Кочани на седницата одржана
на ден 06.12.2021 година, донесе

Врз основа на членот 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на
седницата одржана на 06.12.2021 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
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
и 13/2021), во точка II. став 1, алинеја 4
зборовите „рок од 120 дена“ се бришат.
						
II.
Решението влегува во сила со денот
на донесувањeто, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Кочани“.

ЗАКЛУЧОК
во врска 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 и 13/2021)
I
Советот на Општина Кочани бара да
се разгледа можноста за обесштетување на
граѓаните кои претрпеа штети од пожарот
кој го зафати подрачјето на Општина
Кочани на 2-ри 3-ти август 2021 година,
во проценти, паушално или на друг начин,
согласно Одлуката за измена на распоредот
на средствата на Буџетот на општина
Кочани за 2021 година („Службен гласник
на Општина Кочани“ бр.11/2021).
II
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Кочани“.
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Бр.09-2854/2
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев
Врз основа на член 17 став 2 од
Законот за јавни претпријатија („Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003;
49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012;
119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015;
61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019; 275/2019)
и согласно член 12 став 2 од Одлуката за
основање на заедничко јавно претпријатие
за регионално управување со отпад „ЕКО
ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе
(„Службен гласник на Општина Кочани“
бр.15/2020), Советот на Општина Кочани на
својата 3-та седница на Советот на Општина
Кочани оддржана на 06.12.2021 година,
донесе

Стр.10

АД Водостопанство на РМ во државна
сопственост-Подружница
„Брегалница“Кочани,
2.Благој Цоневски – Вработен во
„Транзит Нет“ ДООЕЛ – Скопје.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на нејзиното донесеување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Кочани“.
Бр.09-2859/1
06.12.2021 година
Кочани
Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев

РЕШЕНИЕ
за именување на членови во Управен одбор
на
Заедничкото јавно претпријатие за
регионално управување со отпад „ЕКО
ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе
Член 1
Советот на Општина Кочани за
членови во Управниот одбор на Заедничкото
јавно
претпријатие
за
регионално
управување со отпад „ЕКО ИСТОК –
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе, ги именува
следните лица:
1.Зоран Беличев вработен во
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1. Програма за изменување и
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2. Програма за изменување и
дополнување на Програмата за изградба
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3.Одлука
за
утврдување
на
приоритетен проект и за сопствено учество
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МСИП 02/2018, Бр.09-2853/1
Стр.5
5. Одлука за дополнување на
Одлуката за резервирани средства за
експропријација согласно Програмата
за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Кочани за 2021
година, Бр.09-2856/1
Стр.6
6. Одлука за давање согласност за
снимање и вршење директен пренос од
седниците на Советот на Општина Кочани
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7. Заклучок за усвојување на
Извештај за финансиското работење на КЈП
„Водовод“ – Кочани за период од 01.01.2021
година до 30.09.2021 година, Бр.09-2848/1
Стр.7
8. Заклучок за давање согласност
на Годишниот план за вработување на КЈП
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9. Заклучок за давње согласност за
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10. Заклучок за усвојување на
иницијатива за изготвување Правилник за
утврдување приоритет за изградба на улици
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Стр.8
11. Решение за изменување на
Решение за формирање на стручна комисија
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отпад „ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК“
Свети Николе, Бр.09-2859/1
Стр.10
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