
      БРОЈ  2          КOЧАНИ,       02   март    2022 ГОДИНА             ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 2/2022

 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

З А К Л У Ч О К
за објавување на актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани 

одржана на 25.02.2022 година

I
 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 25.02.2022 година, и тоа:

 1.План за изменување и дополнување 
на Планот за јавни набавки на општина 
Кочани за 2022 година, Бр.09-616/1

 2.Заклучок во врска со  Годишниот 
план за јавни набавки на Oпштина Кочани 
за 2022 година, Бр.09-616/2

 3.Одлука во врска со Проектот за 
изградба на социјални објекти за Ромите од 
Старата касарна, Бр.09-612/1

 4.Одлука за резервирани средства 
за експропријација согласно Програмата 
за уредувањена градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Кочани за период 
од 01.01. до 31.12.2022 година, Бр.09-613/1

 5.Одлука за утврдување  на  начинот, 
условите и постапката за субвенционирање   
на граѓаните жители на Oпштина Кочани 
на дел од тршоците за печки на пелети  и за 
инвертер-клими, Бр.09-614/1

 6. Зклучок во врска со Одлуката   
за утврдување  на  начинот, условите 
и постапката за субвенционирање на 
граѓаните жители на Општина Кочани на 
дел од тршоците за печки на пелети и за 
инвертер-клими, Бр.09-614/2

 7.Одлука за одобрување 
субвенционирање на граѓани жители 
на Oпштина Кочани во трошоците за 
велосипед и за утврдување  начинот, 
условите и постапката за субвенционирање, 
Бр.09-615/1

 8.Одлука за донесување на План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација со намена А1-домување 
во куќи, за ГП А64.3 и ГП А64.4 (дел од 
КП 12138 и дел од КП 16830, КО Кочани) 
од измена и дополнување на ДУП на град 
Кочани, Општина Кочани, Бр.09-617/1

 9.Одлука за донесување на 
урбанистичко-планска документација за 
вклопување на бесправно изградени објекти 
изградени надвор од плански опфат за КП 
бр.137/2  КО Костин Дол, КП бр.1490  КО 
Полаки и КП бр.469 КО Пашаџиково, Бр.09-
618/1

 10.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за санитарно-хигиенската 
и техничката состојба на училишните 
установи и на ЈОУ Детска градинка „Павлина 
Велјанова“ во 2021 година, Бр.09-608/1

 11.Заклучок во врска со  
Информацијата за санитарно-хигиенската 
и техничката состојба на училишните 
установи и на ЈОУ Детска градинка „Павлина 
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Велјанова“ во 2021 година, Бр.09-608/2

 12.Заклучок за усвојување на 
Оперативен план за заштита и одбрана 
од поплави за загрозените подрачја 
На територијата во надлежност на 
АД Водостопанство на РСМ – Скопје 
Подружница Брегалница – Кочани, Бр.09-
609/1

 13.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за малолетничката 
деликвенција на подрачјето на Oпштина 
Кочани (наркоманија, алкохолизам) , Бр.09-
610/1

 14.Заклучок за усвојување на 
Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека 
„Искра“- Кочани за 2021 година и Програма 
за работа за 2022 година, Бр.09-611/1

 15.Решение за разрешување на член  
на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ – Кочани, Бр.09-620/1

 

II

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

Бр.08-650/1
02.03.2022 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Љупчо Папазов
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Врз основа на член 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 25.02.2022 година, донесе 

 
 

ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
 
I 

Во Годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2022 година, 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 16/2020), се вршат следниве измени и 
дополнувања: 

Во делот II „Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги“, по 
ставка 2.43 се додава  ставката 2.44, која гласи:  

 

II Договори и рамковни 
спогодби за јавни 
набавки на услуги 

     

2.44 Изградба на 
сообраќајни проекти  

 февруари 300.000,00 Набавка од 
мала вредност 

 

 

II 

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

 

 

бр.09- 616/1                                                                                       Претседател 
25.02.2022 година                                                           на Советот на Општина Кочани 
Кочани                                                                                               Лазо Митев 
  

Бр.09-616/1
25.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев
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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 25.02.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
во врска со  Годишниот план за јавни 
набавки на Oпштина Кочани за 2022 година

I

 Советот на Општина Кочани бара 
измените и дополнувањата на Годишниот 
план за јавни набавки на општина Кочани 
за 2022 година во иднина да ги донесува 
Градоначалникот, а за секоја измена и 
дополнување Градоначалникот да го 
информира Советот на Општина Кочани.

II

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

Бр.09-616/2
25.02.2022 година

К о ч а н и

 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 25.02.2022 година, 
донесе 

   О Д Л У К А 
во врска со Проектот за изградба на 
социјални објекти за Ромите од Старата 

касарна

I

 Советот на Општина Кочани, дава 
согласност:
 1. Да се промени локацијата за 
изграба на објекти за Ромите од Старата 
касарна од м.в.„Трајаново трло“ во Градска 
четврт 5.

 2. Градоначалникот на Општина 
Кочани да го раскине Договорот заведен 
под деловоден број 05- 379/3 од 16.02.2021 
година, за изградба на објекти за Роми ( 
Дом за престој на незгрижени лица) склучен 
помегу: Општина Кочани како Нарачувач 
и Друштвото за производство, трговија и 
услуги ПАНЕЛ- М експорт-импорт Мехаз 
ДООЕЛ Тетово, како Изведувач.

 3. Да се изготви нов Проект за 
изградба на социјални објекти за Ромите од 
Старата касарна.

II

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

Бр.09-612/1
25.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев
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 Врз основа на членот 26 став 1 точка 
6 од Законот за експропријација („Службен 
весник на Република Северна  Македонија” 
бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 
23/16, 178/16 и 122/2021) 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 25.02. 2022 
година, донесе

О Д Л У К А
за резервирани средства за експропријација 
согласно Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Кочани
за период од 01.01. до 31.12.2022 година

Член 1

 Во Буџетот на Општина Кочани 
за 2020 година, Програма ЈД и Програма 
ЈИ ставка-485, потставка-485420, како 
приоритет за реализација на Програмата 
за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Кочани за 2022 
година, се резервираат средства за:
 1.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање 
на дел на улиците: „Стефка Тасева”; 
„Скоевска”; крак од ул„1 Мај”; „554” и ,,555”; 
дел од ул„Роза Петрова”, дел од ул. „Петар 
Синадинов” во м.в. Прокарка – Кочани
 2.Експропријација за реализација на 
урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Скопска” во Кочани;
 3.Експропријација за реализација на 
урбанистички план за изградба на улици во 
централното градско подрачје во Кочани;
 4.Експропријација за реализација на 
урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата „Страшо Ербапче” во Кочани;
 5.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање 
на дел на улицата ,,Стево Теодосиевски” во 
Кочани;

 6.Експропријација за реализација на 
урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Вера Которка” во Кочани;
 7.Експропријација за реализација на 
урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Ванчо Коцев” во Кочани;
 8.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање 
на дел на улицата ,,Смилевски Конгрес”- 
ул.,,553” во Кочани;
 9.Експропријација за реализација на 
урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Јордан Зафиров” во Кочани
 10.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање 
на дел на улицата ,,Поп Арсов Блаже” во 
Кочани;
 11.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Боро Ефремов” во Кочани;
 12.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Малина Поп Иванова” во 
Кочани;
 13.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Велин Стојанов” во Кочани;
 14.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,Иван Миладинов” (ул.,,547”) во  
Кочани;
 15.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,Карпошово Востание” во  Кочани;
 16.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивањe на 
улицата ,,Станбена улица 6” (од ДУП ГЧ 9) 
во Кочани;
 17.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање 
на дел од улицата, крак на ,,Македонска” во 
Кочани;
 18.Експропријација за реализација 
на Спортско рекреативен центар Црница кај 
Градски базент;
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 19.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
дел од улицата ,,Кресненско востание” во 
Кочани;
 20.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на  
улицата ,,Индустриска” во Кочани;
 21.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,107” (,,Димитрие Лазаров”) во 
Кочани;
 22.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,Митко Георгиев” дел 1 во Кочани;
 23.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба 
на дел од улицата ,,Никола Парапунов” во 
Кочани;
 24.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање на 
дел на улицата ,,Кирил Ѕ’мбов” во с. Оризари 
и Кочани;
 25.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба 
на улицата ,,Енгелсова” и крак на  улицата 
,,Енгелсова”  во с. Оризари;
 26.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,Маршал Тито” во с. Оризари;
 27.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,Кристијан Карпош” во с. Оризари;
 28.Експропријација за реализација 
на патот с.Оризари – Манастир на Пресвета 
Богородица;
 29.Експропријација за реализација 
на локален пат с.Крушка – Ајдар;
 30.Експропријација за реализација 
на локален пат с.Крушка – Полаки;
 31.Експропријација за реализација 
на на урбанистички план заради изградба 
на ул. „Мите Стојчев” во с.Тркање ,;
 32.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
улицата ,,Александар Митев” во с. Тркање;
 33.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради пробивање на 

дел на улицата ,,Мите Јорданов” во с.Тркање;
 34.Експропријација за реализација 
на на урбанистички план заради изградба 
на ул. „Тоде Паунов” во с.Долни Подлог ;
 35.Експропријација за реализација 
на локален пат с.Горни Подлог – с.Долни 
Подлог;
 36.Времена експропријација за 
фекална и атмосферска канализација во 
Општина Кочани;
 37.Времена експропријација за 
поставување цевковод од главниот собирен 
колектор и секундарни колектори и трајна 
експропријација за изградба и поставување 
шахти предвидени за колекторот согласно 
проектот за Главен собирен колектор 
за град Кочани и село Оризари и дел од 
колекторскиот систем на град Кочани 
изработен од Хидро енерго инженеринг 
ДОО Скопје;
 38.Експропријација за втора фаза 
за дел од источен и западен колектор за 
отпадни води во населено место Оризари;
 39.Примарна и секундарна 
канализациона мрежа за дел од с.Тркање 
и колектор за поврзување на Главен 
колекторски систем за отпадни води за град 
Кочани;
 40.Експропријација за реализација на 
урбанистички план вон населено место на 
КП бр.19/1 и КП бр.19/2 КО Тркање, заради 
изградба на ,,Пристапен пат до градежни 
парцели за изградба на фотоволтаични 
централи КО Тркање – Општина Кочани од 
с.Тркање до Лесна индустрија Кочани.
 41.Експропријација за реализација 
на проект за инфраструктура за дел 
од ул.„Страшо Ербапче“ Делница од 
крстосница со ул.„Малина Попиванова“ до 
крстосница со регионален пат кон Пониква 
КО Кочани и КО Бели;
 42.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 
кружен тек на ул. „Димитар Влахов” на спој 
со ул.„Павлина Велјанова“;
 43.Експропријација за реализација 
на урбанистички план заради изградба на 



тротоар за дел од ул.„Страшо Ербапче“до 
крстосница со регионален пат кон Пониква;
 44.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 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-613/1
25.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 22 став 1 
точка 2 од Законот за Локална самоуправа 
(„Службен  весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002) и точка II подточка 
3 од       Програмата за активностите на 
Општина Кочани во областа на заштитата 
на животната средина во 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр. 20/2021), Советот на Општина Кочани 
на седницата одржана на 25.02.2022 година, 
донесе

ОДЛУКА 
за утврдување  на  начинот, условите 
и постапката за субвенционирање на 
граѓаните жители на Oпштина Кочани на 

дел од трoшоците за печки на пелети 
и за инвертер-клими

Член 1

 (1)Со оваа одлука се одобрува 
субвенционирање на граѓани жители 
на Општина Кочани во трошоците за 
печки на пелети и за инвертер-клими и се 
утврдуваат начинот, условите и постапката 
за субвенционирање на граѓани жители на 
Општина Кочани.

Член 2

 (1)Се одобрува субвенционирање 
на граѓани жители на Општина Кочани во 
трошоците за печки на пелети и за инвертер-
клими што ќе ги направат за купување на 
печки на пелети и за купување на инвертер-
клими во периодот на траењето на јавниот 
повик кој изнесува 30 дена, сметано од денот 
на објавувањето.

Член 3

 (1)Субвенционирањето на граѓаните 
жители на Општина Кочани во трошоците 
за печки на пелети и за инвертер-клими ќе се 
финансира од Буџетот на Општина Кочани 
за 2022 година, Програмата за активностите 
на Општина Кочани во областа на заштитата 
на животната средина во 2022 година.
 (2)Вкупните средства  планирани 
за субвенционирање на граѓаните жители 
на Општина Кочани во дел од трошоците 
за печки на пелети и за инвертер-клими 
изнесуваат 1.600.000,00 денари.
 (3)Висината на поединечната 
субвенција по барател/домаќинство 
изнесува 10.000,00 денари, нето износ.
 (4)Субвенционирањето ќе се врши 
во рамките на планираните буџетски 
средства според принципот: „прв дојден, 
прв услужен“, а приоритет  ќе имаат 
домаќинства водени од жени (жената да е 
жител на општина Кочани, да е сопственик 
или корисник на имотот) и домаќинства на 
самохрани родители.

Службен гласник на Општина Кочани бр. 2/2022
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(5)Исплатата на субвенцијата ќе се врши 
врз основа на донесено решение од 
Градоначалникот на Општина Кочани, сè до 
искористување на предвидените средства.

Член 4

 (1)За субвенционирање на граѓаните 
жители на Општина Кочани во трошоците 
направени за печки на пелети и за инвертер-
клими Oпштина Кочани ќе објави јавен 
повик. 
 (2)Јавниот повик од ставот 1 на 
овој член се објавува на огласната табла на 
Општина Кочани и на веб-страницата на 
Општина Кочани. 
 (3)Во јавниот повик се утврдуваат 
условите за учество и пријавување на 
граѓаните, кои се утврдени во оваа Одлука.
 (4)Постапката за субвенционирање 
за печки на пелети  и инвентер-клими  ќе ја 
спроведе три члена комисија со заменици, 
формирана од Градоначалникот на Општина 
Кочани, од вработените во општинската 
администрација.
 (5)Комисијата од ставот 4 на овој 
член има обврска:
-да го објави јавниот повик за 
субвенционирање на граѓаните жители 
на Општина Кочани на дел од трошоците 
направени за купување на печки на пелети 
и за инвертер-клими, 
-да ги разгледа и провери сите пристигнати 
барања во врска со објавениот јавен повик,
-да даде предлог до Градоначалникот за 
прифање или одбивање  на поднесеното 
барање од секој граѓанин кој поднел барање 
по објавениот јавен повик и
-Комисијата за својата работа води записник.

Член 5

 (1)Доколку барањето за субвенција 
е поднесено уредно, навремено, во 
согласност со условите од јавниот повик 
и ја содржи целокупната потребна 
документација согласно објавениот јавен 

повик, Градоначалникот ќе донесе Решение 
со кое барањето ќе го прифати и ќе одобри 
субвенција во висина утврдена во членот 3, 
став 3 од оваа Одлука.
 (2)Доколку барањето за субвенција е 
поднесено ненавремено, и/или не ја содржи 
целокупната потребна документација 
согласно објавениот јавен повик, и/или  
истото не исполнува и/или не е во согласност 
со утврден/те услов/и од објавениот јавен 
повик, Градоначалникот ќе донесе Решение 
со кое барањето ќе го одбие.

Услови кои треба да ги исполни барателот за 
субвенционирање за печки на пелети

Член 6

 (1)Секој барателот кој поднел барање 
за субвенционирање за печки на пелети  
треба да ги исполнува следните услови:
-   да е жител на Општина Кочани,
- да има платено данок на имот за станбениот 
објект каде што е инсталирана или ќе се 
инсталира печката на пелети заклучно со 
2021 година,
-  печката на пелети да ја има купено во 
периодот на траењето на  јавниот повик,
- во домаќинството да нема друг член што 
поднел барање за добивање субвенција,
- до поднесување на барањето да бил 
корисник на печка на јаглен, дрва, нафта 
или мазут,
- објектот во кој е инсталирана или ќе се 
инсталира печката на пелети  да не е во фаза 
на градба,
- печката на пелети  да е инсталирана/ 
монтирана, и
- барателот да нема користено ваков вид 
субвенција.
  (2) Барателот за исполнување 
на условите од ставот 1 на овој член, 
со  барањето за субвенција ја доставува 
следната документација:
 копија од лична карта;
 копија од трансакциска сметка;
 изјава за давање согласност за 



користење лични податоци;
 изјава за семејна состојба;
 потврда од Општина Кочани дека 
има платено данок на имот за станбениот 
објект  каде што е вградена или ќе се вгради  
печката за пелети заклучно со 2021 година;
 фотографија од печката на јаглен, 
дрва, нафта или мазут која ја користел,
 фотографија дека печката на пелети 
е инсталирана, а доколку печката на пелети 
во моментот на поднесувањето на барањето 
не е инсталирана се поднесува изјава со која 
барателот се обврзува истата да ја инсталира 
најдоцна до истекот на рокот од 30 дена 
кој ќе му биде дополнително определен од 
комисијата, во спротивно барањето ќе му 
биде одбиено;
 доказ дека купувањето на печката 
на пелети е извршено во периодот на траење 
на јавниот повик и тоа: фискална сметка 
или фактура со извод од банка за извршена 
уплата за купена печка на пелети, договор 
или друг вид на доказ за плаќање на рати, 
(во оригинал или копија заверена кај нотар);
 изјава заверена кај нотар, со која 
барателот под морална, материјална и 
кривична одговорност ќе потврди дека:
-до поднесувањето на барањето бил 
корисник на печка на јаглен, дрва, нафта 
или мазут;
-објектот во кој е/ќе се инсталира печката на 
пелети не е во фаза на градба;
-во домаќинството нема друг член што 
поднел барање за добивање на овој вид 
субвенција;
-нема користено ваков вид субвенција.

Услови кои треба да ги исполни барателот за 
субвенционирање за инвертер клими

Член 7

 (1)Барателот кој поднел барање за 
субвенционирање за инвертер-клими треба 
да ги исполнува следните услови:
- да е жител на Oпштина Кочани;
- да има платено данок на имот за станбениот 

објект  каде што е вградена или ќе се вгради  
инвертер-климата заклучно со 2021 година;
 -  климата инвертер да ја има купено 
во периодот на траењето на  јавниот повик;
- во домаќинството да нема друг член што 
поднел барање за добивање ваков вид 
субвенција;
 - до поднесување на барањето да бил 
корисник на печка на јаглен, дрва, нафта 
или мазут;
- објектот во кој што ќе се вгради инвертер-
климата да не е во фаза на градба;
 - инвертер климата да е инсталирана/ 
монтирана, и
 - барателот да нема користено ваков 
вид субвенција.

(2) Барателот за исполнување на условите 
од ставот 1 на овој член, со  барањето 
за субвенција ја доставува следната 
документација:

 копија од лична карта;
 копија од трансакциска сметка;
 изјава за давање согласност за 
користење на лични податоци;
 изјава за семејна состојба;
 потврда од Општина Кочани дека 
има платено данок на имот за станбениот 
објект каде што е вградена или ќе се вгради  
инвертер-климата заклучно со 2021 година;
 фотографија од печката на јаглен, 
дрва, нафта или мазут која ја користел;
 фотографија дека климата 
инвертер е инсталирана/монтирана, а 
доколку инвертер климата во моментот на 
поднесувањето на барањето не е инсталирана 
се поднесува изјава со која барателот се 
обврзува истата да ја инсталира најдоцна до 
истекот на рокот од 30 дена кој ќе му биде 
дополнително определен од комисијата, во 
спротивно барањето ќе му биде одбиено;
 доказ дека купувањето на климата 
инвертер е извршено во периодот на 
траењето на јавниот повик и тоа: фискална 
сметка или фактура со извод од банка за 
извршена уплата за купена клима инвертер, 
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договор или друг вид на доказ за плаќање на 
рати (во оригинал или копија заверена кај 
нотар);
 Изјава заверена кај нотар, со која 
барателот под морална, материјална и 
кривична одговорност ќе потврди дека:
 -до поднесувањето на барањето бил 
корисник на печка на јаглен, дрва, нафта 
или мазут;
 -објектот во кој е/ќе се инсталира 
инвертер-клима не е во фаза на градба;
 -во домаќинството нема друг член 
што поднел барање за добивање на овој вид 
на субвенција, и
-нема користено ваков вид субвенција.

Член 8

 (1)Барање за субвенција може да 
поднесе само едно лице од едно домаќинство 
за еден вид субвенција – за печка на пелети 
или за инвертер клима.
 (2)Барањето за субвенција од ставот 1 
на овој член може да се поднесе во периодот 
од денот на објавување на јавниот повик се 
до завршување на истиот.
 (3)Барањето за субвенција со 
комплетните документи се  поднесува во 
определениот рок наведен во јавниот повик, 
на еден од следните начини за поднесување:
 -во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
 -по пошта на адреса: Општина 
Кочани ул.„Раде Кратовче“ бр. 1, 2300 
Кочани  или
 -по електронски пат преку 
апликацијата мЗаедница,  со тоа што при 
прикачување на пријавата за стипендија во 
електронската апликација подносителот 
е должен да ги скенира во оригинал и 
задолжително да ги прикачи документите 
кои се бараат за исполнување на условите за 
субвенција.
 (4)Доколку поднесеното барање за 
добивање на субвенција преку  апликацијата  
мЗаедница е оценето како прифатливо и е во 
рамките на планираните вкупни буџетски 

средства, комисијата преку апликацијата, а 
пред донесувањето на актот за одобрување 
на субвенцијата, ќе го извести  барателот  
во рок од најмногу 5 дена, да ги достави во 
оригинал или во копија заверена на нотар 
документите наведени во јавниот повик, а 
кои ги прикачил скенирани на апликацијата  
при поднесувањето на барањето за 
субвенција.
 (5)Ако барателот на субвенцијата 
не ги прикачил согласно јавниот повик 
сите потребни документи на електронската 
апликација мЗаедница или истите се 
делумно прикачени ќе се смета дека истиот 
не успеал да докаже дека ги исполнува во 
целост условите за добивање на субвенција 
и комисијата ќе го отфрли барањето како 
неприфатливо.
 (6)Барателите кои имаат поднесено 
барања за субвенција по истекот на 
крајниот рок за поднесување барање 
утврден во јавниот повик или немаат уредна 
и комплетна документација немаат право на 
субвенција.

Член 9

(1)По поднесеното барање за субвенција, 
Комисијата формирана од Градоначалникот  
за таа намена врши контрола на терен во 
домот на барателот во врска со набавката 
и инсталирањето/монтажата на печките на 
пелети и инвертер клими. 
(2) Доколку комисијата од увидот 
на лице место утврди дека барателот 
нема купено печка на пелети или клима-
инвертер, Комисијата ќе поднесе предлог до 
Градоначалникот да го отфрли барањето за 
субвенција.
(3) Доколку Комисијата од увидот на лице 
место утврди дека купената печка на пелети 
или клима-инвертер не е инсталирана/
монтирана ќе определи дополнителен рок од 
30 дена за инсталирање/монтажа на истата, 
а доколку по истекот на дополнителниот рок 
барателот не ја инсталира/монтара печката 



на пелети или климата-инвертер, Комисијата 
ќе поднесе предлог до Градоначалникот да 
го отфрли барањето за субвенција.
(4) При разгледување на поднесеното 
барање со приложената документација, 
доколку Комисијата утврди дека барателот 
ги исполнува условите од објавениот јавен 
повик за субвенција, Комисијата ќе поднесе 
предлог до Градоначалникот да го прифати 
барањето за субвенција и ќе ги образложи 
причините за тоа.
 (5)При разгледување на поднесеното 
барање со приложената документација, 
доколку Комисијата утврди дека барателот 
не ги исполнува условите од објавениот 
јавен повик за субвенција, Комисијата ќе 
поднесе предлог до Градоначалникот да 
го отфрли барањето за субвенција и ќе ги 
образложи причините за тоа.

Член 10
 (1)Оваа одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Кочани“ .

Бр.09-614/1
25.02.2022 година

К о ч а н и

 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 25.02.2022 година, 
донесе 

ЗАКЛУЧОК
во врска со Одлуката за утврдување  
на  начинот, условите и постапката за 
субвенционирање на граѓаните жители на 
Општина Кочани на дел од трoшоците за 

печки на пелети и за инвертер-клими

  
I.

Советот на Општина Кочани бара доколку 
не се реализираат планираните средства 
за субвенционирање на граѓани жители на 
Општина Кочани во трошоците за печки 
на пелети и за инвертер-клими што ќе ги 
направат за купување на печки на пелети и 
за купување на инвертер-клими во периодот 
на траењето на јавниот повик кој изнесува 
30 дена, сметано од денот на објавувањето 
во 2022 година, да не се пренаменуваат овие 
средства за други намени, туку и тие да се 
искористат за истата намена, односно за 
субвенционирање за купување на печки на 
пелети и за купување на инвертер-клими.

II.

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

Бр.09-614/2
25.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев
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Врз основа на членот 22 став 1 точка 2 и 
членот 62 став 1 од Законот за локална 
самоуправа („Службен  весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), за реализација 
на планирани активности во Програмата 
за активностите на Општина Кочани во 
областа на заштитата на животната средина 
во 2022 година („Сужбен гласник на 
Општина Кочани“ бр.20/2021), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
25.02.2022 година, донесе

ОДЛУКА 
 за одобрување субвенционирање на граѓани 
жители на Oпштина Кочани во трошоците 
за велосипед и за утврдување  начинот, 
условите и постапката за субвенционирање 

Член 1

 (1)Со оваа одлука се одобрува 
субвенционирање на граѓани жители 
на општина Кочани во трошоците за 
велосипед  за возрасни со мин 24-инчи/цола  
(во понатамошниот текст велосипед/и) и се 
утврдуваат начинот, условите и постапката 
за субвенционирање.

Член 2

 (1)Се одобрува субвенционирање 
на граѓани жители на Општина Кочани во 
трошоците за велосипед што ќе ги направат 
за купување на велосипед во периодот на 
траење на јавниот повик, кој ќе биде утврден 
во објавата на Општина Кочани.

Член 3

 (1)Субвенционирањето на граѓаните 
жители на Општина Кочани во трошоците 
за велосипед ќе се финансира од Буџетот на 
Општина Кочани за 2022 година, Програмата 
за активностите на Општина Кочани во 
областа на заштитата на животната средина 
во 2022 година.

 (2)Вкупните средства  планирани за 
субвенционирање на граѓаните жители на 
Општина Кочани во дел од трошоците за 
велосипед изнесуваат 350.000,00 денари со 
вклучени средства за исплата на персонален 
данок.
 (3)Висината на поединечната 
субвенција по барател/домаќинство 
изнесува 3.000,00 денари во нето износ.
 (4)Субвенционирањето ќе се врши 
во рамките на планираните буџетски 
средства според принципот: „прв дојден, 
прв услужен“.
 (5)Исплатата на субвенцијата ќе се 
врши врз основа на донесено решение од 
Градоначалникот на Општина Кочани, сè до 
искористување на предвидените средства.

Член 4

 (1)За субвенционирање на граѓаните 
жители на општина Кочани во трошоците 
направени за велосипед  Oпштина Кочани 
ќе објави јавен повик. 
(2)Јавниот повик од ставот 1 на овој член 
се објавува на огласната табла на Општина 
Кочани и на веб-страницата на Општина 
Кочани и трае 30 (триесет) дена сметано од 
денот на објавување. 
(3)Во јавниот повик се наведуваат условите 
за учество и пријавување на граѓаните 
за субвенционирање за велосипед, кои 
Советот на Општина Кочани ги утврдува со 
оваа Одлука.
(4)Постапката за субвенционирање 
за велосипед ќе ја спроведе тричлена 
комисија со нивни заменици, формирана 
од Градоначалникот на Општина 
Кочани, од вработените во општинската 
администрација.
 (5)Комисијата од ставот 5 на овој 
член има обврска:
– да го објави јавниот повик за 
субвенционирање на граѓаните жители 
на општина Кочани на дел од трошоците 
направени за купување на велосипед, 
– да ги разгледа и провери сите 



пристигнати барања во врска со објавениот 
јавен повик и 
– да даде предлог до Градоначалникот 
за прифаќање, отфрлување или одбивање 
на поднесеното барање во зависност од тоа 
дали барателот ги исполнува условите за 
субвенционирање наведени во објавениот 
јавен повик,
– Комисијата за својата работа води 
записник.

Член 5

 (1)Барањето за субвенција може да се 
поднесе во периодот од денот на објавување 
на јавниот повик с до неговото завршување.
 (2)Барањето за субвенција со 
комплетните документи се  поднесува во 
определениот рок наведен во јавниот повик, 
на еден од следните начини за поднесување:
- во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
- по пошта на адреса: Општина Кочани 
ул. „Раде Кратовче“ бр. 1, 2300 Кочани  или
-  по електронски пат преку 
апликацијата мЗаедница,  со тоа што при 
прикачување на пријавата за стипендија во 
електронската апликација подносителот 
е должен да ги скенира во оригинал и 
задолжително да ги прикачи документите 
кои се бараат за исполнување на условите за 
субвенција.
 (3)Доколку поднесеното барање за 
добивање на субвенција преку  апликацијата  
мЗаедница е оценето како прифатливо и е во 
рамките на планираните вкупни буџетски 
средства, комисијата преку апликацијата, а 
пред донесувањето на актот за одобрување 
на субвенцијата, ќе го извести  барателот  
во рок од најмногу 5 дена, да ги достави во 
оригинал или во копија заверена на нотар 
документите наведени во јавниот повик, а 
кои ги прикачил скенирани на апликацијата  
при поднесувањето на барањето за 
субвенција.
 (4)Ако барателот на субвенцијата 
не ги прикачил согласно јавниот повик 

сите потребни документи на електронската 
апликација мЗаедница или истите се 
делумно прикачени ќе се смета дека истиот 
не успеал да докаже дека ги исполнува во 
целост условите за добивање на субвенција 
и комисијата ќе го отфрли барањето како 
неприфатливо.
 (5)Барателите кои имаат поднесено 
барање за субвенција по истекот на крајниот 
рок за поднесување на барање утврден 
во јавниот повик или немаат уредна и 
комплетна документација немаат право на 
субвенција.
 (6)Доколку барањето е поднесено 
навремено, во согласност со условите од 
јавниот повик и ја содржи целокупната 
потребна документација согласно 
објавениот јавен повик, Градоначалникот 
ќе донесе Решение со кое барањето ќе 
го прифати и на барателот ќе му одобри 
субвенција во висина утврдена во членот 3 
став 3 од оваа Одлука.
 (7)Ненавремено поднесено барање 
за субвенција ќе се отфрли со Решение на 
Градоначалникот.
 (8)Доколку барањето за субвенција 
не ја содржи целокупната потребна 
документација согласно условите од 
објавениот јавен повик и не ги исполнува 
условите за добивање на субвенција, 
Градоначалникот ќе донесе Решение со кое 
ќе го одбие барањето за субвенција и ќе ги 
наведе причините за тоа.

Услови кои треба да ги исполни барателот за 
субвенционирање за велосипед

Член 6

 (1)Секој барателот кој поднел барање 
за субвенционирање за велосипед  треба да 
ги исполнува следните услови:
– да е полнолетен жител на Општина Кочани,
– да е платен данокот на имот за станбениот 
објект во кој живее,
– велосипедот да е купен во периодот на 
траење на јавниот повик сметано од денот 
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на објавувањето,
– во домаќинството да нема друг член што 
поднел барање за добивање субвенција за 
ваков вид на субвенција.

 (2) Барателот за исполнување на 
условите од ставот 1 на овој член, со  барањето 
ја доставува следната документација:
 копија од важечка лична карта или 
важечка патна исправа,
 копија од трансакциска сметка,
 изјава за давање согласност за 
користење лични податоци,
 изјава за семејна состојба,
 потврда од Општина Кочани дека e 
платен данокот на имот за станбениот објект 
во кој живее подносителот на барањето,
 фотографија за купениот велосипед,
 доказ дека купувањето на 
велосипедот е извршено во периодот на 
траење на јавниот повик и тоа фискална 
сметка или фактура со извод од банка за 
извршена уплата за купениот велосипед 
или Договор за плаќање на рати со прилог 
доказ за платена прва рата (во оригинал или 
копија заверено кај нотар),
 изјава заверена кај нотар, со која 
барателот под морална, материјална и 
кривична одговорност ќе потврди дека во 
домаќинството нема друг член што поднел 
барање за добивање на овој вид субвенција 
и дека е согласен на барање на Комисијата 
да го донесе на увид купениот велосипед 
во дворот на административната зграда 
на Општината, во спротивно барањето за 
субвенција ќе биде одбиено.

Член 7

 (1)Барање за субвенција може да 
поднесе само едно полнолетно лице од едно 
домаќинство.
 (2)Комисијата ќе врши увид за 
потврдување на веродостојноста на 
купениот велосипед. Барателот има обврска 
да го достави на увид купениот велосипед 
по барање на комисијата во дворот на 

општинската зграда.

Член 8

 (1)Оваа одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-615/2
25.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 63 став 9 од 
Законот за урбанистичко планирање ( 
Службен  весник на Република Северна 
Македонија бр. 32/20) Советот на Општина 
Кочани , на седницата одржана на 25.02.2022 
година, донесе

          О Д Л У К А  
за донесување на План за парцелација од 
Урбанистички проект со план за парцелација 
со намена А1-домување во куќи, за ГП А64.3 
и ГП А64.4 (дел од КП 12138 и дел од КП 
16830, КО Кочани) од измена и дополнување 

на ДУП на град Кочани, Општина Кочани

 Член 1

 Со оваа одлука се донесува План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација со намена А1-домување 
во куќи, за ГП А64.3 и ГП А64.4 (дел од 
КП 12138 и дел од КП 16830, КО Кочани) 
од измена и дополнување на ДУП на град 
Кочани, Општина Кочани, со Тех. бр. 33/21 
од Јануари 2022 год., изработен од Друштво 
за проектирање, трговија и инженеринг 
УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес.



Член 2
 Со Планот за парцелација од 
Урбанистички проект со план за парцелација 
со намена А1-домување во куќи, за ГП А64.3 
и ГП А64.4 (дел од КП 12138 и дел од КП 
16830, КО Кочани) од измена и дополнување 
на ДУП на град Кочани, Општина Кочани, се 
формира една градежна парцела ГП А64.3, 
составена од ГП А64.3 и ГП А64.4 со вкупна 
површина од 265м2, односно составена од 
дел од КП бр. 12138 и дел од КП бр. 16830 во 
КО Кочани. Промената се врши со цел да се 
формира една поголема градежна парцела со 
ист сопственик,  со намена: А1 – домување 
во куќи.

 Член 3

Границaта на планскиот опфат е даденa во 
графичкиот прилог и претставена описно:
 -oд север границата се движи по 
северната граница на КП 12138;
 -од запад границата се движи по 
граница на регулациона линија;
 -од југ границата се движи по јужната 
граница на КП 12138;
 -од исток границата на проектниот 
опфат се движи по регулационата линија. 
Површината на планскиот опфат во рамките 
на опишаните граници изнесува 265м2.

Член 4

Планот за парцелација од член 1 на оваа 
одлука содржи:
Опис и образложение за парцелација;
Графички дел – план за парцелација и
Синтезна карта.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Кочани“.

Бр.09-617/1
25.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 10 став 4 и член 
19 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2 став 2 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр.56/11, 162/12, 
95/13, 109/14, 64/15 и 217/15), Советот на 
Oпштина Кочани на седницата одржана на 
ден 25.02.2022 година  донесе:

О Д Л У К А
за донесување на урбанистичко-планска 
документација за вклопување на бесправно 
изградени објекти изградени надвор од 
плански опфат за КП бр.137/2  КО Костин 
Дол, КП бр.1490  КО Полаки и КП бр.469 КО 

Пашаџиково.

Член 1

 Се утврдува да се донесе 
урбанистичко-планска документација со 
која ќе се вклопат бесправно изградените 
објекти во урбанистичко-планска 
документација. 

Член 2

 1.Согласно член 1 од оваа одлука, со 
урбанистичко-планска документација да се 
изврши вклопување на бесправно изградени 
објекти изградени надвор од плански опфат 
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заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена - рибници за производство 
на риба-Ф4, означен како зграда 2 и објект 
со намена - рибници за производство на 
риба-Ф4, означен како зграда 3, изградени 
на КП бр.137/2 КО Костин Дол запишана на 
Имотен лист бр.65 за КО Костин Дол.
 2.Согласно член 1 од оваа одлука, со 
урбанистичко-планска документација да се 
изврши вклопување на бесправно изградени 
објекти изградени надвор од плански опфат 
заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена А1-1, означен како зграда 
1 изграден на КП бр.137/2  КО Костин 
Дол запишана на Имотен лист бр.65 за КО 
Костин Дол.
 3.Согласно член 1 од оваа одлука, со 
урбанистичко-планска документација да се 
изврши вклопување на бесправно изградени 
објекти изградени надвор од плански опфат 
заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена А4, означен како зграда 1 
изграден на КП бр.1490 КО Полаки запишана 
на Имотен лист бр.161 за КО Полаки.
 4.Согласно член 1 од оваа одлука, со 
урбанистичко-планска документација да се 
изврши вклопување на бесправно изградени 
објекти изградени надвор од плански опфат 
заради вклопување на бесправно изграден 
објект со намена А4, означен како зграда 1 
и објект со намена помошни објекти - ПО, 
означен како зграда 2  изградени на КП 
бр.469 КО Пашаџиково запишана на Имотен 
лист бр.51 за КО Пашаџиково.

Член 3

 Оваа одлука  влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Кочани,,.

Бр.09-618/1
25.02.2022 година

К о ч а н и

 
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 25.02.2022 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Информацијата за 
санитарно-хигиенската и техничката 
состојба на училишните установи и на ЈОУ 
Детска градинка „Павлина Велјанова“ во 

2021 година

I
 1.Се прифаќа Информацијата за 
санитарно-хигиенската и техничката 
состојба на училишните установи и ЈОУ 
Детска градинка „Павлина Велјанова“ во 
2021 година.
 2. Советот на Општина Кочани 
бара ЈЗУ „Центарот за јавно здравје“-
Кочани да даде дополнителна информација 
за санитарно-хигиенската и техничката 
состојба  во СОУ,,Гошо Викентиев’’ , по 
поплавите во истото училиште.

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

Бр.09-608/1
25.02.2022 година

К о ч а н и
 

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), а во врска со член 126 став 1 
од Законот за води („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.87/2008; 
6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012; 
23/2013; 163/2013; 180/2014; 146/2015; 
52/2016 И 151/2021), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 25.02.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Оперативен план за 
заштита и одврана од поплави за загрозените 
подрачја На територијата во надлежност 
на АД Водостопанство на РСМ – Скопје 

Подружница Брегалница – Кочани

I

 Се усвојува Оперативниот план за 
заштита и одврана од поплави за загрозените 
подрачја На територијата во надлежност 
на АД Водостопанство на РСМ – Скопје 
Подружница Брегалница – Кочани  

 II

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

Бр.09-609/1
25.02.2022 година

К о ч а н и
 

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 25.02.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Информацијата за 
малолетничката деликвенција на подрачјето 
на Oпштина Кочани (наркоманија, 
алкохолизам)  

I

 1.Се прифаќа Информацијата за 
малолетничката деликвенција на подрачјето 
на Oпштина Кочани (наркоманија, 
алкохолизам).
 2.Советот на Општина Кочани бара 
од институциите кои имаат надлежност 
за заштита на малолетниците- децата: ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјални работи 
- Кочани, ОВР – ПС- Кочани, ЈЗУ Центар 
за јавно здравје-Кочани, Општинскта 
администрација-Одделение за јавни 
дејности, ЈЗУ Општа Болница со проширена 
дејност- Кочани, Невладините организации 
кои имаат надлежност и работат со деца, 
општинските основи и средни училишта, 
Локалниот младински Совет на Општина 
Кочани и Општинскиот совет за превенција 
на детско престапништво на Општина 
Кочани координирано да преземат 
превентивни активности и да спроведат 
едукативни предавања за заштита на децата.

II

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

Бр.09-610/1
25.02.2022 година

К о ч а н и
 

Службен гласник на Општина Кочани бр. 2/2022
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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 25.02.2022 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештај за работењето на 
ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2021 
година и Програма за работа за 2022 година

 I
 Се усвојува Извештајот за работењето 
на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2021 
година и Програма за работа за 2022 година.

 II

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

Бр.09-611/1
25.02.2022 година

К о ч а н и
 

Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

Врз основа на членот 114 став 18 од Законот 
за заштита на децата („Службен весник на 
Република Северна 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, 104/2019, 146/2019, 

275/2019, 88/2020, 311/2020 И 294/2021), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 25.02.2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување на член  на Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

I

Од функцијата член  на Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани – 
претставник од Министерството за труд 
и социјална политика, поради поднесена 
неотповиклива оставка се разрешува:
-Милица Гаврилова 

II

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

Бр.09-620/1
25.02.2022 година

К о ч а н и
 

Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 



 1.План за изменување и дополнување 
на Планот за јавни набавки на општина 
Кочани за 2022 година, Бр.09-616/1

Стр.3
 2.Заклучок во врска со  Годишниот 
план за јавни набавки на Oпштина Кочани 
за 2022 година, Бр.09-616/2

Стр.4
 3.Одлука во врска со Проектот за 
изградба на социјални објекти за Ромите од 
Старата касарна, Бр.09-612/1

Стр.4

 4.Одлука за резервирани средства 
за експропријација согласно Програмата 
за уредувањена градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Кочани за период 
од 01.01. до 31.12.2022 година, Бр.09-613/1

Стр.5

 5.Одлука за утврдување  на  начинот, 
условите и постапката за субвенционирање   
на граѓаните жители на Oпштина Кочани 
на дел од тршоците за печки на пелети  и за 
инвертер-клими, Бр.09-614/1

Стр.7

 6. Заклучок во врска со Одлуката   
за утврдување  на  начинот, условите 
и постапката за субвенционирање на 
граѓаните жители на Општина Кочани на 
дел од тршоците за печки на пелети и за 
инвертер-клими, Бр.09-614/2

Стр.11

 7.Одлука за одобрување 
субвенционирање на граѓани жители 
на Oпштина Кочани во трошоците за 
велосипед и за утврдување  начинот, 
условите и постапката за субвенционирање, 
Бр.09-615/1

Стр.12

 8.Одлука за донесување на План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација со намена А1-домувањ\

во куќи, за ГП А64.3 и ГП А64.4 (дел од 
КП 12138 и дел од КП 16830, КО Кочани) 
од измена и дополнување на ДУП на град 
Кочани, Општина Кочани, Бр.09-617/1

Стр.14
 
 9.Одлука за донесување на 
урбанистичко-планска документација за 
вклопување на бесправно изградени објекти 
изградени надвор од плански опфат за КП 
бр.137/2  КО Костин Дол, КП бр.1490  КО 
Полаки и КП бр.469 КО Пашаџиково, Бр.09-
618/1

Стр.15

 10.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за санитарно-хигиенската 
и техничката состојба на училишните 
установи и на ЈОУ Детска градинка „Павлина 
Велјанова“ во 2021 година, Бр.09-608/1

Стр.16

 11.Заклучок за усвојување на 
Оперативен план за заштита и одбрана 
од поплави за загрозените подрачја 
На територијата во надлежност на 
АД Водостопанство на РСМ – Скопје 
Подружница Брегалница – Кочани, Бр.09-
609/1

Стр.17

 12.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за малолетничката 
деликвенција на подрачјето на Oпштина 
Кочани (наркоманија, алкохолизам) , Бр.09-
610/1

Стр.18

 13.Заклучок за усвојување на 
Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека 
„Искра“- Кочани за 2021 година и Програма 
за работа за 2022 година, Бр.09-611/1

Стр.18
 14.Решение за разрешување на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ – Кочани, Бр.09-620/1

Стр.18
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