
      БРОЈ  3          КOЧАНИ,       15   март    2022 ГОДИНА             ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 3/2022

 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 
продолжение на 7 ма седница на Совет на 
Општина Кочани одржана на 14.03.2022 

година, 

I

 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 14.03.2022 година, и тоа:

 1.Одлука за организирање јавна 
трибина во врска со загаденоста на 
воздухот, водата и почвата  како последица 
од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ 
во Општина Кочани, Бр.09-772/1

 2.Заклучок за прифаќање на 
Решението за запирање на објавувањето 
на: Заклучок за усвојување на Планот 
за  работа-активности на КЈП „Водовод“ 
– Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 
04.02.2022 година и   Заклучок за давање 
согласност на Одлуката на Управниот одбор 
на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 
20.12.2021 година, за промена – зголемување 
на  цената на м3 геотермална вода, Бр.08-
402/2, од 10.02.2022 година, Бр.09-771/1                 
                             
 3.Решение за утврдување предлог 
за разрешување и именување член на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кочани, Бр.09-
770/1

II
Објавувам:
1.Решение за определување член на Советот 
на Општина Кочани кој ќе го заменува 
Градоначалникот на Општина Кочани за 
време на спреченост или отсуство, Бр.08-
2694/1

III

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

                             Бр. 08-773/1 
15.03.2022 година

Кочани

Градоначалник 
на Општина Кочани

Љупчо Папазов



Службен гласник на Општина Кочани бр. 3/2022

15 март  2022                                                           Стр.2

 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 14.03.2022 година, 
донесе 
               
  О Д Л У К А  
за организирање јавна трибина во врска со 
загаденоста на воздухот, водата и почвата  
како последица од работењето на фабриката 

„Пејпер Мил“ во Општина Кочани

  
Член 1

 Се задолжува  општинската 
администрација да организира јавна 
трибина во врска со загаденоста на 
воздухот, водата и почвата  како последица 
од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ 
во Општина Кочани најдоцна до 31.03.2022 
година. 

Член 2

 На трибината да се поканат: 
претставници од ДИЖС, МЖСПП, 
општинскиот инспектор за животна 
средина како и претставници на други 
заинтересирани/надлежни институции и 
правни лица.

Член 3

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

Бр.09-772/1
14.03.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

Врз основа на членот 51 став 2 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 14.03.2022 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Решението за запирање 
на објавувањето на: Заклучок за усвојување 
на Планот за  работа-активности на КЈП 
„Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-
390/1, од 04.02.2022 година и   Заклучок за 
давање согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-
466/5 од 20.12.2021 година, за промена – 
зголемување на  цената на м3 геотермална 

вода, Бр.08-402/2, од 10.02.2022 година                                                   

I

 Се прифаќа Решението на 
Градоначалникот на Општина Кочани Бр.08-
402/2 од10.02.2022 година, за запирање на 
објавувањето на Решението за запирање на 
објавувањето на: Заклучок за усвојување 
на Планот за  работа-активности на КЈП 
„Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-
390/1, од 04.02.2022 година и   Заклучок за 
давање согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-
466/5 од 20.12.2021 година, за промена – 
зголемување на  цената на м3 геотермална 
вода.

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

Бр.09-771/1
14.03.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев



Врз основа на членот 183, став 3 од Законот 
за социјална заштита („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
104/2019; 146/2019; 275/2019; 89/2020; 
302/2020; 311/2020; 163/2021 И 294/2021), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 14.03.2022 година , донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за утврдување предлог за разрешување и 
именување член на Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 

- Кочани
 

I
  
    Советот на Општина Кочани го утврди 
следниот предлог за разрешување и 
именување член на Управниот одбор на ЈУ 
Мегуопштински центар за социјална работа 
- Кочани:

 1.Од функцијата член на Управниот 
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Кочани, да се разреши:
-Благојчо Јованов 
 2.За член на Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
– Кочани, да се именува:
-Голубинка Георгиева –Раководител на 
одделени за јавни дејности во Општина 
Кочани- Магистер по педагошки науки.

II

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

Бр.09-770/1
14.03.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 II
 
 Врз основа на член 52 став 5 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник 
на Република Македонија“ бр.5/2002) и во 
согласност со член 29 став 1,2 и 3 од Статутот 
на Општина Кочани (“Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.3/2006, 10/2006, 4/2008, 
6/2008, 9/2008, 7/2010, 10/2014, 5/20015 и 
12/2020), Градоначалникот на Општина 
Кочани на ден 08.11.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
 за определување член на Советот на 
Општина Кочани кој ќе го заменува 
Градоначалникот на Општина Кочани за 
време на спреченост или отсуство

I

Кристина Атанасова Арсова - член  на 
Советот на Општина Кочани, се определува 
да  го заменува Градоначалникот на 
Општина Кочани, за време  на спреченост  
или отсуство.

II

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

Бр.08-2694/1                                                                      
08.11.2021 година                                                        

Кочани

Градоначалник 
на Општина Кочани

Љупчо Папазов

Службен гласник на Општина Кочани бр. 3/2022

  Стр.3                          15 март  2022 



Службен гласник на Општина Кочани бр.3/2022

15 март  2022                                            Стр.4

I

 1.Одлука за организирање јавна 
трибина во врска со загаденоста на 
воздухот, водата и почвата  како последица 
од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ 
во Општина Кочани, Бр.09-772/1

Стр.2

 2.Заклучок за прифаќање на 
Решението за запирање на објавувањето 
на: Заклучок за усвојување на Планот 
за  работа-активности на КЈП „Водовод“ 
– Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 
04.02.2022 година и   Заклучок за давање 
согласност на Одлуката на Управниот одбор 
на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 
20.12.2021 година, за промена – зголемување 
на  цената на м3 геотермална вода, Бр.08-
402/2, од 10.02.2022 година, Бр.09-771/1     

Стр.2            
                             
 3.Решение за утврдување предлог 
за разрешување и именување член на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кочани, Бр.09-
770/1

Стр.3

II
Објавувам:
1.Решение за определување член на Советот 
на Општина Кочани кој ќе го заменува 
Градоначалникот на Општина Кочани за 
време на спреченост или отсуство, Бр.08-
2694/1

Стр.3

СОДРЖИНА


