
      БРОЈ  5          КOЧАНИ,       14  април    2022 ГОДИНА             ИЗЛЕГУВА  ПО  ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 5/2022

               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 14.04.2022 година

I
 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 14.04.2022 година, и тоа:

 1.Одлука за основање Општински 
совет за социјална заштита, Бр.09-987/1

 2.Одлука за давање на согласност 
на Договор за примање на донација од  
ПЕСТАЛОЗЗИ Фондација детско село од 
Троген - Швајцарија ПОДРУЖНИЦА во 
Република Македонија Скопје, Бр.09-990/1

 3.Одлука за давање на времено 
користење  дел од недвижна ствар, 
сопственост на Општина Кочани, без 
надоместок на Јавното претпријатие 
за стопанисување со државните шуми 
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О Скопје, Бр.09-
991/1 
 4.Одлука за изменување на Одлуката 
за утврдување на услови во врска со 
вршење на автотакси превоз на патници на 
подрачјето на општина Кочани, Бр.09-993/1

 5.Заклучок во врска со Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на 
услови во врска со вршење на автотакси 
превоз на патници на подрачјето на општина 

Кочани, Бр.09-993/2

 6.Одлука за прифаќање на 
предлогот на Советот на општина Гази 
Баба за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Кочани и 
Општина  Гази Баба, Бр.09-994/1

 7.Одлука за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу  Општина 
Кочани и Општина Гази Баба, Бр.09-995/1

 8.Одлука за сопствено учество - 
кофинансирање  на проектот „Опремување 
на Мултикутурниот центар“, Бр.09-997/1

 9.Одлука за сопствено учество - 
кофинансирање  на проектот „Уредување на 
СРЦ Пониква“, Бр.09-998/1

 10.Заклучок за прифаќање на 
Информација за заштита на шумите од 
пожари и бесправна сеча на подрачјето на 
општина Кочани, Бр.09-973/1

 11.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за информатичка и комуникациска 
технологија на општина Кочани за 2021 
година, Бр.09-974/1

 12.Заклучок за усвојување на 
Извештај за реализација на Локалниот 
акциски план за еднакви можности на 
жените и мажите  за 2021 година, Бр.09-
975/1
 13.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за 
комуникација на Општина Кочани за 2021 
година, Бр.09-976/1
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 14.Заклучок за усвојување 
на Информацијата за квалитетот и 
здравствената исправност на водата за 
пиење од системот за водоснабдување, 
Бр.09-977/1
 15.Заклучок за усвојување на 
Проекцијата за користење на водата за 
пиење во сезоната пролет-лето 2022 година 
од системот за водоснабдување, Бр.09-978/1

 16.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за одржување и користење на паркови 
и зеленило, набавка, поставување и 
одржување на урбаната опрема, одржување 
на детските игралишта и одржување на 
фонтана „Зрно“ во 2021 година, Бр.09-979/1

 17.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за управување со отпад на подрачјето на 
општина Кочани за 2021 година, Бр.09-980/1

 18.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за изработка на урбанистички планови, 
урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација 
на подрачјето на Општина Кочани за 2021 
година, Бр.09-981/1

 19.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за одржување на сливни решетки за 
атмосферска канализација на подрачјето на 
општина Кочани за 2021 година, Бр.09-982/1

 20.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување на локални патишта и улици на 
подрачјето на Општина Кочани во зимски 
услови за 2020/2021 година, Бр.09-983/1

 21.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за 
култура на општина Кочани за 2021 година, 
Бр.09-984/1

 22.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за активностите на Општина Кочани од 
областа  на социјална, детска и здравствена 
заштита за 2021 година, Бр.09-985/1

 23.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за спроведување на општи мерки за заштита 
на населението од заразни болести во 2021 
година, Бр.09-986/1

 24.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за поддршка на образованието во Општина 
Кочани во 2021 година, Бр.09-988/1

 25.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за 
работа на Територијалната противпожарна 
единица – Кочани во 2021 година, Бр.09-
989/1

 26.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата 
за активностите на општина Кочани во 
областа на локалниот економски развој во 
2021 година, Бр.09-992/1

 27Решение за  именување членови 
во заедничката комисија за подготовка на 
актите за  воспоставување меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Кочани и 
Општина Гази Баба, Бр.09-996/1

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

                             

                             Бр. 08-999/1 
14.04.2022 година

Кочани
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Градоначалник 
на Општина Кочани

Љупчо Папазов
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 Врз основа на  член 141 став 1 алинеја 
1 и член 142 став 2 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 14.04.2022 
година,  донесе

О Д Л У К А
за основање Општински совет за социјална 

заштита

Член 1 

Со оваа одлука се основа Совет за социјална 
заштита  во состав:  
 1.Аника Илијевска Ѓорѓиева-
виш соработник за социјална, детска и 
здравствена заштита во општинската 
администрација на Општина Кочани;
 2.Александра Коцева -стручен 
соработник во Центар за вработување- 
Кочани;
 3.Габриела Јосифова-дипл.социјален 
работник во Центар за социјална работа 
-Кочани;
 4.Јоце Стојчев-референт по 
човечки ресурси во ЈЗУ Општа болница со 
проширена дејност- Кочани;
 5.Елизабета Минова-педагог во СОУ 
„Гошо Викентиев“;
 6.Марија Филипова- педагог во ОУ 
„Раде Кратовче“ ;
 7.Драган Темелков-водич на 
безбедносен реон во ПС-ОН Кочани при 
ОВР-Кочани;
 8.Јалчн Неџипов-член на џамиски 
одбор- Кочани;
 9.Перо Ампов-свештенослужител 
при храмот „Св.Вмч. Георгиј“ Кочани;
 10.Лилјана Милцова-технички 
секретар во Меѓуопштинско здружение на 
лица со телесен инвалидитет  „Мобилност“;
 11.Анета Коцева-секретар во 
Општинска организација на Црвен крст 
Кочани;

Член 2

 Одлуката за основање Општински 
совет за социјална заштита („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.11/2019,) 
престанува да важи.

Член 3

 Оваа одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во „службен 
гласник“ на Општина Кочани;

                                Бр.09-987/1     
14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” 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 
Република Македонија” 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 Република Македонија” број 61/04, 96/04, 
67/07,156/09, 47/11 и 192/15), Советот на 
Општина Кочани на седницата, одржана на 
14.04.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на согласност на Договор за 
примање на донација од  ПЕСТАЛОЗЗИ 
Фондација детско село од Троген - 
Швајцарија ПОДРУЖНИЦА во Република 

Македонија Скопје
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Член 1

 Со оваа Одлука се дава согласност 
на Договор за примање на донација од  
ПЕСТАЛОЗЗИ Фондација детско село од Троген 
- Швајцарија ПОДРУЖНИЦА во Република 
Македонија Скопје бр. 08-872/1 од 29.03.2022 
година за спроведување на проектот „Инклузија 
на децата кои се надвор од училиштата во 
образовниот систем” од Програмата за мали 
општински грантови.  Донацијата е  во вредност 
од 30.000 денари. 

Член 2

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

                                 Бр.09-990/1       
14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев             

              Врз основа на членот 36 став 1 точка 10 
од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002) 
и членот 3 став 2 од Законoт за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр.78/2015, 106/201, 153/2015, 
190/2016, 21/2018, 101/2019 и 275/2019 ), Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана на 
14.04.2022 година,  донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за давање на времено користење  дел од 
недвижна ствар, сопственост на Општина 
Кочани, без надоместок на Јавното претпријатие 
за стопанисување со државните шуми 

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О Скопје 

Член 1

   Со оваа одлука на Јавното претпријатие 
за стопанисување со државните шуми 
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О Скопје, кое во 
нември 2020 година е назначено за управувач 
на ЗП Осогово (Заштитеното подрачје), се 
дава на времено  користење без надоместок за 
период од 4 (четири) години  дел од недвижна 
ствар Инфо центар „Пониква“,  сопственост на 
општина Кочани без надоместок, која се наоѓа 
на „Пониква“ на КП бр.332/1, запишана во ИЛ  
бр.624 КО Јамиште, Општина Пробиштип  и тоа: 
објект 7 , приземје, намена на зграда А4- 3 викенд 
куќи, влез 1, стан 1, и тоа следните простории со 
вкупна површина од 42,99 м2,  согласно скица 
со податоци за зградата о посебни делови од 
зградата:
- Просторија С1 (соба) со површина од 
11.53 м2,
- Просторија С2 (соба) со површина од 
18.06 м2,
- Х2 (ходник) со површина од 3.35 м2,
- Х3 (ходник) со површина од 3.95 м2,
- WC1(клозет) со површина од 2.88 м2 и
- О1 (остава) со површина од 3.22 м2.
Скицата со податоци за зградата о посебни 
делови од зградата е составен дел на оваа одлука.

Член 2
 Јавното претпријатие за стопанисување 
со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ 
П.О Скопје се задолжува на целиот објект со 
сопствени средства да плаќа струја, вода, греење 
и други комуналии. 

Член 3

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Кочани“.
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                                   Бр.09-991/1       
14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев           
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 Врз основа  на членовите 53 и 54 од Законот 
за превоз во патниот сообракај („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 68/2004; 
23/2006; 127/2006; 64/2008; 114/2009; 50/2010; 
83/2010; 140/2010; 152/2010; 17/2011; 53/2011; 
6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 
42/2014; 112/2014; 166/2014; 20/2015; 44/2015; 
97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 
71/2016; 64/2018; 140/2018; 163/2018; 275/2019; 
86/2020 И 67/2022), Советот на Општина Кочани 
на седницата одржана на ден 14.04.2022 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
 за изменување на Одлуката за утврдување 
на услови во врска со вршење на автотакси 
превоз на патници на подрачјето на општина 

Кочани

Член 1
 Во Одлуката  за утврдување услови во 
врска со вршење на автотакси превоз на патници 
на подрачјето на општина Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.14/2009, 
09/2023, 1/2018 и 10/2019), се врши следната 
измена:

Членот 9, се менува и гласи:
 “Авто-такси превозот на патници на 
подрачјето на општина Кочани се врши според 
следната Тарифа:
 -За авто-такси превоз на патници во 
градот Кочани и од градот Кочани до селата 
на општина Кочани и обратно, се наплатува за 
старт 70 денари, првиот километар е слободен, а 
за секој нареден километар цената се зголемува 
за 15 денари.
 -За авто-такси превоз на патници до 
друга општина или до градот Скопје и обратно се 
наплатува за старт 10 денари, а за секој нареден 
километар цената се зголемува за 20 денари.
 - За авто-такси превоз на патници до 
Скопје или до друга општина се наплатува 40 
денари старт, а за секој нареден километар се 
наплатува 35 денари.
 - За чекање од 1 час се наплатува 200 
денари.“

Член 2
 Одлуката влегува во сила со денот 
на донесувањето,а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

                                   Бр.09-993/1       
14.04.2022 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 локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 14.04.2022 година, донесе 

                                   ЗАКЛУЧОК  
во врска со Одлуката за изменување на Одлуката 
за утврдување на услови во врска со вршење на 
автотакси превоз на патници на подрачјето на 

општина Кочани

 I.

 Советот на Општина Кочани: 
- Не го прифаќа  барањето на лиценцираните 
авто такси превозници од Општина Кочани 
за промена на бојата на авто-такси возилото, 
од причини што Законот за превоз во патниот 
сообраќај утврдува дека со актот на советот на 
општината се утврдуваат повеќе услови за авто-
такси превозот, меќу кои и бојата на возилата. 
Со Одлука за утврдување на услови во врска 
со вршење на авто такси превоз на патници 
на подрачјето на општина Кочани донесена 
од Советот на Општина Кочани е утврдено 
дека авто такси возилото треба да биде обоено 
бело со жолто обоени гепек и хауба и да биде 
означено со жолта регистарска таблица издадена 
со прописите за регистрација на возилата.
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- Во врска со обележувањето и уредувањето на 
такси стојалиштата, Советот на Општина Кочани 
бара такси стојалиштата да бидат обележани и 
уредени, согласно Одлуката за утврдување на 
услови во врска со вршење на автотакси превоз 
на патници на подрачјето на општина Кочани и 
пропишаните прописи.
- Во случај на намалување на цената на 
нафтените деривати од 20 до 30 денари, Советот 
на Општина Кочани, бара од лиценцираните 
авто такси превозници од Општина Кочани  да 
предложат корекција – намалување на цените на 
авто-такси превозот.

 II.

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

                                  Бр.09-993/2       
14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев           

 Врз основа на член  7  од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Службен  весник 
на Република Македонија” бр.79/2009), член 14 
од Законот за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија” бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на   14.04.2021 година,  донесе

ОДЛУКА 
за прифаќање на предлогот на Советот на 
општина Гази Баба за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Кочани и Општина  Гази Баба

Член 1
 Се прифаќа предлог Одлуката за 

прифаќање и утврдување на предлогот за 
воспоставување на мегуопштинска соработка  
помеѓу Општина Гази Баба  и Општина 
Кочани бр.09-1267/17  од 14.03.2022 година, за 
вршење на работи од надлежност на овластен 
градежен инспектор – административен 
(државен) службеник од Општина Кочани 
(давател на услуга) за потребите и за сметка 
на Општина Гази Баба ( корисник на услуга).  
                                                               

Член 2

 Надлежност за која се поднесува 
предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка: давање на интелектуални услуги 
од овластен градежен инспектор – државен 
службеник од Општина Кочани (давател на 
услуга) за потребите и за сметка на Општина Гази 
Баба (корисник на услугата, преку „Склучување 
на договори за вршење на определени работи 
од една општина за една или повеќе други 
општини“ во согласност со член 9 став (2) алинеја 
2 од Законот за мегуопштинска соработка.
 

Член 3

 Можни финансиски импликации 
од соработката: За работното ангажирање 
на  лицето од Општина Кочани ќе се склучи 
посебен договор во кој ќе бидат уредени правата 
и обрските на општините: Кочани и Гази Баба.

Член 4

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

                                   Бр.09-994/1       
14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев           
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 Врз основа на член 4 став 3 и член 7 од 
Законот за меѓуопштинска соработка („Службен  
весник на Република Македонија” бр.79/2009), 
член 14 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија” 
бр.5/2002) Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на   14.04.2022 година,  донесе

ОДЛУКА 
за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

помеѓу 
Општина Кочани и Општина Гази Баба

Член 1

 Се воспоставува меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Кочани  и  Општина 
гази Баба за вршење на работи од надлежност на 
овластен градежен инспектор – административен 
(државен) службеник од Општина Кочани 
(давател на услуга) за потребите и за сметка на 
Општина Гази Баба ( корисник на услуга).  
                                                       

Член 2

 Надлежност за која се  воспоставува  
меѓуопштинската соработка: давање на 
интелектуални услуги од овластен градежен 
инспектор – државен службеник од Општина 
Кочани (давател на услуга) за потребите и за 
сметка на Општина Гази Баба (корисник на 
услугата, преку „Склучување на договори за 
вршење на определени работи од една општина 
за една или повеќе други општини“ во согласност 
со член 9 став (2) алинеја 2 од Законот за 
мегуопштинска соработка.

Член 3

 Можни финансиски импликации 
од соработката: За работното ангажирање 
на  лицето од Општина Кочани ќе се склучи 
посебен договор во кој ќе бидат уредени правата 
и обрските на општините: Кочани и Гази Баба.

Член 4

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

                                  Бр.09-995/1       
 14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 Врз  основа на член 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 14.04.2022 година,  донесе 

ОДЛУКА
за сопствено учество - кофинансирање  на 
проектот „Опремување на Мултикутурниот 

центар“

Член 1

 Општина Кочани ќе го кофинансира 
проектот „Опремување на Мултикутурниот 
центар“ кој Општина Кочани ќе го аплицира до 
Бирото за регионален развој за доделување на 
средства за финансирање на проекти за развој 
на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој 
од Програмата за рамномерен регионален развој 
за 2022.

Член 2

 Кофинансирањето на проектот од страна 
на општина Кочани е во износ од 5% од вкупниот 
буџет на проектот.              
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Член 3

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

                                    Бр.09-997/1       
 14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на 
РМ” бр5/02), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 14.04.2022 година,  донесе 

ОДЛУКА
за сопствено учество - кофинансирање  на 

проектот 
„Уредување на СРЦ Пониква“

Член 1

 Општина Кочани ќе го кофинансира 
проектот „Уредување на СРЦ Пониква“  кој 
Центарот за развој на Источен плански регион ќе 
го аплицира за финансирање од Министерството 
за локална самоуправа и Бирото за регионален 
развој преку Програмата за рамномерен 
регионален развој за 2022 година.
  

Член 2

 Кофинансирањето на проектот  од 
страна на  општина Кочани е во износ од 5% од 
вкупниот буџет на проектот. 
                                                        

Член 3

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

 Бр.09-998/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Информација за заштита 
на шумите од пожари и бесправна сеча на 

подрачјето на општина Кочани

 
I

 Се прифаќа  Информацијата за заштита 
на шумите од пожари и бесправна сеча на 
подрачјето на општина Кочани.
 

 II

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

Бр.09-973/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за информатичка и комуникациска 
технологија на општина Кочани за 2021 година

 
I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за информатичка и комуникациска 
технологија на општина Кочани за 2021 година .
 

II

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

Бр.09-974/1       
 14.04.2022 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештај за реализација на 
Локалниот акциски план за еднакви можности 

на жените и мажите  за 2021 година
 

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Локалниот акциски план за еднакви можности 
на жените и мажите  за 2021 година.

II

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

Бр.09-975/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за комуникација на Општина 

Кочани за 2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за комуникација на Општина 
Кочани за 2021 година.
 

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен гласник на 
Општина Кочани“.
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                                    Бр.09-976/1       
 14.04.2022 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Информацијата за квалитетот 
и здравствената исправност на водата за пиење 

од системот за водоснабдување

I

   Се усвојува Информацијата за квалитетот и 
здравствената исправност на водата за пиење од 
системот за водоснабдување.

II

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

           Бр.09-977/1       
 14.04.2022 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  14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
    за усвојување на Проекцијата за користење на 
водата за пиење во сезоната пролет-лето 2022 

година од системот за водоснабдување 

I

Се усвојува Проекцијата за користење на водата 
за пиење во сезоната пролет-лето 2022 година од 
системот за водоснабдување.
  

II

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

                                  Бр.09-978/1       
 14.04.2022 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување и користење на 
паркови и зеленило, набавка, поставување и 
одржување на урбаната опрема, одржување на 
детските игралишта и одржување на фонтана 

„Зрно“ во 2021 година
 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 5/2022

 Стр.13                        14 април  2022 

I

 Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за за одржување и користење 
на паркови и зеленило, набавка, поставување и 
одржување на урбаната опрема, одржување на 
детските игралишта и одржување на фонтана 
„Зрно“ во 2021 година.

 II

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

                                  Бр.09-979/1       
 14.04.2022 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за управување со отпад на 

подрачјето на општина Кочани за 2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за управување со отпад на 
подрачјето на општина Кочани за 2021 година.

 II

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

                                    Бр.09-980/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за изработка на урбанистички 
планови, урбанистичко-планска документација 
и урбанистичко-проектна документација на 
подрачјето на Општина Кочани за 2021 година

I

 1. Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програматa за изработка на урбанистички 
планови, урбанистичко-планска документација 
и урбанистичко-проектна документација на 
подрачјето на Општина Кочани за 2021 година.
 

II

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

                                  Бр.09-981/1       
 14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев 



Службен гласник на Општина Кочани бр.5/2022

14 април 2022                                                    Стр.14

 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на сливни решетки 
за атмосферска канализација на подрачјето на 

општина Кочани за 2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на сливни решетки 
за атмосферска канализација на подрачјето на 
општина Кочани за 2021 година. 

 II

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

                                   Бр.09-982/1       
 14.04.2022 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на локални патишта 
и улици на подрачјето на Општина Кочани во 

зимски услови за 2020/2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на локални патишта 
и улици на подрачјето на Општина Кочани во 
зимски услови за 2020/2021 година. 

 II

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

                                    Бр.09-983/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за култура на општина Кочани за 

2021 година

 
I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за култура на општина Кочани за 
2021 година.
 

II

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



Службен гласник на Општина Кочани бр. 5/2022

 Стр.15                        14 април 2022 

                                  Бр.09-984/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Кочани 
од областа  на социјална, детска и здравствена 

заштита за 2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за активностите на Општина 
Кочани од областа  на социјална, детска и 
здравствена заштита  за 2021 година.

II

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

                                 Бр.09-985/1       
 14.04.2022 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 ден 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести во 

2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести во 
2021 година.

 II

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

                                 Бр.09-986/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за поддршка на образованието во 

Општина Кочани во 2021 година



Службен гласник на Општина Кочани бр.5/2022

14 април 2022                                                      Стр.16

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за поддршка на образованието во 
Општина Кочани во 2021 година.

II

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

                                  Бр.09-988/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 
                                                                                                                                     

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за работа на Територијалната 
противпожарна единица – Кочани во 2021 

година

I

Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за работа на Територијалната 
противпожарна единица – Кочани во 2021 
година.

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

                                   Бр.09-989/1       
 14.04.2022 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 14.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на општина Кочани 
во областа на локалниот економски развој во 

2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на општина Кочани 
во областа на локалниот економски развој во 
2021 година.

 II

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

                                   Бр.09-992/1       
 14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

                                   Лазо Мите



Службен гласник на Општина Кочани бр. 5/2022

 Стр.17                      14 април 2022 

 Врз основа на членот 8 од Законот за 
меѓуопштинска соработка ( „Службен весник 
на Република Македонија“ бр.79/09), Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана на 
14.04.2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е 
за  именување членови во заедничката комисија 
за подготовка на актите за  воспоставување 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Кочани и Општина Гази Баба

I

 За членови на заедничката комисија за 
подготовка на предлог-актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка и предлог – 
договор за остварување на меѓуопштинска 
соработка меѓу општините: Кочани и Гази Баба 
,  се именуваат:

 -Венцо Бојков – раководител на Одделение 
за правни и општи работи  во Општинска 
администрација на Општина Кочани
 -Анна Кралева – Помошник Раководител 
на Сектор за правни, јавни дејности и општи 
работи

 II
 Ова решение влегува во сила со денот на 
донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Кочани.

                                   Бр.09-996/1       
 14.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

                                   Лазо Мите



Службен гласник на Општина Кочани бр.5/2022

14  април 2022                                                                   Стр.18

                             
 1.Одлука за основање Општински совет 
за социјална заштита, Бр.09-987/1

стр.4
 2.Одлука за давање на согласност 
на Договор за примање на донација од  
ПЕСТАЛОЗЗИ Фондација детско село од Троген 
- Швајцарија ПОДРУЖНИЦА во Република 
Македонија Скопје, Бр.09-990/1

стр.4

 3.Одлука за давање на времено 
користење  дел од недвижна ствар, сопственост 
на Општина Кочани, без надоместок на Јавното 
претпријатие за стопанисување со државните 
шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О Скопје, 
Бр.09-991/1 

стр.5

 4.Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на услови во врска со вршење на 
автотакси превоз на патници на подрачјето на 
општина Кочани, Бр.09-993/1

стр.7

 5.Заклучок во врска со Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на 
услови во врска со вршење на автотакси превоз 
на патници на подрачјето на општина Кочани, 
Бр.09-993/2

стр.7

 6.Одлука за прифаќање на предлогот на 
Советот на општина Гази Баба за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Кочани и Општина  Гази Баба, Бр.09-994/1

стр.8

 7.Одлука за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу  Општина 
Кочани и Општина Гази Баба, Бр.09-995/1

стр.9

 8.Одлука за сопствено учество - 
кофинансирање  на проектот „Опремување на 
Мултикутурниот центар“, Бр.09-997/1

стр.9

 9.Одлука за сопствено учество - 
кофинансирање  на проектот „Уредување на 
СРЦ Пониква“, Бр.09-998/1

стр.10

 10.Заклучок за прифаќање на 
Информација за заштита на шумите од пожари 
и бесправна сеча на подрачјето на општина 
Кочани, Бр.09-973/1

стр.10

 11.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за информатичка 
и комуникациска технологија на општина 
Кочани за 2021 година, Бр.09-974/1

стр.11

 12.Заклучок за усвојување на Извештај 
за реализација на Локалниот акциски план за 
еднакви можности на жените и мажите  за 2021 
година, Бр.09-975/1

стр.11

 13.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за комуникација 
на Општина Кочани за 2021 година, Бр.09-976/1

стр.11

 14.Заклучок за усвојување на 
Информацијата за квалитетот и здравствената 
исправност на водата за пиење од системот за 
водоснабдување, Бр.09-977/1

стр.12
 15.Заклучок за усвојување на Проекцијата 
за користење на водата за пиење во сезоната 
пролет-лето 2022 година од системот за 
водоснабдување, Бр.09-978/1

стр.12
 16.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за одржување 
и користење на паркови и зеленило, набавка, 
поставување и одржување на урбаната опрема, 
одржување на детските игралишта и одржување 
на фонтана „Зрно“ во 2021 година, Бр.09-979/1

стр.12

           С О Д Р Ж И Н А                             
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 17.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за управување со 
отпад на подрачјето на општина Кочани за 2021 
година, Бр.09-980/1

стр.13

 18.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за изработка на 
урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна 
документација на подрачјето на Општина 
Кочани за 2021 година, Бр.09-981/1

стр.13

 19.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за одржување на 
сливни решетки за атмосферска канализација на 
подрачјето на општина Кочани за 2021 година, 
Бр.09-982/1

стр.14

 20.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за одржување 
на локални патишта и улици на подрачјето на 
Општина Кочани во зимски услови за 2020/2021 
година, Бр.09-983/1

стр.14

 21.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за култура на 
општина Кочани за 2021 година, Бр.09-984/1

стр.14

 22.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за активностите 
на Општина Кочани од областа  на социјална, 
детска и здравствена заштита за 2021 година, 
Бр.09-985/1

стр.15

 23.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за спроведување 
на општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2021 година, Бр.09-986/1

стр.15

 24.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за поддршка на 
образованието во Општина Кочани во 2021 
година, Бр.09-988/1

стр.15

 25.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица – 
Кочани во 2021 година, Бр.09-989/1

стр.16

 26.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за реализација на Програмата за активностите 
на општина Кочани во областа на локалниот 
економски развој во 2021 година, Бр.09-992/1

стр.16

 27Решение за  именување членови во 
заедничката комисија за подготовка на актите 
за  воспоставување меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Кочани и Општина Гази Баба, 
Бр.09-996/1

стр.17

                                                                                                


