
      БРОЈ  6          КOЧАНИ,       28  април    2022 ГОДИНА             ИЗЛЕГУВА  ПО  ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2022

 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 28.04.2022 година

I
 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 28.04.2022 година, и тоа:

 1.Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за јавно 
осветлување во Општина Кочани за 2022 
година, Бр.09-1095/1
 2.Програма за изменување на 
Програмата за изградба на објекти за 
домување на   лица од социјален ризик во 
Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-
1096/1
 3.Програма за изменување на 
Програмата за активностите на Општина 
Кочани во областа на локалниот економски 
развој во 2022 година, Бр.09-1097/1
 4.Програма за изменување на 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Кочани 
за 2022 година, Бр.09-1098/1
 5.Одлука за основање на јавно 
претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно 
осветлување, Бр.09-1092/1
 6.Одлука за давање на трајно 
користење без надоместок на движни 
ствари- таблети на општински основни 

училишта, Бр.09-1100/1
 7.Заклучок за усвојување на 
Годишниот извештај за работењето на 
Центарот за развој на Источен плански 
регион за 2021 година, Бр.09-1090/1
 8.Заклучок за усвојување на 
Годишниот извештај за реализација на 
Програмата за развој на Источниот плански 
регион за 2021 година, Бр.09-1091/1
 9.Заклучок за давање согласност на 
Планот за измена на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ 
– Кочани за 2022 година, Бр.09-1093/1
 10.Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во ОУ „Св. 
Кирил и Методиј“ – Кочани за 2023 година, 
Бр.09-1094/1
 11.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршување на Буџетот на 
Општина Кочани за периодот I квартал  
2022 година, Бр.09-1099/1
 12.Заклучок за прифаќање на 
Финансиски извештај за приходи и расходи 
во изборната кампања за локалните избори 
во 2021 година за Либерално- демократската 
партија, Бр.09-1101/1

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

                             Бр. 08-1102/1  
28.04.2022 година

Кочани

Градоначалник 
на Општина Кочани

Љупчо Папазов
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 Врз основа на член 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 28.04. 2022 година, 
донесе

П Р О Г Р А М А
за изменување  и дополнување на Програмата 
за јавно осветлување во Општина Кочани за 

2022 година

Член 1
       Во Програмата за јавно осветлување во 
Општина Кочани за 2022 година (Службен 
гласник на Општина Кочани  бр. 16/2021), се 
врши следната измена: 

-Во поглавје IV, во точката А,  став 1 се 
менува и гласи:
Планираните приходи и расходи во 
периодот Јануари-Декември 2022 година ќе 
изнесуваат :
А.Анализа на приходи за 2022год.
Тип на потрошувачи:
-0,4 кv(домакинства) по 25кw/h
Броила    12.568    x       184,00 ден.   x  12месеци   
= 27.750,144 ден.
-0,4 кv(објекти на трговски друштва и 
занаетчии) по 50 кw/h
Броила   1749        x       368,00 ден.           x 12 
месеци   =   7.723,584,00 ден.
-10 кv  по  100кw/h
Броила    50           x       658,00 ден.    x  12 месеци    
=      394.800,00 ден.
-35 кv по 150 кw/h
Броила    3             x        976,00 ден.    x  12 месеци  
=  35.136,00 ден.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

--------
Вкупно:  35.903.664,00 ден.

Очекувана наплата cca 90% од вкупно 
планираното 32.313.297,00 ден.
Приходи од комунална такса за јавно 
осветлување: 32.313.297,00 ден.

-Во став 2 алинеа 1 се менува и гласи:
Расходите за предвидената годишно 
потрошена електрична енергија за јавно 
осветлување во Општина Кочани ќе 
изнесуваат: 16.100.000,00 ден.  

 
-Став 5 се менува и гласи:

Вкупно расходи: 21.100.000,00 денари.

-Став 6 и се менува и гласи:
Разликата помеѓу планираните приходи во 
износ од 32.313.297,00ден. и планираните 
расходи во износ од 21.100.000,00ден. во износ 
од 11.213.297,00ден. ќе биде искористена за 
изградба на нови инфраструктурни проекти 
како и за одржување на јавното осветлување 
во Општина Кочани.

    
Член 2

 
 Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување  во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1095/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 
 Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 28.04.2022 година, донесе

Програма
за изменување на Програмата за изградба на 
објекти за домување на лица од социјален 

ризик во Општина Кочани за 2022 година
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I.
 Во Програмата за изградба на 
објекти за домување на лица од социјален 
ризик во Општина Кочани за 2022 година 
донесена од Советот на Општина Кочани 
под број         09-2745/1 од 15.11.2021 година 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр.16/2021)  и Програмата за изменување 
на Програмата за изградба на објекти за 
домување на лица од социјален ризик во 
Општина Кочани за 2022 година донесена 
од Советот на Општина Кочани под број 09-
763/1 од 14.03.2022 година се вршат следните 
измени и тоа: 

I.1. Во точка 1. Планирани извори на 
средства за финансирање на активности за 
изградба на објекти за домување на лица од 

социјален ризик, се брише текстот: 
  

1.1. Средства од  Владата на РСМ -------------
-----------------------------  16.000.000

1.2. Сопствени средства на општина Кочани 
-----------------------------    7.750.000

  Вкупно:   23.750.000
и се заменува со следниов текст:

1.1. Средства од  Владата на РСМ -------------
-----------------------------    8.000.000

 Вкупно:     8.000.000

II.
 Програмата за изменување на 
Програмата за изградба на објекти за 
домување на лица од социјален ризик во 
Општина Кочани за 2022 година влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1096/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 Врз основа на член 22, став 1, точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 28.04.2022 година, 
донесе

Програма
за изменување на Програмата за 
активностите на Општина Кочани во 

областа
 на локалниот економски развој во 2022 

година

I.
 Во Програмата за активностите на 
Општина Кочани во областа  на локалниот 
економски развој во 2020 година донесена 
од Советот на Општина Кочани под број 
09-3135/1 од 29.12.2021 година („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.20/2021) се 
вршат следните измени и тоа: 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 28.04.2022 година, донесе 

 
Програма 

за изменување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа 
 на локалниот економски развој во 2022 година 

 
I. 

Во Програмата за активностите на Општина Кочани во областа  на локалниот економски 
развој во 2020 година донесена од Советот на Општина Кочани под број 09-3135/1 од 
29.12.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.20/2021) се вршат 
следните измени и тоа:  

I.1. Во точка 5. БУЏЕТ НА АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ, се брише табелата: 
  

Рб.  Активност  ОПШТИНА       
КОЧАНИ 

(МКД) 

Надворешни 
фондови  
(МКД) 

Вкупно 
(МКД) 

1 ЈД Реализација на проектот „ Реконструкција 
на улица „Роза Петрова“ од крстосување 
со улица „Ристо Симеонов“ до спој со 
улица „Страшо Ербапче“ (дел 2)“ 

1.729.554 6.447.858 8.177.412 

2 ЈД Реализација на проектот  „Изградба на 
локален пат  мв.Крушка - мв.Ајдар втор 
дел“ 

5.303.306 3.000.000 8.303.306 

3 ГА Реализација на проектот за изградба на 
социјални објекти за дислокација на 
жителите од старата касарна 

0    16.000.000 16.000.000 

4 РА Реализација на проектот  од грантот од 
МСИП 2 - регулирање на дел од Кочанска 
Река 

0 2.900.000 2.900.000 

5 ЈГ Изградба на дел од потисен цевковод од 
пумпна станица Грдовски орман до 
изливен базен на препумпна станица од 
водоводен сиситем на град Кочани  

0 44.576.461 44.576.461 

6 ВА Набавка на противпожарно возило преку 
УНДП 

850.000 1.320.000 2.170.000 

7 ЈД Изградба на улицата Јордан Зафиров 
(ул.546) и реконструкција на улицата Роза 
Петрова од ул.554 до крстосување со ул. 
Ристо Симеонов (дел 1) 

580.687 4.671.371 5.252.058 

8 ЈН Реализација на проектот „Збогатување на 
содржините за рекреација во Источен 
регион - Смарт и авантуристички паркови 
во општините Штип и Кочани“ (ЦРИПР) 

1.797.212 2.411.588 4.208.800 

 
и се заменува со следнава: 
 

9 ЈД Реконструкција на ООУ „Никола Карев“ 0 9.927.080 9.927.080 

10 ЈД Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“ 0 6.423.937 6.423.937 

11 ЈД Енергетска ефикасност во  ООМУ Ристо 
Јуруков, ООУ Никола Карев ПУ Грдовци и 
ЈОУДГ Павлина Велјанова   

0 2.079.728 2.079.728 

12 ЕА Систем за ладење и греење во МКЦ 0 2.971.046 2.971.046 

13 ЈГ Препумпна станица за дел од системот  
Висока зона на притисок на град Кочани 

1.741.229 2.000.000 3.741.229 

14 ЈД Наше учество во проектот за  изградба на 
пристапен пат од с. Оризари до манастирот 
Добра Вода 

1.013.400 0 1.013.400 

  ВКУПНО  13.015.388 104.729.069 116.731.057 

Рб.  Активност  ОПШТИНА       
КОЧАНИ 
(МКД) 

Надворешни 
фондови  
(МКД) 

Вкупно 
(МКД) 

1 ЈД Реализација на проектот „ Реконструкција 
на улица „Роза Петрова“ од крстосување со 
улица „Ристо Симеонов“ до спој со улица 
„Страшо Ербапче“ (дел 2)“ 

1.729.554 6.447.858 8.177.412 

2 ЈД Реализација на проектот „Изградба на 
локален пат  мв.Крушка - мв.Ајдар втор 
дел“ 

5.303.306 3.000.000 8.303.306 

3 ГА Реализација на проектот за изградба на 
социјални објекти за дислокација на 
жителите од старата касарна 

0    8.000.000 8.000.000 

4 ЈГ Изградба на дел од потисен цевковод од 
пумпна станица Грдовски орман до изливен 
базен на препумпна станица од водоводен 
сиситем на град Кочани  

0 44.576.461 44.576.461 

5 ВА Набавка на противпожарно возило преку 
УНДП 

850.000 1.320.000 2.170.000 

6 ЈД Изградба на улицата Јордан Зафиров 
(ул.546) и реконструкција на улицата  Роза 
Петрова од ул.554 до крстосување со ул. 
Ристо Симеонов (дел 1) 

580.687 4.671.371 5.252.058 

7 ЈН Реализација на проектот „Збогатување на 
содржините за рекреација во Источен 
регион - Смарт и авантуристички паркови 
во општините Штип и Кочани“ (ЦРИПР) 

1.797.212 2.411.588 4.208.800 

8 ЈД Реконструкција на ООУ „Никола Карев“ 0 9.927.080 9.927.080 
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и се заменува со следнава: 
 

9 ЈД Реконструкција на ООУ „Никола Карев“ 0 9.927.080 9.927.080 

10 ЈД Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“ 0 6.423.937 6.423.937 

11 ЈД Енергетска ефикасност во  ООМУ Ристо 
Јуруков, ООУ Никола Карев ПУ Грдовци и 
ЈОУДГ Павлина Велјанова   

0 2.079.728 2.079.728 

12 ЕА Систем за ладење и греење во МКЦ 0 2.971.046 2.971.046 

13 ЈГ Препумпна станица за дел од системот  
Висока зона на притисок на град Кочани 

1.741.229 2.000.000 3.741.229 

14 ЈД Наше учество во проектот за  изградба на 
пристапен пат од с. Оризари до манастирот 
Добра Вода 

1.013.400 0 1.013.400 

  ВКУПНО  13.015.388 104.729.069 116.731.057 

Рб.  Активност  ОПШТИНА       
КОЧАНИ 
(МКД) 

Надворешни 
фондови  
(МКД) 

Вкупно 
(МКД) 

1 ЈД Реализација на проектот „ Реконструкција 
на улица „Роза Петрова“ од крстосување со 
улица „Ристо Симеонов“ до спој со улица 
„Страшо Ербапче“ (дел 2)“ 

1.729.554 6.447.858 8.177.412 

2 ЈД Реализација на проектот „Изградба на 
локален пат  мв.Крушка - мв.Ајдар втор 
дел“ 

5.303.306 3.000.000 8.303.306 

3 ГА Реализација на проектот за изградба на 
социјални објекти за дислокација на 
жителите од старата касарна 

0    8.000.000 8.000.000 

4 ЈГ Изградба на дел од потисен цевковод од 
пумпна станица Грдовски орман до изливен 
базен на препумпна станица од водоводен 
сиситем на град Кочани  

0 44.576.461 44.576.461 

5 ВА Набавка на противпожарно возило преку 
УНДП 

850.000 1.320.000 2.170.000 

6 ЈД Изградба на улицата Јордан Зафиров 
(ул.546) и реконструкција на улицата  Роза 
Петрова од ул.554 до крстосување со ул. 
Ристо Симеонов (дел 1) 

580.687 4.671.371 5.252.058 

7 ЈН Реализација на проектот „Збогатување на 
содржините за рекреација во Источен 
регион - Смарт и авантуристички паркови 
во општините Штип и Кочани“ (ЦРИПР) 

1.797.212 2.411.588 4.208.800 

8 ЈД Реконструкција на ООУ „Никола Карев“ 0 9.927.080 9.927.080 

 
 
I.2. Во точка 6. БУЏЕТ ЗА АКТИВНОСТИ ОД ЛЕР, се брише табелата: 
 

 
 
 и се заменува со следнава: 
 
 

9 ЈД Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“ 0 6.423.937 6.423.937 

10 ЈД Енергетска ефикасност во  ООМУ Ристо 
Јуруков, ООУ Никола Карев ПУ Грдовци и 
ЈОУДГ Павлина Велјанова   

0 2.079.728 2.079.728 

11 ЕА Систем за ладење и греење во МКЦ 0 2.971.046 2.971.046 

12 ЈГ Препумпна станица за дел од системот  
Висока зона на притисок на град Кочани 

1.741.229 2.000.000 3.741.229 

13 ЈД Наше учество во проектот за  изградба на 
пристапен пат од с. Оризари до манастирот 
Добра Вода 

1.013.400 0 1.013.400 

  ВКУПНО  12.001.988 93.829.069 105.831.057 

Рб.  Активност  ОПШТИНА    
КОЧАНИ 

(МКД) 

Надворешни 
фондови 
(МКД) 

Вкупно 
(МКД) 

1 Г1 Финансиска поддршка на  Центарот за развој на 
Источниот Плански Регион  и Организација на 
потрошувачи  

450.000 0 450.000 

2 Г1 Финансиски средства за сместување на гости и 
учесници во манифестации 

100.000 0 100.000 

3 ЈД Консултантски услуги (изработка на елаборати, 
студии,  извештаи  и проектна документација) 

200.000 0 200.000 

4 Г1 Набавка на противпожарна опрема за ТППЕ  (од 
Амбасадата на НР Кина) 

0 300.000 300.000 

5 ЕА Набавка на мебел за дел од просториите во 
Мултикултурниот Центар 

600.000 0 600.000 

6 ЕА Набавка на мебел за планинарскиот дом на 
Пониква 

1.000.000 0 1.000.000 

7 Е0, 
ЕА 

ISO стандардизација на општината 300.000 0 300.000 

8 Г1 Реализирање на проектите од Регионалната 
програма за локална демократија во Западен 
Балкан 2- ReLOaD2 (средствата се префрлаат на 
сметка на УНДП) 

460.000 1.840.000 2.300.000 

9 ЕА Изградба на покрив над лифт во општинската 
зграда 

150.000 0 150.000 

  ВКУПНО  3.260.000 2.140.000 5.400.000 



Службен гласник на Општина Кочани бр.6/2022

28 април  2022                                                                            Стр.6 
 
I.2. Во точка 6. БУЏЕТ ЗА АКТИВНОСТИ ОД ЛЕР, се брише табелата: 
 

 
 
 и се заменува со следнава: 
 
 

9 ЈД Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“ 0 6.423.937 6.423.937 

10 ЈД Енергетска ефикасност во  ООМУ Ристо 
Јуруков, ООУ Никола Карев ПУ Грдовци и 
ЈОУДГ Павлина Велјанова   

0 2.079.728 2.079.728 

11 ЕА Систем за ладење и греење во МКЦ 0 2.971.046 2.971.046 

12 ЈГ Препумпна станица за дел од системот  
Висока зона на притисок на град Кочани 

1.741.229 2.000.000 3.741.229 

13 ЈД Наше учество во проектот за  изградба на 
пристапен пат од с. Оризари до манастирот 
Добра Вода 

1.013.400 0 1.013.400 

  ВКУПНО  12.001.988 93.829.069 105.831.057 

Рб.  Активност  ОПШТИНА    
КОЧАНИ 

(МКД) 

Надворешни 
фондови 
(МКД) 

Вкупно 
(МКД) 

1 Г1 Финансиска поддршка на  Центарот за развој на 
Источниот Плански Регион  и Организација на 
потрошувачи  

450.000 0 450.000 

2 Г1 Финансиски средства за сместување на гости и 
учесници во манифестации 

100.000 0 100.000 

3 ЈД Консултантски услуги (изработка на елаборати, 
студии,  извештаи  и проектна документација) 

200.000 0 200.000 

4 Г1 Набавка на противпожарна опрема за ТППЕ  (од 
Амбасадата на НР Кина) 

0 300.000 300.000 

5 ЕА Набавка на мебел за дел од просториите во 
Мултикултурниот Центар 

600.000 0 600.000 

6 ЕА Набавка на мебел за планинарскиот дом на 
Пониква 

1.000.000 0 1.000.000 

7 Е0, 
ЕА 

ISO стандардизација на општината 300.000 0 300.000 

8 Г1 Реализирање на проектите од Регионалната 
програма за локална демократија во Западен 
Балкан 2- ReLOaD2 (средствата се префрлаат на 
сметка на УНДП) 

460.000 1.840.000 2.300.000 

9 ЕА Изградба на покрив над лифт во општинската 
зграда 

150.000 0 150.000 

  ВКУПНО  3.260.000 2.140.000 5.400.000 

 
 

II. 

Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Кочани во 
областа  на локалниот економски развој во 2022 година влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“. 

 
Бр.09-1097/1                                                            Претседател 
28.04.2022 година                                   на Советот на Општина Кочани, 
К о ч а н и                                                                 Лазо Митев 
 

Рб.  Активност  ОПШТИНА    
КОЧАНИ 

(МКД) 

Надворешни 
фондови 
(МКД) 

Вкупно 
(МКД) 

1 Г1 Финансиска поддршка на  Центарот за развој на 
Источниот Плански Регион  и Организација на 
потрошувачи  

450.000 0 450.000 

2 Г1 Финансиски средства за сместување на гости и 
учесници во манифестации 

100.000 0 100.000 

3 ЈД Консултантски услуги (изработка на елаборати, 
студии,  извештаи  и проектна документација) 

200.000 0 200.000 

4 Г1 Набавка на противпожарна опрема за ТППЕ  (од 
Амбасадата на НР Кина) 

0 300.000 300.000 

5 Г1 Реализирање на проектите од Регионалната 
програма за локална демократија во Западен 
Балкан 2- ReLOaD2 (средствата се префрлаат на 
сметка на УНДП) 

460.000 1.840.000 2.300.000 

6 ЕА Изградба на покрив над лифт во општинската 
зграда 

150.000 0 150.000 

  ВКУПНО  1.360.000 2.140.000 3.500.000 



II.
 Програмата за изменување на Програмата 
за активностите на Општина Кочани во 
областа  на локалниот економски развој во 2022 
година влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Кочани“.

Бр.09-1097/1       
28.04.2022 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 РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 
година, донесе

П Р О Г Р А М А
за изменување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Кочани за 2022 година

I
 Во Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Кочани за 
2022 („Службен гласник на Општина Кочани 
бр.14/21“), се врши следната измена:
На страна 6: 
Точка 6. Начин на распределба на средствата 
за финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктурата

 Потточка 2  која гласи: Изградба на 
тротоари со бекатон плочки 4.000.000
Се менува и гласи: изградба на тротоари со 
бекатон плочки  2.500.000

 Потточка 3 која гласи: Изградба на други 
објекти (заштитни огради, белење, изградба и 
оградување на спортски игралишта, материјали 

за урбани заедници по барања, кров на лифт, 
одржување на игралишта, изградба на детски 
паркови, реконструкција на гратски парк, 
изградба на разделно зеленило на Тодосие 
Паунов, уривање на објекти за реализација на 
ДУП)  25.000.000,00 ден.
 Се менува и гласи: Изградба на други 
објекти (заштитни огради, белење, изградба и 
оградување на спортски игралишта, материјали 
за урбани заедници по барања, кров на лифт, 
одржување на игралишта и изградба на детски 
паркови, реконструкција на гратски парк, 
изградба на разделно зеленило на Тодосие 
Паунов, уривање на објекти за реализација на 
ДУП )  38.900.000,00 ден.

 Потточка 4 која гласи: Бетонирање на 
пристапни улици и тротоари 4.000.000 се брише.

 Потточка 5 која гласи: Изградба на 
потпорни ѕидови 4.000.000 
Се менува и гласи: Изградба на потпорни ѕидови 
2.000.000

 Потточка 7 која гласи: Изградба и 
реконструкција на патишта и потпорни ѕидови 
во Ромско маало  1.500.000 се брише.

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

Бр.09-1098/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2022

 Стр.7                        28 април 2022 



Службен гласник на Општина Кочани бр.6/2022

28 април 2022                                                       Стр.8

 Врз основа на член 22 став 1 точка 4 
и став 36 став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр.05/02), член 1 став 3 и член 9 
од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 38/96, 
9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19) и (,,Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 275/19) а во врска со член 2 член 
4 и член 5 од Законот за комуналните дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 
64/18) и (,,Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 302/20) , Советот на Општина 
Кочани на  28.04.2022 година,  донесе

О Д Л У К А
за основање на јавно претпријатие за 
стопанисување, поставување и одржување на 

јавно осветлување

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со оваа одлука, Општина Кочани основа јавно 
претпријатие за стопанисување, поставување 
и одржување на јавно осветлување, под што се 
подразбира набавка на електрична енергија, 
изградба и одржување на јавното осветлување и 
сервисирање на електричната мрежа за уличното 
осветлување на подрачјето на Општина Кочани.

Член 2
 1.Називот на јавното препријатие гласи:
-Јавно претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно осветлување 
„Светлина Ко 2022“- Кочани .

2.Скратен назив на јавното претпријатие гласи: 
ЈП „Светлина Ко 2022 “- Кочани  

Член 3
1. Јавното претптијатие има својство на правно 

лице.
2. Седиштето на претпријатието е на ул. „Раде 
Кратовче“ бр.1- Кочани.

Член 4
 За одговорно лице кое ќе ги води 
работите на Јавното претпријатие до негово 
конституирање, се именува лицето Дејан Рашков 
ул.„Роза Петрова“ бр.22 – Кочани.

ДЕЈНОСТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
Член 5

 1.Претпријатието се основа заради 
континуирано, организирано и квалитетно 
поставување и одржување на јавно осветлување, 
под што се подразбира набавка на електрична 
енергија, изградба и одржување на јавното 
осветлување и сервисирање на електричната 
мрежа за уличното осветлување на подрачјето 
на Општина Кочани, на начин утврден со закон 
или друг акт.
 2.Претпријатието се основа за вршење на 
следниве дејности:
84.11 - Општи дејности на јавната управа
43.21 - електроинсталатерски работи
3. Дејноста на претпријатието е дејност од јавен 
интерес од локално значење. 

Член 6
 Претпријатието не може да врши промени 
на дејноста, статутот, називот и седиштетото, 
без согласност на основачот.

СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И НИВНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 7
 Претпријатието со целокупниот имот и 
средства е во сопственост на Општина Кочани.

Член 8
 Вршењето на дејностите од член 5 од 
оваа одлука се обезбедува од приходите кои 
тоа ги остварува со сопственото работење, 
од кредитните средства и од други извори во 
согласно закон.

Член 9
 Градоначалникот на Општина Кочани 
со јавното претпријатие ќе склучи посебен 
Договор за меѓусебна соработка, во кој ќе се 
уредат правата и обврските на двете договорни 
страни



ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
Член 10

 1. Јавното претпријатие во својство на 
правно лице има целосна одговорност и за 
своите обврски спрема третти лица одговара со 
сиот свој имот.
 2. Со својство на правно лице, 
претпријатието се стекнува со упис во Централен 
регистар.

Член 11
 Во правниот промет јавното претпријатие 
настапува во свое име и за своја сметка со 
неограничени овластувања.

 Член 12
 Јавното претпријатие изготвува програма 
со која се планира развојот и финансирањето на 
својата дејност.

ОРГАНИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
Член 13

Органи на Јавното претпријатие се: Управен 
одбор, Одбор за контрола на материјално-
финансиското работење и Директор.
 Управниот одбор се состои од 5 (пет) 
членови.
 Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење се состои од 3 (три) 
члена.
 Директорот го избира Градоначалникот 
на Општина Кочани.

Член 14
 Овластувањата, правата, обврските и 
одговорностите на органите на претпријатието 
се утврдуваат со Статутот на јавното 
претпријатие, во согласност со Законот за 
јавните претпријатија и други закони.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
Член 15

 1.Јавното претпријатие се организира на 
начин за да обезбедиди најоптимално вршење 
на дејноста за која се основа.

 2.Внатрешна организација на 
претпријатието ќе се уреди со Посебен акт на 
претпријатието.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16

 Начинот на спроведување на одлуките 
на претпијатието, органи на управување, 
донесување на акти, права и обврски на 
основачот, начин и постапка за донесување 
на програма, извештаи, начин на утврдување 
и распоредување на добивка, како и односи 
на финансирање, ќе се уредат со Статутот на 
јавното претпријатие.

Член 17
 Во рок од 60 дена од денот на донесување 
на актот за основање на Јавното претпријатие 
ќе се донесе Статутот на претпријатието, ќе се 
именуваат органите на управување и надзор, а 
другите акти ќе се донесат во рок од 60 дена од 
донесувањето на Статутот. 

Член 18
 За прашања што не се уредени со оваа 
Одлука, а чие уредување ќе биде потребно при 
упис и конституирање на јавното претпријатие, 
непосредно ќе се применуваат одредбите на 
законските прописи кои ја регулираат оваа 
материја.

Член 19
 Се задолжува одговорното лице од член 
4 од оваа Одлука да ги преземе сите потребни 
мерки и активности пред надлежните органи 
за спроведување на одлуката за основање и 
конституирање на јавното претпријатие.

 Член 20
 Одлуката   влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објавви во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1092/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2022

 Стр.9                        28 април  2022 



Службен гласник на Општина Кочани бр.6/2022

28 април 2022                                                      Стр.10

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.5/02) 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 Македонија“ 
бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 
и „Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр.101/2019 и 275/2019) Советот 
на Општина Кочани, на седницата одржана на 
28.04.2022 година,  донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за давање на трајно користење без надоместок на 
движни ствари- таблети на општински основни 

училишта

Член 1
 Со оваа одлука се даваат на трајно 
користење, без надоместок, движни ствари и 
тоа: вкупно 65 таблети Lenovo модел tab m 10, 
доделени на Општина Кочани од Министерство 
за образование и наука за потребите на следните 
основни училишта во општина Кочани:

    
                 

 
    
              Врз основа на членот 36 став (1) точка 10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) 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 Македонија“ бр.78/2015, 
106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр.101/2019 и 275/2019) Советот на Општина Кочани, на седницата 
одржана на 28.04.2022 година,  донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари- таблети на 
општински основни училишта 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, движни ствари и 

тоа: вкупно 65 таблети Lenovo модел tab m 10, доделени на Општина Кочани од 
Министерство за образование и наука за потребите на следните основни училишта во 
општина Кочани: 
Реден 
број 

Училиште Број на таблети 

1. ООУ  „Раде Кратовче“ Кочани 32 
2. ООУ „Никола Карев“ Кочани 5 
3. ООУ„Малина Попиванова“ Кочани 21 
4.   ОУ „Кирил и Методиј“ Кочани 7 

Вкупно:  65 
 

                                 Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се  објави во 

„Службен гласник на Општина Кочани“. 
 
 

 
Бр.09-1100/1                                                                 Претседател 
28.04.2022 година                                        на Советот на Општина Кочани,    
К о ч а н и                                                                    Лазо Митев 

 
 

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

Бр.09-1100/1       
28.04.2022 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 28.04.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2021 година

I.

 Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2021 година.

II.

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

Бр.09-1090/1       
28.04.2022 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 28.04.2022 година, донесе

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишниот извештај за 
реализација на Програмата за развој на 

Источниот плански регион за 2021 година

 I.
 Се усвојува Годишниот извештај за 
реализација  на Програмата за развој на 
Источниот Плански Регион 2021 година.

 II.

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

Бр.09-1091/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 
  Врз основа на членот 20-б, став 2 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 
35/2018; 198/2018; 143/2019, 14/2020, 95/2020 
И 302/2020), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

 З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Планот за измена на 
Годишниот план за вработување во ОУ „Св. 

Кирил и Методиј“ – Кочани за 2022 година

 I

Се дава согласност на Планот за измена на 
Годишниот план за вработување во ОУ „Св. 
Кирил и Методиј“ – Кочани за 2022 година, 
Бр.01-90/2 од 08.04.2022 година.

II

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

Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2022

 Стр.11                       28 април  2022 



Службен гласник на Општина Кочани бр.6/2022

28 април 2022                                                                                 Стр.12

Бр.09-1093/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 Врз основа на членот 20-б, став 2 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на РСМ“, бр. 27/2014; 199/2014; 
27/2016; 35/2018; 198/2018; 143/2019), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 28.04. 
2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – 

Кочани за 2023 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Св.Кирил и Методиј “ – 
Кочани за 2023 година, бр.01- 149/2 од 08.04.2022 
година.
 

II

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

Бр.09-1094/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    

 Врз основа на членот 36 став 1 точка 7 
од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 28.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за извршување 
на Буџетот на Општина Кочани за периодот I 

квартал 2022 година 

I

 Се усвојува Извештајот за извршување 
на Буџетот на Општина Кочани за периодот I 
квартал 2022 година. 

 II

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

Бр.09-1099/1       
28.04.2022 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  28.04.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Финансиски извештај за 
приходи и расходи во изборната кампања за 
локалните избори во  2021 година за Либерално- 

демократската партија
 

              I



Службен гласник на Општина Кочани бр. 6/2022

 Стр.13                        28 април  2022 

 Се прифаќа Финансискиот извештај за 
приходи и расходи во изборната кампања за 
локалните избори во  2021 година, за Либерално- 
демократската партија.

II

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

Бр.09-1101/1       
28.04.2022 година    

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев    



Службен гласник на Општина Кочани бр.6/2022

28 април 2022                                                    Стр.14

 1.Програма за изменување и дополнување 
на Програмата за јавно осветлување во Општина 
Кочани за 2022 година, Бр.09-1095/1

стр.2
 2.Програма за изменување на Програмата 
за изградба на објекти за домување на   лица од 
социјален ризик во Општина Кочани за 2022 
година, Бр.09-1096/1

стр.2

 3.Програма за изменување на Програмата 
за активностите на Општина Кочани во областа 
на локалниот економски развој во 2022 година, 
Бр.09-1097/1

стр.3

 4.Програма за изменување на Програмата 
за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1098/1

стр.7

 5.Одлука за основање на јавно 
претпријатие за стопанисување, поставување и 
одржување на јавно осветлување, Бр.09-1092/1

стр.8

 6.Одлука за давање на трајно користење 
без надоместок на движни ствари- таблети на 
општински основни училишта, Бр.09-1100/1

стр.10

 7.Заклучок за усвојување на Годишниот 
извештај за работењето на Центарот за развој на 
Источен плански регион за 2021 година, Бр.09-
1090/1

стр.11

 8.Заклучок за усвојување на Годишниот 
извештај за реализација на Програмата за развој 
на Источниот плански регион за 2021 година, 
Бр.09-1091/1

стр.11

 9.Заклучок за давање согласност на 
Планот за измена на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – 

Кочани за 2022 година, Бр.09-1093/1
стр.11

 10.Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во ОУ „Св. 
Кирил и Методиј“ – Кочани за 2023 година, 
Бр.09-1094/1

стр.12

 11.Заклучок за усвојување на Извештајот 
за извршување на Буџетот на Општина Кочани 
за периодот I квартал  2022 година, Бр.09-1099/1

стр.12

 12.Заклучок за прифаќање на Финансиски 
извештај за приходи и расходи во изборната 
кампања за локалните избори во 2021 година за 
Либерално- демократската партија, Бр.09-1101/1

стр.12

           С О Д Р Ж И Н А                             


