
      БРОЈ  11              КOЧАНИ,  19  ЈУЛИ  2022 ГОДИНА              ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 11/2022

 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 19.07.2022 година

I

 Го објавувам актот донесен на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 19.07.2022 година, и тоа:
 1. Одлука за утврдување на приоритет 
и сопствено учество-кофинансирање на 
проектот ,,Паметно мерење и управување на 
енергијата во системот за јавно осветлување’’

II

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

Бр.08-1468/1
19.07.2022 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Љупчо Папазов

 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 11/2022

19 Јули 2022                                                        Стр.2

 Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр 
05/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 19.07.2022 година, 
донесе

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет  и сопствено 

учество - кофинансирање  на проектот 
„Паметно мерење и управување 

на енергијата  во системот за јавно 
осветлување“ 

Член 1

 Со оваа одлука се утврдува 
приоритет на проектот „Паметно мерење 
и управување на енергијата  во системот за 
јавно осветлување“  со  кој Општина Кочани 
ќе аплицира на Конкурсот за проектни 
предлози: Спроведување мали проекти во 
област на енергија, транспорт и заштита 
на клима во општините објавен од ЗЕЛС 
во рамки на проектот „ЕУ за енергетска 
транзиција: Пакт на градоначалници 
во Западен Балкан и Турција“ кој е 
финансиран од ЕУ и Германското федерално 
министерство за економска соработка и 
развој - GIZ.
        

Член 2

 GIZ ќе го финансира спроведувањето 
на проектот до максимум 50.000 евра, а 
Општина Кочани ќе придонесе со сопствено 
учество - кофинансирање на проектот со 
средства од Буџетот на општина Кочани  
за 2023 година во максимален износ од 20 
%  од вкупната сума на проектот и истиот 
ќе зависи од договорниот износ согласно 
Законот за јавни набавки.

Член 3

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

Бр.09- 1467/1
19.07.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев



Службен гласник на Општина Кочани бр. 11/2022

Стр.3                                     19 Јули 2022

  1. Одлука за утврдување 
на приоритет и сопствено учество-
кофинансирање на проектот ,,Паметно 
мерење и управување на енергијата во 
системот за јавно осветлување’’

Стр. 2
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