
      БРОЈ  8         КOЧАНИ,       31  мај    2022 ГОДИНА                  ИЗЛЕГУВА  ПО  ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 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 31.05.2022 година

I
Ги објавувам актите донесени на седницата 
на Советот на Општина Кочани, одржана на 
31.05.2022 година, и тоа:

 1.Програма за изменување  и 
дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Кочани во областа на заштитата 
на животната средина во 2022 година, Бр.09-
1253/1

 2.Годишна Програма за работа на 
Локалниот младински совет на Општина 
Кочани (мај-декември 2022) , Бр.09-1254/1

 3.Одлука за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на директорот 
на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, 
Бр.09-1248/1

 4.Одлука  за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на 
платите на јавните службеници кои вршат 
административни работи во ЈОУ ДГ 
„Павлина Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1249/1

 5.Одлука за давање под закуп на 
делови од недвижнa ствар, сопственост на 
Општина Кочани, Бр.09-1252/1

 6.Одлука за проширување на Буџетот 
на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-
1258/1

 7.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за извршување на 
пролетната сеидба на подрачјето на општина 
Кочани во 2022 година, Бр.09-1247/1

 8.Заклучок за давање согласност на 
Правилникот за внатрешна организација 
на ЈОУДГ„Павлина Велјанова“ – Кочани , 
Бр.09-1250/1

 9.Решение за именување член  на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ – Кочани, Бр.09-1251/1

 10.Решение за именување членови 
на Совет за заштита на потрошувачите на 
општина Кочани, Бр.09-1255/1

 11.Решение за именување членови на 
Управен одбор на  Јавното претпријатие за 
стопанисување, поставување и одржување 
на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- 
Кочани, Бр.09-1256/1

 12.Заклучок  во врска со   Решение 
за именување членови на Управен одбор 
на  Јавното претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно 
осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани 
и Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно 
осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, 
Бр.09-1256/2
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 13.Решение за именување членови 
на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно 
осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани, 
Бр.09-1257/1

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

                          Бр. 08-1260/1 
31.05.2022 година година

Кочани

Градоначалник 
на Општина Кочани

Љупчо Папазов
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Врз  основа на член 36 став 1 точка 1 и 15 од Законот за локална самоуправа                   
( „Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани  
на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

 
за изменување  и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани 

во областа на заштитата на животната средина во 2022 година 
 

 
Член 1 

 
Во Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на 
животната средина во 2022 година (Службен гласник на Општина Кочани  бр. 
20/2021), се врши следната измена:   
 

-  После точка 5. се додава нова точка 6. Која гласи: 
Поставување на 2 (две) автоматски мониторинг станици за следење на состојбата со 
амбиенталниот воздух 
    

- Во табелата се додава нова точка 7 па табелата се менува и гласи: 
 

 Проект 

Предвидени 
средства од 
Програмата за 
животна средина 
(мкд) 

 Заштита на животната средина и природа   

1 
 
Анализи на квалитет на животна средина 
 

 
    300.000,00 

2 
 
Субвенционирање на домаќинствата со 
инвертер клими и печки на пелети    

 
    1.600.000,00 
 

3 Субвениционирање на велосипеди      350.000,00 

4 Субвенционирање на садови за отпад за 
домаќинствата(индивидуално домување) 

     300.000,00 

5 Засадување на хибридни садници  
     500.000,00 

6 План за ревегетација на Кочанска река      725.400,00 

7 Набавка на 2 (две) автоматски мониторинг 
станици  

     800.000,00 

 Вкупно:    4.575.400,00ден.  
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 -Глава III. ФИНАНСИРАЊЕ  се 
менува и гласи:
Предвидените проектни активности во 
рамки на оваа Програма во вкупна вредност 
од 4.575.400,00ден. ќе бидат финансирани од 
средствата на Буџетот на Општина Кочани 
за 2022 година.  
   

Член 2
 
 Измената и дополнувњето на 
Програмата влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавување  во „Службен гласник 
на Општина Кочани“.

                                Бр.09-1253/1
                             31.05.2022 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 Макеонија“ 
бр.05/2022), а во врска со  член 3 став 3 од 
Законот за младинско учество и младински 
политики („Службен веник на Република 
Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 40 
од Статутот на Општина Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани бр.  320/06, 
10/2006, 4/2008, 6/2008, 9/2008, 7/2010, 
10/2014, 5/2015 и 12/2020)  и Прирачникот 
за локални младински совети, Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
31.05.2022 гоина, донесе

Годишна Програма за работа на Локалниот 
младински совет

на Општина Кочани
(мај-декември 2022)

I

 Младите се иницијатори и носители 
на општествените промени, како во државата 
така и на локално ниво во општина Кочани. 
Младите се извор на иде и иновации, 
потенцијал кој треба да се искористи и 
насочи кон социјален, економски, културен и 
еколошки  развој на општината. Програмата 
на Локалниот младински совет има за цел да 
изгради партнерство помеѓу институциите, 
граѓанските здруженија и невладини 
организации, градоначалникот и Советот 
на Општина Кочани, и пред се младите 
лица од Кочани за поголема инклузивност, 
социјален дијалог и интегрираност на 
младите во носењето на идните политики за 
младите во општина Кочани.
 Според Законот за младинско учество 
и младински политики терминот млади се 
однесува на сите лица на возраст од 15 до 
29 години, а терминот „младинско учество“ 
претставува процес кој овозможува на 
младите учество и заедничко носење на 
одлуки за политиките и програмите кои 
директно или индиректно го обликуват 
животот на младите лица на национално 
или локално ниво.
 Годишната програма е во насока на 
остварување на одредени тематски области 
дефинирани во Националната стратегија 
за млади на Република Северна Македонија 
2016-2025, цели дефинирани на Јавната 
трибина за утврдување на прироритетите 
на младите во Кочани, Локалната стратегија 
на млади  2019-2023 година, прилагодени на 
локално ниво за потребите на младите во 
општина Кочани.
 Тематски области на Годишната 
програма за работа на Локалниот младински 
совет
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-Младинско учество и едукција на млади
-Култура
-Спорт
-Екологија 

 Младинско учество воспоставување 
на консултативен процес во донесување на 
одлуки за младите и активно учествуваат 
во општествените процеси кои се од нивни 
интерес. Младинското учество треба да 
биде клучен механизам кој ќе води до 
подобрување на квалитетот на животот 
на младите во општината, преку еднаква 
вклученост на жените и мажите и етничките 
заедници кои живеат во општината во 
креирањето, донесувањето и реализацијата 
на политиките кои се од интерес на младите.
Едукација на младите преку вклучување на 
младите лица од општината во работилници 
и семинари за едукација на младото 
население во области кои ќе бидат од нивна 
корист и општо добро на заедницата.
 Културата е фактор кој го 
поттикнува социјалниот развој кај младите, 
ја зголемуува општествената поврзаност 
и ја профилира сликата на една општина. 
На културен план младите можат да 
придонесат во повеќе области вклучувајки 
музика, театар, уметност, фестивали 
и поддршка во културни настани во 
општината. Тоа подразбира волонтерство во 
организацијата, планирање и реализирање 
на настани, поддршка на локална група на 
млади и индивидуалци кои делуваат во 
областа на културата.
 Екологија претставува основа за 
здрав живот и здрава животна средина. 
Во годишната програма за работа акцент 
ќе се стави на организирање на акции за 
пошумување и расчистување на околината 
од смет. Воедно и вклученост на младите 
во општината во едукации за значењето на 
екологијата и здравата животна средина 
и поддршка во реализација на проекти 
од екологијата на еколошки граѓански 
здруженија и организации.

 Спорт во оваа област се дефинира 
повремено организирање и учество во 
спортски активности наменети за младите и 
повозрасното население заради промоција 
на здрав живот, подобрување на физичката 
и менталната благосостојба на младите и 
насочување кон здрав начин на живот.
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Акциски план за работа на Локалниот младински совет на Општина Кочани за период  мај 
- декември 2022 

 

Активност Цели Резултати Имплементација Период на 
реализација 

Буџет 
на 

млади 
Тема 1: 

Младинско 
учество 

Вклучување на 
младите во 
активности 
поврзани со 
младински 

активизам во 
општината 

Учество во 
активности и 

настани 
поврзани со 

младите 

Општина 
Кочани, ЛМС, 

Грѓански 
здруженија, 
улилишта и 

млади лица од 
општината 

Мај-декември 
2022 

Континуиран и по 
потреба 

 

Тема 1: 
Работилни за 

родова 
сензибилност 

Запознавање на 
младите со 

родова 
сензибилност и 
еднакво учество 

на жените и 
мажите 

 ЛМС, Комисија 
за еднакви 

можности на 
жените и 
мажите 

Мај 2022  

Тема 1: 
Обуки за Прва 

помош 

Запознавање на 
младите со 

Првата поош како 
животоспасувачка 

техника 

Обучени 
млади лица со 

основни 
техники за 
пружање на 

ПП 

ЛМС, училишта 
од Кочани, ОО 
на Црвен крст – 

Кочани 

Мај 2022  

Тема 1: 
Работилници за 

ментално 
здравје  

Важноста на 
менталното 
здравје кај 
младите и 
техники за 

справување со 
стрес, 

вознемиреност... 

Едуцирани 
млади лица 

преку 
работилни за 

ментално 
здравје 

ЛМС, училишта 
од Кочани, ОО 
на Црвен крст – 

Кочани 

Септември 2022  

Тема 1: 
Работилница за 

болести на 
зависности 

Работилница за 
запознавање со 

болести на 
зависности 

(дрога, алкохол, 
цигари) 

Подигање на 
свеста за 

штетноста на 
пороците 

ЛМС, училишта 
од Кочани, МВР 

Октомври 2022  

Тема 2 
Култура 

Вклучување на 
младите во 

културниот живот 
на Кочани 

Учество во 
манфиестации 
организирање 

Општина 
Кочани, ЛМС, 
здруженија и 
организации 

мај-декември 2022 
Континуиран и по 

потреба 
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Начин на финансирање
 Според Законот за младинско учество и 
младински политики од Буџетот на Општина 
Кочани треба да се издвојуваат средства од 0,1% 
на годишно ниво.
Финансиските средства за реализација на 
Годишната програма за работа на ЛМС за 2022 
година се обезбедени од Буџетот на Општина 
Кочани за 2022 година во износ од 100.000,оо 
денари со можност и за други изворни на 
финансирање.

Извршител на програмата
 Задолжен за извршување на 
активностите предвидени во оваа Програма е 
Локалниот младински совет, во соработка со 
Општина Кочани и службеникот за млади во 
Општина Кочани.

 Локалниот младински совет во соработка 
со службеникот за млади во Општина Кочани 
на годишно ниво изработуваат извештај за 
работа на ЛМС и реализација на предвидените 
активности во програмата.

II
 Годишната програма за работа на 
ЛМС – Кочани влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани.

 Бр.09-1254/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  

на културни 
настани 

Тема 2: 
Драмски 

аматерски 
фестивал 

Поддршка во 
реализација на 

ДАФ 

Учество во 
фестивалската 
организација 

ЛМС и млади 
од Кочани 

Мај 2022  

Организирање 
на уличен 

фестивал за 
Денот на 
младите 

Учество на 
локални бендови, 

анимирање на 
млади лица 

Реализација 
на фестивалот 

Општина 
Кочани, ЛМС 

Август 2022  

Тема 3: 
Екологија 

Еколошка 
активност на 

младите 

Вклучување 
на младите во 

еко-
активности 

Општина 
Кочани, ЛМС, 

улилишта и 
еколошки 

организации 

Мај – декември 
2022 

Континуирано/по 
потреба 

 

Акција за 
чистење на 
околината 

Расчистување на 
месноста 

„Бавчалук“ 

Чиста и 
здрава 

животна 
средина 

ЛМС, училишта 
и еколошки 

организации/ 
млади 

Јуни 2022  

Есенска 
акција за 

пошумување 

Есенско 
засадување на 

дрвца  

Засадени 400 
садници 
дрвца од 

најразличен 
вид 

Општина 
Кочани, ЛМС, 

училишта и 
еколошки 

организации/ 
млади 

Октомври/ноември 
2022 

 

Тема 4: 
Спорт 

Вклучување и 
организирање на 
спортски настани 

Учество и 
поддршка на 

спортски 
активности  

ЛМС, млади 
лица 

Мај-декември 
Континуирано / по 

потреба 

 

 

Начин на финансирање 

Според Законот за младинско учество и младински политики од Буџетот на Општина 
Кочани треба да се издвојуваат средства од 0,1% на годишно ниво. 

Финансиските средства за реализација на Годишната програма за работа на ЛМС за 2022 
година се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани за 2022 година во износ од 100.000,оо 
денари со можност и за други изворни на финансирање. 

Извршител на програмата 

Задолжен за извршување на активностите предвидени во оваа Програма е Локалниот 
младински совет, во соработка со Општина Кочани и службеникот за млади во Општина 
Кочани. 



 Врз основа на членот 166-з, од Законот 
за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 
21/18 и 198/1 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.104/19, 146/1, 275/19, 
88/2020, 311/2020 и 294/2021), Советот на 
Општина Кочани, на седницата одржана на 
31.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни 
услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина 

Велјанова“ – Кочани

Член 1

 Вредноста на бодот за пресметување 
на платите на давателите на јавни услуги и на 
директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – 
Кочани за периодот од 01.01.2022 година до 
31.12.2022 година, изнесува 81,6 денари.

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

Бр.09-1248/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  

 Врз основа на членот 88, став 3 од Законот 
за aдминистративни службеници („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 
142/2016, 11/2018, 275/2019, 14/2020, 112/2020 
и 215/2021), Советот на Општина Кочани, на 
седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на јавните службеници 
кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ 

„Павлина Велјанова“ – Кочани

Член 1

 Вредноста на бодот за пресметување 
на платите на јавните службеници кои вршат 
административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина 
Велјанова“ – Кочани за периодот од 01.01.2022 
година до 31.12.2022 година, изнесува 81,6 
денари.
 

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

Бр.09-1249/1
                             31.05.2022 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.5/02) 
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 Северна  
Македонија“ бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 
190/2016, 21/2018, 101/2019 и 275/2019) Советот 
на Општина Кочани, на седницата одржана на 
31.05.2022 година,  донесе 

Службен гласник на Општина Кочани бр.8/2022

31 мај 2022                                                      Стр.8



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.9                                    31 мај 2022

О  Д  Л  У  К  А
за давање под закуп на делови од недвижнa 

ствар, сопственост на Општина Кочани  

 Член 1

   Да се даде под закуп за период од 10 
(десет) години, следниот дел од недвижна ствар, 
сопственост на Општина Кочани:     
  
- Дел од недвижна ствар на КП бр.15011, 
Гробишта, зграда/објект 1, намена на зграда: 
Д4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел /
заеднички дел од зграда ДПД, запишана во 
Имотен лист бр.13185 КО Кочани, со вкупна 
површина од 415м2,  од која површина предмет 
на закуп е само дел од објектот – просторија 2 со 
површина од 46.30 м2.    
Од стварта која се дава под закуп наведена во 
ставот 2 на овој член не е предмет на закуп делот 
од недвижната ствар со корисна површина од 
102 м2 кој дел од недвижната ствар со Договор 
за давање под закуп на делови од недвижна 
ствар сопственост на Општина Кочани наш 
бр.28-406/27 од 18.04.2018 година солемнизиран 
кај нотар Владимир Иванов од Кочани под ОДУ 
бр.322/18 од 20.04.2018 година е даден под закуп 
на Друштво за угостителство ЛЕЗЕТТ ВАНЧО 
ДООЕЛ увоз-извоз Кочани.

 Член 2

Составен дел на оваа одлука е:
– Скица на премерување на внатрешната 
површина на зградата посебен дел од зградата 
и друг објект за КП бр.15011, запишана во ИЛ 
13185, КО Кочани за делот на недвижната ствар, 
опишана во ставот 2 во членот 1 на оваа одлука.
 

 Член 3

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

Бр.09-1252/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  



Службен гласник на Општина Кочани бр.8/2022

31 мај 2022                                                     Стр.10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.11                                     31 мај 2022

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за Локална самоуправа(Сл.весник на РМ 5/2002) и 
член 34 став 4 од Законот за буџети(Сл.весник на РМ 
64/2005,4/2008,103/08,156/09,95/110,180/11,171/12,192/15 и 167/16),Советот на Општина 
Кочани на 12-та седница одржана на ден 31.05.2022 година донесе: 

ОДЛУКА 
За проширување на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година  

Член 1 
Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоред на средствата на буџетот 

на Општина Кочани за 2022 година ,на следниот начин: 

Потпрограма 

Потставка                     САМОФИН.     ДОТАЦИИ.    ДОНАЦИИ    КРЕДИТИ 

Се зголемуваат приходите на следните потставки: 

А00  СОВЕТ НА ОПШТИНА 

742114  Приходи од европската унија                                         0                       0                      2.250.000             0        

и се распределуваат на следните расходни потставки: 

N10   ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                                                     

420120       Патување во земјата                                                                                    20.000 

420210       Патување во странство(дневница)                              150.000 

420220       Патување во странство(пат.расходи)      330,000 

420230       Патување во странство(сместување)                              440.000 

420240       Патување во странство(споредни расходи)                              108.000 

423110       Канцелариски материјали                                                                          70.000 

423310       Униформи  60.000 

423620      Училишни материјали  40.000 

423990      Други материјали           120.000 

425230     Примарна здравствена заштита  20.000 

425490    Други здравствени услуги                                          10.000 

425920     Услуги за копирање и печатење и издавање  60.000 

425990  Други договорни услуги      104.000 

426210   Расходи за репрезентација    100.000 

426310   Семинари и конференции  52.000 

426990   Други оперативни расходи  60.000 

464990  Други трансфери           225.000 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.12                                     31 мај 2022

 

480190       Купување на друга опрема                                                                           281.000 

 

                                                                                                                                                                 2.250.000 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Кочани и 
станува составен дел на Буџетот на Општината за 2022 година. 

 

 

Бр.                                                                                                Претседател на Совет на Општина Кочани 

      Лазо Митев 

Бр.09-1258/1
                             31.05.2022 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 31.05.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
 за прифаќање на Информацијата за 
извршување на пролетната сеидба на подрачјето 

на општина Кочани во 2022 година

I

 Се прифаќа Информацијата за 
извршување на пролетната сеидба на подрачјето 
на општина Кочани во 2022 година.

II

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

Бр.09-1247/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.13                                    31 мај 2022

 Врз основа на членот 116, став 1, алинеја 
8 од Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18 и 198/1 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 
146/1, 275/19, 88/2020, 311/2020 и 294/2021), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.05.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Правилникот за 
внатрешна организација на ЈОУДГ„Павлина 

Велјанова“ – Кочани 

I

  Се дава согласност на Правилникот за 
внатрешна организација на ЈОУДГ„Павлина 
Велјанова“ – Кочани, бр.0101-186/2 од 05.07.2021 
година.

II

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

                                  Бр.09-1250/1
                             31.05.2022 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 31.05.2022 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
 за именување член  на Управниот одбор на 

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

I

 Иван Наков- предлог од  Министерството 
за труд и социјална политика, се именува за  
член  на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ – Кочани 

II

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

Бр.09-1251/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  

 Врз основа на членот 126 став 1,2 и 
3 од Законот за заштита на потрошувачите  
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“, бр. 38/2004; 77/2007; 103/2008; 
24/2011; 164/2013; 97/2015; 152/2015 И 140/2018), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.05.2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување членови на Совет за заштита на 

потрошувачите на општина Кочани



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.14                                    31 мај 2022

I

 За членови на Советот за заштита 
на потрошувачите на општина Кочани , се 
именуваат:
1. Виолета Зашева- Организација на 
потрошувачите на општина Кочани,
2. Ница Цекова- Организација на потрошувачите 
на општина Кочани,
3. Весна Кузмановска – Министерство за 
економија- Државен пазарен инспектор
4. Драганчо Ѓорѓиев   -  Министерство за 
економија- Државен пазарен инспекторат
5. Билјана Стоилова   -  вработена во 
КЈП„Водовод“- Кочани
6. Ивица Лазаров         - Член на Советот на 
Општина Кочани 
7. Кристина Атанасова Арсова - Член на Советот 
на Општина Кочани
8. Иван Јанев                - Член на Локален младински 
совет на општина Кочани и 
9. Јани Михајлов          - Член на Локален младински 
совет на општина Кочани  

II

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

Бр.09-1255/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  
 
 
 Врз основа на член 17 став 3 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 38/1996; 
9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 
83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 
138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 
35/2019; 275/2019; 82/2020 И 89/2022) И членот 36 
став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
 за именување членови на Управен одбор 
на  Јавното претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно осветлување 

„Светлина Ко 2022“- Кочани

 I

 За членови на Управен одбор на  Јавното 
претпријатие за стопанисување, поставување и 
одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 
2022“- Кочани се именуваат: 
1.Слаџанка Ханџиска Попова- ВСС-
електроинженер
2.Благица Темелкова- ВСС- Дипл.правник
3.Тоше Младенов- ВСС- Дипл.правник
4. Спасо Георгиев- ВСС- машински инженер
5.Сашко Иванов- ВСС- Дипл. Машински 
инженер

 II

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

Бр.09-1256/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев  

 
 Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.15                                     31 мај 2022

од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.05.2022 година, донесе

    З А К Л У Ч О К
во врска со   Решение за именување членови 
на Управен одбор на  Јавното претпријатие 
за стопанисување, поставување и одржување 
на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- 
Кочани и Решение за именување членови на 
Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие 
за стопанисување, поставување и одржување на 
јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани

I

 1. Советот на Општина Кочани бара 
членовите на Управниот одбор на  Јавното 
претпријатие за стопанисување, поставување и 
одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 
2022“- Кочани  и на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно осветлување 
„Светлина Ко 2022“- Кочани, функцијата да ја 
извршуваат волонтерски, односно бесплатно.
2. Општина Кочани да изготви план за 
поставување фотоволтаици на јавните служби 
кои ги има основано.

 II

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

Бр.09-1256/2
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев

 

 Врз основа на член 26 став 5 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 38/1996; 
9/1997; 6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 
83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 
138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 
35/2019; 275/2019; 82/2020 И 89/2022), Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана на 
31.05.202022 година, донесе

 Р Е Ш Е Н И Е
за именување членови на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за 
стопанисување, поставување и одржување на 
јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани

 I

 За членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално- финансиското 
работење  на Јавното претпријатие за 
стопанисување, поставување и одржување на 
јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани 
се именуваат:
1.Розета Иванова Стојановска- ВСС- економски
2.Иван Горгиев - ВСС- информатика
3.Маја Цебова- ВСС- Дипл. правник

II

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

Бр.09-1257/1
                             31.05.2022 година

 К о ч а н и   

Претседател на Советот
на Општина Кочани

Лазо Митев



Службен гласник на Општина Кочани бр. 8/2022

 Стр.18                                     31 мај 2022
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