
      БРОЈ  13           КOЧАНИ,   30 септември  2022  ГОДИНА             ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 13/2022

 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 30.09.2022 година

1. Одлука за давање на времено 
користење делови од недвижна ствар без 
надоместок на Министерството за одбрана-
Одделение за одбрана Кочани, Бр.09-1942/1

2. Одлука за донесување на План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација за корекција на граница 
помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП 
А104.6, со намена А1 – домување во куќи, од 
Измена и дополна на ДУП за град Кочани, 
КО Кочани, Општина Кочани, Бр.09-1943/1

3. Одлука за одобрување на еднократна 
парична помош на лицата со попреченост 
на подрачјето на Општина Кочани, Бр.09-
1950/1

4. Заклучок за усвојување на 
извештаите за работењето на општинските 
средни училишта за учебната 2021-2022 
година, Бр.09-1938/1

5. Заклучок за усвојување на годишните 
програми за работа на општинските средни 
училишта за учебната 2022-2023 година, 
Бр.09-1939/1

6. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување на ЈОУ 
Библиотека „Искра“- Кочани за 2023 година, 
Бр.09-1940/1

7. Заклучок за давање согласност на 
Годишниот план за вработување  на ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ – Кочани за 2023 
година, Бр.09-1941/1

8. Заклучок за усвојување на 
Иницијатива за изработка на Физибилити 
студија за основање јавно претпријатие за 
производство и продажба на електрична 
енергија, Бр.09-1948/1

9. Заклучок за усвојување на 
Иницијатива за развој и примена на 
системско и одржливо решение за 
обезбедување храна за лицата кои живеат 
во сиромаштија како и достава на храна до 
тешко подвижни лица, Бр.09-1949/1

10. Заклучок за усвојување Иницијатива 
за поставување видео надзор во централното 
градско подрачје, Бр.09-1951/1

11. Решение за разрешување и 
именување  член на Училишниот одбор на 
СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани, Бр.09-
1946/1

12. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на СОУ „Љупчо 
Сантов“ – Кочани, Бр.09-1947/1

13. Ценовник за изменување на 
Ценовниокот за користење на салите во 
градот Кочани дадени на користење и 
управување на ОУ„Св.Кирил и Методиј“-
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Кочани и ОУ„Никола Карев“-Кочани, Бр.09-
1944/1

14. Заклучок во врска со Ценовникот за 
изменување на Ценовникот за користење 
на салите во градот Кочани дадени на 
користење и управување на ОУ„Св. Кирил 
и Методиј“ – Кочани и ОУ „Никола Карев“ – 
Кочани, Бр.09-1944/2 

15. Ценовник за изменување на 
Ценовниокот за користење на салата во  
ОУ„Малина Попиванова“ – Кочани, Бр.09-
1945/1

II

Објавувам:

1. Одлука за доделување Награда на 
Oпштина Кочани за животно дело, Бр. 30- 
1474/13

2. Одлука за доделување Награда на 
Општина Кочани за значајни остварувања 
за развојот на Општина Кочани, Бр. 30- 
1474/14

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

Бр. 08-1952/1
30.09.2022 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Љупчо Папазов
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 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 30.09.2022 година,  донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за давање на времено користење делови 
од  недвижна ствар без надоместок на 
Министерството за одбрана - Одделение за 
одбрана Кочани.

 Член 1

   Со оваа одлука на Министерството 
за одбрана, Одделение за одбрана  за регион 
Штип за Град Кочани, се даваат на времено 
користење за период од 10 (десет) години, 
без надоместок, делови од  недвижната 
ствар: „Зграда 2, кат 01 и Зграда 2 приземје 
на ул „Љупчо Сантов“- Кочани на КП 
Бр.11592, заведена во ИЛ бр.20475“, дадена од  
Владата на Република Северна Македонија 
на општина Кочани на трајно користење, 
без надомест со Одлука за престанок и за 
давање на трајно користење на недвижни 
ствари на Општина Кочани („Службен 
весник на Република Северна  Македонија“ 
бр.278/2019“), и тоа:       
Зграда 2, кат 01:
- Една просторија  C1, со површина –  10,07 
м2
- Една просторија C2, со површина  -  5,84 м2 
- Една просторија  C3, со површина -  10,75 
м2
                        1.06 х 2.90     - 
3,07 м2

- Една просторија  C4, со површина  - 10,80 
м2
                                        2.90 х1.10                 - 
3,19
  Вкупно:   43,72 м2
Зграда 2 – приземје:
WC – 4 (четири простории), со површина: 
- Една просторија 7,25
- Една просторија  1,85 м2 
- Една прссторија 1,72 м2 и
- Една  просторија 1,70 м2
                                                     Вкупно: 12,52 м2

  ____________________________________
     Се Вкупно: 56,24 м2

 Член 2
Скицата со податоци за зградата и посебни 
делови од зградата е составен дел на оваа од
лука.                                                           

 Член 3
Одлуката  за давање на времено користење 
делови од  недвижна ствар без надоместок 
на Министерството за одбрана , Одделение 
за регион Штип за Град Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.15/2020), се 
поништува и се става вон сила.

  
Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Кочани“.
Бр.09-1763/1

                           Бр. 09-1942/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев
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 Врз основа на член 63 став 9 од Законот 
за урбанистичко планирање ( Службен 
весник на Република Северна Македонија 
бр. 32/2020) Советот на Општина Кочани , 
на седницата одржана на 30.09.2022  година, 
донесе

О Д Л У К А
за донесување на План за парцелација 
од Урбанистички проект со план за 
парцелација за корекција на граница помеѓу 
градежни парцели ГП А104.5 и ГП А104.6, со 
намена А1 – домување во куќи, од Измена и 
дополна на ДУП за град Кочани, КО Кочани, 
Општина Кочани

 Член 1

 Со оваа одлука се донесува План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација за корекција на граница 
помеѓу градежни парцели ГП А104.5 и ГП 
А104.6, со намена А1 – домување во куќи, од 
Измена и дополна на ДУП за град Кочани, 
КО Кочани, Општина Кочани, со тех. бр. 
0801-331/22 од Септември 2022г. изработен 
од ДТУ “БИЛД УРБАН“ ДООЕЛ Скопје.

 Член 2

Со Планот за парцелација од Урбанистички 
проект со план за парцелација за корекција 
на граница помеѓу градежни парцели 
ГП А104.5 и ГП А104.6, со намена А1 – 
домување во куќи, од Измена и дополна на 
ДУП за град Кочани, КО Кочани, Општина 
Кочани, се врши корекција на границата 
помеѓу планираните градежни парцели 
А104.5 и А104.6 со намена: А1 – домување 
во куќи на начин на кој што истите доследно 
коинцидираат со границата помеѓу 
катастарските парцели КП 15409/4 KO 
Кочани и КП 15407/2 КО Кочани. 

 Член 3

            Границaта на планскиот опфат е даденa 
во графичкиот прилог. 
Површината на планскиот опфат во рамките 
на опишаните граници изнесува 1044м2.

 Член 4

Планот за парцелација од член 1 на оваа 
одлука содржи:
 Опис и образложение за парцелација;
 Графички дел – план за парцелација и
 Синтезна карта.

 Член 5

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

                           Бр. 09-1943/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев

Врз основа на член 6 став 3 и член 11 став 1 
алинеја 2 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.104/2019,146/2019, 275/2019, 
302/2020, 311/2020, 163/2021, 294/2021 и 
99/2022), член 22 став 1, точка 7, член 36 став 
1 точка 15 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Програмата за 
активности на Општина Кочани во областа 
на социјалната заштита и заштита на децата 
во 2022 година („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.19/2021 ), Советот на 
Општина Кочани на  седницата одржана на 
30.09.2022 година, донесе Врз основа на Врз 
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ОДЛУКА
за одобрување на еднократна парична помош 
на лицата со попреченост на подрачјето на 

Општина Кочани

Член 1

 Со оваа Одлука, се одобрува исплата 
на еднократна парична помош, во нето 
паричен износ од 6.000,00 денари, на лица со 
попреченост, жители на Општина Кочани. 

Член 2

 Исплатата на еднократната парична 
помош од член 1 на оваа Одлука ќе се 
врши од Буџетот на Општина Кочани за 
2023 година, Програма Т 10 – социјална и 
здравствена заштита.подставка - 464990- 
други трансфери.

Член 3

 Еднократната парична помош им се 
одобрува на лица кои имаат интелектуална 
попреченост и попреченост во телесниот 
развој. Мерката ги опфаќа следните 
категории на лица: 
•	 Со	 тешка	 и	 длабока	 интелектуална	
попреченост
•	 Со	најтешка	телесна	попреченост
•	 Со	аутизам
•	 Потполно	слепо	лице	
•	 Потполно	глуво	лице

Член 4

 Барањето за доделување на 
еднократна парична помош се поднесува 
за себе или за член од семејството. Кон 
барањето се приложува: 
− Наод и мислење за видот и степенот на 
попреченоста и посебните потреби на 
лица со пречки во развојот издадено од 

соодветна установа или потврда од центарот 
за социјални работи дека лицето остварува 
право на надоместок поради попреченост 
врз основа на конзилијарно мислење 
од првостепена комисија од соодветна 
терцијална здравствена установа.
− Лична карта за лицето кое бара еднократна 
парична помош, или лична карта на родител/
старател. 
− Трансакциска сметка за лицето кое бара 
еднократна помош или трансакциска сметка 
на родител/старател. 
Барањето за остварување на правото на член 
1 на оваа Одлука се објавува на ВЕБ страната 
на Општина Кочани. Барањето ќе може да се 
подигне од ВЕБ страна на општината или од 
Архивата на Општина Кочани.  

Член 5

 Постапката за доделување на 
еднократна парична помош утврдена со оваа 
Одлука, ќе ја води Комисијата за доделување 
на едократна парична помош, формирана од 
Градоначалникот на Општина Кочани.

Член 6

 Оваа одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Општина Кочани“.

Бр. 09-1950/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев



Службен гласник на Општина Кочани бр. 13/2022

30 Септември 2022                                            Стр.6

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 30.09.2022 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на извештаите за работењето 
на општинските средни училишта за 

учебната 2021-2022 година

 I

Се усвојуваат извештаите за работењето на 
општинските средни училишта за учебната 
2021-2022 година.

II

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

Бр. 09-1938/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев

 
 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 30.09.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на годишните програми за 
работа на општинските средни училишта за 

учебната 2022-2023 година

I

1.Се усвојуваат годишните програми за 
работа на општинските средни училишта за 
учебната 2022-2023 година.

 II

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

Бр. 09-1939/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, 
донесе

З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Библиотека „Искра“- 
Кочани за 2023 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Библиотека „Искра“- 
Кочани за 2023 година, Бр.01-204/1 од 
01.07.2022 година.
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II

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

Бр. 09-1940/1
                       30.09.2022 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, 143/2018, 14/2020, 95/2020 
и 302/2020), Советот на Општина Кочани 
на седницата одржана на 30.09.2022 година, 
донесе

 З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Годишниот план за 
вработување  на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 
– Кочани за 2023 година

I

    
Се дава согласност на Годишниот план за 
вработување  на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 
– Кочани за 2023 година, бр.0102- 269 од 
19.08.2022 година.

II

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

Бр. 09-1941/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Иницијатива за изработка 
на Физибилити студија за основање јавно 
претпријатие за производство и продажба 

на електрична енергија

I

Се усвојува Иницијативата за изработка 
на Физибилити студија за основање јавно 
претпријатие за производство и продажба 
на електрична енергија.

II

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

Бр. 09-1948/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Иницијатива за развој и 
примена на системско и одржливо решение 
за обезбедување храна за лицата кои живеат 
во сиромаштија како и достава на храна до 

тешко подвижни лица

I

Се усвојува Иницијативата за развој и 
примена на системско и одржливо решение 
за обезбедување храна за лицата кои живеат 
во сиромаштија како и достава на храна до 
тешко подвижни лица.

II

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

Бр. 09-1949/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
за усвојување Иницијатива за  поставување 
видео надзор во централното градско 

подрачје

 I

Советот на Општина Кочани ја усвојува 
Иницијативата за поставување видео надзор 
во централното градско подрачје.

II

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

Бр. 09-1951/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев

 
 Врз основа на членот 88, став 5 од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 44/1995; 16/1996; 24/1996; 34/1996; 
35/1997; 82/1999; 41/2001; 29/2002; 52/2002; 
40/2003; 42/2003; 78/2003; 67/2004; 30/2005; 
51/2005; 55/2005; 113/2005; 3/2006; 35/2006; 
71/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008; 92/2008; 
98/2008; 142/2008; 88/2009; 33/2010; 116/2010; 
156/2010; 18/2011; 51/2011; 6/2012; 100/2012; 
24/2013; 41/2014; 116/2014; 135/2014; 10/2015; 
98/2015; 145/2015; 30/2016; 127/2016; 67/2017; 
64/2018; 161/2019 И 229/2020), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
30.09.2022 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член 
на Училишниот одбор на СОУ „Гошо 

Викентиев“ – Кочани

 I

1.Од функцијата член на Училишниот одбор 
на СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани, поради 
истек на мандат се разрешува 

-Жаклина Ангелковиќ Пауновска  

2. За член на Училишниот одбор на СОУ 
„Гошо Викентиев“ – Кочани  се именува 

-Наталија Горгиева.

 II

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

Бр. 09-1946/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев

 
 Врз основа на членот 88, став 
5 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 44/1995; 16/1996; 24/1996; 
34/1996; 35/1997; 82/1999; 41/2001; 29/2002; 
52/2002; 40/2003; 42/2003; 78/2003; 67/2004; 
30/2005; 51/2005; 55/2005; 113/2005; 3/2006; 
35/2006; 71/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008; 
92/2008; 98/2008; 142/2008; 88/2009; 33/2010; 
116/2010; 156/2010; 18/2011; 51/2011; 6/2012; 

100/2012; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
135/2014; 10/2015; 98/2015; 145/2015; 
30/2016; 127/2016; 67/2017; 64/2018; 161/2019 
И 229/2020), и член 41 став 2 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002)  Советот 
на Општина Кочани, на седницата одржана 
на 30.09.2022 година, донесе

 Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член на 
Училишниот одбор на СОУ „Љупчо Сантов“ 

– Кочани

 I

1.Од функцијата член на Училишниот 
одбор на СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани, на 
нејзино барање , се разрешува

-Нина Павлова Велков

2.За член на Училишниот одбор на СОУ 
„Љупчо Сантов“ – Кочани, претставник на 
Основачот се именува 

- Владо Симијонов-Дипл. електро инженер
              

 II

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

Бр. 09-1947/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, 
донесе 

 Ц Е Н О В Н И К
за изменување на Ценовниокот за користење 
на салите во градот Кочани дадени на 
користење и управување на ОУ„Св.Кирил 
и Методиј“-Кочани и ОУ„Никола Карев“-

Кочани

 I
Во Ценовниокот за користење на салите 
во градот Кочани дадени на користење и 
управување на ОУ„Св.Кирил и Методиј“-
Кочани и ОУ„Никола Карев“-Кочани 
(„Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр.07/2013 и 11/2016) се вршат следните 
измени:
-Насловот се менува и гласи:
„Ценовниок за користење на салите во 
градот Кочани дадени на користење и 
управување на ОУ„Св.Кирил и Методиј“-
Кочани , ОУ„Никола Карев“-Кочани и и 
ОУ Крсте Петков Мисирков“с. Оризари- 
Кочани
-Точката I, се менува и гласи:

„За користење на салите во градот Кочани 
дадени на користење и управување 
на ОУ„Св.Кирил и Методиј“-Кочани , 
ОУ„Никола Карев“-Кочани и ОУ Крсте 
Петков Мисирков“с. Оризари - Кочани, 
заинтересираните корисници ќе плаќаат 
надоместок во следните износи:

1.Спортските здруженија (клубови):

- по завршување на наставата во училиштата 
- 520,00 денари.
- во деновите на викенд - 520,00 денари
2.Група рекреативци:

- по завршување на наставата во училиштата 
- 520,00 денари
- во деновите на викенд - 650,00 денари
- сауна- 300,00 денари.
3.ОУ „Св. Кирил и Методиј“, ОУ„Никола 
Карев“-Кочани и Сојузот на училишните 
спортови се ослободуваат од плаќање  
надоместок.
Надоместокот за користење на Салите 
утврден во точка 1 од овој Ценовник за 
спортските здруженија односно клубови ќе 
се плаќа од тренинг односно за време од 90 
минути, а за рекреативците за време од 60 
минути.
Изнајмувањето на спортските сала за други 
манифестации ќе се врши по цена од 6. 
500,00 денари од настап.
Изнајмувањето на Спортските сала за 
одигрување на натпревари надвор од лига 
од страна на клубовите ќе се врши по цена :
- до 1 час - 650,00 денари 
- за секој нареден час уште по 650,00 денари

 II

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

Бр. 09-1944/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К
во врска со Ценовникот за изменување 
на Ценовникот за користење на салите 
во градот Кочани дадени на користење и 
управување на ОУ„Св. Кирил и Методиј“ – 

Кочани и ОУ „Никола Карев“ – Кочани 

I.

Советот на Општина Кочани бара наредната 
година  да се донесе правилник  за користење 
на училишните сали“.

II.

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

Бр. 09-1944/1
                       30.09.2022 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 30.09.2022 година, 
донесе 

Ц Е Н О В Н И К
за изменување на Ценовниокот за користење 
на салата во  ОУ„Малина Попиванова“ – 

Кочани.

I

Во Ценовниокот за користење на салата во  
ОУ„Малина Попиванова“ – Кочани.
(„Службен гласник на Општина Кочани“ 

бр.11/2018) се вршат следните измени:

Точката I, се менува и гласи:
„За користење на салата во ОУ „Малина 
Попиванова“ – Кочани, заинтересираните 
корисници ќе плаќаат надоместок во 
следните износи:

1. Спортските здруженија (клубови):
- по завршување на наставата во училиштата 
- 325,00 денари.
- во деновите на викенд - 325,00 денари

2. Група рекреативци:
- по завршување на наставата во училиштата 
- 520,00 денари
- во деновите на викенд - 650,00 денари

3. ОУ „Малина Попиванова“ – Кочани 
и Сојузот на училишните спортови се 
ослободуваат од плаќање  надоместок“.

Точката III, се менува и гласи:                                                         
        „Изнајмувањето на Спортската сала за 
одигрување на натпревари надвор од  лига 
од страна на клубовите ќе се врши по цена :
- до 1 час - 650,00 денари 
- за секој нареден час уште по 650,00 денари“.

II

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

Бр. 09-1945/1
                       30.09.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев
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 Врз основа на членот 9, а во врска 
со членот 4 од Одлуката за наградите на 
Oпштина Кочани („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.09/2010, 6/2018 и 
05/2019) Одборот за доделување награди на 
Oпштината Кочани на седницата одржана 
на 30.08.2022 година, донесе 

О Д Л У К А
за доделување Награда на Oпштина Кочани 

за животно дело

Член 1 

Постхумно, на Киро Герасимов му се 
доделува Награда на Oпштина Кочани за 
животно дело.

Образложение:
Киро Герасимов е новинар, поет, публицист 
и преведуавч кој оставил видливи траги 
во Кочани и пошироко. Роден е на 1 август 
1951 година во Кочани, а почина на 17 мај 
2022 година. Завршил Филолошки факултет 
во Скопје, книжевност со македонски. 
Одреден период работел како професор по 
македонски јазик во ОУ „Климент Охридски” 
во Облешево. Исто така бил и директор на 
Домот на културата „Бели Мугри” во Кочани. 
С до пензионирањето професионално се 
занимавал со новинарство и работел како 
новинар – уредник во Македонската радио 
телевизија.
Автор е на над седумдесет книги поезија, 
проза, како и книги од областа на 
историографијата, археологијата, театарот, 
музиката, спортот. Собирач е на народни 
умотвоби од Источна Македонија кои се 
објавени во четири книги поезија, проза, 
народни верувања и обичаи. Автор е и на 
десетина сценарија за телевизиски и радио 
емисии за потребите на Македонската радио 
телевизија. Преведувал од словенечки и 
српски.

Неговата поезија е преведена на повеќе 
јазици како полски, словенечки, 
црногорски, српски, романски и турски. 
Автор е на преводот на антологијата на 
„Млада словенечка поезија” 1984 година 
во издание на Книжевната младина на 
Македонија, а се јавува и како составувач 
и препејувач на „Современата Словенечка 
поезија” 2007 година, издание на Матична 
библиотека „Искра” од Кочани. Автор е на 
монографијата за МКД Илинден од Јасенице, 
Словенија.
Исто така од српски јазик ги превел книгите 
„Од Бабино Колено до Белград” од Ангел 
Блаже Лазаров, како и на книгата за деца 
и млади „Весела олимпијада” и книгата 
поезија за возразни „Погрешна врата” од 
српскиот писател Недељко Терзиќ.
Застапен е во зборници и антологии на 
поезија на македонски, српски, црногорски 
и словенечки. Учесник на неколку научни 
симпозиуми од областа на историјата. 
Дел од богатиот новинарски материјал 
кој го сочинуваат 120 книги, се наоѓаат во 
Роднокрајното одделение на кочанската 
библиотека „Искра“. Зад себе како новинар 
оставил стотина репортажи и документарни 
емисии поврзани со повеќе краеви и настани 
во Македонија.
Добитник е на годишна награда 
за новинарство на МРТВ, на 
Седмосептемвриската награда на град 
Кочани, како и на меѓународната награда 
за поезија од фестивалот „Маша и снови” 
во Сремска Митровица, Република Србија, 
кадешто е прогласен за почесен граѓанин.
Хонорарно работеше и во Телевизија 
Кочани, пишуваше статии за „Актуелности”, 
„Нова Македонија” и други списанија. 
Од 14 години работел во Радио Кочани 
како водител на детски емисии и читајќи 
пожелби, активно учествувал и во 
Литературниот клуб „Копнеж” при ЈОУ 
Библиотека „Искра” во Кочани и е еден 
од основачите на Фолклорниот ансамбал 
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„Кочани” од Кочани. Значаен допринос 
има и во Драмскиот Аматерски Фестивал 
(ДАФ). Исто така активно учествувал како 
аматер во театарски претстави, а значаен 
допринос има и во манифестацијата на 
градот „Денови на кочанскиот ориз”. Има 
напишано три книги поврзани со настани 
кои ја одбележале историјата и културата на 
нашиот крај. 
Има содржини и бележења за културни 
активности, за луѓе кои оставиле белег 
на културното и театарското живеење 
на нашиот град, но не ги заборавил и 
здравствените работници кои се дел од 
кочанското здравство, како и спортистите 
преку нивните клубови. Пишувал и за 
историчари, научни работници, уметници, 
творци, педагози, не го заборавил ни 
духовното богатство. Четвртата книга треба 
да излезе од печат до крајот на 2022 година, а 
таа ќе биде продолжение на веќе претходно 
издадените три книги.

 Член 2

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

Бр. 30-1474/13
                       30.08.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев

 Врз основа на членот 9, а во врска 
со членот 5 од Одлуката за  наградите 
на Oпштина Кочани („Службен гласник 
на Општина Кочани“бр.9/2010, 6/2018 и 
05/2019), Одборот за доделување награди на 
Општината Кочани на седницата одржана 
на 30.08.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за доделување Награда на Општина Кочани 
за значајни остварувања за развојот на 

Општина Кочани
 

Член 1
 Во знак на признание за придонесот 
во развојот на Општина Кочани, на Амфенол 
Технолоџи Македонија  му се доделува 
Награда на Општината Кочани за значајни 
остварувања за развојот на Општината 
Кочни.
 

Образложение:
Остануваат историја почетоците на 
,,Амфенол Технолоџи Македонија” кога 
петнаесетина ентузијасти во 2013 година 
во индустриската зона во Кочани на чело со 
менаџерот Сашко Наков го започнаа патот 
до најуспешните.
„Амфенол Технолоџи Македонија“– од 
визија до реалност, од ентузијазам и 
посветеност, до економски гигант со 2.600 
вработени.
За само три години од почетокот со работа, 
,,Амфенол” вработи 1.000 лица, а погонот 
на ,,Automotive” во 2016 година доби нова 
локација. 
Во 2020 година, бројот на вработени во 
компанијата беше дуплиран и ,,Амфенол 
Технолоџи Македонија” ги отвори вратите 
за 2.000 лица од целиот Источен регион, кои 
овде најдоа сигурна егзистенција. Веќе во 
2022 година бројката на вработени достигна 
рекордно високо ниво од 2.600 вработени, 
со планови за идно зголемување.
Врвниот професионализам, континуираното 
вложување во својот стручен кадар, работата 
по светски стандарди и со најсовремена 
технологија, го донесоа ,,Амфенол” во 
врвот на светската бизнис мапа. Остварена 
е долгорочна соработка со водечките 
компании во автомобилската индустрија, 
во телекомуникациската област, електро - 
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индустријата, електрониката…
,,Амфенол Технолоџи Македонија” е во 
редот на најголемите компании и извозници 
во македонската економија. Во 2017 година 
од АТМ беше реализиран извоз во вредност 
од 58 милиони евра.
Во екот на глобалната економска криза АТМ 
успешно ги надминува сите предизвици а 
показател за тоа е дека токму во кризната 
2021 год. оствари извоз од 120 милиони евра.
Голем број домашни компании имаат 
бенефит од соработката со кочанскиот 
гигант. Стотици илјади евра од ,,Амфенол” 
се слеваат во државниот буџет и домашните 
компании, што АТМ го стави во редот на еден 
од најголемите двигатели на македонската 
економија.д
Покрај брзиот раст на производството, 
општествената одговорност, уште од 
самиот почеток е уште една од основните 
определби на ,,Амфенол Технолоџи 
Македонија”. Со постојани вредни донации 
,,Амфенол” редовно ги помага здравството, 
образованието, спортот, културата и сите 
други општествено – корисни активности.

Бројни награди и признанија од домашни 
и странски институции и организации 
досега се доделени за ,,Амфенол Технолоџи 
Македонија”. Меѓу нив и последната, многу 
значајна награда: на светскиот менаџмент 
состанок на корпорацијата ,,Амфенол” 
на  Генералниот менаџер на ,,Амфенол 
Технолоџи Македонија”, му беше доделена 
наградата за оперативна извонредност од 
највисоко ниво, што претставува значајно 
признание не само за АТМ, туку и за целиот 
регион, со што се отвараат вратите и за 
нови проекти и инвестиции, а државата се 
промовира како средина која има менаџери 
од светски ранг.
,,Амфенол Технолоџи Македонија” денес 
работи на две локации, во осум производни 
единици, осум хали со работна површина од 
27.000 метри квадратни. 2 600 семејства од 
целиот источен регион, овде обезбедуваат 
солидна и сигурна егзистенција. Меѓу нив 

стотици млади луѓе, кои во ,,Амфенол” ја 
најдоа својата иднина и изградија успешна 
кариера.
Благодарение на ,,Амфенол Технолоџи 
Македонија” регионот се отвори 
за бројни странски соработници и 
купувачи, бизнисмени, стопанственици, 
претставници на дипломатскиот кор, 
новинари, кои го посетуваат ,,Амфенол” 
за да разменат искуства и да се уверат дека 
економските чуда се можни, но се резултат 
на многу посветеност, организираност, 
одговорност,професионалност.
Работа по светски стандарди, натамошен 
развој и унапредување на процесите за 
општо добро, се основните принципи на 
кои и во иднина ќе се темели успехот на 
кочанскиот гигант ,,Амфенол Технолоџи 
Македонија” за просперитетна и посреќна 
иднина за сите.

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

Бр. 30-1474/14
                       30.08.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,

Лазо Митев
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