
      БРОЈ  18        КOЧАНИ,  30  ДЕКЕМВРИ  2022 ГОДИНА          ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

 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 30.12.2022 година

I
 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 26.12.2022 година, и тоа:

1.Буџет на Oпштина Кочани за 2023 година, 
Бр.09-2461/1

2.План на програми за развој на Општина 
Кочани за период 2023-2025, Бр.09-2436/1

3.Програма за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина  Кочани 
за 2023 година, Бр.09-2432/1

4.Заклучок  во врска со  Програмата 
за  уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Кочани за 2023 
година, Бр.09-2432/2

5.Програма за изградба и одржување на 
општински патишта и улици во Општина 
Кочани за 2023 година, Бр.09-2433/1

6.Програма за изградба на фекална и 
атмосферска канализација на подрачјето 
на Општина Кочани за 2023 година, Бр.09-
2434/1

7.Програма за изградба на објекти за 
домување на лица од социјален ризик за 
2023 година, Бр.09-2435/1

8.Програма за комуникација на Општина 
Кочани за 2023 година, Бр.09-2437/1
9Програма за спорт на Општина Кочани за 
2023 година, Бр.09-2439/1

10.Заклучок во врска со  Програмата за  
спорт на Општина Кочани за 2023 година, 
Бр.09-2439/2

11.Програма за поддршка на образованието 
на Општина Кочани за 2023 година, Бр.09-
2440/2

12.Програма за млади на Општина Кочани 
за 2023 година, Бр.09-2441/1

13.Заклучок   во врска со  Програмата за  
млади на Општина Кочани за 2023 година, 
Бр.09-2441/2

14.Програма за култура на Општина Кочани 
за 2023 година,  Бр.09-2442/1

15.Заклучок во врска со  Програмата за  
култура на Општина Кочани за 2023 година, 
Бр.09-2442/1

16. Одлука за продолжување на работното 
време на угостителските објеки на подрачјето 
на општина Кочани, Бр.09-2442/3

17. Програма за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на Општина Кочани 
за 2023 година, Бр.09-2443/1
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18.Програма за остварување на социјална, 
детска и здравствена заштита на Општина 
Кочани за 2023 година, Бр.09-2444/1

19.Заклучок во врска со  Програмата за  
за остварување на социјална, детска и 
здравствена заштита на Општина Кочани за 
2023 година, Бр.09-2444/2

20.Програма за изработка на урбанистички 
планови и урбанистички проекти на 
подрачјето на Општина Кочани за 2023 
година, Бр.09-2445/1

21.Програма за управување со отпад на 
подрачјето на Општина Кочани за 2023 
година, Бр.09-2446/1

22.Програма за одржување на јавната 
чистота на територија на Општина Кочани 
за 2023 година, Бр.09-2447/1

23.Програма за одржување и користење на 
паркови и зеленило, набавка, поставување 
и одржување урбана опрема, одржување 
детски игралишта и одржување на фонтаната 
„Зрно“ за 2023 година, Бр.09-2448/1

24.Програма за контрола на популацијата 
на бездомни кучиња на територијата на 
Општина Кочани во 2023 година, Бр.09-
2449/1

25.Програма за тековно одржување на 
јавното осветлување во Општина Кочани за 
2023 година, Бр.09-2450/1

26.Програма за активностите на Општина 
Кочани во областа на заштитата на 
животната средина во 2023 година, Бр.09-
2451/1

27.Програма за работа во областа на 
располагање со градежно земјиште 
во сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на општина 
Кочани за 2023 година, Бр.09-2452/1

28.Програма за информатичка и 
комуникациска технологија на општина 
Кочани за 2023 година, , Бр.09-2453/1

29.Програма за  работа на Територијалната 
противпожарна единица во општина 
Кочани за 2023 година, Бр.09-2454/1

30.Програма за активностите на општина 
Кочани во областа на локалниот економски 
развој во 2023 година, Бр.09-2455/1

31.Програма за одржување на сливни 
решетки за атмосферска канализација на 
подрачјето на Општина Кочани за 2023  
годинa, , Бр.09-2456/1

32.Програма за за одржување на локални 
патишта и улици на подрачјето на Општина 
Кочани во зимски услови за 2022/2023 
година, Бр.09-2457/1

33.Програма за сообраќај на Општина 
Кочани за 2023 година, Бр.09-2458/1

34.Локален акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2022 
година, Бр.09-2438/1

35.Заклучок во врска со  Програмата за  
сообраќај на Општина Кочани за 2023 
година, Бр.09-2458/2

36.Одлука за давање на трајно користење без 
надоместок на движни ствари- персонални 
компјутери, сопственост на Општина 
Кочани, Бр.09-2460/1

37.Одлука за извршување на Буџетот на 
Општина Кочани за 2023 година, Бр.09-
2462/1

38. Одлука за висината на девизен и 
денарски благајнички максимум за 2023 
година, Бр.09-2463/1

39.Одлука за утврдување на вредност на 
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бодот за платите на државните службеници 
за 2023 година, Бр.09-2464/1

40Одлука за донесување на Урбанистички 
план за село Оризари, КО Оризари Општина 
Кочани, плански период  2017-2027г. , Бр.09-
2466/1

41.Заклучок за усвојување на финансиски 
планови на општинските основни и средни 
училишта  за 2023 година, Бр.09- 2431/1      
                                                    
42.Заклучок за давање согласност на 
Ценовникот за услуги на клиенти за 
отстранување на оштетени возила и возила 
во дефект од општинските и локалните 
патишта за територијата на Општина 
Кочани, доставен од ПРЦАНА ШЛЕП 
ДООЕЛ Кочани, Бр.09- 2459/1      
                               
43.Заклучок за усвојување Годишен извештај 
за користење на средствата од резервите во 
Буџетот на Општина Кочани за 2022 година, 
Бр.09-2465/1

44.Критериуми за распределба на блок 
дотации на општинските основни и средни 
училишта за 2023 година, Бр.09-2430/1

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

                              Бр. 08-2467/1   
30.12.2021 година

К о ч а н и

 Градоначалник 
на Општина Кочани,   

Љупчо Папазов
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Член 3

 Во Посебниот дел на Буџетот 
на Oпштина Кочани за 2023 година 
се прикажуваат расходите по 
програми,подпрограми,по сметки и ставки.
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Член 4

 Буџетот на Oпштина Кочани за 2023 
година се објавува во Службен гласник на 
општина Кочани.

                             Бр.09-2461/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев
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 Планот влегува во сила осмиот ден 
од објавувањето во „Службен гласник“ на 
Општина Кочани

Бр.09-2436/1    
26.12.2022 година

К о ч а н и

 
Претседател на Советот

на Општина Кочани,   
Лазо Митев

Врз основа на член 95 став 1 од  Законот 
за градежно земјиште ( ,,Службен  весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
15/2015; 98/2015; 193/2015; 226/2015; 
31/2016; 142/2016; 190/2016; 275/2019; 
90/2020 И 101/2021), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на  26.12.2022 
година,  донесе

        ПРОГРАМА

за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето

на Општина  Кочани за 2023 година

I
        Воведен дел на Програмата за 2023 

година
  
  
    Програмата за уредување  на 
градежно земјиште на Општина  Кочани за 
2023г, е усогласена со законот за градежно 
земјиште (Службен весник  на Р.М. бр. 
15/15г, 98/15г, 193/15г, 226/15г, 31/16г, 
142/16г 190/16г., Службен весник на РСМ 
бр.275/19) и Правилник  за  степен  на  
уредување  на  градежното  земјише со 
објекти  на  комуналната  инфраструктура  
и  начинот  на утврдување   на  висината   на  
трошоците  за  уредувањето  во  зависност  
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од  степенот  на уреденост, (Службен весник  
на Р.М. бр. 193/16г, 72/18г и 16/22г).
Уредување на  градежно земјиште  е изградба  
на  објекти  на комунална инфраструктура, 
заради обезбедување  на  непречен  
пристап  до  градежната парцела од јавен 
пат, поставување  на водоводна, фекална 
и атмосферска  канализација и друга  
инсталација со приклучоци до  градежната  
парцела.
 Планирањето, проектирањето и 
изведувањето на инфраструктурата ке се 
врши според  урбанистичките  планови, 
урбанистичка  планска  документација или 
проект за  инфраструктура утврдени со 
закон.
 Уредувањето  на градежното земјиште  
може да  биде целосно или  делумно.
 За  уредено  градежно  земјиште  
инвеститорот  плаќа   надоместок.
Висината   на надоместокот   зависи  од 
степенот   на уреденост  на  градежното  
земјиште, со објекти  на  комуналната  
инфраструктура.

Содржина  на програмата  за 2023 г.

1.  Простор кој е предмет  на уредување,
 2.  Обемот  на работите  за  подготвување и 
расчистување  на  градежното  земјиште,
3.  Обемот  и степенот  на опремување  на  
градежното  земјиште  со  објекти  на   
      основната  и секундарната  инфраструктура.
4.  Изворите  за  финансирање   на  програмата
 5.  Висината  на надоместокот  за уредувањето  
на  градежното земјиште и неговата 
      распределба,
 6. Начин  на  распределба на средствата  за  
финансирање  за  изградба  и одржување  на  
инфраструктурата.

Исто така , програмата за 2023г.  може  да се 
дополни или измени   во зависност од
      новосоздадени услови  и финансиски 
средства во текот  на 2023г.

1. Простор кој е предмет  на уредување,

Во 2023г. ќе се уредува  просторот  на  
отуѓени  парцели во:

a.населба ,,Усова Чешма“,
б. населба ,,Драчевиќ“,
в.  населба „Трајаново Трло“,
г.  м.в. ,,Прокарка“,
           д.   Лесна индустрија под и над 
магистрален канал,
ѓ.   М.в. „Целулоза“ лесна индустрија,
е.   М.в. „Ќерамидница“ лесна индустрија,
ж.  м.в. ,,Косовка“,
  з.  останати локации во градот,
ѕ.  населени места во општината,
 и.  централно градско подрачје,
 ј.   Пониква.

2. Обем  на работите  за  подготвување и 
расчистување на  градежното земјиште

Ќе се изврши Експропријација на дел 
од парцели за улиците и главен фекален 
колектор 1 и 2 за отпадни води: дел од 
ул. „Стефка Тасева“ КО Кочани, ул.„555“ 
КО Кочани, крак од ул.„1 Мај“ КО 
Кочани, ул.“Ванчо Коцев“ КО Кочани, 
ул.„Вера Которка“ КО Кочани, ул.„Стево 
Теодосиевски“ КО Кочани, ул.„Кирил 
Ѕмбов“ (КО Кочани), Спортско рекреативен 
центар Црница кај градски базент,  ул. 
„553“ („Смилевски конгрес“) над канал за 
предвидената детска градинка, ул.„Јордан 
Зафиров“ КО Кочани, ул.„Ѓемиџии“-Кочани, 
ул.„Лазар Стоименов“ КО  Оризари, ул. 
„Блаже Поп Арсов“ КО Кочани, улици 
во Централно градско подрачје, ул.„Гоце 
Делчв“ Кочани, ул.„Малина Поп Иванова“ 
КО Кочани, ул.„Велин Стоилов“ КО Кочани, 
локален пат: Горни Подлог – Долни Подлог,  
ул.„560“ ЛИ КО Кочани, ул.„Мите Јорданов“ 
КО Тркање, ул.„Маршал Тито“ крак1 КО 
Тркање,  локален пат м.в.Крушка Полаќи, 
ул.„Тоде Паунов“ КО Долни Подлог, ул.„Ангел 
Стојчев“ КО Тркање, ул.„Маршал Тито“ 
КО Оризари, ул.„Александар Митев“ КО 
Тркање, ул.„Иван Миладинов“ КО Кочани, 
ул.„Енгелсова“ и крак од ул.„Енгелсова“ КО 
Оризари, ул.„Станбена улица 6“ КО Кочани 
(од ДУП ГЧ 6), Пристапен пат до градежни 
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парцели за изградба на фотоволтаични 
централи КО Тркање-Општина Кочани, 
крак од ул.„Македонска“ КО Кочани, крак од 
ул.„Кресенско Востание“ КО Кочани, ул.„529“ 
КО Кочани,ул.„547“-Иван Миладинов-
Кочани, ул.„Митко Георгиев“ дел1 КО 
Кочани, ул.„Никола Парапунов“ КО Кочани, 
за изградба на кружен тек на раскрсница 
помеѓу ул.„Димитар Влахов“ и ул.„Павлина 
Велјанонова“ КО Кочани, дел од потисен 
цевковод пумпна станица Грдовски орман 
до изливен базен на препумпна станица од 
водоводниот систем за град Кочани, втора 
фаза за дел од источен и западен колектор 
за отпадни води во населено место Оризари 
КО Оризари, за примарна и секундарна 
канализациона мрежа за дел од с.Тркање и 
колектор за поврзување на Главен систем 
за отпадни води за град Кочани КО Тркање 
и КО Горни Подлог, времена и трајна 
експропријација за фекална и атмосферска 
канализацијаво општина Кочани, пешачка 
патека на ул.„Страшо Ербапче“ раскрсница 
со спој со ул.„Велин Стоилов“ до раскрсница 
со локален пат за с.Бели, ул.„Искра“ КО 
Оризари,ул.„АСНОМ“ крак 1 и крак 2 
КО Оризари,ул.„Кеј на Револуција“ и 
дел од ул.„Никола Карев“ во с.Оризари, 
ул.„Даниел Стефанов“ с.Долни Подлог, 
ул.„Јане Сандански“ КО Кочани, ул.„Марко 
Цепенков“ Оризари,
Ке се  изврши дислокација на градската 
водоводна, канализациона и електрична 
мрежа - секаде  каде  ќе  биде потребно 
за да се расчисти  градежно неизградено 
земјиште.
             
3.  Обем  и степенот  на опремување  на  
градежното  земјиште  со  објекти  на   
      основната  и секундарната  инфраструктура
            
         Основен степен на уреденост на 
градежното земјиште со комунална 
инфраструктура ќе имаат:
- Сите локации опфатени со ДУП на 
град Кочани, 

Повисок степен на уреденост ќе има:
- Локалитет во централно градско 
подрачје
Понизок степен на уреденост ќе имаат:
- Лесна индустрија над каналот, 
- Локации на м.в.Косовка
- Локации кај витаминка
- Населените места во општината: 
Оризари, Грдовци, Прибачево, Мојанци, 
Д.Подлог, Г.Подлог, Тркање и Бели и
- Викенд куќи

    4.  Извори  за  финансирање   на  програмата 

- Очекувани средства  согласно програмата 
за отуѓување  на  градежно земјиште  во 
износ од 
        36.821.000 ден.
- Од локации за индивидуално домување 
со предпоставена н.к.п. од 2000,0м2 х      
2.360,0=4.720.000 ден.

- Од м.в. Прокарка со предпоставена н.к.п. 
од 600,0м2х 3600 = 2.160.000 денари

-Од локации во населените места во 
општината со претпоставена н.к.п. 
1000м2х1180=1.180.000,00 ден.

-Од викенд зона Пониква нкп од 
1000м2х2400= 2.400.000 ден но со 
коефициент 0,05 тие ќе бидат  120.000,00 ден
.
-Од Лесна индустрија над каналот 
со претпоставена н.к.п. Од 10000 
м2х1180=11.800.000,00ден но со коефициент 
0,01 тие ќе бидат 118.000,00 денари 

-Од лесна индустрија Целулоза 
со претпоставена н.к.п. од 
10000м2х2360=23.600.000 ден. но со 
коефициент 0,01 тие ќе бидат 236.000,00 ден. 

-Од комерцијални објекти на Пониква 
со претпоставена н.к.п. 1000м2 
х3000=3.000.000,00 ден. но со коефициент 
0,05 тие ќе бидат 150.000,00 ден.
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-Од надоместок за фотонапонски панели 
169601х5744х50%х0,01=4.870.940 ден.
-Од домување во колективни станбени 
објекти локалитет во централно гратско 
подрачје со предпоставена н.к.п. од 
6434м2х3600=23.162.400 ден
-Од деловен простор за локалитет 
во прокарка претпоставена н.к.п. од 
2000м2х4500=9.000.000 ден
-доградби, гаражи, помошни објекти и прен
амени                          148.660 ден.

 Или вкупно: 4.720.000 + 2.160.000 + 1.180.000 + 120.000 
+ 118.000 + 236.000  + 150.000,0+4.870.940+23.162.400 
+9.000.000 + 148.660 = 45.866.000 денари
                                             ______________________________
                                  Или  вкупно:             45.866.000  денари

Или се  вкупно: 36.821.000  ден + 45.866.000  ден = 82.687.000 
денари
                                                             

      5. Висина  на надоместокот  за уредувањето  
на  градежното земјиште и неговата 
распределба

-Сите  локации  опфатени со ДУП  на  
град Кочани  ке имаат основен степен  
на уреденост на градежното земјиште  
со  комунална инфраструктура, освен 
лесна индустрија над каналот, Локации 
кај витаминка и мв.Косовка кои ќе имат 
понизок степен на уреденост, а Централното 
градско подрачје ќе има повисок  степен  
на уреденост на градежното земјиште  
со  комунална инфраструктура, и тој 
ќе биде за  20% повисок од  утврдените  
трошоци  за  основен степен  на уреденост 
на градежното  земјиште со објектите на 
комунална инфраструктура, а чија граница 
се  формира со: почнувајки од спој на ул. Д. 
Влахов  со ул. Л. Андонов; оди  по  улицата Л. 
Андонов,   до спој со железничка линија, оди 
по железничка линија, го опфаќа објектот  
на железничка станица (билетара), оди на 
север  до ул.Тодосија Паунов (29 ти Ноември) 
опфаќајќи го објектот на поранешен Оризо 
комерц,  продолжува лево  по ул.  Тодосија 
Паунов до спој со ул.Кеј на Револуцијата, 

потоа оди по ул.Кеј на Револуцијата до 
спој со ул.Браќа Ставреви, потоа оди по ул. 
Браќа Ставреви до спој  со ул. Раде Кратовче 
и Љупчо Сантов, потоа оди по плоштадот до 
спој со ул.ВМРО и  ул. Гоце Делчев , оди по 
ул. Гоце Делчев  до подвожњакот  кај  градски 
пазар, оди под  подвожњакот до спој со ул. 
14та Бригада, и оди по  ул. д-р Николич, до 
спој со ул.Д. Влахов,оди по ул.Д. Влахов до 
спој со ул.Л. Андонов, во кое  влегуваат  и 
сите парцели кои излегуваат на овие улици.
Во останатите локалитети, во кои  нема  
изградена комунална инфраструктура, 
висината ќе ја определат реалните трошоци 
направени за соодветниот степен на 
уреденост на градежното  земјиште со 
објектите  на  комуналната инфраструктура  
конкретно за секој локалитет.

            Такви локалитети се: 

 -локалитетот  во централно  градско 
подрачје  кој е помеѓу улиците: од југ „Стево 
Теодосиевски“, запад „Димитар Влахов“, 
север постоечки Трговски центар, блок  Б3 и 
кула Треска и исток „Маршал Тито“.
-локалитет Прокарка;  кој е помеѓу улиците: 
од север, првата улица изнад  ул. „554“, од 
спој со ул. „Бел Камен“ до спој со ул „Стевка 
Тасева“, го опфаќа објектот од блок бр.4 со 
ознака 04.01 и продолжува  по ул. „554“, 
до спој со ул. „Димитар Влахов“ од исток, 
југоисток и југ улицата „Д. Влахов“  и од 
запад, од подвожњакот  до спој со  ул. „Бел 
Камен“, продолжува по ул. „Бел Камен“ до 
спој со „554“,.

Висината  на надоместокот  за уредувањето  
на  градежното земјиште   за деловен простор 
ке биде за 25 % повисок од утврдениот  
надоместок за  соодветното подрачје-
локалитет.

Висината  на надоместокот за уредувањето 
на градежното земјиште за основен степен 
на уреденост на градежното земјиште  со 
комунална инфраструктура ќе опфаќа:
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- Геодетски работи                                                 12,3 ден/м2 н.к.п.
-Имотно правни работи -земјишта  
   и трајни насади ( не е влезена цената 
   на земјиштето кое се лицитира)                        158,00 ден/
м2 н.к.п.
-Проектирање                                                           6,70ден/м2 н.к.п.
-Непречен  пристап  од  јавен пат          850,00     ден/м2 н.к.п.
- Улична електрична  мрежа,  со                                
   улично осветлување,                                          632,00     ден/
м2 н.к.п.    
- водоводна  мрежа,                                                275,00     ден/
м2 н.к.п.   
- фекална  канализација                                         426,00      ден/
м2 н.к.п.    
                                                                   ______________________________
  и  ќе изнесува:                            Вкупно:   2.360,00    ден/м2 н.к.п.    

За централното градско подрачје, кој е  за  20% повисок, ке 
изнесува 2.832,00 ден/м2н.к.п.
 За дефинираниот локалитет  во централното 
градско подрачје висината  на надоместокот 
за уредување на  градежното  земјиште 
изнесува:
-за станбен простор -3.600,0 ден /м2 н.к.п.
-за деловен простор - 4.500.0 ден./м2 н.к.п.
Овој  локалитет ќе има повисок  степен  
на уреденост на градежното  земјиште со 
комунална инфраструктура.
Асфалтирањето на  улиците ќе се изврши  
откако  ќе биде  собран  минимум 60% од  
надоместокот  за уредување  на  градежно  
земјиште  за овој  локалитет
За локалитетот Прокарка,  во кој  нема  
изградена  комунална  инфраструктура, 
висината  ке ја определат реалните трошоци  
направени за соодветниот  степен  на 
уреденост на градежното  земјиште  со 
објектите  на  комуналната инфраструктура  
конкретно   за тој локалитет.
 За  тој локалитет е потребна:
експропријација   за улици 28.000,0 м2 х 900= 
25.200.000,0 денари
изградба  на улици              30.961,0м2 х 1900 =58.825.900,0 
денари
фекална канализација                                          12.350.000,0 
денари
водоводна мрежа                                                     8.000.000,0 
денари
електрична мрежа со трафостаници                  5.381.745,0 
денари 
                         ________________________________
                    вкупно:             109.757,645,0 денари

Од овој  износ  да се одземат добиените 
средства  од продажба  на земјиште во тој 
локалитет во износ од 10.160.045,0  се добива 
99.597.600,0 денари
Овој износ ќе се распредели на 125 
корисници со предпоставено да изградат  
по околу 220м2 н,к,п односно да се изгради 
27.666,0м2 
      99.597.600,0 : 27.666,0 =3.600,0 денари / м2 н.к.п.
Односно Висината  на надоместокот  за 
уредувањето  на  градежното земјиште ќе 
изнесува  3.600,0 ден/м2 н.к.п . станбен 
простор

Населените места во општината: Оризари, 
Грдовци, Прибачево, Мојанци, Д. Подлог, Г. 
Подлог, Тркање, Бели и Лесна индустрија над 
каналот и локации на мв. Косовка ќе имаат 
Понизок степен  на уреденост  на градежното 
земјиште со  комунална  инфраструктура и 
Висината  на надоместокот  за уредувањето  
на  градежното земјиште   ќе изнесува 50% од 
висината на основниот степен  на уреденост, 
односно  1.180,0 ден/м2 н.к.п.
Викенд куќите во општината ќе имаат 
Понизок степен  на уреденост  на градежното 
земјиште  со  комунална  инфраструктура, а 
висината  на надоместокот  за уредувањето  
на  градежното земјиште за нив  ќе изнесува  
2.400,0 ден/м2 н.к.п., а за комерцијални 
објекти ќе изнесува 25% повеќе или 3.000,00 
ден.

За локалитетот штипски пат - лесна 
индустрија и мало стопанство под каналот, 
за парцели  кои се купени со платени 
комуналии по м2 земјиште при измена  на 
ДУП  на постоечката  градежна  парцела не 
се плаќа  надоместок за  вишокот  НКП. За 
градежни парцели  во тие локалитети, каде 
се врши дооформување на парцелите се 
плаќаат комуналии во  дооформениот дел 
по НКП, согласно проектот за кој се  бара 
одобрение.
Висината на надоместок на становите за 
социјално загрозени лица кои ги гради 
Република С.Македонија и општината ќе 
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биде за 30% помала во однос со  реалните 
трошоци  направени  за  соодветните  степени  
на  уреденоста  на  градежното  земјиште со 
објектите  на  комунална  инфраструктура 
за соодветниот локалитет.

Висината на надоместок за 
- Објекти надвор од опфатот на градежниот 
реон на град Кочани ќе изнесува 50% од 
основниот степен  на уреденост   на име 
досегашен степен на уредување,односно 
1.180,0 ден/м2 н.к.п.
- Висината на комунални трошоци при 
изградба на фотонапонски централи 
изнесува 5.744,00 денари/м2 од површината 
на градежната парцела
- Висината на комунални трошоци при 
изградба ветерни електроцентрали изнесува 
1.200.000 денари за една ветерница
- За изградба на објекти за производство на 
електрична енергија од обновливи извори 
(биогориво, биомаса, геотермална енергија, 
хидроенергија, ветрници и сончева енергија) 
општината има обврска да обезбеди 
непречен пристап до градежните парецели 
со пробивање и тампонирање, 
- За дополнителните трошоци за изградба 
на СН кабелски вод од напојна ТС 110/35/10 
Кочани до локациите на градежните парцели 
и СН ќелии во ТС 110/35/10 Кочани овие 
трошоци се на товар на инвеститорите 
- Во овие трошоци не се земени во предвид 
трошоците за изградба на ТС 10/0,4 кои ќе 
бидат сопственост на инвеститорите.
- За линиски инфраструктурни објекти 
- државни патишта, локални патишта и 
улици, магистрални улици, собирни улици, 
водоводи, канализации, железнички пруги, 
гасоводи, топловоди, далноводи со напонско 
ниво од и над 35 КВ како и за брани со 
акумулации, термоцентрали, езерски и 
речни пристаништа не се плаќа надоместок 
за уредување на градежното земјиште.

Во случај каде на одредени градежни 
парцели или цели локалитети, трошоците 
за уредување на градежното земјиште ги 

надминуваат предвидените трошоци од 
оваа програма ќе се плаќаат вистинските 
трошоци, а по однапред изготвена 
калкулација.

Освен погоре споменатите  надоместоци, 
за сите локации на територија  на Општина 
Кочани секој инвеститор, ќе ги плати и 
трошоците  за  хидротехничките услови  за 
приклучоци, согласно изготвена пресметка  
за соодветна локација од страна  на КЈП 
„Водовод“ (во време  на издавање  на 
одобрението за градење). 

Доколку  со изградбата   на објекти  е 
предвидено отстранување  на постојните 
објекти  запишани во  имотен  лист кои  се  
наоѓаат  на истата  градежна  парцела,  при  
пресметувањето  на  висината  на трошоците  
за уредување  на градежното  земјиште , 
од  новата  корисна  површина  се одбива  
површината  утврдена  во  имотниот  лист  на  
постоечките  објекти  кои  ќе се   отстранат 
со  изградбата  на  новите  објекти  ( легално 
изградени) и ќе се плати само за разликата 
, но не помалку од 25% од површината на 
новиот објект. Во овие случаи, површините  
на  подпокривен  простор, лоѓија, подлоѓија, 
балкони, тераси, заеднички  проодни тераси 
, пасажи, помошни простории,  визба,  
скалишен простор, заеднички комуникации,  
паркиралишта,  и гаражи  на постоечките 
објекти се одбиваат само  од новата корисна  
површина  на објектот која  е со  иста   намена  
со намената  на  површините  на  наведените  
простории и  делови  од објектот. Помошни 
објекти не се земат во предвид. 
Преку надоместокот за уредување на 
градежното земјиште на корисниците на 
локациите им се обезбедува инфраструктура 
предвидена со оваа Програма.
Приклучните такси за водоводната , 
канализационата и електричната мрежа, 
согласности,  и слично паѓаат на товар 
на инвеститорот, односно корисникот на 
локацијата.
Трошоците за дворно уредување, пристапни 
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патеки , потпорни ѕидови , зеленило, шахти 
во парцелата како и водови кога треба да 
се изврши прикучок преку некоја соседна 
парцела, паѓаат на терет на инвеститорот, 
односно корисникот.
Во трошоците за дислокација на градска: 
водоводна, канализациона и електрична 
мрежа (но не и приватни приклучни линии) 
ако поминуваат низ градежната парцела и 
го попречуваат градењето , доградбата или 
надградбата на објектот, а за кои се платени 
трошоци за уредување на градежното 
земјиште,  Општината Кочани ќе учествува 
и тоа во следните процентуални износи:
-за улична  водоводна мрежа 10%;        
-за улична  канализациона мрежа 15%;
-за електрична мрежа 15% од висината на 
платениот надоместок.

    6. Начин  на  распределба на средствата  за  
финансирање  за  изградба  и одржување  на 
инфраструктурата,

1. Геодетски услуги     1.000.000   ден                                                                     
2. Изградба на тротоари со бекатон плочки                                   
2.000.000ден.
3. Изградба на други објеки (заштитни 
огради, белење, партерно уредување 
кај Тера маркет, изградба и оградување 
на спортски игралишта, материјали за 
урбани заедници по барања, кров на лифт, 
одржување на  6.000.000 ден.
 игралишта и изградба на детски паркови,
изфрадба на детски паркови, изградба на 
разделно 
зеленило на ул.„Теодосие Паунов“, 
уривање на објекти за реализација на ДУП 
изградба на портали и др.)      
      
4. Бетонирање на пристапни улици и 
тротоари   3.500.000ден.
5.Изградба на потпорни ѕидови                        
4.000.000ден
6.Геомеханички испитувања  200.000 ден
7.Изработка на проектна документација 
450.000 ден
8.Изградба на заштитни столбчиња 

1.950.000 ден
9.Изградба и поставување на заштитна 
ограда на бул.„Стево Теодосиевски“450.000 
ден
10.Партерно уредување на простор до Тера 
маркет на Ул.„Тодосие Паунов“2.950.000 ден
11.Изградба на метални скали кај спортска 
сала 500.000 ден
12.Изградба на разделно зеленило на 
ул.„Стево Теодосиевски 2.000.000 ден
         

                                                             
            ВКУПНО         25.000.000 ден.

Останатите средства ќе се користат за  
изградба  на улици, водоводи, канализации 
и експропријација.
       
  

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

Бр.09-2432/1    
26.12.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.23

 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 26.12.2022 година, 
донесе 

   З А К Л У Ч О К
       во врска со  Програмата за  уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 

општина Кочани за 2023 година.

 I

 Советот на Општина Кочани бара 
да се отстрани пазарот спроти Автобуската 
станица, на истиот простор да се направи: 
хортикултурно уредување, фонтани, 
дополнителни паркинг места, потпорен ѕид, 
детски реквизити и сл.

II

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

Бр.09-2432/2    
26.12.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

                             Лазо Митев                                                                   
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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 26.12.2022 година, 
донесе

ПРОГРАМА
за изградба и одржување на општински 

патишта и улици
во Општина Кочани за 2023 година

I

 Програмата за изградба и одржување 
на општински патишта и улици во Општина 
Кочани за 2023 година е изработена 
врз основа на барањата и потребите на 
граѓаните и на реалните очекувања на 
можни финансиски средства од Буџетот 
на Општина Кочани, од Министерство за 
транспорт и врски и од Јавно претпријатие 
за државни патишта.

   1. Планирани извори на средства за 
финансирање на активности          
       за изградба и одржување на општински 
патишта и улици

1.1. Годишни финансиски средства од 
       Јавно претпријатие за државни патишта 
----------------   4.500.000
1.2. Сопствени средства на Општина Кочани
       приберени по основ на наплата на 
надоместок
       за уредување на градежно земјиште                                                                     
       и продажба на градежно земјиште -------
-------------------45.866.000
 Вкупно: 50.366.000

1.3. Преостанатите средства ќе бидат 
       обезбедени од други приходи на 
       Општина Кочани и други нивоа на власт 

    2. Активности 

 2.1. Тековно и инвестиционо одржување на
        општински патишта и улици 

2.1.1. Крпење на ударни дупки и прекопи со 
асфалт -------   4.000.000
2.1.2. Набавка на вертикална сигнализација  
----------------- 100.000
2.1.3. Обележување на хоризонтална 
сигнализација ------- 700.000
2.1.4. Успорувачи на брзина ----------400.000
   Вкупно:                  5.200.000

   2.2. Зимско одржување на општински 
патишта и улици
Секоја година Општина Кочани со 
спроведување на постапка за јавна набавка 
склучува договор со правно лице за зимско 
одржување на следниве општински патишта 
и улици со асфалтен коловоз:
 1. А3 - Горни Подлог-Долни Подлог-
Мојанци-Грдовци-Прибачево-     
         Оризари
 2. А3 – Тркање
 3. Кочани од хотел Национал по 
ул.Крижевска, ул.Казанлк, ул.Јени Фоча до 
спој со А3
 4. Кочани-с.Бели-с.Нивичани-с.Пантелеј-с.
Рајчани
 5. Кочани-Полаки (м.в.Крушка, продавница)
 6. Делница од мост на река Масалница до 
базата на ГД „Гранит“
  7. Влез од кај базата на Гранит по ул.„1-ви 
Мај“ – ул.„Ангел Донев“ 
до амбуланта во с.Оризари продолжува по 
ул.Никола Карев до излез од Оризари спој 
со ул.Теодосие Паунов и
 8. ул.Гоце Делчев од м.в. Аневско маало 
(челичен мост) до спој со ул.Тодосија Паунов 
и ул.Кеј на револуцијата од мостот кај мотел 
Дончо до последен мост.
          Чистењето на снежните наноси како и 
посипување со сол и песок ќе оди по редослед 
како што е наведено погоре,а поради 
малата ширина на коловозот,неизградените 
заштитни браници и големите успони на 
патните правци Кочани-Бели-Нивичани-
Пантелеј-Рајчани и Кочани-Полаки истите 
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ќе бидат чистени само во текот на денот.
          Одржување на патниот правец Кочани-
Мотел „Гратче“ ќе врши „Еуро хотел Гратче 
Дооел Кочани со своја механизација и 
работна рака,а општина Кочани спогодбено 
се обврзува да на своја сметка на „Еуро 
хотел Гратче“ Дооел Кочани му обезбеди сол 
и песок во зависност од потребите.
          За зимско одржување на општинските 
патишта и улици се предвидуваат следниве 
активности:

2.2.1. Организација на зимска служба
          За чистење на снег -------------    1.600.000
2.2.2. Зимско одржување на улици КЈП 
„Водовод“ - Кочани--  600.000
2.2.3. Прочистување и зимско одржување на 
пат за с.Главовица--------------------  250.000
 Вкупно    2.450.000

2.3. Изградба, реконструкција и асфалтирање 
на улици

   2.3.1. Изработка на проектна документација 
    за улици и патишта ---------- 1.500.000
2.3.3. ревизија на проекти   300.000
2.3.4. Надзор над изведба----------    500.000
 2.3.5. Експропријација ------------- 1.000.000
 2.3.6. Асфалтирање и реконструкција на 
улици
- ул.„Христијан Карпош“-Оризари и 
 крак на ул. „Маршал Тито“ во 
с.Грдовци--------------------- 3.160.000
 - Асфалтирање на пристапна улица 
1с.Грдовци ------  1.000.000
- асфалтирање дел од ул.„Смилевски 
конгрес“ 
(кај нова детска градинка)--- 2.650.000
- ул. „Браќа Ставреви“    ----------  3.500.000
- Реконструкција на ул. „Македонска“ ------
-  5.000.000
- Реконструкција на ул.„Стамен Манов“ ----
----- 2.000.000
- изградба и реконструкција на булевар на 
„Стево Теодосиевски“ и ул.„Димитар 
Влахов“ со --------  3.150.000
  

кружни текови
- изградба на кружен тек на спој на 
ул.„Димитар Влахов“ и ул.„Стево 
Теодосиевски“ -------       950.000
- Реконструкција на ул.„Даниел Стефанов“ 
  с.„Долни Подлог“ --------- 3.500.000
Реконструкција на ул.„Асном“ -крак 1 и крак 
2 во с.Оризари----------------- 2.500.000
- Реконструкција на дел од ул.„Александар 
Митев“с.Тркање -------------------- 4.000.000
- Бетонирање на ул.„Дуди Ханум“ ------------
----------------    800.000
- Бетонирање на дел од ул.„Стамен Манов“ 
----------------    600.000
- Изградба на локален пат 
  м.в. Крушка –Ајдар втор дел ------ 3.800.000
   2.3.6-а Доколку останат средства во 
Програмата, да се реализираат и :
 - Асфалтирање на ул.„Ѓорѓи Пулевски 
(над каналот, односно м.в.Пазарски пат
 - Асфалтирање на почетокот на 
ул.„Македонска“
 - Проширување на коловозот над 
м.в. „Рашо Молерот“
 - реконструкција и асвалтирање на 
ул.„Мите Стојчев“ во с.Тркање
 - Реконструкција и асфалтирање 
на улиците: „Митко Беќарски“, „Стамен 
Манов“, „Шукри Шаин“, „Гроздан Трифунов“ 
и останатите улици  во Ромското маало.
   2.3.7. Пробивање и прочистување на 
патишта во 
Ридско-планинскиот дел----------- 3.600.000
   2.3.8. Пробивање и тампонирање на улици 
---------------   5.000.000
  2.3.9. Чистење на земјоделски патишта -----
-----------------  1.250.000
                                           
Вкупно:  53.760.000

Вкупната вредност на програмата изнесува 
61.410.000ден.
Наведените улици  во оваа  точка се 
предвидени во планот на Програми за развој 
и истите ќе бидат финансирани од Буџетот 
на Општина Кочани.
Наведените улици и локални патишта ќе 
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отпочнат со градба во текот на  2022г. и 
2023г.

2.4. Изградба на општински патишта

2.4.1. Во текот на 2023 год. Општина 
Кочани очекува финансиски средства од 
Министерство за транспорт и врски за 
реконструкција на следните улици:
1.Реконструкција на ул. „Евлија Челеблија“, 
2.Реконструкција на ул.„Гоце Делчев“, 
3.Реконструкција на ул.„Кеј На Револуцијата“ 
с.Оризари
4.Реконструкција и поставување на 
успорувачи на брзината (легнати полицајци) 
на ул.„Гоце Делчев“ с.Тркање.
Проектите се во тек на изработка.
Реализацијата и динамиката на спроведување 
на Програмата ќе зависи од приливот на 
финансиски средства од Агенцијата за 
државни патишта како и од приберените 
средства во Буџетот на Општина Кочани 
по основ на наплата на надоместок за 
уредување на градежно земјиште и продажба 
на градежно неизградено земјиште.
Врз основа на напред кажаното и во 
зависност од приливот на финансиски 
средства можни се измени и дополнувања 
на активностите предвидени во Програмата.   

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

Бр.09-2433/1    
26.12.2022 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“ бр.5/2002), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 26.12.2022 година, донесе

П р о г р а м а
за изградба на фекална и атмосферска 
канализација на подрачјето на Општина 

Кочани за 2023 година

I

 Општина Кочани во изминатите 
години има продадено повеќе градежни 
парцели за индивидуално домување, 
индустриски и преработувачки капацитети 
и викенд куќи.
Има и голем број на парцели во приватна 
сопственост чии сопственици пројавуват 
интерес за отпочнување на градба на објекти 
за индивидуално домување, поради тоа 
Општината ќе преземе активности во 
2023.за изградба на дел од фекалната и 
атмосферската канализација во градот и 
населените места. 
Се предвидува Изградба на фекална и 
атмосферска канализација на улицата 
Гемиџии и ул.23 Октомври во централното 
градско подрачје,лесна индустрија над 
канал,Изградба на фекална канализација во 
с.Оризари и други места каде ке има потреба 
во текот на годината. 

1.Потребни средства за изградба фекалната 
и атмосферска канализација во централното 
градско подрачје,ул.Кеј на Револуцијата, 
Лесна индустрија, с.Оризари,санација на 
канализациони шахти
Одржување на решетки за атмосферска 
канализација и други локации во градот и 
населените места во Општина Кочани
   изнесуват     4.000 000ден
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 2.   Подготвување на проектна документација            
400.000ден.
3.Изградба и реконструкција на 
сливни решетки од полимер бетон                                              
1.800.000ден.
3.   Експропријација      4.000.000ден.
 
     
Предвидени средства за реализација на оваа 
Програма  изнесуват 10.200.000ден.
                              

II

 Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во ,,Службен 
гласник наОпштина Кочани“.

                             Бр.09-2434/1    
26.12.2022 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 
бр.05/2002година),Советот на Општина 
Кочани на  седницaта одржана на 26.12 .2022 
година, донесе

  ПРОГРАМА
за изградба на објекти за домување на лица 

од социјален ризик за 2023 година

I

  Програмата за изградба на објекти 
за домување на лица од социјален ризик во 
општина Кочани за 2023 година е изработена 
врз основа на барањата и потребите на 
граѓаните и на реалните финансиски 
средства добиени од Владата на Република 

Северна Македонија преку имплементација 
на Декадата и Стратегијата за Ромите, како 
и  од Буџетот на Општина Кочани (со одлука 
на Советот на Општина Кочани).

   1. Планирани извори на средства за 
финансирање на активности        
       за изградба на објекти за домување на 
лица од социјален ризик

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

    2. Активности 

 2.1. Реазлизација на проектот за изградба 
на објекти за домување на лица од социјален 
ризик

 Проектот за изградба на објекти 
за домување на лица од социјален ризик 
се однесува на објекти за дислокација на 
дивонаселените лица во Старата касарна. 
Во овој објект живеат околу 28 семејства, 
односно околу 80 лица со најразлична 
возрасна структура: има деца  од сите 
возрасти, млади брачни парови со бебиња, 
како и возрасни и стари лица, значи од сите 
старосни граници, со што постои можност 
од конфликтни ситуации помеѓу самите 
жители. Семејствата кои живеат во оваа 
зграда се 100 % социјално загрозени лица, 
во повеќе семејства има по еден или двајца 
инвалиди, најголем дел од нив се неписмени,  
а само околу 50 % од децата посетуваат 
настава, бидејќи нивните родители не можат 
да ги дозволат најосновните потреби за 
своите деца. Условите за живеење се целосно 
импровизирани, во супстандартни услови, 
без вода, канализација  и електрична енергија. 
Покрај ова, овој објект е изложен на сериозни 
ризици од распаѓање или опожарување со 
оглед на неговата дотраеност и дотраеноста 
на електричната мрежа, поради која многу 
често настануваат помали пожари во 
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објектот и околината. Во внатрешноста на 
објектот видливи се поголеми нарушувања 
на статиката на објектот, посебно во делот 
на кровната конструкција, која е целосно 
дотраена и во секое време постои можност 
тој да се распадне и да предизвика штети од 
поголеми размери, вклучувајќи и човечки 
жртви.
Изградбата на овие објекти  е предвидено 
да биде во градот Кочани на парцела со 
површина од 9113 м² лоцирана од десната 
страна на патот пред Фабриката за вода во 
Градска четврт 5 со намена А3 за заедничко 
или групно домување.  Во завршна фаза 
е постапката за донесување на ДУП-от 
за Градската четврт 5  и усогласување на  
техничката документација.
Со реализацијата на овој проект ќе се 
создадат пристојни услови за живеење на 
лицата од социјален ризик кои живееат во 
Старата касарна.
Реализацијата и динамиката на спроведување 
на Програмата ќе биде согласно  договорот 
со изведувачот на градежните работи. 
Вршењето на исплата кон изведувачот прво 
ќе биде од средствата обезбедени од Владата 
на РСМ, а потоа и од сопственото учество 
на Општина Кочани. 
Врз основа на напред кажаното и во 
зависност од приливот на финансиски 
средства, можни се измени и дополнувања 
на активностите предвидени во Програмата.   
              

II

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

                              Бр.09-2435/1    
26.12.2022 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 26.12.2022 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А
 за комуникација на Општина Кочани за 

2023 година
                                                                  

I
                                                                  

Увод

Програмата за комуникација овозможува 
одржување редовна и навремена 
комуникација со јавноста за подобрување 
на информираноста за работењето на 
Општината и за сите други прашања од 
интерес на локалната заедница.

Основната функција на Програмата за 
комуникација е да ги определи начините 
на пренесување и видот на информациите 
за работата на единицата на локалната 
самоуправа внатре и надвор од неа.  

Програмата ги дефинира активностите 
и алатките со кои тие ќе се спроведат, a 
опфаќа и мерки за постојано ажурирање и 
подобрување. 

За спроведување на Програмата ќе се користат 
расположливите човечки и финансиски 
ресурси. Во насока на унапредување на 
комуникацијата, за одредени активности ќе 
се користат и дополнителни ресурси. 

Програмата ја спроведува општинската 
администрација со соодветните стручни 
и раководни административни служби, 
под раководство на градоначалникот на 
Општината и согласно со процедурата за 
внатрешната комуникација.
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Законска основа за информирање на 
јавноста

Согласно Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, Општина 
Кочани како имател на информации е 
должна да ја информира јавноста преку 
својата интернет-страница, односно да 
овозможи целосен и бесплатен пристап до 
документите и информациите преку својата 
веб-страница: www.kocani.gov.mk.  
 
Освен Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, кој содржи 
и одредби за проактивно односно за 
самостојно објавување информации, низа 
други закони пропишуваат обврски за 
објавување информации врз проактивна 
основа. Станува збор за одредби во Законот 
за локалната самоуправа, Законот за 
буџетите, Законот за јавен долг, Законот 
за финансирање на единиците на локална 
самоуправа и др.

Проверка на спроведувањето на начинот и 
квалитетот на информирањето на јавноста 
според Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер врши 
Агенцијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информации од јавен 
карактер, и по однос на тоа дали објавените 
информации се целосни и ажурирани, како 
и според степенот на објави, се изработува 
извештај за степенот на исполнителност на 
законската обврска, или со други зборови за 
транспарентноста на општината.
 
Исто така, индексот за активната 
транспарентност на општините го мерат 
и граѓански организации, а дел од нив 
двапати годишно изработуваат извештај 
за активната транспарентност во јавниот 
сектор, каде во посебен дел припаѓаат и 
единиците на локалната самоуправа.

Комуникација со јавноста заснована на 
активна транспарентност

Активната транспарентност значи 
објавување информации на сопствена 
иницијатива на имателите на информации, 
без притоа некој да има доставено 
официјално барање за слободен пристап до 
нив. Во случаите кога има доставено барање 
за одредена информација, станува збор за 
реактивна транспарентност. Објавените 
информации треба да бидат лесно достапни 
и разбирливи, да можат да се употребат, да 
бидат релевантни и ажурирани.

Тоа се информации со кои граѓаните:
– се информираат за регулативата и 
за одлуките на властите, односно за своите 
права и обврски во општеството;
– бараат одговорност од властите;
– можат да учествуваат во процесот на 
донесувањето одлуки и
– имаат пристап до услугите што ги 
нудат јавните институции.
Објавувањето информации врз проактивна 
основа е корисно за самата институција по 
неколку основи:
      – помага на институцијата да биде 
поодговорна во трошењето на јавните пари; 
– институцијата ги промовира 
принципите на добро владеење и интегритет 
и
– институцијата е поефикасна бидејќи 
подобро управува со информациите со 
коишто располага. 

1. Активната транспарентност подразбира 
едноставен и брз пристап до информации 
од Општина Кочани. Тоа значи дека веб-
страницата треба да содржи:
– посебен оддел за пристап до информации, 
поместен на основното мени, на почетната 
страница;
– листа на информации со кои располага 
институцијата;
– прописи за надлежноста на Општината 
како имател на информации;
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– предлог-програми, програми, стратегии, 
ставови, мислења, студии и др. слични 
документи од надлежноста на Општината;
– информации за своите надлежности;
– Статутот на Општината.

2. Активната транспарентност подразбира 
пристап до информации за надлежноста 
и за услугите на Општината. Тоа значи 
објавување на:
– службени гласници на Општината;
– дневен ред за седниците на Советот на 
Општината;
– одлуки/акти на Советот на Општината;
– услуги што ги дава Општината;
– организациска структура (шема, 
органограм) на Општината;
– листа на вработените (со контакти – 
службени телефони и е-адреса);
– решенија во управна постапка;
– информативен билтен или друг облик на 
информирање.

3.  Буџетска и финансиска транспарентност 
се постигнува со објавување на:
– Буџетот на Општината;
– Завршна сметка на Буџетот;
– квартални извештаи за извршување на 
Буџетот во претходната година;
– граѓански буџет;
– Годишен план за јавни набавки за 
претстојната година;
– огласи за јавни набавки;
– тендерски документации за огласите;
– известувања за склучени договори од 
јавни набавки.

4. Активната транспарентност значи лесен 
и едноставен пристап до информации за 
специфичните надлежности на општините, 
што значи објавување информации за:

– работата на органите на општината, 
комисиите на Советот и јавните служби и за 
плановите и програмите кои се од значење 
за развојот на општината;
– ГУП и ДУП-ови;

– урбанистичкото планирање (одобренија 
за градба);
– заштита на животната средина;
– локалниот економски развој;
– комуналните дејности;
– културата;
– спортот и рекреацијата;
– социјална заштита и заштита на деца;
– образованието;
– здравствената заштита;
– мерките за заштита и спасување на 
граѓаните;
– противпожарната заштита;
– надзорот над вршењето на работите од 
надлежност на Општината;
– стапката на данокот на имот што ја 
пропишува општината;
– надоместокот за уредување на градежно 
земјиште.

Принципи за комуникација со јавноста 

•	 Комуникацијата	на	Општина	Кочани	
со јавноста е составен дел од сите активности 
на Општината;
•	 Процесот	на	комуникација	е	 јасен	и	
разбирлив;
•	 Комуникацијата	е	навремена;
•	 Комуникацијата	 е	отворена,	чесна	и	
искрена;
•	 Информациите	 се	 вистинити	 и	
достапни до сите; 
•	 Комуникацијата	 е	 двонасочна	 меѓу	
Општината и сите целни групи.

Цели на програмата

Општа цел:

Одржување редовна и навремена 
комуникација со јавноста за подобрување 
на информираноста за работењето на 
Општината и за сите други прашања од 
интерес на локалната заедница.
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Специфични цели:

1. Зголемување на задоволството на 
граѓаните од работењето на Општината;
2. Поголема вклученост на граѓаните 
во активностите од заеднички интерес и во 
процесот на донесување одлуки во насока 
на градење имиџ на отворена општина;
3. Обезбедување комуникација и 
распространување на информациите за 
посебни целни групи;
4. Подобрување на системот на 
внатрешна комуникација и информираност;
5. Подобрување на квалитетот 
на комуникациските капацитети на 
Општината.

Активности

За остварување на специфичната цел 1: 
Зголемување на задоволството на граѓаните 
од работењето на Општината, се следниве 
активности:

1. Редовно и навремено информирање 
на граѓаните за работењето на Општината 
– (за тековни проекти, планови за нови 
проекти и политики, законски обврски на 
граѓаните, манифестации, законски измени, 
резултати од сработеното и др.) – подразбира 
систематизиран проток на информации 
до сите граѓани како корисници на 
услуги од локалната самоуправа како и на 
медиумите како алатки за пренесување на 
информациите. Ваквото информирање се 
одвива непрекинато, во текот на целата 
година. 

2. Редовно собирање мислења и 
впечатоци од целните јавности и анализа на 
податоците со цел подобрување на услугите 
и работата на општинската администрација.

За остварување на специфичната цел 2: 
Поголема вклученост на граѓаните во 
активностите од заеднички интерес и во 
процесот на донесување одлуки во насока 

на градење углед на отворена општина, ќе се 
преземат следниве активности:
1. Поттикнување на граѓаните за 
учество во креирањето на буџетот – 
значи навремено информирање заради 
вклучување на јавноста во процесите на 
одлучување. Информациите се подеднакво 
значајни за сите граѓани, невладините 
организации, месните и урбаните заедници, 
бизнис-секторот, а се пласираат во фази, 
според календарот за буџетирање на 
општините.
2. Поттикнување на поголема 
вклученост на граѓаните во донесување на 
стратешки документи – ваквата активност 
дава простор за демократизација, чувство 
на граѓаните дека се активен сегмент во 
општествените процеси со право и можност 
да влијаат при создавањето на суштинските 
документи, програми, планови, одлуки. 
Повиците за вклучување се упатуваат пред 
процесите на креирање.
3. Поттикнување на поголемо учество 
на граѓаните на манифестациите од 
заеднички интерес – комуницирањето со 
повеќе целни групи ќе се одвива преку 
кампањи за манифестациите, соодветно 
временски планирани пред почетокот на 
манифестациите.

За остварување на специфичната 
цел 3: Обезбедување комуникација и 
распространување на информациите 
по мера на посебните целни групи, ќе се 
преземат следниве активности:

1. Општината ги има предвид 
спецификите на секоја од целните јавности: 
навиките на информирање, јазикот 
и начинот на обраќање, потребите и 
интересите, возрасните и родовите разлики 
и сл.

2. Подигање на свеста и информирање 
на граѓаните (жените и мажите) за обврските 
кон Општината.  
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3. Зголемување на опсегот и квалитетот 
на информирање на граѓаните (жените/
девојчињата, мажите/момчињата) за 
општинските активности и надлежности

4. Одржување информативни средби 
со посебни целни групи (мажи, жени, 
деца, младинци, пензионери) заради 
идентификување на потребите во врска 
со прашања од јавен интерес од локално 
значење.
За остварување на специфичната цел 4: 
Подобрување на системот на внатрешна 
комуникација и информираност, ќе се 
преземат следниве активности:
1. Редовно информирање на 
внатрешната јавност за случувањата во 
Општината. Комуницирањето внатре, 
во единицата на локалната самоуправа, 
по хоризонтала и по вертикала ќе биде 
секојдневно, по одредени или пропишани 
постапки и процедури, а во најголема мера 
со помош на електронски алатки или со 
директна комуникација. 

За остварување на специфичната 
цел 5: Подобрување на квалитетот 
на комуникациските капацитети на 
Општината, ќе се преземат следниве 
активности:

1. Подигање на капацитетот за 
комуницирање; Општината ги сервисира 
информациите, ги прави јавни и одржува 
редовна комуникација. За таа цел е 
потребна стручна администрација, вешта 
во комуницирањето, заради што е потребно 
континуирано јакнење на капацитетите за 
совладување и надградување на вештините 
во комуницирање со граѓаните, посебните 
целни групи и со медиумите.

2. Унапредување и следење на 
квалитетот на средствата за комуникација.
Целни групи

1. Граѓаните на општина Кочани; 2. Урбани 

и месни заедници; 3. Медиуми (локални, 
регионални и национални); 4. Граѓански 
организации/здруженија; 5. Бизнис-
заедница; 6. Општинска администрација; 
7. Земјоделци; 8. Потенцијални 
инвеститори; 9. Туристички организации; 
10. Невработени; 11. Граѓански сектор; 
12. Млади (студенти и ученици); 13. 
Културни работници  и уметници; 14. 
Спортски работници, спортисти, спортски 
и рекреативни клубови и здруженија; 15. 
Донатори; 16. Маргинализирани групи; 
17. Институции; 18. Пошироката јавност и 
други групи определени според потребите 
за комуникација.

Канали и алатки за комуникација

1. Традиционални и нови медиуми

Согласно законските прописи, со цел да 
оствари редовна и непречена комуникација, 
Општина Кочани во 2023 година ќе ги 
користи новите, современи електронски 
средства за комуникација: веб-страницата 
на Општина Кочани (www.kocani.gov.
mk) со нејзините страници и профили 
на социјалните мрежи и дигиталната 
платформа за интерактивна комуникација 
„мЗаедница“.

Со оглед на разновидноста на целните 
групи, Општина Кочани ќе ги користи и 
традиционалните канали за комуникација: 
локалните, регионалните и националните 
медиуми, односно медиумите што ја 
покриваат територијата на целата држава 
(телевизии и радиостаници со национална 
концесија, дневни весници, магазини и др.), 
информативни портали и др. 

Предноста на современиот начин на 
комуникација е комбинирањето на новите 
и на традиционалните медиуми и можноста 
информациите од класичните да бидат 
пренесени до јавноста и преку интернет-
каналите.
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2. Алатки за комуникација:
– прес-конференции, изјави, соопштенија, 
интервјуа и гостувања во емисии, посети 
на новинари, брифинзи за новинари, 
огласување, преноси во живо и снимки од 
седниците на Советот на Општина Кочани
– печатени материјали: отчет, публикации, 
извештаи, летоци, брошури, плакати
– е-пошта или е-известувања, е-изданија.
3. Други канали: огласна табла, сандаче за 
поплаки, пофалби и предлози, промотивни 
материјали.
4. Директни контакти: приемен ден за 
граѓаните кај градоначалникот; средби и 
состаноци со градоначалникот; отворени 
денови за средба со граѓаните; средби 
и состаноци со служби од општинската 
администрација, јавни расправи, собири 
(преку месните и урбаните заедници), 
дебати, настани, свечености и сл.

За внатрешната комуникација во Општина 
Кочани  ќе се користи:
1. Непосредна/директна комуникација:  
колегиуми,  состаноци на ниво на сектори 
и одделенија, состаноци меѓу сектори и 
одделенија, состаноци на сите вработени и 
сл.
2. Писмена комуникација: огласна 
табла.
3. ИТ-комуникација: е-пошта; 
внатрешна електронска мрежа (интранет).

Финансиски извори и ресурси за 
спроведување на Програмата  

За спроведување на Програмата ќе се 
искористат расположливите човечки 
и технички ресурси од општинската 
администрација: стручните служби во делот 
на комуникацијата и службите со задачи за 
веб-администрирање и техничка поддршка 
во комуникацијата и раководните служби. 

 Активности,  оперативни и технички 
трошоци Трошоци / ден.
1.Трошоци за продукција и постпродукција 
на содржини за информирање и отчетност, 
усогласени со важечката законска 
регулатива    100.000  (А0)  
2.Огласи и јавни повици во национални 
печатени гласила, во печатени гласила 
избрани по јавен повик, во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ 
550.000 (А0+Е0)

ВКУПНО: 650.000 

II

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

Бр.09-2437/1    
26.12.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

                             Лазо Митев     

 Врз основа на член 36 став (1) 
точка 1 и точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 22 
став 1 точка 6 од истиот Закон и член 22-а 
став (3) од Законот за спортот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 
6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 98/19 и 244/19), Советот на Општина 
Кочани на седница одржана на    26.12.2022 
година, донесе
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ПРОГРАМА
за спорт на Општина Кочани за 2023 година

I.
Во Законот за локалната самоуправа во 
листата на надлежности на општините 
се утврдени работите кои Општината 
може да ги врши во областа на спортот и 
рекреацијата и тоа: 
 Обезбедување услови за развој на 
рекреативниот и масовниот спорт;
 Организирање и помагање спортски 
пригодни активности и манифестации 
од значење за Локалната самоуправа и 
дефинирање на спортската политика во 
Општина Кочани;
 Финансирање на проекти, спортските 
настани и манифестации од интерес на 
општината и
 Одржување на спортските сали, 
терени и рекреативни игралишта.

Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми 
на спортски активности на спортистите од 
сите возраси, како и спортско-рекреативните 
активности на граѓаните.
Заради остварување на потребите за 
занимање со активности и заштита  на 
правата и интересите од областа на спортот, 
граѓаните можат слободно и доброволно 
да се здружуваат и основаат спортски 
здруженија. Во овие здруженија строго е 
забрането верско и политичко дејствување.
 Спортски клуб е спортско 
здружение, односно трговско друштво кое 
врши дејност спорт. Спортските клубови 
заради остварување на јавниот интерес на 
општината во областа на спортот и заради 
планирање и реализација на програмските 
активности, можат да се здружуваат во 
општински и градски спортски сојузи од 
различни спортови. Спортските  клубови 
од ист спорт на ниво на општина, заради 
остварување и реализација на заеднички 
програмски активности можат да се 
здружуваат во општински односно градски 

сојузи од ист спорт.
Од јавен интерес за општината се:
•	 Поттикнување	 на	 спортски	
активности на децата и младите во насока 
на унапредување на здравјето;
•	 Поддржување	 на	 масовен	
спорт, спортски тренинг и натпревари 
за оспособување на спортистите за 
постигнување на врвни спортски резултати; 
•	 Поттикнување	 и	 помош	 за	
организирање на спортски приредби и 
манифестации;
•	 Одржување	 и	 функционирање	 на	
постојните објекти, како и изградба на 
објекти за спорт во општината.
За  развој и поддршка на спортот, Општина 
Кочани во текот на 2023 година предвидува 
средства во висина на 4 700 000 денари. 
Според Правилникот за постапка и 
критериуми за распределба на средствата 
од буџетот на општина Кочани во областа 
на спортот, средствата се распоредуваат на 
следниот начин:
1. Средства за котизација на клубовите 
од А1- екипни олимписки спортови и тоа: 
70% од котизацијата за влез во Прва лига 
сениори и 50% од средствата од котизација 
за влез во Втора лига сениори. За оваа ставка 
се предвидени 300 000 денари.
2. Финансиска поддршка на училишни 
спортски клубови,  здруженија и сојузи – 
3,5%
3. Финансиска поддршка на спортски 
клубови,  здруженија и сојузи – 58% 
4.  Финансиска поддршка на спортски 
манифестации, проекти од јавен интерес 
за Општина Кочани од областа на спортот 
други материјали – 17,5%
5.  Финансиска поддршка за 
оддржување на спортски објекти – 17%
6. Финансиска поддршка за проекти од 
јавен интерес за општина Кочани од областа 
на спортот– 4%.
I ПОДДРШКА  НА СПОРТСКИ  КЛУБОВИ, 
ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ 
За котизација на спортските клубови од 
групата А – екипни олимписки спортови   
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предвидени се средства во висина од 300 000 
денари. 
Финансиска поддршка ќе се обезбеди и за 
училишни спортски клубови,  здруженија и 
сојузи со вкупно164 500,00 денари или 3,5% 
од вкупниот буџет од Програмата за спорт 
на Општина Кочани за 2023 година.
За спортските клубови, здруженија и 
сојузи според Правилникот за постапка и 
критериуми за распределба на средствата од 
буџетот на Општина Кочани во областа на 
спортот се предвидени 2 426 000,00 денари од 
кои 145 560,00 денари за спортските сојузи и 
училишни спортски клубови и 2.280 440,00 
за спортските клубови. 
Средствата наменети за спортските клубови 
се распределуваат за спортски клубови 
што практицираат олимписки спортови 
2.212.000,00 и 68.400,00 за неолимписки 
спортови. 
Понатаму од вкупните предвидени 
средства за клубовите од олимписките 
спортови средствата се распределуваат 
за клубови кои се класифицираат како 
екипни олимписки спортови со средства во 
висина на 1.548.500,00 денари и за клубови 
од индивидуални олимписки спортови во 
висина на 663.600,00 денари.
Со своја Програма до Општина Кочани 
аплицираа следниве клубови од екипни 
олимписки спортови: 
1. ЖФК „Кочани“ 
2. ФК  „Кочани“ 
3. ФК „Фудбал Старс“ - Кочани 
4. ЖФК „Фудбал Старс “
5. КК „Баскет Дино“
6. ГФК„Осогово“
7. ЖКК „Пониква“
8. ФК „Младост Тошев“ - Оризари
•	 Клубови	 од	 индивидуални	
олимписки спортови:
1. Клубот за гимнастички спортови 
„Кочани“ - Кочани 
2. Боречкиот клуб „Спартак“ 
3. Пинг Понгарски клуб „Кочани“ 
4. Џудо клуб „Гладијатор 2016“ – 
Кочани 

5. Спортски клуб „Електрика“ – Кочани 
6. Клуб на планински велосипедизам 
ПОСКОК-  Кочани 
7. Градски шаховски клуб „Кочани“
8. Мото клуб „Желки“ – Кочани
9. Пинг Понгарски клуб „Хепи“
10. Карате клуб „Кочани“ 
11. Карате клуб „Партизан“

•	 Спортски	 клубови	 -	 	 неолимписки	
спортови:
1. Клуб за планински спортови 
„Москито“ – Кочани 
2. Планинарски спортски клуб 
„Осогово “ – Кочани 

•	 Сојузи	и	други	спортски	клубови:
1.  Спортско рибарско здружение 
еколошки клуб „Кочански рибар“ – Кочани. 
2. ОФС Кочани

•	 Училишни	 спортски	 клубови,		
здруженија и сојузи 164 500 денари:
1. Сојуз на училишен спорт.  
2. УСК „Енергија спорт“
3. УСК „Берни спорт“
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(1)Програмата  за  спорт  на  Општина  
Кочани ќе  се  реализира  согласно  Законот  
за  спорт и позитивните законски прописи, 
во соработка со Здруженијата на граѓани, 
спортски клубови, поединци кои се  
занимаваат со  спорт и спортските  сојузи.
(2)Планираните средтва од Програмата за 
спорт на Општина Кочани за 2023 година 
се максимални и нивната реализација ќе 
зависи од приходите на општината.
(3)Исплата на средствата за реализација на 
активностите предвидени во оваа Програма 
се врши со одлука на градоначалникот, 
потпишана од Градоначалникот или од 
лице овластено од Градоначалникот за 
потпишување.
(4)Градоначалникот на Општина Кочани го 
обезбедува извршување на Програмата за 
спорт на Општина Кочани за 2023 година.

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

                 Бр.09-2439/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
       во врска со  Програмата за  спорт на 

Општина Кочани за 2023 година.
            

  
I

 Советот на Општина Кочани бара 
во текот на Јануари 2023 година до сите 
членови на Советот на Општина Кочани да 
се достават критериумите за распределба 
на финансиски средтства за спорт и да се 
договорат нови критериуми.

 II

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

Бр.09-2439/2
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа  член  36 став (1) точка 1 и 
точка 15  и  член 22 став (1) точка 8  од  Законот  
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/02), Советот 
на Општина  Кочани  на седницата одржана 
на 26.12.2022 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за поддршка на образованието на Општина 

Кочани за 2023 година

I.
Во Општина Кочани учениците се опфатени 
во воспитно образовни институции со 
посетување на нaстава во шест основни 
училишта, од кои едно училиште за музичко 
образование на заинтересираните ученици 
и две средни училишта.
Финансирањето на училиштата се реализира 
преку блок дотациите од Министерството за 
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образование и наука но со оваа програма се 
дава дополнителна поддршка на училиштата 
во реализирање на проекти активности, 
едукација и поддршка на ученичкиот 
активизам, преку локално поврзување на 
училиштата за развој на локалната заедница, 
како и промоција на успешни училишни 
практики и поединци во Општина Кочани.

Во рамки на активностите се планирани  
следните содржини:

- Поддршка на образовните 
институции при планирање и реализирање 
на Годишните програми за работа на 
училиштата во настава, вон настава и 
училишни проекти
- Подршка на ученици од социјално 
ранливи категории
- Промовирање и поддршка на 
успешни поединци и добри образовни 
практики
- Стипендирање на студенти

1. Поддршка на ученици од ромската 
заедница за изучување на македонскиот 
јазик.

Општината во соработка со Фондација 
Песталоци и изработената стратегија за 
,,Опфат на Децата кои се во поодмината 
возраст во воспитно образовните 
институции,, се дава поддршка за туторска 
настава за учениците во прво одделение од 
ромската заедница за подобра адаптација нa 
учениците кои не го познаваат македонскиот 
јазик во времетраење од 6 месеци.

 Факултативно изучување на македонскиот 
јазик за ученици од ромската заедница  во 
шестто одделение во времетраење од шест 
месеци.

1.1. Финансиски средства за реализација 
на активности по точка 1:

За поддршка на  проекти од областа 
на образованието што ги аплицираат 
училиштата, а ги поддржува Општина 
Кочани предвидени се вкупно 210.000,00 
денари, од кои од Програмата за основно 
образование N1 – 180.000,00 денари и 
Програмата за средно образование  N2 – 
30.000,00 денари.

2. Поддршка на ученици од социјално 
ранливи категории

На учениците од социјално загрозените 
семејства им е потребна помош за 
успешно отпочнување на учебната година. 
Училишниот прибор за дел од семејствата 
посебно на семејства кои егзистираат од 
социјална помош е голем проблем, не 
само негово набавување, туку и негово  
навремено обезбедување. Затоа Oпштина 
Кочани предвидува  помош на семејствата од 
социјално загрозени семејства со училишен 
прибор. Истата се обезбедува по доставени 
податоци од училиштата. Ова помош ќе се 
овозможи поддршка  за започнување на 
учебната година со училишен  прибор.
За оваа активност се предвидени средства во 
висина на 150.000,00 денари од Програмата 
за остварување на социјална, детска и 
здравствена заштита  на Општина Кочани 
за 2023 година.

3. Промовирање и поддршка на 
успешни поединци и добри образовни 
практики

3.1.  Доделување на парични награди 
на ученици првенци на генерацијата во 
општинските основни и средни училишта 
и на ученици кои усвоиле прво место на 
државен акредитиран натпревар или прво, 
второ или трето место на меѓународен 
натпревар односно олимпијада
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Општина Кочани ќе додели парични награди 
на учениците кои се прогласени за  првенци 
на генерацијата во општинските основни и 
средни училишта и на учениците поединци 
кои освоиле прво место на државен 
акредитиран натпревар или прво, второ 
или трето место на меѓународен натпревар 
односно олимпијада. 
Паричните награди ќе се одобрат и доделат 
со одлука на Градоначалникот на Општина 
Кочани. Заради промовирање и поддршка 
на наградените ученици паричните награди 
свечено ќе им бидат доделени на настан 
,,Средба со најдобрите“
За награди на учениците се предвидени 
вкупно 180.000,00 денари, од кои од 
Програмата за основно образование N1 – 
120.000,00 денари и Програмата за средно 
образование  N2 – 60.000,00 денари.

3.2.Доделување на Пакети со прибор за 
учениците од прво одделение. 

Доделување на пакет со прибор согласно 
програмата за прво одделение и барањата за 
материјали кои се неопходни за следење на 
настава во прво одделение.
Општина Кочани финансиски ги поддржува  
активности со 300.000,00 денари, од 
Програмата за основно образование N1 – 
300.000,00 .

3.3.Поддршка на училиштата во промоција 
на Општина Кочани на учество на 
натпревари и настани

Промоција и поддршка на добрите практики 
каде е потребно финансиска поддршка за 
учество како и организирање на локални 
настани со ликовни и литературни 
конкурси. Поддршката во овој дел се 
однесува за промовирање и поддршка  на 
добри училишни практики и настани  во 
задолжителното образование.
За  реализирање и поддршка на учество на 

настани и манифестации организирани 
од Општина Кочани се предвидени се 
150.000,00 денари од Програмата за основно 
образование N1 – 80,000,00 денари и 
Програмата за средно образование  N2 
–70.000,00 денари.

Поддршка на соддржини кои се во склопот 
на  меѓународната манифестација ,,Денови 
на кочанскиот ориз“ каде со активности се 
вклучени сите основни и средни училишта.
Потребни средства за пропаганден 
материјал и активности се 20.000,00 денари. 
Средствата се обезбедени во Програмата за 
култура за 2023 година на Општина Кочани.
За организирање на настани се предвидени 
средства во висина на 90.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Програмата за 
култура за 2023 година на Општина Кочани.

4. Стипендирање на студенти

Општина Кочани доделува 30 (триесет) 
стипендии на годишно ниво, на студенти 
жители на општина Кочани за следните 
категории на студенти: 5 (пет) стипендии за 
студенти од Ромската етничка заедница, 10 
(десет) стипендии за студенти од социјално 
загрозени семејства, 5 (пет) стипендии 
за студенти запишани на факултети за 
медицински науки, а останатите стипендии 
за студенти кои постигнале висок успех во 
студирањето. Стипендиите се доделуваат за 
10 (десет) месеци во текот на една студиска 
година. Стипендиите се доделуваат на начин 
и во постапка утврдена во Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на Општина Кочани донесен од 
Советот на Општина Кочани. Стипендиите 
се доделуваат врз основа на распишан 
Конкурс од Градоначалникот кој и трае 15 
дена, а се објавува на огласната табла на 
Општина Кочани, во локалните медиуми 
и на веб страната на Општина Кочани. 
Стипендиите ги доделува Градоначалникот 
на Општина Кочани во постапка, 
начин, услови и критериуми утврдени 
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Правилникот. Износот на стипендијата 
изнесува 3.000,00 денари месечно. 
За доделување на стипендии на студенти 
жители на Општина Кочани се планирани 
вкупно 900.000,00 денари. Средствата се 
предвидени во Програмата на Градоначалник 
на Општина Кочани.
Вкупни средства за реализација на 
Програмата за поддршка на образованието 
на општина Кочани за 2023 година

Вкупните средства за реализација на сите 
активности планирани во Програмата за 
поддршка на образованието на општина 
Кочани за 2023 година изнесуваат 
2.000.000,00 денари од наведените програми, 
од кои 1.160.000,00 денари се планирани како 
средства да се обезбедат од други буџетски 
програми, а 840.000,00 денари се планирани 
како средства од Програмата за поддршка 
на образованието за 2023 година.

4.1. Средствата предвидени во 
други програми на Општина Кочани за 
реализација на активности планирани во 
Програмата за поддршка на образованието 
во Општина Кочани за 2023 година во износ 
од  1.160.000,00 денари, според следниот:
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II.
 Оваа програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.
 

                              Бр.09-2440/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа  член  36 став (1) точка 
1 и точка 15 од  Законот  за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 22 
став (1) точка 13 и став (3) од истиот Закон, 
член 2 и член 20 од Законот за младинско 
учество и младински политики („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр.10/2020) и согласно Стратегијата за 
млади на Општина Кочани бр. 09-1508/1 
од 11.07.2019 година,  Советот на Општина 
Кочани на 26.12 2022 година, донесе

Програма
 за млади на Општина Кочани за 2023 година

I.
 Програмата за млади на Општина 
Кочани произлегува од потребите да 
младите кои се двигател на промените на 
локално ниво и да се дел во локалното 
организирање и донесување на одлуки 
во локалното живеење и зајакнување на 
местото на младите во локалната заедница
     Стратешките приоритети, на Општина 
Кочани се засновани на три подрачја за 
работа со младите на локално ниво во 
корелација со потребите на младите и 
можностите на локално ниво.

Цели на оваа Програма за млади  за 2023 
година на Општина Кочани се:

1.Јакнење на младинскиот активизам и 
младинското учество на локално ниво 
2.Учество на младите во процесите на 
креирање на политики за млади
3.Активно информирање, промоција и 
заштита на интересите на младите.
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1. Јакнење на младинскиот активизам и 
младинското учество на локално ниво

-Младинскиот активизам и младинското 
учество на локално ниво согласно потребите 
на младите е потребна поддршка за  младите 
од 15 до 29 години за активно да бидат 
вклучени во креирањето на младинската 
политика и спроведување на акции од 
младите.
Младинскиот активизам е јакнење на 
младите за активни чинители во градење 
на локалните политики и акции  како и 
зајакнување на местото на младите во 
локалното живеење.
За реализирање на планираната цел ќе 
се преземаат низа на активности преку 
посебна Програма за младински активизам 
која ќе ја формулираат младите.

-Иницирање и реализирање на младински 
акции на локално ниво
Организирање на младински локални 
иницијативи и акции од областа на 
екологијата и образованието ќе биде дел од 
процесите за креирање локални политики, 
како и  поддршка на аплицирани проекти од 
млади и младински организации од општина 
Кочани по објавен оглас од општина Кочани 
за предлог проекти.

Предвидени средства 400 000,00 денари.

Организирање на УРБАН фест  културен 
настан за млади организиран од Општина 
Кочани
Настан со спој на музика,цртање и творење 
од млади.

Предвидени средства од 600.000 денари од 
Програма за култура.

1.2.Волонтерски акции иницирани од млади.

За волонтерски активности планирани 
од млади за локално ниво.Цел на ова е да 

кај младите се зајакне локалната свест за 
волонтерство и грижа за локалната заедница.
За иницијативи од млади од младинските 
организации  и ученичките организации од 
средните и основните училишта.

Предвидени сретства  200,000,00 денари

2.Потреби за  канцеларија за млади лоцирана 
во МКЦ со вработени од Општина Кочани 
одговорен за програма за едукација на млади

Обуки за подобрување на вештините и 
способностите на млади невработени за 
оспособување на пазар на труд во соработка 
со МОН и Агенција за вработување.

Обуките за јакнење на младинските 
капацитети Планирање ,застапување 
донесување на одлуки и групна  кохезија. 
(дебати,работилници....)

Едукација за насилство во 
семејството,врсничко насилство

Унапредување на физичкото и менталното 
здравје на младите

Предвидени средства 600 000,00 денари.

Дополнителни активности  за кои не се 
планираат средства а се поврзани со работа 
со млади се:

 Активности за млади во 
спортот(Планирано во Програма за спорт 
на Општина Кочани)

 Активности за млади  во култура.
(Планирано во Програма за култура на 
Општина Кочани)

 Програма за млади  ReLOaD2 со 
средства за Младински акции од Граѓански 
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здруженија финансирано  од UNDP и 
Општина Кочани.

3. Учество на младите во процесите на 
креирање на локални политики за млади

 Младинското учество претставува 
процес кој им овозможува на младите 
учество и заедничко носење на одлуки 
за политики и програми кои директно 
или индиректно го обликуваат животот 
на младите. Формирањето на Локалниот 
младински совет на Општина Кочани е 
тело за застапување на младите на локално 
нииво. Овој локален младински совет ќе 
биде линкот помеѓу Општина Кочани и 
потребите на младите. Тој ќе овозможи 
услови за организирано дејствување на 
младите на институционалното ниво.
За активностите на Младинскиот совет се 
предвидени средства во висина од 100 000,00 
денари.

4. Активно информирање, промоција и 
заштита на интересите на младите

 Поголемата вклученост и информираност 
на младите е од исклучителна важност. 
Активностите кои ќе се реализираат, 
планираат, новините, настаните и слично 
мора да се достапни за младите. 
 На веб страната на Општина Кочани ќе се 
внесуваат информации за млади како и до 
локалните и националните медиуми.Со 
цел за информирање и транспарентност 
во работата со поддршка на вработените 
од Општина Кочани,како и изработка на 
печатен пропаганден материјал.

 Предвидени средства 100 000,00 денари.
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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 26.12.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
  во врска со  Програмата за  млади на 

Општина Кочани за 2023 година.
            

  
 I

 Советот на Општина Кочани 
предлага постапка и локација  за бизнис 
инкубатор, односно на локација и во 
просториите на Ловниот дом (претходно 
комплетно реновирање) да се стимулира 
и олеснува пристап, започнување на 
одржливи бизниси и подршка за создавање 
на нови работни места.

  II

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

Бр.09-2441/2
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 точка 
1 и точка 15 од од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 22 
став (1),точка 5 од истиот Закон и членот 7 од 
Законот за културата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 

82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 
136/2012; 23/2013; 187/2013; 44/2014; 61/2015; 
154/2015, 39/2016 и 11/2018), Советот на 
Општина Кочани на седница одржана на 
26.12.2022 година, донесе

ПРОГРАМА
за култура на Општина Кочани за 2023 

година

  I.ВОВЕД
 
 Со оваа програма Општина Кочани, 
како локална самоуправа, самостојно, во 
рамките на законот ги уредува и врши 
работите од јавен интерес од локално 
значење во областа на културата, утврдени 
со Законот за локалната самоуправа и 
Законот за културата.
Со членот 22 од Законот за локалната 
самоуправа утврдена е Листа на надлежности 
на општините. Согласно точката 5 од ставот 
1 на овој член, oпштините се надлежни за 
вршење работи во областа на културата 
– институционалната и финансиската 
поддршка на културните установи и проекти; 
негувањето на фолклорот, обичаите, старите 
занаети и слични  културни вредности; 
организирањето културни манифестации; 
поттикнувањето разновидни специфични 
форми на творештво.
Согласно членот 7 од Законот за културата, 
локален интерес во културата, во смисла 
на овој закон, е културата што е јавен 
интерес од локално значење за граѓаните 
во единиците на локалната самоуправа. 
Локалниот интерес во културата, неговиот 
обем и неговото остварување се утврдуваат 
со општите акти на единиците на локалната 
самоуправа. Локалниот интерес во културата 
се финансира согласно со Програмата 
за култура што ја донесува советот на 
единицата на локалната самоуправа, 
согласно со закон. Локалниот интерес во 
културата се остварува согласно со овој 
закон, прописите за локалната самоуправа и 
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за одделните дејности во културата.
Со Програмата за култура на Општина 
Кочани за 2023 година се опфатени 
активности насочени кон поддршка, 
организирање и реализирање на содржини 
и манифестации од областа на културата 
кои се од интерес на локалната заедница 
преку обезбедување институционална 
и финансиска поддршка на културни 
установи и проекти, заживување на 
урбаната култура и поголемо вклучување на 
младите во нејзиното креирањето, негување 
на фолклорот и обичаите, организирање 
културни манифестации и поттикнување 
разновидни форми на творештво.
Програмата за култура на Општина Кочани 
за 2023 година ги определува стратешките 
приоритети на Општина Кочани преку 
поддршка во сите облици на остварувањето 
на културата на локално ниво, пред се 
заради остварување на нејзините основни 
цели и тоа:
 Обезбедување активен однос на 
Општина Кочани кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните од 
областа на културата и создавање на услови 
за заживување на урбаната култура;
 Сочувување, поддршка и 
афирмирање на културниот идентитет на 
Општина Кочани;
 Сочувување и афирмирање на 
материјалното и духовното културно 
наследство на Општина Кочани;
 Создавање услови за развој на 
културата, поддршка и промоција на 
здруженија, организации и поединци кои 
работат во полето на културата и
 Воведување нови форми на 
културно изразување, поттикнување на 
разновидноста во културата на локално 
ниво.

II.ЦЕЛИ

Преку остварување на целите на  Општина 
Кочани утврдени во оваа Програма од 

областа на културата за 2023 година, 
Општина Кочани ќе обезбеди:
 Сочувување на континуитетот на 
одржување на традиционални културно – 
уметнички манифестации;
 Реализирање на манифестации, 
програми и проекти кои даваат посебно 
обележје на Општина Кочани;
 Создавање услови за гостување 
на еминентни уметници од Република 
Македонија и странство во Општина 
Кочани;
 Унапредување на меѓународната 
културната комуникација врз реципрочна 
основа со збратимените градови на Општина 
Кочани;
 Остварување продуктивна соработка 
со меѓународни асоцијации, организации 
и фондации кои го помагаат развојот на 
културата во локалните заедници;
 Мотивирање за активно учество 
на локалните културни установи во 
реализирање на Програмата.

III.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Кочани во 
областа на културата во 2023 година ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување 
и помагање за остварување на стратешките 
цели на оваа Програма, и тоа преку:
1) Организирање манифестации 
и проекти од областа на културата во 
организација на Општина Кочани;
2) Поддршка на проекти на други 
институции, граѓански здруженија и 
поединци кои традиционално реализираат 
културни содржини од интерес на локалната 
заедница;
3) Издавачка дејност на Општината и 
печатење на промотивни материјали и
4) Поддршка на здруженија, 
организации и поединци кои нудат нови идеи 
и разновидност во областа на културата; 
поддршка на други  непланирани настани, 
проекти, манифестации, изведувачи.
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1)ОРГАНИЗИРАЊЕ КУЛТУРНИ 
МАНИФЕСТАЦИИ И ПРОЕКТИ 
ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО  
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА 
КОЧАНИ

1.1. „Денови на кочанскиот ориз“
Во 2023 година се планира истата да се 
реализира во соработка со фолклорните 
здруженија од Кочани, при што ќе се 
задржи главниот централен настан 
традиционалното зажнејување на оризот 
преку презентација на традиционалната, 
рачна жетва на ориз на нивите во 
Кочанско, дополнет со презентација на 
традиционалната храна. Фолклорните 
здруженија ќе помогнат со подготвување 
на сценариото  на настанот за зажнејување 
и на културната програмата за настап на 
фолклорните групи и изведувачи.

За организирањето на оваа манифестација 
ќе се формира Организационен одбор со 
одлука на Градоначалникот кој ќе изготви 
посебна Програма за организирање на 
манифестацијата „Денови на кочанскиот 
ориз“ во 2023 година.
За реализацијата на оваа манифестацијата 
потребни се средства за: ноќевање, 
репрезентација, договорни услуги- 
хонорари, набавка на прехранбени 
продукти, набавка на сувенири, озвучување, 
снимање, изработка на пропаганден 
материјал (печатарски услуги) и др.
Планиран датум за реализација: почеток на 
октомври
Планирани средства од буџетот на 
Општината: 800.000 денари
1.2. Одбележување на 27 април – денот 
на погинувањето на Никола Карев
Во м.в.Свиланово каде е изградено спомен 
обележје на Никол Карев  ќе се одбележи со 
пригодна културна програма.
Планиран датум за реализација:27 април 
2023 година

1.3. Петровден
Празникот Петровден, Општина Кочани 
го одбележува како ден на Општината, 
но и како  духовен празник на Кочани. 
Одбележувањето на овој празник на 
Општината ќе се реализира во соработка со 
Црковниот храм „Св. Ѓорѓи“  со одржување 
на литија во чест на апостолите Св. Петар и 
Павле како и преку организирање на духовна 
академија. Празникот ќе биде збогатен и со 
настапи на познати изведувачи. 
Општина Кочани финансиски ќе поддржи 
активности: 
-Дополнителни активности кои би 
ја збогатиле Програмата со проекти, 
манифестации и изведувачи кои ќе се 
пријават во текот на годината

Планиран датум за реализација: 6 – 12 јули 
2023
Вкупно планирани средства од Општината: 
600.000 денари

1.3.  „Урбан фест“
Примарната цел на фестивалот е развивање 
на урбаната култура, пред сè културата која 
директно ги засега младите. Фестивалот 
финансиски ќе биде поддржан од Општина 
Кочани во соработка со други јавни 
институции, здруженија и организации. 
Акцент се става на вклучување на младите 
во организацијата на фестивалот. 
Програмска шема на фестивалот: изработка 
на мурали и графити, настап на музички 
групи на повеќе точки во градот, повеќе 
видови на работилници, предавања на теми 
кои ја засегнуваат прогресивна младина, 
продажни штандови со различни содржини 
(ракотворби, минијатурни ликовни 
изработки, музички плочи, цедеа, стари 
инструменти, книги, стрипови и слично). 
Се планира фестивалот да се организира 
во летниот период (месец август), а истиот 
би се организирал во соработка јавна 
институција и/или со граѓански здруженија 
и изведувачи кои ќе се пријават во текот на 
годината.
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Планиран датум за реализација: 1 – 15 август 
2023
Вкупно планирани средства од Општината: 
600.000 денари
1.4.Свечена седница на Советот на Општина 
Кочани
За чествување на празникот „7 Септември 
– денот на ослободувањето на  Кочани 
од фашистичката окупација“, Советот на 
Општина Кочани ќе одржи свечена седница 
која би била збогатена со културен настан.
Планиран датум за реализација: 7 Септември 
2023
Планирани средства од буџетот на 
Општината: 80.000 денари

1.5. Новогодишен концерт на ОМУ „Ристо 
Јуруков“
Новогодишниот концерт за Општина 
Кочани претставува многу значаен 
културен настан, на кој може да се види 
неприкосновениот квалитет на Основното 
музичко училиште „Ристо Јуруков“ од 
Кочани со неговите наставници и ученици 
Планиран датум за реализација: 24 – 27 
декември 2023
Планирани средства од Општина: 170.000

1.6. Меѓународен ден на Ромите
Осми април е денот посветен на историјата 
и културата на Ромите, кој се одбележува 
низ целиот свет. Меѓународниот ден на 
Ромите и оваа година ќе се реализира преку 
предложените програми на здруженија 
на граѓани од ромска националност, а 
Општината финансиски ќе ги поддржи 
активностите планирани за одбележување 
на денот на Ромите. Со организирање на 
овие културни активности се потенцира 
значењето на културните вредности и 
специфики на Ромската заедница, се 
поттикнува соживотот, толеранцијата и 
разбирањето во заедницата. Меѓународниот 
ден  на Ромите ќе се одбележи со пригодни 
културно- спортски активности кои ќе 
имаат за цел да ги вклучат сите возрасни 
категории на граѓани.

Планиран датум за реализација: 8 Април 
2023
Планирани средства: 120.000 денари

1.7. Манифестации поврзани со 
образованието
Преку Програмата за култура на Општина 
Кочани за 2023 година  финансиски 
ќе се поддржат настани поврзани со 
образованието како априлијада, писателски 
караван, свечен прием на децата во детската 
организација и слично.
Планирани датуми за реализација:
Априлијада: 1 април 2023
Писателски караван: април или мај 2023
Прием на деца во Детската организација: 
средина на октомври 2023
Планирани средства од Општина: 90.000

1.8. Вкупно планирани средства за 
организирање на манифестации и проекти 
од областа на културата во организација на 
Општина Кочани: 2.460.000 денари

2) ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ НА 
ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ГРАЃАНСКИ 
ЗДРУЖЕНИЈА И ПОЕДИНЦИ КОИ 
ТРАДИЦИОНАЛНО РЕАЛИЗИРААТ 
КУЛТУРНИ СОДРЖИНИ ОД ИНТЕРЕС 
ЗА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА
2.1. Општина Кочани  во 2023 година 
финансиски ќе ги поддржи  следните 
културни настани, фестивали, граѓански 
здруженија и поединци: 

2.1.1 Драмски аматерски фестивал (ДАФ)
Како и во претходните години, ДАФ ќе 
продолжи да ја збогатува својата програма со 
различни настани и да го шири своето поле 
на делување. Општина Кочани секоја година 
финансиски го поддржува фестивалот во 
рамки на своите можности. Фестивалот е од 
големо и непроценливо значење не само за 
градот, туку и за целата држава.
Планиран датум за реализација: мај-јуни 
2023
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Планирани средства: 400.000 денари

2.1.2. Влашка средба
Секоја година Здружението на Власите 
„Грамостеањ“ традиционално организира 
средба на Власите од Република Македонија. 
Средбата се одржува на падините на 
Осоговските планини, а Општина Кочани 
ја поддржува со технички персонал, 
финансиска и материјална помош.
Планиран датум за реализација: 11 – 13 јули 
2023
Планирани средства: 15.000 денари

2.1.3. Вечер на афоризми
„Вечер на македонскиот афоризам“, настан 
на кој присуствуваат афористичари од цела 
Македонија. Организатор на „Вечер на  
македонскиот афоризам“ е Афористичкaта 
репрезентација на Македонија со седиште 
во Општина Кочани.

Планиран датум за реализација: почеток на 
април 2023
Планирани средства: 20.000 денари

2.1.4. Поддршка на фолклорните друштва 
и здруженија
Општина Кочани и во 2023 година 
финансиски ќе ги поддржи фолклорните 
друштва и здруженија од Кочани: ФА 
„Љупчо Сантов“, ФА „Руен“ и останати 
фолклорни здруженија, во рамките на  
вкупните планирани средства и врз основа 
на активностите кои планираат да ги 
реализират здруженијата.
Планирани средства: 200.000 денари

2.1.5. Денови на медот
Настан во организација на здружението на 
пчеларите од Кочани. На настанот со свои 
производи од мед се претставуваат пчелари 
од различни краеви од Македонија.
Планиран датум за реализација: крај на 
септември – почеток на октомври 2023
Планирани средства: 10.000 денари

2.1.6. Поддршка на музичка продукција
 Општина Кочани за 2023 година планира да 
поддржи проект од музичката продукција 
како издавање на ЦД, ДВД, грамофонска 
плоча и слично.
Вкупно планирани средства: 60.000 денари

2.1.7. Здружение на борците – Кочани
Општина Кочани финансиски ќе го 
поддржи Здружението на Борци – Кочани 
за реализација на програмски активности 
на здружението .
Планирани средства за поддршка: 20.000 
денари

2.1.8. Вкупно планирани средства за 
поддршка на проекти на други институции, 
граѓански здруженија и поединци кои 
традиционално реализираат културни 
содржини од интерес на локалната 
заедница: 725.000 денари

2.2. Утврдување на критериуми за 
распределба на средства од Програмата за 
култура
Со оваа Програма за култура се утврдуваат 
следните критериуми за распределба на 
средства и тоа:
2.2.1 Општи критериуми:
За обезбедување на финансиска / техничка 
поддршка за организирање/реализирање 
на планиран настан, проект и др. од 
Програмата за култура на Општина Кочани  
барателот поднесува барање за одржување / 
организирање на културниот настан кое ги 
содржи следните податоци: 
                                                                                                                             
 финансиска конструкција на 
проектот/настанот,
 цел на настанот,
 место и време на одржување. 
 во кој дел му е потребна финансиската 
поддршка од Општината.

2.2.2. Посебни критериуми за разгледување 
и оценување на пријавените проекти/ 
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настани/активности од страна на 
здруженијата и поединци од Општина 
Кочани заради распределба на средства од 
буџетот на Општина Кочани:

Заради аплицирање на средства од Буџетот 
на Општина Кочани, Општина Кочани 
секоја година распишува јавен повик 
за пријавување на проекти од областа 
на културата. Пристигнатите предлог-
проекти ќе ги разгледува и рангира посебна 
Kомисијата формирана од страна на 
Градоначалникот на Општина Кочани.
За аплицирање по објавениот јавен повик за 
добивање средства од Буџетот на Општина 
Кочани за реализација на проекти/
настани/активности во утврдениот рок, 
барателот самостојно или во соработка 
или партнерство со други здруженија, 
организации, установи, институции, 
бизнис-сектор или поединци треба да ги 
исполнува следните критериуми:

1.Здружението/организацијата/поединецот 
својот проект да го реализира на територијата 
на Општина Кочани или со меѓународно 
учество да ја афирмира Општината,
2.За апликации со побаран износ под 50.000 
денари, здружението / организацијата да 
делува најмалку 6 месеци;
3.За апликации со побаран износ над 50.000 
денари, здружението / организацијата да 
има реализирано најмалку 1 проект;
Исклучок од точките 4 и 5 може да се 
направи само доколку при разгледување на 
предлог проектите Комисијата оцени дека 
поднесениот проект е од важно локално 
значење за општината во областа на 
културата од аспект на  масовен развој на 
локалниот интерес/ пошироко анимирање 
на младите и/или помалите;
4.Барателот да има доставено извештај за 
сработените – реализирани проекти до 
Општина Кочани, кои биле финансирани од 
страна на општината;
5.Барателот треба да достави портфолио за 
реализираните  проекти;

6.Барателот  да приложи опис на 
проектот, концепт, карактер на проектот 
– дали е концепцијата  оригинална, дали 
е здружението / организацијата член на 
домашни и меѓународни организации 
или други субјекти, да се опише целта на 
проектот, ефектот кој би го постигнал и 
неговата одржливост;
7.Приоритет имаат проекти со кои 
барателот би остварил не само локален, туку 
и регионален  и поширок ефект.
Музички изданија
8.Музичкиот состав или музичарот / 
музичарката за кој се аплицира, да се 
/е роден /а или да живее во Општина 
Кочани. Доколку се аплицира за група – 
мнозинството од групата треба да се жители 
на Кочани.
9.Музичкиот материјал со кој се аплицира 
и се претендира да биде објавен на 
физички носач на звук, мора да е отпеан на 
македонски јазик или на еден од јазиците на 
националностите кои живеат во општина 
Кочани.
10.Овој конкурс не се однесува на снимање 
на песни или пак објавување на носач на звук 
на само една песна. Конкурсот е за поддршка 
за објавување на комплетен албум. 
11.Материјалот со чии текстови се 
поттикнува расна, национална и верска или 
друга нерамноправност или омраза, нема да 
се разгледуваат.
12.Изданијата кои ќе бидат финансиски 
поддржани, односно пораките кои се 
упатуваат преку нив, не мора да го 
одразуваат официјалниот став на општината 
по одредени прашања.
13.Пријавата треба да содржи биографија 
на изведувачот / составот со список на  
јавни настапи, опис на проектот – албумот 
(музички жанр, идеја, текстови, број на 
песни, приближен датум за издавање на 
албумот...). Пожелно е да се достават и 
аудио записи, како од претходни албуми 
или синглови, така и од материјалот за кој 
се аплицира.
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3) ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА 
ОПШТИНАТА И ПЕЧАТЕЊЕ 
ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

3.1. Издавачка дејност
Во текот на 2023 година се планира поддршка 
на дело или дела од научно-истражувачка 
дејност или стрип литератува, за кои ќе се 
оцени дека се значајни за Општината, по 
предлог на поединци или по предлог на 
Градоначалникот. Промотивниот материјал 
пак е задолжителен за промоција на 
достигнувањата како на културен план 
така и пошироко и во голема мерка е дел од 
работата на Одделението за јавни дејности.

Издавачката дејност- публикации опфаќа:
- Поддршка на научно – истражувачки  дела 
- Поддршка на дело од стрип литература;
- Откуп на значајни литературни дела кои се 
веќе издадени а се од интерес за Општината.
Планирани средства: 190.000 денари

3.2. Печатење промотивни материјали
За потребите на Општина Кочани за 
афирмирање и презентација на локално, 
национално и меѓународно ниво Општина 
Кочани обезбеди репрезентативен 
материјал за настаните кои ги организира, 
финансиски помага и подржува: тефтери, 
кеси, папки, покани, летоци, благодарници, 
дипломи, сувенири, по потреба маици како 
и друг репрезентативен материјал.
Планирани средства за рекламен материјал: 
150.000 денари
Вкупно планирани средства за издавачка 
дејност на Општината и печатење на 
промотивни материјали: 340.000 денари

4. ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЕДИНЦИ  
КОИ НУДАТ НОВИ ИДЕИ И 
РАЗНОВИДНОСТ ВО ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА; ПОДДРШКА НА ДРУГИ 
НЕПЛАНИРАНИ НАСТАНИ, ПРОЕКТИ, 
МАНИФЕСТАЦИИ, ИЗВЕДУВАЧИ

4.1.  Општина Кочани  во 2023 година 
ќе обезбеди техничка и/или финансиска 
поддршка на здруженија, организации 
и поединци кои нудат нови идеи и 
разновидност во областа на културата; 
проекти, манифестации и изведувачи кои 
се пријавија на јавниот повик за прибирање 
предлози за креирање на програмата за 
култура на Општина Кочани за 2023 година.

4.2. Општина Кочани ќе обезбеди финансиска 
поддршка за остварување на непланирани 
културни настани, организации и 
манифестации кои не се содржани во оваа 
Програма за култура на Општина Кочани 
само доколку придонесуваат за остварување 
на целите на Програмата за култура на 
Општина Кочани и означуваат остварување 
на локален културен интерес на општината.

4.3. Општина Кочани секоја година 
поддржува (финансиски и материјално) 
дел од  културните содржини кои се 
во организација на други институции, 
здруженија на граѓани  или поединци, а 
кои се значајни за културното живеење во 
Општината.
4.4. Вкупно планирани средства за поддршка 
на здруженија, организации и поединци 
кои нудат нови идеи и разновидност 
во областа на културата; поддршка на 
други  непланирани настани, проекти, 
манифестации, изведувачи: 475.000 денари
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5.2. Средствата за реализирање на 
активностите од областа на културата 
на Општина Кочани за 2023 година ќе 
се финансираат од Буџетот на Општина 
Кочани, од Буџетот на Република Северна 
Македонија, од спонзорства и донации.
При доделувањето на средствата ќе се 
земе предвид интерната процедура за 
постапување на Одделението за јавни 
дејности како и критериумите за одобрување 
на финансиска помош и поддршка на 
субјекти од областа на културата утврдени 
во неа.

5.3. Оваа Програма може да се изменува или 
дополнува во зависност од потребите на 
Општина Кочани.

5.4. Финансиската реализација на 
Програмата за култура на Општина Кочани 
за 2023 година е зависна од приходите во 
Буџетот на Општина Кочани за 2023 година.

IV.
1. Градоначалникот на Општина 
Кочани го обезбедува извршувањето на 
Програмата за култура на Општина Кочани 
за 2023 година.
2. Исплата на средствата за 
реализација на активностите предвидени 
во оваа Програма се врши со одлука на 
градоначалникот или од него овластено 
лице за потпишување.
V.
Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-2442/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 

    З А К Л У Ч О К
       во врска со  Програмата за  култура на 

Општина Кочани за 2023 година.
            

 I

 Советот на Општина Кочани бара 
по повод дочекот на Новата 2023 година 
општината Кочани да организира дочек 
на отворено во Паркот на Револуцијата 
на кој да се поканат домашни реномирани 
музички групи.

 II

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

Бр.09-2442/2
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 23, став 3 од 
Законот за угостителска дејност („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 
141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014, 
199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 
53/2016, 71/2016 и 31/2020), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
ден 26.12.2022 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
за продолжување на работното време на 
угостителските објекти на подрачјето на 

Општина Кочани

Член 1 

 По повод Новата 2023 година, на ден 
01.01.2023 година се продолжува работното 
време на угостителските објекти на 
подрачјето на Општина Кочани за два часа. 

Член 2

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

Бр.09-2442/2
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став (1) точка 1 и 
точка 15, а во врска со член 22 став (1) точка 9 
од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002) 
и член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.257/20), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
26.12.2022 година, донесе 



ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА КОЧАНИ ВО 2023 ГОДИНА  
( согласно Стручен елаборат од „Центарот 
за јавно здравје“ Кочани )

Програмата за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести се донесува согласно член 11 и 14, 
став 2 од Законот за заштита на населението 
од заразни болести и член 22 точка 9 од 
Законот за Локалната самоуправа. Целта на 
ова програма е организирано спроведување 
на општи превентивни мерки за да се спречи 
појавата или да се намали, отстрани или 
искорени ширењето на заразните болести  
кај населението на подрачјето на Општина 
Кочани. Со Програмата се утврдени 
активностите, извршителите, роковите 
и изворите на финансиски средства за 
спроведување на општите мерки. Општите 
мерки и активности ги организира и следи 
Локалната самоуправа, во соработка и под 
стручен надзор на ЈЗУ „Центар за јавно 
здравје“ – Кочани. 
За заштита на населението од заразни 
болести во 2023 година ќе се спроведат 
вообичаените општи и вонредни мерки:
1. Обезбедување на безбедна вода за 
пиење;
2. Обезбедување на исправна вода за 
рекреативни потреби;
3. Обезбедување санитарно-хигиенски 
и други услови во објектите за производство 
и промет на храна;
4. Обезбедување хигиено-технички 
услови во училишните и предучилишни 
установи;
5. Вршење на превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во населени места и други јавни површини;

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење 
Водата има приоритет во обезбедувањето на 

основни услови за живот. Организираното 
водоснабдување, како дејност од јавен 
интерес е слика на општествениот стандард 
и значаен предуслов за заштита од заразни 
заболувања и добро здравје. Од тука и во 
2023 година примарната грижа на Општина 
Кочани ќе биде насочена кон обезбедување 
на населението со доволни количини 
на здравствено безбедна вода за пиење, 
намалување на загубите на вода на минимум 
и услови за непрекинато и удобно користење 
на водата за пиење. 

1.1. Водоснабдување од регионалниот 
водовод - Кочани 
Со Одлуката за комунален ред на Општина 
Кочани донесена од Советот на Општина 
Кочани организираното водоснабдување 
на населението го врши КЈП „Водовод” - 
Кочани. 
Согледувајки го проблемот со големите 
губитоци на вода од регионалниот 
водовод Кочани и високите трошоци за 
препумпување на водата, КЈП „Водовод” во 
2023 година ќе продолжи со спроведувањето 
на активностите за: 
•	 подобрување	 на	 мрежната	
инфрастриктура и замена на старите 
вентили и дотраени водоводни цевки;
•	 испирање	 на	 водоводната	 мрежа,	
особено во ниските зони; 
•	 постојано	 стручно	 усовршување	 на	
одговорниот кадар за имплементација на 
воспоставениот HACCP систем за контрола 
на безбедноста на водата; 
•	 редовен	 мониторинг	 на	 состојбата	
на водоводните објекти и здравствената 
исправност на водата и информирање на 
корисниците за квалитетот и безбедноста 
на водата;
•	 работа	на	проекти	за	подобрување	на	
системот за водоснабдување.
•	 спроведување	 на	 промотивни	 и	
други активности за користење на вода за 
пиење од Оризарска река.
За испитување на квалитетот и исправноста 
на водата за пиење од регионалниот 
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водовод, КЈП „Водовод“ Кочани спроведува 
тендерска постапка за избор на економски 
оператор кој ќе врши испитување на 
квалитетот и исправноста на водата за пиење 
од регионалниот водовод.  За извршеното 
испитување на квалитетот на водата КЈП 
„Водовод“ Кочани подготвува посебна 
годишна информација за безбедността на 
водата од регионалниот водовод  во општина 
Кочани која се доставува до Советот на 
Општина Кочани. Услугите за испитување 
на квалитетот на вода од регионалниот 
водовод се финансират од средствата на КЈП 
„Водовод“ Кочани.

1.2. Водоснабдување од други јавни 
водоснабдителни објекти  

Прописите кои се поврзани со 
водоснабдувањето (Законот за вода, Законот 
за комунални дејности и другите прописи за 
водоснабдување) пропишуваат со јавните 
водоснабдителни објекти да стопанисуваат 
јавни претпријатиа или други правни лица. 
ЦЈЗ Кочани препорачува како квалитетно 
решение КЈП „Водовод“ Кочани постепено 
да го превземе јавното водоснабдување на 
територијата на целата општина. 

Во 2023 година ќе се  продолжи со 
спроведување на редовни увиди на 
извориштата  на јавните водоснабдителни 
објекти. Ќе се испитат вкупно 58 примероци 
на вода за пиење од јавни изворишта, и тоа:
 4 пати годишно ќе се следи 
квалитетот на водата од јавните водоводи 
на 5 планински села (Полаки, Нивичани, 
Лешки, Јастребник и Пантелеј) (4 х 5 = 20 
анализи), 
 4 пати годишно ќе се следи квалитетот 
на водата за пиење од 6 јавни изворишта на 
подрачјето на Кочани (Усова чешма, Белска 
чешма, Минова чешма, Партизанска чешма, 
Милева помпа и помпата кај Бавчалак), (4 х 
6=24 анализи) и 
 2 пати годишно ќе го следи квалитетот 
на водата од 7 јавни чешми во планинскиот 

терен: (две чешми во с.Рајчани, една чешма 
во с.Лешки, Шарена чешма, Арнаутска 
чешма, Партизанска чешма кај Пониква и 
чешма кај Преслап), (7 х 2 =14 анализи).
По потреба ќе се врши испитување на други 
води наменети за пиење. 

ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ препорачува 
хипер-хлорирање на водата од јавните 
водоснабдителни објекти, каде истото е 
изводливо. Еднократното хиперхлорирање 
е од времен карактер и дезинфекцијата 
на водата е за ограничен временски 
период. Затоа во иднина се препорачува 
хлорирањето на водоводните објекти каде да 
се извршува континуирано со поставување 
на хлоринаторни станици, онаму каде го 
дозволуваат условите.
Услугите за оценка на квалитетот и 
здравствената исправност на водата од 
планинските селски водоводи и други јавни 
извори во населени и надвор од населени 
места ќе се финансираат со средства од 
Буџетот на Општина Кочани.

2. Обезбедување на исправна вода за 
рекреативни потреби 

2.1. За оценка на исправноста на водата 
од градскиот базен во сезоната на употреба, 
еднаш неделно, ќе се испитува по еден 
примерок вода од големиот и малиот базен. 
Со резултатите ќе се доставува мислење 
за исправноста и за евентуалните мерки 
за подобрување. Спроведувањето на ова 
контрола ќе го врши КЈП „Водовод” Кочани.

2.2. Согласно Законот за води, водите 
што служат за рекреација треба да бидат 
заштитени од загадување и испитувани. 
Кочанска река, на потегот од акумулацијата 
„Гратче“ до местото на испуштање на 
комуналните отпадни води е категоризирана 
од прва до четврта  класа според физичко 
хемиските и бактериолошките анализи 
(Уредба за категоризација на водотеците 
„Службен весник на Република Македонија“ 
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бр.18/99). Досегашните испитувања на ЈЗУ 
ЦЈЗ Кочани потврдуваат дека по однос на 
микробиолошките параметри Кочанска река 
на спомнатиот потег се рангира во четврта 
и пета класа. Затоа реката по акумулацијата 
„Гратче“ не смее да се користи за рекреативни 
потреби. Во тековната година ќе се испитаат 
13 примероци на површински води, и тоа: 4 
примероци вода од езерото „Гратче“ (секоја 
сезона по еден примерок) и 8 примероци 
вода од Кочанска река од три  локации 
(влез на градот-два примерока, излез-два 
примерока) и на точно определено место 
и растојание, после пречистителната 
станица (четири примерока) како и  еден 
примерок вода од горниот тек на Оризарска 
река. Испитувањата се неопходни, за да 
се утврди квалитетот на површинските 
води и можноста за спортски активности 
и рекреативно капење и да се одбележи 
местото за капење. 

3. Обезбедување на санитарно- хигиенски  и 
други услови во објектите за производство 
и промет на храна.

Во согласност со одредбите од Законот за 
безбедност на храната, ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе 
спроведува:
•	 консултантски	 услуги	 за	
воспоставување и примена на HACCP 
систем за контрола на безбедноста на 
храната; 
•	 здравствени	прегледи	на	вработените	
лица што работат со храна;
•	 едукација	на	вработените	за	хигиена	
на храната и заштита на животната средина;
•	 превентивни	ДДД	мерки;
•	 лабораториски	 испитувања	 на	
храна и на брисеви од раце на вработени и 
површини кои доагаат во контакт со храна 
(садови, прибор за јадење, работни маси за 
работа со храна).

*Оваа активност ја врши ЈЗУ ЦЈЗ Кочани 
на угостителски објекти и објекти за 
производство и промет на храна. Трошоците 

се на товар на угостителските објекти.

4.Обезбедување на хигиено-технички 
услови во предучилишни и училишни 
установи

4.1. За заштита на децата и учениците од 
цревни и други заразни заболувања, во 2023 
година ќе продолжат редовните контроли 
на училишните и предучилишни установи 
од страна на санитарниот и здравствен 
инспектор и лекарите од Центарот за јавно 
здравје во континуитет од 1(еднаш) годишно 
за училишта и 2 (два) пати годишно во секој 
од клоновите на детската градинка “Павлина 
Велјанова” Кочани. Ќе се врши хигиено – 
технички контроли (увиди) на училишните 
и предучилишни установи. Врз основа на 
теренските увиди сите училишта и градинки 
ќе добијат извештај за затекнатата состојба, 
со предлог мерки за подобрување. 
Во училиштата и нивните подрачни 
училишта вкупно 10 Х 1000 = 10 000 ден., и 
детска градинка и клонови вкупно 5 Х 2000 
= 10 000 или вкупно 20 000 ден.
*Трошоците од точка 4.1 за следење на 
безбедност на храна во училишните и 
предучилишни установи се на товар на 
корисникот на услугата: Општински 
основни и средни училишта и  ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ Кочани.

4.2. Следење на безбедност на храна во 
предучилишни установи 

Со цел да се превенираат болестите 
поврзани со небезбедна храна ќе се врши 
лабораториска контола на храната и 
чистотата на објектите во кои се приготвува 
храна за деца сместени во предучилишната 
установа. Активностите ќе се извршуваат 
согласно Правилникот за микробиолошка 
безбедност на храна и упатството изработено 
од ИЈЗ на РМ со земање и анализирање 
на вкупно 110 брисеви годишно од петте 
клона на градинката (22 х 5 = 110 анализи) 
на територија на Општина Кочани и 40 
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подготвени оброци (8 х 5 = 40 анализи).
*Трошоците од точка 4.2 за следење на 
безбедност на храна во предучилишни 
установи се на товар на корисникот на 
услугата: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 
Кочани.
4.3. Следење на биолошкиот квалитет на 
исхраната во предучилишни установи

Биолошкиот квалитет на исхраната вклучува 
испитување на енергетската вредност, 
како и содржината на макронутриенси 
(јаглени хидрати, масти и протеини) и 
микронутриенси (витамини и минерали) во 
единица оброк кој се користи во исхраната 
на популациите опфатени со следењето.
Во 2023 година „Центарот за јавно здравје“ 
Кочани, по утврдена методологија базирана 
на база на податоци за состав на храната 
ќе ја испитуваат нутритивна вредност 
на исхраната која се подготвува во овие  
установи, и тоа:
 во предучилишната установа ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ ќе се испитуваат по 
пет дневни оброци во 4 сезони (пролет, 
лето, есен, зима);
 
Индикатор за следење: На крајот од годината 
ќе биде изготвен Годишен извештај за 
квалитетот на исхраната во ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“, и ќе биде доставен до градинката 
и до Општина Кочани. 
*Трошоците од точка 5 за следење на 
биолошкиот квалитет на исхраната во 
предучилишни установи се на товар на 
ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани.

5. . Вршење на превентивна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација (ДДД) во 
населените места и други јавни површини 

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација е задолжителна во здравствени, 
училишни, предучилишни и социјални 
установи; во објекти за производство и 
промет на храна, зелени пазари, станици за 

патнички сообракај, канализации, депонии 
и друго. 
5.1. Превентивна дезинфекција 
Јавните установи, КЈП „Водовод” Кочани  и 
субјектите кои работат со храна, согласно 
Законот, на секои 6 месеци ќе вршат 
превентивна дезинфекција, во соработка со 
овластена установа.
* Трошоците за истите се на товар на секоја 
институција посебно.
5.2.    Превентивна дезинсекција 
62.1. Превентивна дезинсекција од летечки 
и лазечки инсекти ќе спроведуваат во 
летниот и есенски период сите објекти за 
храна, со примена на ХАСАП мерките на 
претпазливост.
5.2.2. Општина Кочани  планира да спроведе 
3 (три) авионски третирања, 4 (четири) 
ларвицидни и 3 (три) теристички прскања 
со водно растворлив широкоспектарен 
инсектициден преперат. 
Авионското прскање се планира на најмалку 
5100 хектари.Теристичките прскања се со 
опфат од  по 300 хектари, во населените места 
од полскиот и ридскиот дел на општината.
Авионското, теристичкото и ларвицидното 
третирање ке се спроведат во периодот од 
март до крајот на септември.
За порационална општа дезинсекција, се 
препорачува со авионско третирање на 
комарците да бидат опфатени и соседните 
општини: Виница, Зрновци, Чешиново-
Облешево истовремено. 
 Ларвицидното третирање на комарците, 
која е најдирекна и најефикасна метода, ќе се 
изврши во 4 наврати  и тоа од месец март до 
месец јуни. Истото ќе се врши по течението 
на Кочанска река од градот кон брана 
„Гратче“, така и низводно од градот и на 
локации со застојни води. За ова третирање 
ќе се употребат 60 килограми ларвицидно 
средство за површина од 24 ха ( по 2,5 кг. по 
хектар) а ќе се третира во четири наврати, 
по еднаш на почеток на март и по еднаш во 
месец  април,  мај и јуни.
Рачно третирање на зелени површини 
против инсекти (комарци, крлежи...) по 
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потреба. Дезинсекцијата се планира по 
барање на Општината пред одредени 
манифестации кои се од интерес и се 
одвиваат на јавни површини. Четири 
дезинсекции на површина од 2000 м2 до 
5000 м2. 
За активности од оваа точка, препорака од 
ЦЈЗ Кочани е Општината да обезбеди надзор 
од стручни лица од ЦЈЗ Кочани (Службата 
за Епидемиологија).

5.3. Превентивна дератизација
5.3.1. Општина Кочани на подрачјето на 
општината ке спроведе општа дератизација, 
два пати годишно, пролетна и есенска 
дератизаија, во април и во ноември со по 250 
кг кумарински препарат (за едно третирање) 
односно вкупно 500 кг. кумарински препарат 
(за две третирања годишно), на следниот 
начин:
o третирање на градската депонија, 
двапати со 10 кг. на кумарински мамци  и 
o третирање на канализационите 
системи во Кочани, Оризари, Прибачево, 
Грдовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и 
Тркање, со 240 кг на кумарински мамци (од 
кои 100 кг за Кочани + 140 кг за селата (7 
села по 20 кг.).
5.3.2. Согласно Законот за заштита од 
заразни болести и Законот за безбедност 
на храната, правните лица кои работат 
со храна ќе спроведуваат континуирана 
дератизација, за да ја заштитат храната од 
загадување.

     За активности од оваа точка, ЦЈЗ Кочани 
препорачува  да се обезбеди надзор од 
стручни лица од ЦЈЗ Кочани. (Службата за 
Епидемиологија).
Препорака од ЦЈЗ Кочани: Поради 
специфичноста на нашето поднебје и град, 
Општината да побара финансиска помош 
и подршка за дезинсекцијата од соодветни 
Министерства кои и досега подржуваа 
неколку општини во Републиката.

6.Превентивно-промотивни активности за 

унапредување на здравјето на населението  

„Центарот за јавно здравје“ Кочани 
секојдневно ќе врши советување на лица 
заболени од заразна болест, за која е 
доставена Пријава за заразно заболување. Во 
зависност од случувањата ќе се спроведуват 
и типизирани предавања на учениците 
од основното и средното образование за 
заштита од заразни болести. 
 Оваа активност спаѓа во надлежноста 
на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани и не носи трошоци за 
општината и училиштата.
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   II.
            Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општина Кочани.

Бр.09-2443/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и 
точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002), a во врска со член 36 став (1) 
точка 1  и точка 15 од истиот Закон  и член 
11 став 1 алинеја 7  и член 142 став (5) од 
Законoт за социјалната заштита („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр.104/2019, 146/2019, 275/2019,  89/2020,  
302/2020,  311/2020, 163/2021, 294/2021, 
99/2022 И 236/2022), Советот на Општина 
Кочани на седница одржана на 26.12. 2022 
година, донесе

П Р О Г Р А М А
за остварување на социјална, детска и 

здравствена заштита
на Општина Кочани за 2023 година

I.
Појдовна основа
Остварувањето на социјалната, детска и 
здравствена заштита во општина Кочани се 
заснова на Законот за социјалната заштита; 
Законот за заштита на децата; Законот за 
семејството; Програмата за остварување на 
социјална заштита во РСМ;  Националната 
програма за развој на социјалната заштита  
од 2022-2032; Програмата за развој на 
заштитата на децата во РСМ и други закони 
и подзаконски акти кои се однесуваат на 
социјалната, детската и здравствената 
заштита, како и надлежностите дадени 

на општините со Законот за локалната 
самоуправа и Статутот на Општината 
Кочани, со кои се уредени правата од областа 
на социјалната, детската и  здравствената 
заштита. 
Оваа Програма поблиску ги уредува 
подрачјата на социјална заштита, 
специфичните потреби на населението 
на Општина Кочани и начинот на 
остварувањето на правото на  социјалната 
заштита. 
 Во Програмата се применети определбите 
на Локалната самоуправа со која се 
имплементираат стратешките приоритети 
на Општината за тековната година, согласно 
Буџетот на Општина Кочани, како и мерките 
утврдени со политиката и документите на 
национално ниво. 
Програмата го има предвид самиот процес 
на децентрализација неговата специфичност 
и сложеност и функциите кои постапно се 
пренесуваат од централно на локално ниво. 
  Активностите на Општина Кочани од 
областа на социјалната, детска и здравствена  
заштита во 2023 година ќе се реализираат во 
согласност со расположливите финансиски  
средства.
 Програмата предвидува соработка 
со надлежниот Меѓуопштински центар за 
социјална работа, , ПС од општа надлежност 
Кочани, Фонд за здравствено осигурување, 
Центар за вработување, училиштата, 
градинката, Јавна здравствена установа 
Општа болница Кочани, Министерството 
за труд и социјална политика, Агенцијата за 
вработување други министерства, државни 
органи, установи и институции, приватниот 
и јавниот сектор и невладини организации.
Активностите во Програмата за остварување 
на социјална, детска и здравствена заштита 
во општина Кочани за 2023 година се 
поделени зависно од областите во кои се 
делува и тоа:

1. ПОМОШ И ПОДДРШКА  НА ЛИЦА 
ВО СОЦИЈАЛЕН  РИЗИК
2. НАМАЛУВАЊЕ НА 
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СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ 
3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
4. ДЕТСКА ЗАШТИТА
5. ДОМУВАЊЕ
6. ДРУГИ АКТИВНОСТИ

Социјалната заштита е дејност од јавен 
интерес  која се  остварува преку мерки, 
активности, програми и политики за 
заштита од социјални ризици, превенција и 
надминување на социјалните проблеми кои 
неповолно се одразуваат врз добросостојбата 
на граѓаните со цел:
- промовирање и одржување на 
социјалната сигурност на граѓаните;
- спречување на социјалната 
исклученост;
- подобрување на квалитетот  на 
животот на граѓаните  и
- зајакнување на капацитеот на 
граѓаните за водење на активен, независен  
и продуктивен живот.

Носители на социјалната заштита се 
Републиката, Општината, градот Скопје и 
општините во градот Скопје, во рамките на 
нивните надлежности, а во согласност со 
Законот за социјалната заштита.

1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО 
ЗАГРОЗЕНИ ЛИЦА И ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ 
НА СОЦИЈАЛЕН  РИЗИК

 Опис на планираните активности
Согласно член 4 став 1 точка 2 од Законот 
за социјалната заштита, „Социјален ризик“ 
e состојба која има потенцијал да го отежни 
или оневозможи непреченото социјалното 
функционирање на поединецот, семејството 
и одредна група, која може да дојде во 
состојба да има  потреба од социјална 
помош. Основните социјални ризици на 
кои е изложен поединецот во смисла на овој 
закон се: мајчинство, болест, старост, смрт, 
повреда и попреченост;
Во Програмата за социјална, детска и 
здравствена заштита на Општина Кочани 

за 2023 година лицата во социјален ризик 
и социјално загрозените лица како целна 
група 
Општина  Кочани ги овозможува следните 
видови на помош:

1.1. Помош во лекови 

Овој вид на помош е воспоставена со цел да 
им се помогне на лица во социјален ризик 
кои не  се во состојба да си ги обезбедат 
потребните лекови сами, да им бидат 
обезбедени бесплатно. Максималниот износ 
по барател за овој вид помош изнесува 
3.000 денари. Помошта  во лекови ќе се дава 
само на  лица болни од карцином, лица со 
попреченост и болни од ретки болести, а не 
и на социјално загрозени лица.Помошта ќе 
се дава  согласно Правилник за уредување 
на начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители на општина Кочани за 
набавување на лекови кои не се наоѓаат 
на позитивната листа на лекови, како и за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор од 
градот Кочани донесен од Советот на 
Општина Кочани („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018, 
бр. 12/2022 ).
Планирани средства.........350.000 денари

1.2. Помош во автобуски карти заради 
лекување надвор од градот 

Oвој  вид  на помош е наменета за социјално 
загрозените граѓани и лица во социјален 
ризик  со цел да им се олесни патувањето 
надвор од градот Кочани заради лекување. 
Семејствата кои едвај успеваат да го поминат 
месецот имаат потешкотии да отидат на 
прегледи надвор од градот Кочани поради 
недостиг на средства. Од таа причина 
Општина Кочани години повеќе од 10 години  
ја доделува оваа помош и им овозможува на 
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социјално загрозените семејства да користат 
бесплатни автобуски карти. Помошта се 
дава на период од 3 месеци по корисник. 
Болните од карцином истата помош ќе 
ја користат под посебни услови кои ќе 
бидат утврдени во постапка пропишана 
со Правилник за уредување на начинот 
и условите на доделување на финансиска 
помош на социјално загрозени граѓани, 
жители на општина Кочани за набавување 
на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување на 
карта за превоз за лекување во здравствена 
установа надвор од градот Кочани и карта за 
превоз за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани донесен 
од Советот на Општина Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и 
бр.1/2018 и бр...../2022).

Планирани средства.............200.000 денари
1.3. Помош во социјален пакет за 
новородено дете од социјално загрозено 
семејство 

Општина Кочани доделува помош во вид 
на социјален пакет за новородени деца од 
социјално загрозени семејства во  пелени, 
средства за хигиена, кашички и други 
бебешки производи.
Вредноста на социјалниот пакет за 
новороденче од социјално загрозено 
семејство изнесува 3.500,00 денари и еден 
барател може да го користи четирикратно 
односно на секои три месеци до наполнување 
на една година старост на новороденото. 
Истата се подига од аптеките во Општина 
Кочани.
Социјалната помош во вид на социјален 
пакет за новороденче од социјално загрозено 
семејство, жители на Општина Кочани се 
доделува на начин, услови и критериуми 
утврдени со Правилникот за уредување на 
поблиските услови, критериуми и начинот 
на доделување на еднократна помош во 
вид на социјални пакети за новородени 
деца од социјално загрозени семејства, 

жители на општина Кочани донесен од 
Советот на Општина Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017  и 
Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за уредување на 
поблиските услови, критериуми и начинот 
на доделување на еднократна помош во вид 
на социјални пакети за новородени деца 
од социјално загрозени семејства,жители 
на Општина Кочани „Службен гласник на 
Општина Кочани бр.7/2020 г.)

Планирани  средства ................130.000 денари

1.4. Помош во болничко лекување 

Овој вид на помош се доделува на материјално 
необезбедени граѓани кои престојувале на 
болничко лекување  во ЈЗУ Општа болница 
со проширена дејност Кочани, а спаѓаат во 
категоријата на осигурени лица чиј месечен 
нето приход во семејството е помал од 60% 
од просечната нето плата во Републиката во 
претходната година, а кои во текот на една 
календарска година треба да платат учество 
во болничко лекување во износ повисок од 
20% од просечната месечна плата остварена 
во Републиката во претходната година, за 
да се ослободат од плаќање на учество при 
натамошно користење на здравствените 
услуги за болничко лекување, освен за 
лековите од Листата на лекови издадени 
на рецепт во примарната здравствена 
заштита и за лекувањето во странство, 
и  осигурени лица деца од 1 до 5 години 
возраст, кои во текот на една календарска 
година треба да платат учество во болничко 
лекување во износ повисок од 20% од 
просечната месечна нето плата остварена 
во Републиката во претходната година, за 
да се ослободат од плаќање на учество при 
натамошно користење на здравствените 
услуги за болничко лекување, освен за 
лековите од Листата на лекови издадени на 
рецепт во примарната здравствена заштита 
и за лекувањето во странство. Овој вид на 
помош се доделува согласно Правилникот за 



уредување на поблиските услови и начинот 
на одобрување на финансиска помош за 
болничко лекување за одредени категории 
на осигурени лица донесен од Советот на 
Општина Кочани („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.5/2018 и бр.10/2018).
Планирани средства.........50.000 денари.

1.5. Помош за лекување на тешко болни 
лица

Со овој вид на помош се предвидува 
финансиска помош на тешко болни лица 
жители на Општина Кочани кои имаат 
потреба од лекување  во земјата или 
странство или од ортопедски помагала кои 
не се на листата на Фондот за здравствено 
осигурување. Опфатени се лица кои  страдаат 
од тешки вродени и стекнати  заболувања, 
како целебрална парализа, заболувања кои се 
лекуваат со пресадување на матични клетки 
и коскена срж, заболувања со пресадување/ 
трансплатација на орган/и, тешки очни 
заболувања (макуларна дегенерација и 
ретиопатија спигментоза). Оваа помош 
е наменета за лица кои се подложени на 
тешки операции, како и за обезбедување 
на здравствени помагала, додатоци за 
ампутиран/и дел/ови од телото – кои не 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на РСМ и за тешко боледување 
на дете, нега на тешко болно дете со возраст 
до 18 години (карцином, целебрална 
парализа, деца со ретки болести и др.). 
Помошта се доделува на начин, услови и 
критериуми утврдени  со  Правилникот за 
уредување на поблиските услови и начинот 
на одобрување на еднократна парична 
помош за лекување на тешко болни лица, 
жители на Општина Кочани кои се нашле 
во положба на социјален ризик бр.09-
2434/1 од 14.11.2018 и прњечистен текст 
од Правилникот бр.09-330/2 од 31.01.2022 
година.
Планирани средства ............250.000 денари.

1.6. Еднократна парична помош
Еднократна парична помош ќе можат да 
користата лица/семејства кои се нашле во 
состојба на социјален  ризик  поради смрт 
на член од семејство, тешка болест, лице со 
попреченост во семејството, а покрај се  и 
материјална необезбеденост. Ќе се изготви 
Правилник за доделување на еднократна 
парична помош вокој ќе бидат поместени 
критериумите за доделување на истата. Се 
планира износот на истата да биде најмногу 
до 10.000 денари 
Планирани средства................300.000 денари 

Рекапитулар
за точка 1. Помош на социјално загрозени 
лица и лица во социјален ризик:
1.1.Помош во лекови............350.000 денари
1.2.Помош  во автобуски карти за лекување  
надвор од градот............200.000 денари
1.3.Помош во социјален пакет за 
новороденче.....130.000 денари
1.4.Помош за болничко лекување................ 
50.000 денари
1.5.Помош за лекување на тешко болни 
лица......250.000 денари
1.6.Еднократна парична помош....300.000 
денари
ВКУПНО: 1.280.000,00 денари
 
2. НАМАЛУВАЊЕ  НА 
СОЦИЈАЛНАТА  ИСКЛУЧЕНОСТ
Опис на планираните активности и мерки

2.1.Поддршка на граѓански здруженија кои 
работат на полето на социјалната заштита 

Општина Кочани обезбедува поддршка 
на здруженија на граѓани кои работат на 
полето на социјалната заштита, на граѓански 
организации кога им е потребна поддршка 
за остварување на одредено патување, 
настан и слично,  но и на  здруженијата на 
граѓани кои реализираат  проекти од областа 
на социјалната заштита, а кои се важни за 
остварување на  социјалната заштита во 
општината.
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Социјалната исклученост ќе се намали 
со вклучување на невладиниот сектор во 
остварување на социјалната заштита како и 
помош на веќе постопечките здуженија кои 
работат во областа на социјалната заштита 
со социјално ранливите категории. 
Невладини организации во општина Кочани 
кои работат на полето на социјалната 
заштита се:  
- „Мобилност“  Кочани
- „Здружение за слепи“ 
- „Здружение за глуви и наглуви“
- ОО „Црвен Крст“  Кочани.
- ЗСЗЗ „Благородна мисија“ Кочани
-ЦККЕР „Светла иднина“ и др.
Заради обезбедување на транспарентна 
и рационална распределба на средствата 
од Програмата за социјална, детска и 
здравствена заштита на Општина Кочани 
за 2022 година за граѓанските здруженија/
невладини организациии, се утврдуваат 
следните критериуми:

Критериуми за доделување на средства 
на здруженија/организации од областа 
на социјалната, детската и здравствената 
заштита
Граѓанското здружение при поднесување на 
барање за добивање средства од Буџетот на 
Општина Кочани за реализација на проекти 
/ настани / активности - самостојно или во 
соработка со други здруженија, организации, 
установи, институции, бизнис-сектор или 
поединци, треба да ги исполнува следните 
услови:
•	 Програмските	 активности	 и	 целите	
на Здружението и поединечните барања да 
бидат од областа на социјалната, детската 
или здравствената заштита и
•	 Да	ја	покаже	јасно	целта	за	намената	
на средствата.

Планираните средства за реализација на 
активностите од точката 2.3. Поддршка 
на граѓански здруженија кои работат 
на полето на социјалната заштита 
изнесувааат....130.000 денари.

2.2. Одбележување на датуми поврзани 
со ранливите категории на граѓани 

2.2. Одбележување на датуми поврзани 
со ранливите категории на граѓани 
Општина Кочани ќе обезбеди поддршка 
и одбележување на значајните датуми од 
областа на социјалната и здравствената 
заштита како: Меѓународен ден на лицата 
со попреченост, ден  на белиот стап, ден на 
децата без родители и родителска грижа и 
др.
Планирани средства.........40.000 денари

2.3.Предавања  во врска со права и можности 
согласно Законот за социјална заштита и 
останата регулатива 

Заради запознавање на невработени лица, 
можни даватели на социјални услуги со 
начинот како да се се сертифицираат и да 
станат даватели на  тој вид на услуга.  Ќе се 
одржат предавања  на тема спроведување на 
социјални услуги, права и можности  и други 
можности согласно Законот за социјална 
заштита

Планирани средства..........45.000 денари

За таа намена предвидено е да се одржат  
предавања со целна група  на невработени 
лица и ранливи категории  од страна на  
стручни лица од Заводот за социјални 
дејности, МТСП, со присуство на 
претставници од  Центарот за социјална 
работа Кочани  и  Центарот за вработување 
Кочани.

3.4.Помош во дооформување на основно 
образование на невработени лица без 
основно обраозвание

Заради зајакнување на активацијата на 
корисниците на гарантирана минимална 
помош во пазарот на трудот  на  лица ќе им 
се овозможи  дооформување на основно 
образование;
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Во текот на 2023 година се планира да се 
овозможи дооформување на основното 
образование на  10 невработени лица 
корисници на ГМП. Ова од причина 
што според податоците од Центарот 
за вработување најголемиот број на 
невработени и корисници на ГМП  се лица 
без завршено основно образование. Со 
завршување на основно образование  барем 
10 лица ќе можат да се вработат и да бидат 
конкурентни на пазарот на трудот.

Планирани средства...............200.000 денари 
 

Рекапитулар
за активностите од т.2.Намалување на 

социјалната исклученост:

2.1.Поддршка на граѓански здруженија кои 
работат на полето полето на социјалната за
штита.......................................... 120.000 денари
2.2.Одбележување на датуми поврзани со 
ранливите категории................40.000 денари 
2.3. Предавања.............................45.000 денари
2.4.Помош во дооформување на основно 
образование на невработени лица без 
основно обраозвание.......................20.000 ден.
ВКУПНО: 415.000 денари

3 ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 

Опис на планираните активности и проекти

2.1. Проект „Инклузија  на деца Роми  во 
градинките“- РЕФ, МТСП, ЛС
Овој проект се реализира континуирано 
повеѓе години од страна на РЕФ (Ромски 
едукативен  фонд), Локалната самоуправа, 
МТСП (Министерството  за  труд  и социјална 
политика) и градинката. Партиципацијата 
за престојот на децата Роми  во градинката 
се обезбедуваше од страна на носителите на 
Проектот: Општината, МТСП, градинката. 
Во 2023 година во рамките на Проектот 
Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“, Општина Кочани ќе обезбеди 

финансиска поддршка за престој на деца 
Роми на возраст од 3-6 години, според 
следните критериуми: 
1. Да спаѓаат во групата на социјално 
загрозени семејства, односно да исполнуваат 
еден од критериумите за докажување  на 
материјалниот статус и тоа:
-  Двајцата родители да се невработени;
-  Да се корисници на гарантирана 
минимална помош, нега и помош на друго 
лице, траен надоместок, надоместок заради 
попреченост или да користи надоместок за 
плата на скратено работно време.
2. Барателите треба да се жители на Општина 
Кочани;
3. Децата за кои се поднесува барање за 
престој во градинката треба да се од ромска 
националност;
4. Детето што треба да биде згрижено во 
ЈОУДГ „Павлина Велјанова“  да е на возраст 
од 3-6 години;
5. Оваа подддршка се реализира до 
искористување на предвидените средства за 
оваа намена.

Планирани средства од Буџетот.........20.000 
денари.

2.2. Програма-Општинско корисна 
работа
Општина Кочани веќе 9-та година е дел 
од Програмата ОКР (Општинско корисна 
работа). Бидејќи реализацијата на проектот 
започнува со месец септември, а завршува 
во мај следната година, во Програмата 
всушност планираме дел од трошоците од 
претходната година  и почеток на трошоците 
за следната година. 
Во текот на 2022 година прелу програмата 
ОКР ангажирани се вкупно 24 лица или 
преку проектот „Придобивки“ -18 лица во 
5 разични активности, додека во проектот 
„Зедно“ - 6 лица во една активност.
Во првиот проект општината исплаќа 
20% од средствата на ангажираните лица, 
додека во вториот проект  нема учество на 
општината.За реалзиација на овие проекти 
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се предвидуваат и средства за превоз и 
други непланирани трошоци што можат да 
произлезат од самиот проект. 
Одобрени од УНДП и СДЦ за 2022/23 
година: 1.166.400 денари + 486.000 денари 
или вкупно:1.650.000,00 денари
Планирани од Буџетот на Општината:............ 
300.000 денари
    
2.3. Проект за пружање на социјални 
услуги „Нега центар за стари лица“, 
финасиран од МТСП (Министерство за 
труд и социјална политика) преку Светска 
банка 
Општина Кочани во текот на 2023  година 
очекува да продолжи финансирањето 
на Нега центарот за стари лица, а со тоа 
продолжуваат и трошоците за канцеларијата 
каде се наоѓа Нега центарот односно 
тековните трошоци: струја, вода, интернет. 
Овој проект подразбира воспоставување 
сервисна услуга за стари лица „Нега центар 
за стари лица“  во Кочани и Кочанско кој  
подразбира услуга во домашни услови, во 
кој се вклучени 16 негуватели за стари лица 
претходно обучениза нега на стари лица, 
лиценцирана организација Црвен крст 
која ја спроведува услугата и 50 корисници 
на услуги стари и немоќни лица кои имаат 
потреба од услуга во домашни услови и 
координтаор на  нега центарот  вработен 
во провајдер организацијата „Црвен крст“ 
-Општинска организација Кочани.
Планирани средства од Буџетот на општин
ата................................................150.000 денари

(Средствата не се плаќаат од оваа програма)
(Планирани од МТСП  како дотација 
на Провајдер опрганизацијата црвен 
крст-Општинска организација Коча
ни........................................7.104.000,00 денари)

2.4. Лична асистенција на лица со 
попреченост
Во соработка со веќе лиценцираната 
провајдер организација Црвен крст-
Општинска организација Кочани, Општина 

Кочани планира да аплицира за  средства за  
спроведување на услугата лична асистенција 
на лица со попреченост. Општина Кочани 
ќе биде во соработка со  Црвен крст за 
заедничко реалзиарање на овој проект.
За та намена општината планира средства за 
теренска опрема за ангажирање на 10  лични 
асистенти 
-одела 10 х 5000 дри.....50.000 денари
-теренска опрема (апарат за притисок, апарат 
за мерење на шеќер во крвта,ракавици, 
маски и сл) ..........3.000 ден/давател на 
услуга.......30.000 денари
Планирани средства...............80.000 денари

Рекапитулар
за активности од точка 3. Зајакнување 
на социјалната превенција-проектни 

активности

3.1. Проект “Инклузија  на деца Роми  во 
градинките“- РЕФ, МТСП, ЛС..........20.000,00 
денари
3.2.Програма Општинско корисна работа на 
УНДП, МТСП и Општина  Кочани (патни 
трошоци, дидактички  помагала и други 
трошоци поврзани со реализација на проек
тот)............................300.000,00 денари
3.3. Проект за социјални услуги- лична 
асистенција  на лица со попреченост  
.........................80.000 денари     .

ВКУПНО: 400.000 денари
 
Планирано за проектни активности 
во областа на социјалната заштита во 
2023 година од Буџетот на општина 
Кочани................ 400.000 денари
Планирани од грантови: 1.650.000,00 денари  
(ОКР Прогарамата УНДП) + 7.104.000,00 
денари денари (МТСП/Светска банка) 
=8.754.400,00  денари

4. ДЕТСКА ЗАШТИТА
Опис на планирани активности

4.1. Партиципација во згрижување на 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

 29 Декември 2021                                       Стр.71

деца на самохрани родители во ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ Кочани 

Во соработка со Министерство за труд и 
социјална политика и ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“, Општина Кочани партиципира 
во згрижување на деца на самохрани 
родители. Оваа активност ќе се реализира 
согласно член 1 од Правилникот за 
изменување и дополнување  на Правилникот 
за поблиските услови, критериумите и 
начинот на остварување на правото на 
партиципација во трошоците за згрижување, 
воспитание, одмор  и рекреација на деца 
во јавните установи за деца („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.19/14). 
Правото на партиципација во јавна установа 
за деца-детска градинка се остварува за дете 
од  семејство на самохран  родител (ако еден 
од родителите е починат или не е познат  
или  му е одземено родителското право 
или ако  од друга причина едниот родител е 
спречен да го  врши родителското право), со  
плата и други месечни приходи во износ до 
минималната плата утврдена со закон.
Овој вид на партиципација во делот на 
детската заштита ќе се применува со цел да 
им се помогне на децата од еднородителски 
семејства бесплатно сместување  во детската 
установа  ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 
Кочани.

Средства од Буџетот на Општина
та..................................................100.000 денари

4.2. Помош во пакети со училишен 
прибор за социјално загрозени ученици
Општина Кочани помага на учениците 
од социјално загрозени семејства со 
обезбедување на потребни училишни 
помагала со цел истите успешно да се 
вклучат во редовната настава. За оваа цел 
Општина Кочани воспоставува соработка 
со сите основни училишта. 
Средства планирани од Буџет
от...................................................150.000 денари

4.3.Советодавни предавања  во градинките 
во однос на препознавање и рано 
детектирање на аномалии кај децата

Општина Кочани ќе поддржи одржување 
на советодавни предавања  со родители 
на деца од предуилшна возраст, згрижени 
во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани 
со цел приближување на симптомите 
пред родителите заради  рано откривање 
на аномалии кај децата или ментални 
нарушувања.
Планирани од Буџетот .......................20.000 

Рекапитулар за активностите од точка 4. 
Детска заштита

4.1.Партиципација во згрижување на деца 
на самохрани родители во ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ Кочани..............100.000 денари 
4.2.Помош во пакети со училишен 
прибор за социјално загрозени учени
ци.........................................150.000 денари
4.3.Предавања за рано откривање на 
видови заболувањаи анломалии кај 
децата........20.000 денари
ВУПНО:270.000 денари

5. ДОМУВАЊЕ
5.1. Помош во градежни  материјали 

Една од обврските на Општините согласно 
Законот за социјална заштита во однос 
на социјално загрозените граѓани  е и 
домувањето.  Во тој контекст Општина 
Кочани спроведува социјална мерка 
преку која доделува финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители на 
општина Кочани за поправка и оспособување 
на станбен простор. Финансиската помош 
се доделува од Буџетот на општината и е во 
градежни материјали.  
Истата се доделува во два случаеви:
-состојба на распаѓање на станбениот 
простор поради дотраеност и потреба  од 
поправка и оспособување на истиот, а 
граѓанинот нема материјални можности тоа 
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сам да го направи; 
- во состојба на елементарна природна 
непогода (пожар и сл.) станбениот простор 
е уништен не по вина на барателот и е 
потребно негово санирање.
Финансиската помош за санирање на 
дотраен објект од пропаѓање се одобрува во 
висина најмногу до 40.000,00 денари, според 
приложена спецификација од стручна 
комисија за оспособување на објектот. 
Финансиската помош за оспособување 
и обновување на уништен објект поради 
невреме или природна непогода (поплава, 
пожар,земјотрес и сл.) се одобрува во 
висина најмногу до 70.000,00 денари, според 
приложена спецификација од стручна 
комисија. 
Начинот и условите за доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители на општина Кочани за 
поправка и оспособување на станбен простор 
се утврдени со Правилник за уредување 
на начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители на општина Кочани за 
поправка и оспособување на станбен 
простор донесен од Советот на Општина 
Кочани („Службен гласник на Општина 
Кочани“ бр.13/2017). Бидејќи  се зголемени 
износите на овие помошти, за реализација 
на истите се планира измената на овој 
Правилник која ќе ја донесе Советот на 
Општина Кочани.

Планирани срества ...............400.000 денари

5.2.Реконструкција на  барака 
Во Програмата оваа година се предвидени и 
средства за поправка и реновирање на барака 
во сосптвенсот на Општина Кочани во која 
функционира социјален клуб  и канцеларија 
на лица  со попреченост  „Мобилност“. 
Истата е  во многу лоша состојба поради 
што не може да функционира ниту 
наведената канцеларија ниту клубот за лица 
со попреченост. 

Планирани од Буџетот на Општината 
............... ....200.000 денари

Рекапитулар за активностите од точка 

5.1. Помош во градежни материјали 
400.000,00 денари
5.2. Остварување на право на додаток за 
домување 200.000,00 денари
ВКУПНО: 600.000,00 денари

6.ДРУГИ АКТИВНОСТИ

6.1.Реализација на  барања на граѓани или 
непланирани активности на НВО кои ќе 
се јават во текот на годината, а се важни за 
социјалната заштита

Општина Кочани е подготвена да одговори 
со реализирање и поддршка на други  и 
дополнителни (непланирани) активности, 
проекти и/или мерки кои не се опфатени 
во оваа Програма, а кои би имале важно 
значење за локалната заедница во областа 
на детската, социјалната и здравстевната 
заштита на подрачјето на општина Кочани во 
2022 година, како и излегување во пресрет на 
граѓани чии барања не спаѓаат во ниту една 
од предвидените и постоечки програмски 
активности, а  имаат голема потреба од  
помош и поддршка од Општината.
Планирани средства од Буџетот на Општина 
Кочани .........................100.000 денари.

6.2.Рекламен материјал 
За успешна реализација на сите активности 
од оваа Програма се планира изготвување 
и дистрибуција на рекламен материјал за 
мерките кои недоволно се реализираат 
или за оние за кои граѓаните не се доволно 
запознаени. За таа цел се планира изработка 
на флаери и летоци според потребите 
и дистрибуција на истите меѓу или во 
институции каде поминуваат корисниците 
на истите.
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Планирани средства од Буџетот на Општина 
Кочани..........................................20.000 денари

6.3. Мапирање на социјално загрозени 
граѓани
За да се увидат целосните потреби  на 
Општината за воведување и спроведување 
на мерки и услуги, потребно е  да се има база 
на податоци  за секоја целна група. Од таа 
причина Општината во меѓувреме ќе врши 
и мапирање со цел идентификување на
проблемите на граѓаните преку теренски 
истражуивања. Во мапирањата би биле 
вклучени волонтери за кои треба да се 
обезбеди соодветен  надоместок.
Се планира ангажирање на невлади
Планирани средства од Буџетот на Општина 
Кочани...........................20.000 денари

6.4.Одржување на трибини и јавни расправи 
во врска со социјалната заштита и работата 
на Советот за социјална заштита ....................
.............................20.000 денари;

Рекапитулар за активностите од точка 
6 . Реализирање и поддршка на други 
непланирани и  дополнителни активности, 
барања на граѓани
6.1. Реализација на непланирани 
активности, барања од граѓани и .100.000,00  
4.2. Рекламен материјал ..........20.000,00 
мапирање...............20.000,00
4.4. Одржување на трибини и јавни 
расправи во врска со социјалната заштита и 
работата на Советот за социјална заштита ..
........................20.000,00 
ВКУПНО: 160.000 денари

II.
1. Градоначалникот на Општина Кочани 
го обезбедува извршување на Програмата за 
социјална, детска и здравствена заштита во 
Општината Кочани за 2023 година.
2. Исплата на средствата за 
реализација на активностите предвидени 
во оваа Програма се врши со одлука на 
градоначалникот или од него овластено 

лице за потпишување.
3. За остварување на Програмата за 
социјална, детска и здравствена заштита во 
Општина Кочани за 2023 година ќе бидат 
користени средствата од:
-  Буџетот на Општина Кочани за 2023 
година
-  Буџетот на МТСП 
-  УНДП
- Заинтересирани партнери за меѓусебна 
соработк,
- Здруженија на граѓани, граѓански 
организации и 
- други извори на финансирање.

4. Вкупен рекапитулар за планираните 
средства за реализација на активностите 
во Програмата за социјална, детска и 
здравствена заштита во Општина Кочани за 
2022 година
Ред.бр.Планирани активности во 
Програмата за остварување на социјална, 
детска и здравствена заштита на Општина 
Кочани за 2022 година Средства од 
Буџетот на Општина Кочани 
1.ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО-ЗАГРОЗЕНИ 
И ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛЕН  РИЗИК 
1.280.000,00 денари
2.НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА 
ИСКЛУЧЕНОСТ  415.000,00 денари
3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 
400.000,00 денари
4.ДЕТСКА ЗАШТИТА 270.000,00
денари
5.ДОМУВАЊЕ 600.000,00 денари 
6.РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА 
НА ДРУГИ  НЕПЛАНИРАНИ И 
ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, 
БАРАЊА НА ГРАЃАНИ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 
денари
ВКУПНО СРЕДСТВА: 3.125.000,00 денари

•Планирани	 од	 Буџетот	 на	 Општината	
.......3.125.000 денари;

•Планирани	 средства	 од	 проектни	
активности во областа на  социјалната 



зашита........................ 8.754.400,00  денари

III.
          Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во („Службен 
гласник на Општина Кочани“).
 

Бр.09-2444/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К
       во врска со  Програмата за  за остварување 
на социјална, детска и здравствена заштита 

на Општина Кочани за 2023 година 

I

Советот на Општина Кочани бара да 
се обезбеди летен одмор од страна на 
општината на осумте деца кои се сместени 
во згрижувачки семејства.

II

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

Бр.09-2444/2
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

Врз основа на членот 40 став 1 од Законот 
за урбанистичко планирање (“Службен 
весник на Република Северна Македонија” 
бр.32/2020),  Советот на Општина Кочани 
на седницата одржана на 26.12.2022 година, 
донесе 

ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови и 

урбанистички проекти на подрачјето на 
Општина Кочани за 2023 година

I.ВОВЕД

 Урбанистичкото планирање е 
континуиран процес кој се обезбедува со 
изработување, донесување и спроведување 
на урбанистички планови и урбанистички 
проекти, со цел да се обезбеди рамномерен 
просторен развој, рационално уредување 
и користење на просторот, создавање 
и унапредување на условите за хумано 
живеење и работа на граѓаните, надминување 
на урбаните бариери, одржлив просторен 
развој, унапредување на животната средина 
и природата, заштита на недвижното 

културно наследство. 
 Согледувајки ги насоките за развој на 
општината, и потребите на правни и физички 
лица,  а со цел овозможување на градби 
и комплекси на подрачјето на Општина 
Кочани согласно законската регулатива, се 
изработува годишна  програма за изработка 
на урбанистички планови и урбанистички 

проекти.

II.  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТО 

     Урбанистички план за вон населено 
место е урбанистички план  кој се донесува 
за групи на градби и комплекси, поголеми 
градби или инфраструктурни градби од 
локално значење, кои се наоѓаат вон од 
населено место, односно кои не се опфатени 
со генерален урбанистички план, ниту со 
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урбанистички план за село.
Во Програмата дополнително можат да 
се вградат локалитети за  изработка на 
урбанистички планови  вон населено место 
према програмските барања на општината, 
и локалитети на кои ќе можат да бидат 
реализирани барања на заинтересирани  
физички и правни лица, прифатливи за 

општината.     
  Со овој план се уредува намената и 
начинот на користење на просторот , како и 
условите за градење на комплекси и градби 

вон од градовите и селата.
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VIII.

      Изработката на урбанистичките 
планови од програмата  се финансираат  од 
буџетот на општината  и од заинтересирани 
правни и физички лица чиишто програмски 
барања  и  подрачја на интерес се  прифатливи  
за   општината.
 Реализацијата на плановите од 
Програмата ќе зависи од обезбедените 
финансиски средства  од страна на 
општината  и од заинтересираните  правни 
и физички лица.
 Средствата за изработка на 
урбанистички планови  за 2023 год. 
изнесуваат  5.000.000,00 денари и 551.000,00 
денари за урбанистички планови за село 
(трансфер према источно плански регион).
 Програмата може да се дополнува 
согласно планираните активности и 
настанатите потреби, како и позитивно 
одговорените барања на заинтересирани 
физички и прaвни лица.    
  

IX.

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

Бр.09-2445/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 19, став 
1, точка 2 од Законот за управување со 
отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 
102/2008; 143/2008; 124/2010; 51/2011; 
123/2012; 147/2013; 163/2013; 51/2015; 
146/2015; 156/2015, 192/2015, 39/201, 63/2016 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр 31/2020) Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
26.12.2022 година, донесе
     

ПРОГРАМА
 за управување со отпад на подрачјето на 

Општина Кочани за 2023 година

I
Вовед
Согласно донесените и усвоени подзаконски 
акти кои произлегуваат од Законот за 
управување со отпад и Законот за животна 
средина и Стратегијата и План за управување 
со отпад на Република Македонија.
Од овие акти се произлезени Плановите 
и Програмите на општината и како крајно 
Плановите и Програмите за управување со 
отпад на сите правни и физички лица кои 
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што управуваат со отпад.
 Сите овие акти треба да бидат 
усогласени едни со други. Заедничко за 
сите овие акти е унапредување и заштита 
на животната средина, намалување на 
количината на создадениот отпад, негов 
адекватен третман, воведување на нови 
технологии во управувањето со отпад, 
третман на истиот преку искористување 
на отпадот како секундарна сировина и 
енергетско гориво, подигнување на јавната 
свест, евиденцијата и мониторингот, а се со 
цел намалување и елиминирање на штетното 
влијание врз животната средина.
 Општ дел
 Со оваа програма се определува и 
планира начинот и динамиката на собирање 
и транспортирање на комуналниот отпад 
од домаќинствата и стопанските субјекти, 
отпочнување на примарна селекција 
на комуналниот отпад, дополнителни 
дејности на Јавното претпријатие како и 
организационо-техничката опременост на 
истото.
 Со Програмата се опфатени 
урбанизираните делови на град Кочани каде 
се обезбедени основните инфраструктурни 
претпоставки и можности за вршење на 
оваа комунална дејност од поширок јавен 
интерес.
 Димензионирањето и нивото на 
услугата како и динамиката претставуваат 
заокружена целина со почитување на 
урбаните, социјалните и културните 
навики на живеење. Освен во град Кочани 
услугата се обавува и во руралните делови 
на општината (с. Мојанци, с. Горни Подлог, 
с. Долни Подлог , с. Грдовци и с. Тркање),  
со што е опфатено 92,2% од населението 
на општина Кочани (извор попис 2004 г. 
каде општина Кочани има 38.092 жители, а 
опслужени се 35.130 жители).
 Во зависност од бројот и видот 
на садовите за времено одлагање на 
комуналниот отпад, како и почитувајќи ги 
горе наведените навики и потреби, утврдена 
е динамиката на собирање и транспортирање 

на отпадот што е исклучиво во интерес на 
задоволување на потребите на корисниците 
на услугите.
 При постапувањето со комуналниот 
и другите видови неопасен отпад, 
КЈП ,, Водовод,, се раководи според 
начелата: приоритет при  управување со 
отпадот, заштита на животната средина, 
универзалност на услугите и начелото 
загадувачот плаќа, а се во согласност со  
Планот и Програмите за управување со 
отпадот на подрачјето на општина Кочани.
ПОСТОЈНО НИВО НА СОБИРАЊЕ И 
ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД
Врз основа на нашата евиденција за 
предходните 3 години количините и 
составот на собраниот и депониран 
отпад од домаќинствата и стопанството 
на територијата на општина Кочани каде 
КЈП „Водовод“ го собира и транспортира 
комуналниот отпад се представени 
табеларно во следната табела.
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Во текот на 2021 до е собран и депониран 
63667 м3 отпад.
КЈП „Водовод“ има склучено договор со 
фирмата „Пакомак“ за собирање стакло и 
поставени се 13 контејнери специјално за 
стакло на фреквентни локации во градот .

ПОСТОЈНА ТЕХНИЧКА И КАДРОВСКА 
ОПРЕМЕНОСТ
Во склопот на КЈП „Водовод“, РЕ „Комунална 
хигиена“ е работна единица која е задолжена 
за управување со отпад.
Моментално располагаме со 2 специјални 
комунални возила за собирање на комунален 
отпад со капацитет од 8 м3 , едно од 10 м3 , 
две комунални возила со капацитет од 16 м3 
, едно од 22 м3 едно од 5, едно од 4 и едно 
од 13 м3 кои се опремени со механизми за 
утовар на стандардни канти за отпад со 
капацитет од 80 до 120 литри и механизам за 
утовар на стандардни контејнери за отпад со 
капацитет од 1,1 м3 а две од нив се опремени 
со механизми за подигнување на контејнери 
од 5 м3.
За тешко пристапни користиме два трактори 
со приколка.
За одржување на градската депонија имаме 
булдожер гасеничар.

За расчистување на диви депонии имаме на 
располагање една комбинирана градежна 
машина скипер и два кипери.
 За редовно одржување и поправка на 
возилата имаме сопствен сервис.  
 Кадровската опременост во 
РЕ„Комунална хигиена“ е следната:
- Раководител на  РЕ„Комунална 
хигиена“ 
- Раководител на сектор чистоќа
- Раководител на сектор механизација 
и одржување
- Раководител на сектор јавна чистота
- 24 општи работници утоварачи на 
смет
- 11 возачи на тешки моторни возила
- 2 возачи на трактори
- 1 машинист
- 18 метачи
- 3 автомеханичари
- 1 автоелектричар
- 2 бравари
- 1 металостругар

ПЛАНИРАНИ ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ 
ПРОМЕНИ
 Во наредните три години за подобрување на 
услугата планираме да набавиме стандардни 
садови за комунален отпад со капацитет од 
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120 литри согласно потребите на граѓаните, 
две специјални комунални возила за 
собирање и транспорт на отпад и едно 
специјално возило цистерна.
Постоечките трактори кои ги користиме 
за транспорт на отпад планираме доколку 
е тоа можно потполно да ги замениме со 
други посоодветни возила кои ќе можат да 
пристапат на тешкопристапните терени.
За заштита на околината од евентуални 
пожари, околу градската депонија секоја 
година правиме заштитен појас и планираме 
и во наредните години да го практикуваме 
истото.
На државно ниво се планира изградба на 
регионална депонија со што би дошло до 
затворање на постоечката градска депонија. 
КЈП „Водовод“ по однос на процесот на 
затворање на градската депонија ќе постапи 
согласно упатствата дадени од државните и 
општинските органи.

II

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

Бр.09-2446/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

Врз основа на член 12  од Законот за 
јавна чистота  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 111/2008, 
64/2009,88/2010,114/2010, 23/2011, 53/2011, 
80/2012, 163/2013, 44/2015, 147/2015 и 
31/2016 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 122/21)  Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана 
на 26.12.2022  година,  донесе 

П Р О Г Р А М А
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ ЗА 2023 ГОДИНА

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Програмата на Општина Кочани за 
одржување на јавната чистота е насочена 
кон одржување на јавната чистота на јавните 
површини и на отворените простори на 
јавните објекти, на неизградено градежно 
земјиште сопственост на физички и правни 
лица во централното подрачје на општината,  
заради обезбедување на поквалитетни 
услови за живот на граѓаните и почиста 
животна средина во општината.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Општа цел на Програмата е да се обезбеди 
редовно чистење (метење и миење) на 
јавните површини и отворените простори 
на јавните објекти.
Со оваа програма:
-  Се утврдува територијата, 
распоредот и фреквенцијата за одржување 
(метење и
миење) на јавните површини и отворените 
простори на јавните објекти;
- Се утврдуваат основните начини на 
вршење на работите за одржување на јавната
чистота;
- Се утврдува надзор во 
спроведувањето;
- Се утврдува начинот на финансирање.
III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Одржувањето на јавната чистота на 
територијата на Општина Кочани ќе ги 
опфати:
- јавните површини (улици, тротоари, 
пристапни патишта, плоштади и уредени 
отворени простори,  мостови, паркинг 
простори, скалила кои ги поврзуваат 
површините за јавен сообраќај, автобуски 
стојалишта, такси станици и пазари, 
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подвозници, надвозници и др.).
Одржувањето на јавната чистота во 
парковските површини и градското 
зеленило не е дел од оваа Програма, туку дел 
од Програмата за одржување и уредување 
на градското зеленило.
Во спроведувањето на Програмата се 
изведуваат следните активности:
- рачно метење на јавните површини,
- миење на јавните површини со 
цистерна,
- собирање и транспортирање на 
отпадот од одржување на јавната чистота и 
негово
транспортирање на општинската комунална 
депонија,
-  расчистување на диви депонија
- вонредно одржување.
Согласно Програмата ќе се врши метење 
на: улици, тротоари, пристапни патишта, 
плоштади и уредени отворени простори,  
мостови, паркинг простори, скалила кои ги 
поврзуваат површините за јавен сообраќај, 
автобуски стојалишта и такси станици, 
пазари; миење на улици и паркинг простори.

Програмата за одржување на јавната чистота 
ќе ја изведува  КЈП „Водовод“ Кочани, преку 
Сектор Комунална хигиена.
IV. АКТИВНОСТИ
При утврдување на јавните површини кои 
ќе се одржуваат со оваа Програма земени 
се во предвид: густината на населеност, 
фреквенцијата на граѓани и сообраќај, 
социјалните, културните и воспитно-
образовните објекти.
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 XVI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над спроведување на оваа Програма 
врши општинскиот комунален инспектор и 
одделението за комунални дејности.
За спроведените активности на терен, 
изведувачот ќе биде задолжен до Општина 
Кочани да доставува работен налог со 
дневен извештај, месечни извештаи за 
извршената работа, а на крајот на годината 
и годишен извештај кој ќе биде доставен до 
Градоначалникот и Советот на Општина 
Кочани.
КЈП „Водовод“ е должен Дневниот извештај 
за извршена работа во електронска форма 
да го достави до општинскиот комунален 
инспектор пред истекот на работното време, 
а најдоцна до 14.00 часот, за активности 
извршени во текот на денот - за работни 
денови.
За извршените активности во недела, 
дневниот извештај во електронска форма да 
се достави во понеделник, најдоцна до 10.00 
часот.

XVII.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден  
од објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Кочани”.

Бр.09-2447/1
26.12.2022 година

Кочани

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 бр. 5/2002) 
, Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 26.12. 2022 година,  донесе

П Р О Г Р А М А
за одржување и користење на паркови 
и зеленило, набавка, поставување и 
одржување урбана опрема, одржување 
детски игралишта и одржување на 

фонтаната „Зрно“ за 2023 година

  I.  
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

 Програмата на Секторот Паркови и 
зеленило за одржување на јавните зелени 
површини е насочена кон одржување на 
зеленилото на парковските површини, 
зеленилото на скверовите во централното 
градско подрајче, скверовите на споредните 
улици и зеленилото кај влезовите во град 
Кочани со цел хортикултурно уредување и 
високо естетско оплеменување на просторот 
со што ќе се постигне поурбан изглед на 
градот.

II.  
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  Општа цел на Програмата е да се 
обезбеди редовно одржување на јавните 
зелени површини со што ќе се овозможи 
биолошко зачувување и правилен развој на 
постоечкото зеленило.
  Со оваа Програма се утврдува: 
- Територијата, површината, 
фреквенцијата и интензитетот на 
одржување;
- Работните операции, обемот и 
динамиката на извршената работа;
- Начинот на финансирање;
- Надзорот во спроведувањето на 
Програмата.

III.
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

  Оваа Програма ќе опфати : 
- Одржување на јавните зелени 
површини (паркови, скверови во централно 
градско подрачје, скверови во споредни 
улици, влезови во град, жардињери, цветни 
површини, патеки во зеленило, висечки 
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жардињери);
- Одржувањето на јавната чистота 
во парковските површини и градското 
зеленило;
- Вонредно одржување на зелени 
површини;
- Одржување на дрворедите во градот;
- Постапување со деградирани дрвја 
на територија на Општина Кочани.

          Во спроведувањето на Програмата се 
изведуваат следниве активности:
- Машинско косење, собирање и рачен 
утовар на искосена трева;
- Рачно полевање и полевање со 
распрскувачи на зелените површини;
- Подготовка на цветни леи, садење и 
одржување на цвеќе и жардињери;
- Кроење и окопување на рози, 
грмушки, дрвја и др.;
- Собирање на хартија и отпадоци, 
собирање на лисја и чистење на тревник со 
гребло;
- Метење и стругање по патеки;
- Фито заштита и прихранување на 
цветни и тревни површини;
- Други операции согласно утврдениот 
ценовник на услуги на КЈП „Водовод“.

  При изготвувањето на Програмата  
за уредување и одржување на градското 
зеленило во Кочани земен е во предвид 
фактот дека начинот и интензитетот на 
одржувањето на зеленилото се менливи 
елементи кои се во корелација со 
местоположбата и потребите на градот, 
климатските услови, структурата на 
зеленилото и неговата распространетост.
  Вкупната ефективна површина 
на јавни зелени површини за редовно 
одржување изнесува 125.661 м2.
  Во Програмата се предвидени и 
средства за вонредно одржување на зелени 
површини во согласност со потребите на 
Општина Кочани за уредување и одржување 
на останатото зеленило во општината.

IV.  
ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

  Програмата за одржување на јавните 
зелени површини ќе ја изведува КЈП 
„Водовод“.
За извршување на работните операции во 
оваа Програма КЈП „Водовод” располага со 
следните основни средства :
-Моторна косилка за трева  бр. 6
-Моторна пила               бр. 2
-Моторна пила-телескоп        бр. 1
-Тракторска косилка                 бр. 2
-Тревокосачка со погон на тркалца бр. 1
-Трактор „ИМТ“ бр. 2
-Специјално возило дигалка-кран со корпа 
 бр. 1
•Приклучни	машини	за	трактор

-Косилка
- Рамнач
- Мулчер

 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                        Стр.96



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.97



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.98



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.99



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.100



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                      Стр.101



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                      Стр.102



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.103



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.104



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                      Стр.105



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.106



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.107



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.108



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.109



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.110



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.111



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.112



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.113



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.114



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.115



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.116



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.117



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                       Стр.118



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                      Стр.119



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.120



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.121                       26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.122



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.123                       26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.124



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.125                      26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.126



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.127                       26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.128



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.129                       26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.130



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.131                       26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.132



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.133                      26 Декември 2022



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                   Стр.134



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.135                      26 Декември 2022

 Врз основа на член 28 став 3 од 
Законот за заштита и благосостојба  на 
животните („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 149/2014, 149/2015, и 
53/2016)  Советот на Општина Кочани  на 
седницата одржана на 26.12.2022 година,  
донесе

ПРОГРАМА 
за контрола на популацијата на бездомни 
кучиња на територијата на Општина Кочани 

во 2023 година

I
I.ВОВЕД

 Со оваа програма се утврдуваат 
активностите  за третирање на бездомни 
кучиња –скитници, условите, органзацијата 
и обемот на извршувањето , како и начинот 
на финансирањето.
 За решавање на проблемот поврзан 
со зголеменото присуство на бездомни 
кучиња, односно за контрола на нивниот 
број, од страна на Светската здравствена 
организација за заштита на животните 
и позитивните законски прописи во 
Република Северна Македонија , единствено 
е можен хуманиот начин на третирање на 
овие животни.
 Хуманиот третман подразбира  
згрижување и заштита на животните, но 
и заштита на безбедноста и здравјето на 
граѓаните во општината.
            Поради тоа што сите општини се 
засегнати со решавањето на овој проблем, 
Општина Кочани ќе поднесе иницијатива за 
решавање на проблемот на регионално ниво 
преку Центар за развој на Источен плански 
регион.

II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Општата цел на Програмата е 
определување на општи мерки и активности 
што треба да се превземат на територијата на 
општината за ефикасна контрола и заштита 
на популацијата на бездомни кучиња, како 

и третман согласно прописите од областа на 
ветеринарното здравство и благосостојба на 
животните.

III.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

 Предмет на Програмата е 
определување на мерки и активности што 
треба да се превземат во 2023 година за 
ефикасна конрола и заштита на популацијата 
на бездомни кучиња.
 Активностите за хумано третирање 
на бездомни кучиња –скитници на 
територијата  на Општина Кочани ќе 
опфатат:
-заловување на животни
-нивен транспорт  до прифатилиште 
-прием и преглед од  доктор по ветеринарна 
медицина
 -лабараториско испитување на заразни 
болести согласно прописите од областа на 
ветеринарното законодавство, вклучувајки 
и испитување од болеста лајшманиоза
-ветеринарно медицински третман на 
кучињата – стерилизација/кастрирање
-пост оперативно сместување и нега
-вакцинација и дехелментација, 
-обележување со микрочип
-враќање на заловените кучиња на реонот  
на нивно заловување  или вдомување на 
кучињата
-еутаназија  на кучињата согласно прописите 
од областа на ветеринарното здравство
-едукација, подигнување на јавната свест кај 
населението

IV. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

IV.1 Заловување, транспорт , идентификацја 
и евиденција
Залувување на кучиња спроведуваат 
обучени лица кои поседуваат легитимицаја, 
обезбедени со соодветна униформа и 
средства за лична заштита.
 Заловувањето се врши со следната 
опрема: возило, јамки-мрежи за заловување, 
пушка (сафари) за хемиско заловување 
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на кучиња, корпи-кафези за транспорт 
, окулувратници и водилки. Транспорт 
се врши од место на заловување до 
прифатилиште.
 На лице место се врши теренска 
идентификација на посебни обрасци 
за евиденција и идентификација-секое 
заловено куче се евидентира , се заведуваат 
податоци за животното како раса, 
пол, старост, особени знаци, место  на 
заловување.

IV.2 Престој во прифатилиште, ветеринарно-
медицински третман и понатамошно  
постапување со тетирани кучиња
Заловените кучиња се транспортираат до  
регистрирано прифатилиште со одобрување 
од Агенцијата за храна и ветеринарство на 
Република Северна Македонија.
 Кучињата се сместуваат во простории 
за прием во кои се врши набљудување на 
кучињата  од страна н доктор по ветеринарна  
медицина  кој врши преглед  на заловените 
кучиња  и ги спроведува сите мерки  согласно 
закон и одредува кои од заловените кучиња 
ги исполнуваат критериумите за еутаназија.
 Еутаназија се врши во согласност 
со важечките законски прописи и наредби, 
кога животното е заболено од заразна или 
паразитска болест која е пренослива на 
други животни или луѓето,  животното е 
заболено од други болести кај кои лежењето 
е долго и со несигурна прогноза, тешко 
повредени животни, животни кои видливо 
страдаат или стари изнемоштени животни, 
кога кучињата  претставуваат опасност кон 
луѓето или другите животни, кога кучињата 
поминале мимимум временски период 
потребен за можност за вдомување.

 Медицински третман на здрави 
кучиња  се врши на следниот начин:
Сите клинички здрави животни се 
транспортираат до Ветеринарно друштво 
кое е одобрено од Агенцијата за храна 
и ветеринарство  и кое има договор за 
ветеринарно-медицински третман на 

животните и прифатилиште. Сите животни 
кои по мислење на ветеринарен доктор 
ги исполнуваат условите за операција  се 
оперираат –стерилизираат,  се третираат 
пост оперативно  и по опоравување се 
враќаат назад во прифатилиште  каде се 
врши нивно редовно хранење и постојан 
надзор од страна на обучени лица.
 Прифатилиштето се одржува  
согласно санитарно-хигиенски прописи: 
редовно чистење на боксови, редовно 
вршење на  дезинфекција, дезинсекција , по 
потреба и дератизација на целиот простор.
Изведувачот на прграмата е должен да 
склучи договор со овластен оператор 
за нештетно отстранување на лешеви и 
нус производи од животинско потекло, 
во специјално изградена гробна јама на 
соодветна комунална депонија , и собирање 
и транспортирање на фекалиите/отпадот 
од прифатилиштето, Непосредно при 
напуштање на прифатилиштето  кучињата се 
вакцинираат против беснило и се третираат 
со средство против паразити.
Третираните кучиња се обележуваат со 
микроичип и се враќаат во реонот на 
заловување или се вдомуваат, а вдомените 
кучиња се регистрираат во ветеринарно 
информативниот систем . Приоритет се 
дава на вдомување на животните.

IV.3 Едукација и подогнување на јавната  
свест кај населението
Подигнување на јавата свест е клучна  за 
справување и хуман третман на кучињата 
скитници. Изведувачот на програмата е 
должен да обезбди комуникација со граѓани 
преку разни форми  на комуникација, да 
спроведува едукативни и промотивни 
активности за подигнување на јавната свест 
за постапување со бездомни кучиња,  да  
организира акции и настани за вдомување 
на кучиња.

V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ

Се предвидува капацитетот на заловување 
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и капацитетот на сместување  во 
прифатилиште  да ги исполнува условите 
за сместување на 13 бездомни кучиња/
месечно.

VI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени во табелата подолу 
ќе се финансираат  од буџетот на Општина 
Кочани, со средства од Програмата за  
активностите на општина Кочани во областа 
на други комунални услуги ( Ј8). Општина 
Кочани ќе изврши  трансфер на средства на 
изведувачот на програмата.
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 VII.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 

 Програмата ќе ја реализира КЈП 
Водовод Кочани,  со спроведување  на 
постапка за јавна набавка за извршување  на 
услугите  опфатени со оваа програма.
 Доколку на јавниот повик не се јави 
изведувач на програмата,  општина Кочани 
се задолжува во рок од 15 дена, договорно да 
ангажира двајца лиценцирани заловувачи, 
како и фирми кои ќе извршат транспорт  
на заловените кучиња до институција во 
која ќе се изврши третирање на заловените 
кучиња скитници.

 VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 Надзор над извршувањето на 
Програмата врши комуналниот инспектор 
и одделението за комунални работи во 
Општина Кочани. 
Целокупната работа и активностите по 
програмата за решавање на проблемот со 
кучиња скитници на подрачјето на општина 
Кочани и на економскиот оператор за 
заловување и третирање на кучиња 
скитници е под надзор и на Агенцијата за 
храна и ветеринарство.
За спроведените активности, изведувачот 
е должен да  изготвува квартални 
извештаи кои ќе бидат доставувани до 
Градоначалникот и до Советот на Општина 
Кочани за усвојување.

II
 Програмата може да се менува и 
дополнува согласно потребите на Општина 
Кочани.

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

Бр.09-2449/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 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 26.12.2022 година, 
донесе

П Р О Г Р А М А 
за тековно одржување на јавно осветлување 

во Општина Кочани за 2023 година

I
 Со оваа програма се предвидуваат 
приходите што ќе се обезбедат од 
потрошувачите на електрична енергија во 
Општина Кочани  а ќе се наменат за тековно 
одржување на јавно осветлување. 

II
 Приходите за финансирање на 
изградба на јавно осветлување  и неговото 
одржување се обезбедуваат  од надоместокот  
на комунална такса за користење и 
одржување на јавното осветлување.
За користење и одржување на јавното 
осветлување се плаќа комунална такса 
според типот на потрошувачите, и тоа:
-0,4 кv(домаќинства) по 25кw/h
-0,4 кv(објекти на трговски друштва и 
занаетчии) по 50 кw/h
-10 кv по 100 кw/h
-35 кv по 150 кw/h и
-110 кv по 300 кw/h
по цена за јавно осветлување за секое броило 
за мерење на електрична енергија.

III
 Наплатата на таксата за користење  
и одржување на јавното осветлување од 
имателите на броило ја врши трговското 
друштво надлежно за дистрибуција на 
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електрична енергија и ја уплатува на 
соодветна уплатна сметка во рамките на 
трезорската сметка   за Oпштината на чие 
подрачје е извршена наплатата.
Комуналната такса се наплатува месечно 
од страна на наплатната служба при ЕВН 
Македонија  АД Скопје - КЕЦ Кочани.

IV

Планираните приходи и расходи во 
периодот Јануари-Декември 2023 година  ќе 
изнесуваат :
А.Анализа на приходи за 2023год.
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 сса 97% од вкупно 
планираното  34.826.554,00 ден.
Приходи од комунална такса за јавно 
осветлување: 34.826.554,00 ден.
Б. Анализа на расходи за 2023 г.    
-  Расходи за тековно одржување на јавно 
осветлување: 1.500.000,00 ден.   
_____________________________________
________________________________
Вкупно  расходи:                                                                1.500.000,00 
ден.   

Разликата помеѓу планираните приходи 
во износ од 34.826.554,00 ден. и расходи за 
тековно одржување на јавно осветлување 

во износ од 1.500.000,00 ден. во износ од 
33.326.554,00 ден.  ќе бидат искористени за 
реализација на програмата за изградба на 
јавно осветлување во Општина Кочани за 
2023 година.

V

Тековното одржување на јавното 
осветлување ќе се врши согласно Одлуката 
за комунален ред на Општина Кочани.
Тековното одржување на јавното 
осветлување ќе се изведува преку 
поднесување на барања од страна на 
граѓаните, месните и урбаните  заедници  
кои се однесуваат на утврдување на дефекти 
на улично осветлување и проширување 
на уличното осветлување. Исто така ќе се 
вршат редовни контроли за согледување на 
состојбите и отстранување на утврдените 
дефекти, односно доведување на јавното 
осветлување во исправна состојба.
Во текот на 2023г.се планира да се продолжи 
со изградба на ново улично осветлување на 
места каде што ќе се јави потреба за тоа.
Во рамките на тековното одржување на 
јавното осветлување  ќе се врши и месечно 
читање на потрошената електрична 
енергија од јавното осветлување во сите 
82 трафостаници.Извршител на овие 
активности ќе биде ЕВН Македонија - КЕЦ 
Кочани со претставник од Одделението  за 
комунални работи  при Општина Кочани.
Поради олеснето читање на потрошената 
електрична енергија и тековно одржување 
на уличното осветлување во Општина 
Кочани независно од постоечките ТС/
трафостаници/ сопственост на ЕВН-
Македонија-КЕЦ-Кочани досега се 
монтирани 71/седумдесет и еден/метален 
ормар  за улично осветлување сопственост 
на Општина Кочани.
Надзор над тековното одржување на јавното 
осветлување, проверка на пристигнатите 
фактури за наплата  на извршените работи 
како и динамиката  на наменското користење 
на средствата ќе врши Одделението за 
комунални работи при Општина Кочани.
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 VI
Набавката на материјалите (со работна 
рака) за тековно одржување на јавното 
осветлување во општина Кочани ќе биде 
предмет на договор што ќе биде склучен 
помеѓу субјектот што ќе го врши тековното 
одржување на јавното осветлување и 
Општина Кочани.

VII

Спроведувањето на Програмата за тековно 
одржување на јавното осветлување во 
општина Кочани за 2023год. ќе ја следи 
Одделението за комунални работи.

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

Бр.09-2450/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 1 и точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 26. 12.2022 
година, донесе
 

П Р О Г Р А М А
за активностите на Општина Кочани во 

областа на
заштитата на животната средина во 2023 

година

I.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Стратешка цел на програмата:
Програмата на Општина Кочани за заштита 
на животната средина е насочена кон 
спроведување на активности за заштита 
на животната средина во надлежност на 
локалната самоуправа, исполнување на 
барањата на македонското законодавство 
за животна средина, обезбедување на 
поквалитетни услови за живот на граѓаните 
и почиста животна средина во општината. 
  Општа цел на програмата: 
-Да се обезбедат практични и финансиски 
изводливи решенија за приоритетните 
проблеми и активности во областа заштита 
на животната средина;
-Прифаќање на еколошката проблематика 
во останатите секторски програми во насока 
на одржлив развој на локалната заедница. 
  Специфични цели на програмата:
-Системска контрола на квалитетот на 
животната средина во општината;
-Донесување/спроведување на краткорочни 
мерки за заштита на амбиенталниот воздух 
при алармантни состојби;
-Систематизирано спроведување и 
подобрување на постојниот систем за 
управување со отпадот во општината.

   II. 
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за активностите на Општина 
Кочани во областа на заштитата на 
животната средина во текот на 2023 година 
ќе бидат насочени кон:
1. Контрола, анализа, следење и 
информирање за квалитетот на животната 
средина на територијата на општината 
согласно тековни потреби и барања и тоа 
на:контрола на квалитетот на амбиенталниот 
воздух преку спроведување на целни мерења 
на поединечни стационарни извори и 
мерење на ПМ10 во амбиенталниот воздух, 
контрола на отпадните води, влијание од 
бучава во животната средина;
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 2. Донесување/спроведување 
на краткорочни мерки за заштита на 
амбиенталниот воздух при алармантни 
состојби (препораки од Влада на Р. С. 
Македонија)

2.1. Предлог локални вонредни мерки за 
намалување на емисиите во ситуација 
на епизоди со високи концентрации на 
загадувачки супстанции. 
 (Конкретни мерки за  постапување при 
алармантни состојби)

2.1.1. Сообраќај 

- поголемо ограничување на брзината на 
локалните и регионалните патишта; 

- ограничувања на сообраќајот врз основа 
на: тип на возило (пр. товарни возила, 
приватни возила); возила со парни или 
непарни регистарски таблички; емисии од 
возилата; 

- зони на ниски емисии;  

- бесплатен јавен превоз; 

- обезбедување паркинг за возила исклучени 
од сообраќај; 

- чистење на улиците и пешачките површини; 

- прскање на улиците во надлежност на 

Општината со калциум магнезиум ацетат.

- доставата на стоки со возила да се извршува 
пред 7:30 или по 18 часот 

- градежните машини (багери, булдожери, 
виљушкари) да се пренесат до градилиштата 
до 7:30 часот. 

- активна имплементација и контрола на 
веќе воведениот сообраќаен режим за тешки 
товарни возила чија крајна дестинација не е  
Кочани (да ја користат обиколницата) 

2.1.2. Други мерки и препораки 

- ограничување емисии од стационарни 
извори; 

- зголемени инспекциски контроли на А и 
Б-ИСКЗ инсталации ; 
- зголемени инспекциски контроли на 
оџаците во домаќинствата, објектите и 
индустриските и занаетчиските постројќи; 

- зголемени инспекциски контроли на 
субјектите кои управуваат со отпадни гуми 
и отпадни масла; 

- термичка изолација на зградите, јавните и 
деловни објекти(енергетска ефикасност) 

- користење вода за намалување на прашината 
при градежни активности (прскање, миење 
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гуми пред излез од градилиште итн.); 

-ограничување на градежните активности 
на  објектите во надлежност на општината

-да се зголемат и спроведат вонредни 
инспекциски контроли на градилиштата 

- доброволно ограничување на горење дрва; 

- доброволно ограничување на греењето; 

- откажување/одложување на големи јавни 
собири, спортски настани и културни 
настани на отворено. 

2.1.3 Препораки до граѓаните 

- возилата да не се користат без потреба 

- повеќе лица да се возат во едно возило 

- да се користи јавниот превоз 
- за затоплување на домовите да не се 
користат отпадни материјали, прегорено 
машинско масло, лакирани и обоени 
отпадоци од дрво, стиропор, ПЕТ амбалажа, 
гуми и каков било синтетички материјал 

- да се користи суво и чисто дрво без примеси 
од земја и од отпадоци 

- печките на дрво да се користат и одржуваат 

според упатствата на производителот 

- редовно да се чистат оџаците.

3. Поставување на 2 (две) автоматски 
мониторинг станици за следење на 
состојбата со амбиенталниот воздух. 

4. Засадување на хибридни садници на 
територијата на Општина Кочани
Засадување на хибридни садници на 
територијата на Општина Кочани. Во дел од 
акциите ќе бидат вклучени здруженија на 
граѓани и невладини организации.Целта е 
збогатување со зелена маса како природен 
прочистувач на воздухот, природна звучна 
бариера, разубавување и подобар естетски/
пејсажен изглед на градот.Садниците ќе 
бидат обезбедени од страна на општина 
Кочани.
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                                        III. 

ФИНАНСИРАЊЕ

 Предвидените проектни активности 
во рамки на оваа програма се со вкупна 
вредност од 2.300.000,00ден. и за исплата на 
субвенциите на домаќинствата за инвертер 
клими и печки на пелети  и  велосипеди 
од 2022година се планирани 1.950.000,00 
денари.  
Овие вкупно планирани 4.250.000,00ден. 
ќе бидат финансирани од средствата на 
Буџетот на Општина Кочани за 2023 година.  

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

Бр.09-2451/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 99 од Законот 
за градежно земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.15/2015, 98/2015, 
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 
190/2016) и (,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.275/2019, 90/2020 
и 101/2021),  Советот на Општина Кочани, 
на седницата одржана на 26.12. 2022 година, 
донесе

ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

ЗА 2023 ГОДИНА

I
ВОВЕД:

Општ дел
 Согласно Законот за градежно 
земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.15/15,98/15,193/15,226
/15,31/16,142/16 и 190/16) и (,,Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр.275/19) градежното земјиште може да 
биде во сопственост на Република Северна 
Македонија, општините, домашни и 
странски правни и физички лица.
 Сопственоста на градежното 
земјиште создава права и обврски. 
Сопстевноста на градежното земјиште 
вклучува и право на градење на земјиштето. 
Одлука за стекнување на сопственост 
на градежното земјиште за општините  
донесува советот.
 Сопстеноста на општините им ги 
овозможува следните права: на градење, 
користење, пренесување на правото на 
градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште. 
 Со градежното земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија управува 
Владата на Република Северна Македонија. 
 Градежното земјиште наменето за 
општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица и  општините.
Правото на користење Владата на Република 
Северна Македонија може да го пренесе на 
општините.
 Со Одлука бр.51-5078/1 од 28 
септември 2011 година Владата на Република 
Северна Македонија го пренесе правото 
за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија кое се наоѓа 
на подрачјето на општина Кочани.
 Сопственоста на градежното 
земјиште ја опфаќа неговата површина и се 
она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа 
над или под површината. 
 Градежното земјиште е добро од општ 
интерес за Република Северна Македонија, 
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а уредувањето на градежното земјиште е од 
јавен интерес.
 Градежното земјиште може да 
биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште 
е земјиште на кое е изграден објект од 
траен карактер и земјиштето што служи за 
редовна употреба на објектот во граници на 
градежната парцела. 
 Уредено градежно земјиште 
е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е 
земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура. 
 Градежно земјиште е земјште кое 
е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација.
 Градежна парцела е дел од градежното 
земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и може да се состои 
од една, од дел или од повеќе катастарски 
парцели. 
 Објект од траен карактер е објект 
изграден со дoкументација (одобрение) и 
запишан во јавните книги за недвижности. 
 Објект од времен карактер е објект 
поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или 
урбанистичка документација. Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште 
и врз основа на нив не може да се стекне 
сопственост на градежното земјиште. 
 Инфраструктурен објект е подземна 
или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура. 
 Прометот со градежното земјиште е 
слободен. 
 Градежното земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија може 
да се отуѓи, даде на користење (концесија 
или јавно приватно партнерство), даде под 
долготраен и краткотраен закуп, разменува 
или да се востановат други стварни права.
  
А) Просторен опфат и предмет на 
Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на 
Република Северна Македонија што се 
наоѓа на територијата на Општина Кочани, 
дефинирана според територијалната 
организација на Република Северна 
Македонија, за време на календарска 2022 
година.
За да може да се врши отуѓување, давање под 
закуп, на градежното земјиште потребно е 
да се изработи мапа на државното градежно 
земјиште во општината со сите нумерички 
податоци за истото.
Важен фактор во оваа постапка е и 
категоријата урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои 
може да се издаде одобрение за градење.
Во текот на годишната  Програмата се 
предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на 
Република Северна Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на 
териториите на следните населени места и 
локалитети:

1.Индивидуално домување 
 
-  м.в. Прокарка, на ул. „Скоевска“, ул. 
„Стефка Тасева“, ул. „Орце Николов“,    
ул. „Февруарски поход“  и ул. „Сремска“,  КО 
Кочани
    План: 970,Одлука бр.07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Прокарка, КО Кочани
    План: 170/2010, Одлука бр. 07-244/1 
од 28.01.2010 година
 
   - м.в. Драчевик, КО Кочани
   План: С4016, Одлука бр.09-2786/1 од 
28.12.2018 година

   - м.в. Драчевик, КО Кочани
   План: Грдска четврт 9, за проект „Купи 
куќа за млади“
   Одлука: 09-2786/1 од 28.12.2018 година
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 - м.в. Трајаново Трло – низ на ул. 
„534“, КО Кочани
 План: 970,Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

- м.в Колерски Гробишта, Ромско Маало,  
КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-351/1 од 
27.02.2006 година

- КО Оризари, општина Кочани
 План:969, Одлука бр. 07-55 од 
24.07.1998 година

- м.в. Усова Чешма, на ул. „Мишо Арсов“, КО 
Кочани
План: 970, Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 
година

 - м.в. Усова Чешма, на ул. „Искра“ – 
крак 1, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Усова Чешма, на ул. „Крум 
Вранински“, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Усова Чешма,  на ул. „Искра“, 
КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Усова Чешма, на ул. ,,Кресненско 
востание“, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 -м.в. Трајаново Трло /Вила Вон град/ 
на ул.,,536“, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Трајаново Трло /кај Ракибето/ 
на ул. „534“, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 

16.07.1998 година

 - ул. ,,Стамен Манов“, КО Кочани
 Одлука бр.08-228 од 25.11.1997 
година
 
 - м.в Драчевиќ – крак, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Локубија, на ул.,,Лазар 
Стоименов“, КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Локубија, на ул.,,Иљо Андонов“, 
КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

 - м.в. Усова Чешма, на ул.,,Мирче 
Ацев,“ КО Кочани
 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

- м.в. Усова Чешма, на ул.,,Мишо Арсов“, КО 
Кочани
План: 970, Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 
година

- ул.,,Васил Главинов“, КО Кочани
План: 970, Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 
година

- м.в. Драчевик, КО Кочани
               План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

- ул.,,Кирил Ѕ’мбов“, ул.,,Македонска“, 
ул.,,Кирил 
и Методи“, ул. „Боро Ефремов“, ул. „Марко 
Цепенков“,
ул.,,Иван Дејанов“ и ул.,,Никола Парапунов“, 
КО Кочани

- м.в. Средорек, на ул.,,Вера Которка“, 
КО Кочани
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                 План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

- м.в. Белски Дол, на ул.,,Бел камен“, КО 
Кочани
               План: 970, Одлука бр. 07-138 од 
16.07.1998 година

- во с.Тркање, КО  Тркање, општина 
Кочани
План: 969, Одлука бр. 08-5479/1 од 03.12.1987 
година

2. Лесна индустрија и мало стопанство
- м.в. Белски Дол, КО Кочани
План: 970, Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 
година

- м.в. Виничка Вада, КО Кочани
План: 070/03/10, Одлука бр.07-10004/1 од 
20.04.2011 година
План: ТБ-Е 0611,Одлука бр.07-3140/1 од 
06.12.2012 година

-м.в. Белски Дол, КО Кочани
План: 198/12, Одлука бр. 07-1375/1 од 
11.06.2013 год.

3. Лесна индустрија и мало стопанство /
Целулоза и АТОМ/

- Блок Целулоза, ЕУ 11, КО Кочани
План: 100/13, Одлука бр. 07-1725/1 од 
20.08.2014 година

4. Комерцијални објекти

- ул. ,,Прокарка“, КО Кочани
План: 170/2010, Одлука бр. 07-1015/1 од 
22.04.2010 година

5. Стопански комплекс за откуп, примарна 
и финална обработка на земјиделски 
производи

- м.в. Виничка вада КО Кочани
План: 070/03/10, Одлука бр.07-10004/1 од 

20.04.2011 година
План: ТБ-Е 0611,Одлука бр.07-3140/1 од 
06.12.2012 година

6. Спорт и рекреација КО Кочани

- ул. ,,Ценица“, КО Кочани
План: 137/2009, Одлука бр. 07-519/1 од 
20.02.2012 година

7. За комунална инфраструктура – Катна 
гаража 
 
- Улица СУ 1, Централно градско подрчје во 
Кочани, KO Кочани
План: 195/2009, Одлука бр. 07-2963/1 од 
28.12.2011 година

8. На Пониква – Кочани

- м.в. Пониква, Кочани
                 План: 174/2003, Одлука бр.07-180/1 
од 26.03.2004 година 

- м.в. Пониква, Кочани
-План: 168/2009, Одлука бр.07-2768/1 од 
09.12.2011 година

-м.в. Пониква, Кочани
- План: 239/14, Одлука бр.09-1744/1 од 
31.08.2015 година

9. Комерцијални објекти на Пониква

-м.в. Пониква – Кочани
- План 239/14, Одлука бр. 09-1744/1 од 
31.08.2015 година

 10. Хотелски комплекси (со компатабилни 
класи на намена Б1, Б2, Б3,Б4 и Б6 )       
Пониква, КО Јастребник, КО Полаки

- м.в. Пониква, Кочани
- План 239/14,Одлука бр. 09-1744/1 од 
31.08.2015 година

11. Хидроелектрана на брана Гратче, КО 
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Кочани

План: 0302-1002,Одлука бр.07-608/1 од 
14.03.2008 година
            
             12. Времено сместување А4-Бањолошки 
центар

 План: 137/2009, Одлука бр. 07-519 од 
20.02.2012 г.
   

13. Дом за стари и изнемоштени лица – 
Пензионерски дом во Кочани

План: 375/13, Одлука бр.0 7-2646/1 од 
26.12.2014 година

14 Површински соларни и фотоволтаични 
електрани

План: УПВНМ со намена Е1.13 површински 
соларни и фотоволтаични електрани во 
м.в Страна Тркање и пристапен пат низ м.в 
Средни Рид КО Тркање и низ м.в.Сламарник 
и м.в.Чифлик КО,Општина Кочани Бели 

Б) Основи за изработка на Програмата

 Законски основ
Законски основ на Пограмата за управување 
со градежното земјиште се: Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/2002) и  Закон за градежно земјиште 
(,,Сл.весник на РМ“ бр.15/2015, 98/2015, 
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 
190/2016) и  („Службен весник на РСМ“ 
бр.275/19).

 Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на 
Програмата се следните стратешки, развојни 
и плански документи на локално ниво:

o Родово одговорна стратегија за 
одржлив развој на општина Кочани за 

плански период од 2019 до 2023 год. 
o Туристички акциски план за 
Општина Кочани за плански период од 2006 
до 2016 год.

      Генерален урбанистички план на Град 
Кочани за плански период од 2013 до 2023 
год.

Детални урбанистички планови на град 
Кочани

o Урбанистички планови за населените 
места:
- Урбанистички план на Оризари 
бр.969, а измената и дополната на Планот е 
со Одлука бр.07-55 од 24.07.1998 година на 
општина Кочани

- Урбанистички план на с.Мојанци, 
општина Кочани
Одлука бр.08-831/1 од 06.02.1985 година

- Урбанистички план на с.Тркање, општина 
Кочани
Одлука бр.08-5479/1 од 03.12.1987 година

-Урбанистички план вон населено место за 
викенд населбата Пониква општина Кочани
План: 174/2003,Одлука бр.07-180/1 од 
26.03.2004 година.

- Урбанистички план вон населено место за 
викенд населба ,,Пониква,, општина Кочани
               - План:168/2009,Одлука бр.07-2768/1 
од 09.12.2011 година.

- Урбанистички план вон населено место за 
викенд населба ,,Пониква,, општина Кочани 
               - План:239/14,Одлука бр.09-1744/1 од 
31.08.2015 година. 

- УПВНМ: Стопански комплекс за 
мала хидроелектрана на браната Гратче
            
                -УПВНМ со намена Е1.13 површински 
соларни и фотоволтаични електрани во м.в 
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Страна Тркање и пристапен пат низ м.в 
Средни Рид КО Тркање и низ м.в.Сламарник 
и м.в.Чифлик КО,Општина Кочани Бели 

В) Лица вклучени во изработка на 
Програмата
    1. Влатко Димитров, Раководител на 
Сектор за уредување и располагање со 
градежно земјиште
    2. Марија Георгиева - советник во Секторот 
за располаг. и уред. на град.земјиште
    3. Ружица Минова – советник за 
урбанистички и просторно планирање
    4. Зоран Зафиров, геометар, помлад 
соработник

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

   Цели на Програмата

 Општи цели на Програмата
Обезбедување на услови за социо-економски 
развој на општината, преку правење 
просторни услови за развој.

 Конкретни цели на Програмата 
по населени места, урбани блокови и 
локалитети
Заинтерсираните граѓани за изградба на 
сопствени простори за вршење дејност 
можат да ја реализираат својата потреба, а 
со тоа да придонесат за развој на населеното 
место/локалитет, користење на локалните 
ресурси, вработување на лица, обезбедување 
подобри услови за живеење.

1. Обем и преглед на градежно земјиште 
што е предмет на Програмата (групирани по 
населено место и по урбанистички план)

Детален преглед на градежни парцели (по 
населено место и по урбанистички план)

 А. Градежни парцели што ќе бидат 

предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање
Табела со следните информации:
Следуваат 14 /четиринаесет/ табели на 
крајот од Програмата кoи се составен дел на 
оваа Програма.

Маркетинг стратегија за промоција на 
градежното земјиште што е предмет на оваа 
Програма

 Имплементација на маркетинг 
стратегијата

Определувањето на маркетинг стратегијата 
започнува со дефинирање/претпоставување 
на заинтересираните страни за купување 
/изнајмување на одредени делови од 
градежното земјиште. Заинтересираните 
страни се всушност потенцијалните 
купувачи/изнајмувачи на земјиштето и 
идни инвеститори, односно претставуваат 
целна групата на активностите од маркетинг 
стратегијата.

Со оглед на различната намена и 
местоположба на градежното земјиште што 
ќе биде понудено, логично е целните групи 
за одделни локации да бидат различни. 
Следен чекор е идентификување на 
најефикасните маркетинг пристапи, алатки 
и канали за комуницирање/промовирање 
на понудата до заинтересираните страни. 
Маркетинг пристапот, алатките и каналите 
за комуницирање/промовирање се 
лимитирани од повеќе аспекти, но главно од 
финансиската моќ на општината. Како и да 
е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди 
испраќање на вистинска, навремена и 
прецизна информација на вистинска адреса.

2. Динамика на реализација на 
Програмата

 Број на турнуси за објавување оглас, 
временски период за објавување на огласите 
и распределба на градежните парцели по 
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турнуси
Со цел минимизирање на финасиските 
трошоци поврзани со објавата на огласите 
за отуѓување на градежното земјиште 
се предвидува градежните парцели што 
се предмет на годишната Програма да 
се објават во шест турнуси, и тоа, секој 
втори месец во 2021 година и по потреба 
во зависност од заинтересираноста на 
правните и физичките лица. Овие турнуси 
можат да бидат променети, во зависност од 
побарувачката на заинтересираните.  
      
      Пропишување на условите и постапка за 
јавно надавање

 Постапката за отуѓување се 
спроведува согласно Законот за градежно 
земјиште со електронско јавно наддавање 
на интернет-страницата www.gradezno-
zemjiste.mk, со претходно дадена објава од 
страна на Комисијата за спроведување на 
постапки за јавно наддавање во:
 - два дневни весника кои се издаваат 
на македонски јазик а излегуваат најмалку 
три месеци пред денот на објавувањето на 
објавата и
 - Службен весник на РСМ.
 Банкарска гаранција за сериозност на 
понуда во износ 100 % до 500 % од вкупната 
почетна цена на градежното земјиште, но не 
помалку од 30.000,00 денари.
 Јавното наддавање може да отпочне 
со најмалку еден учесник, а јавното 
наддавање ќе биде успешно доколку има 
најмалку едно постапно наддавање над 
почетната цена за отуѓување на градежното 
земјиште.
 Во постапките за отуѓување и 
давање под долготраен закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија по пат на јавно 
наддавање, висината на минималниот чекор 
на зголемување на вредноста по метар 
квадратен на градежното земјиште изнесува 
10 % од минималната почетна цена по 
метар квадратен за отуѓување на градежно 

земјиште, но не помалку од 10 денари, со 
заокружување до најблискиот цел број во 
случаите кога висината на минималниот 
чекор претставува децимален број.
 Рокот за поднесување на пријавата 
за учество во јавното наддавање не може 
да биде пократок од 20 календарски дена 
ниту подолг од 60 дена сметајќи од денот 
на објавувањето на објавата до денот на 
поднесувањето на пријава за земјиштето.
Доколку најповолниот понудувач во рок 
од 15 дена од денот на добивањето на 
известувањето за избор на најповолен 
понудувач не ги уплати средствата кои 
претставуваат највисока цена за отуѓување 
на градежното земјиште,банкарска 
гаранција за сериозност на понудата 
се активира и нема да се пристапи кон 
склучување на договор.
Доколку најповолниот понудувач не ги 
уплати средствата кои претставуваат 
највисока цена за отуѓување на градежното 
земјиште, а врз основа на доставената 
документација не може да се склучи 
договор, средствата не му се враќаат, 
банкарската гаранција за сериозност на 
понудата се активира и нема да се пристапи 
кон склучување на договор.

Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата 

 Лицата кои ќе ги спроведуваат 
постапките за отуѓување или давање под 
закуп на градежно земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија, 
кои задолжително треба да поседуваат 
овластување а тоа се следните лица:

1. Влатко Димитров
2. Марија Георгиева
3. Ленче Денков
4. Зоран Христов
5. Ружица Минова
6.Дивна Цековска
7.Сања Гашпарова
8.Марјанчо Јованов
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9.Даниел Стојанов

3. Проценка на финансиските приливи 
по основ на реализација на Програмата 
                              
Приходи:

1. Индивидуално домување 6.978275,00 ден.                           
 
2. Лесна индустрија и мало стопанство . . . . . .                                              
5.226.996,00 ден.

3. Лесна индустрија /Целулоза и Атoм/ . . . .  
10.536.804,00 ден.

4.Комерцијални објекти ...12.061.140,00 ден.

5.Стопански комплекс за откуп,примарна и 
финална обработка на земјоделски 
производи .                                            2.769.390,00 
ден.

6.Спорт и рекреација ...... 3.048.150,00 ден.

7.Катна гаража . . .  . ............   23.085,00 ден.

8.Викенд куќи на Пониква                                                  
1.935.738,00 ден.

9.Комерцијални објекти на Пониква КО 
Кочани . . .   1.476.000,00 ден.

10.Хотелски комплекси ,,Пониква,, . . . . . . . .                                                  
585.396,00 ден.                          

11.Хидроелектрана на брана ,,Градче,, . . . .                                                      
76.140,00 ден.

12.Времено сместување А4-Бањолошки 
центар .....   928.746,00 ден.

13.Дом за стари и изнемоштени лица во 
Кочани . .  376.569,00 ден.

14.Е1.13-површински соларни и 
фотоволтаични електрани   16.134.147,00 
ден

  ВКУПНО ПРИХОДИ :  62.156.576,00  ден.

 Оваа Програма нуди поголема 
можност за избор од страна на 
заинтересираните странки за отуѓување на 
градежното земјиште, а согласно Законот 
за градежно земјиште приходите од овие 
средства се распределуваат во сооднос 20% 
за Република Северна Македонија и  80% за 
Општина Кочани,и тоа:

- 20 % на Република Северна Македонија   -    
12.431.316,00 ден.
- 80 % на Општина Кочани       -                                                
49.725.261,00 ден.

4.Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на Програмата  
              
Расходи:
Финансиските средства потребни за 
реализација на програмате се состојат од 
збир на проценетите финансиски средства 
потребни за реализирање на следните 
активности:

-Трошоци по основ на администрирање на 
постапките за отуѓување на градежното 
земјиште  1%                                                                                         497.000.,00 
ден.                                   
-трошоци по основ на експропријација                     
-      5.000.000,00 ден.
 -трошоци за  рекламирање на градежните 
локации што ќе бидат предмет на отуѓување, 
односно давање под закуп на градежното 
земјиште  -          50.000,00 ден.                                                                                                                            
                                                                                               
    Вкупно:    5.547.000,00 ден.

4.Преодни и завршни одредби
     
     -   Програмата ја усвојува Советот на 
Општина Кочани.
-   Програмата може да се изменува и 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.153                      26 Декември 2022

дополнува на начин и постапка иста по која 
и се донесува.
-  За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на Општина 
Кочани.
 

II
 Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Кочани“.
       
                             Бр.09-2452/1

26.12.2022 година
Кочани

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        26.12.2022 година, донесе 

 П Р О Г Р А М А
 за информатичка и комуникациска 
технологија на Општина Кочани за 2023 

година

I
ВОВЕД

 Овој документ претставува 
Програма за примена на информатички 
и комуникациски технологии (во 
понатамошниот текст: Програма за ИКТ) во 
Општина Кочани за 2023 година. Програмата 
за ИКТ дава преглед на тековната состојба 
во општината и стратешките цели кои 
се планирани и треба да се постигнат 
во 2023 година. Исто така, составен дел 
на овој документ е план за активности 
и финансирање кој содржи конкретни 
проекти. Нивната реализација придонесува 

кон исполнување на стратешките цели. 
Истовремено, Програмата за ИКТ 
ги дефинира неопходните насоки за 
воведување и развој на нови и унапредување 
на постоечките информатички и 
комуникациски технологии во општината, 
со цел да се зголеми ефикасноста на 
администрацијата и да се обезбедат евтини, 
брзи, квалитетни и навремени услуги за 
граѓаните.
Во подготовката на Програмата за ИКТ 
учествуваа сите релевантни чинители 
(Одделението за ИКТ и ГИС заедно со 
другите Сектори и Одделенија). Нивното 
учество и придонес обезбеди дефинирање 
на проекти кои ќе овозможат реализација 
на зацртаните насоки и ќе ја поедностават 
и забрзаат комуникацијата на релација 
локална власт – граѓани.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Историја на развој на општината во областа 
на ИКТ

 Со процесот на децентрализација и 
определбата за ефикасна и транспарентна 
општина, местото на ИКТ секојдневно 
добива с поголема важност во работата на 
општината. Ова ја наметнува потребата од 
изработка на Програма посветена  на  ИКТ.

 Погледнато хронолошки, во годините 
наназад, реализирани се низа значајни 
проекти од оваа област, во различни области 
на интерес.
 Во 2005 година, е изработена првата 
верзија на официјалниот интернет-портал 
на општина Кочани, www.kocani.gov.mk. 
На неа беа и с уште се достапни сите 
информации поврзани со работата на 
општината.
Во периодот 2006 - 2007 година е 
реализиран проектот за воспоставување 
на доменска мрежна инфраструктура, 
обезбедување пристап до интернет и за 
првпат се имплементирани софтвери кои 
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го покриваат тековното работење, во делот 
на електронската архива, географскиот 
информациски  систем,  системот  за  
администрирање со даноци и финансискиот 
менаџмент. Во овој временски период, за прв 
пат е отворена двонасочна комуникација со 
граѓаните.
Веб-локацијата на општината е надградена 
и направена е имплементација на веб-
систем за управување со содржини (Con-
tent Management System - CMS), со што е 
овозможено навремено, брзо и редовно 
ажурирање на содржините, а зголемениот 
број посети на www.kocani.gov.mk е само 
нормална последица од имплементацијата 
на системот.
 Во 2013 година, во рамки на 
локалната градска библиотека „Искра“, 
општинските основни и средни училишта 
како и во градскиот парк и во центарот 
на населба Оризари, на иницијатива на 
Општина Кочани отворени се првите 
слободни пристапни точки за интернет. Во 
нив граѓаните имаат можност бесплатно да 
користат интернет преку своите мобилни 
уреди.
 Транспарентноста и ориентираноста 
кон граѓаните, во различни области на 
заедничкото живеење и работење, општина 
Кочани ја покажа и преку два пилот- 
проекти во чии рамки  се имплементираше 
системот  за електронски јавни набавки и се 
отвори Граѓанскиот сервис центар. 
Во 2009 година, Граѓанскиот сервис 
центар стана модел на Европската унија 
за воспоставување на општински центри 
за услуги во Република Македонија. 
Воспоставен е систем за пријавување на 
проблеми од различни области преку веб- 
локацијата на општината.
Во 2019 година се изврши обнова на два 
стари сервери со два нови, квалитетни и 
лиценцирани Windows 2016 сервери.
Во 2020 година се изврши обнова на 
седум компјутери и три мултифункциски 
принтери.
Во 2022 се изврши обнова на пет компјутери 

и четири мултифункциски принтери.
Во 2023 се планира имплементација на 
проектот „Општините како двигатели за 
одржливиот развој – Дигитализација на 
општинските услуги во источен плански 
регион“ – финансиран од УНДП. Во рамки 
на проектот 11 општини во Источниот 
Плански Регион ќе биде во функција 
заедничка Веб платформа сотавена од 
следниве модули: урбанизам, комунални 
услуги, животна средина, граѓанско учество, 
финансиска помош и инфо центар со цел 
електронско поднесување на потребните 
документи од страна на граѓаните
Преглед на Програмата за ИКТ 
Визија, мисија, цели
 Основната улога на општината 
е да одговори на потребите на своите 
граѓани понудувајќи лесно достапни 
услуги препознатливи по својот квалитет, 
навременост и ниска цена на чинење. Услугите 
треба да бидат претставени на начин, место 
и време погодни за граѓаните. Ова не значи 
запоставување на традиционалните начини 
на комуникација, но преферира примена 
нови техники и технологии во секојдневното 
работење. Затоа Општина Кочани се гледа 
како: транспарентна водечка општина, 
која модерно и ефикасно ќе управува со 
вкупните ресурси користејќи современи 
информатичко комуникациски технологии 
со цел да излезе во пресрет на реалните 
потреби на граѓаните и бизнисот во секое 
време и на секое место. 
 Да се остане лидер во примената на 
ИКТ во Република Македонија и реално 
да се подигне степенот на отчетност и 
транспарентност преку примена на веб-
ориентирани сервиси кои ќе овозможат 
едноставни услуги и комплетни трансакции, 
е мисија на чие остварување ќе работат сите 
заинтересирани страни.
Врз основа на ова, може да се постават и 
програмските цели:
•	 Намалување	 на	 трошоците	 во	
работењето
•	 Подобар	квалитет	на	услугите
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•	 Ограничување	 на	 можностите	 за	
корупција
Делокруг, област
 Програмата за ИКТ на Општина 
Кочани е во согласност со законските 
норми и прописи, националните ИКТ 
стратегии и локалните развојни стратегии. 
Во Програмата за ИКТ искористено е 
стекнатото искуство на општината во 
областа на ИКТ. 

Предуслови, ограничувања, закани
Движењето на пазарот на информатичките 
технологии  и електронските комуникации 
во државата и општата клима во државата 
во областа на ИКТ се многу важни фактори. 
Прифатливи цени за хардвер, софтвер и 
електронски комуникации се добра основа 
за реализација на проектите предвидени 
во оваа Програма за ИКТ. Поддршката на 
централната власт за развојот на ИКТ во 
целата држава, дефинирана како стратешка 
цел во националните ИКТ стратегии, 
позитивно ќе влијае на развојот на ИКТ на 
локално ниво.
 Со изготвувањето и прифаќањето 
на оваа Програма за ИКТ, јасно се 
изразува желбата и стратешка определба 
на раководните структури во општината 
(градоначалник, совет, раководители 
на сектори и одделенија) за нејзина 
реализација. При креирањето на буџетот на 
општината ќе се имаат предвид зацртаните 
проекти во Акцискиот план и ќе се 
обезбедат средства за нивна реализација. 
Процесот ќе биде транспарентен и 
инклузивен. Сите вработени во општината 
ќе бидат запознати со Програмата за ИКТ. 
Неопходна е соработка и координираност 
во спроведување на проектите од Акцискиот 
план.
 Вертикалната интегрираност на 
општинската администрација може да 
претставува значајна пречка за ефикасна 
реализација на проектите зацртани 
во Акцискиот план на оваа Програма 
за ИКТ. Исто така, заменувањето на 

традиционалниот начин на работа со нов 
преку воведувањето на нови технологии 
може да наиде на отпор кај вработените 
во општината и затоа треба да се работи 
на подигнување на нивната свест за 
придобивките од ИКТ. За имплементација 
на нови технологии неопходно е планирано 
и континуирано стекнување нови знаења и 
вештини преку реализацијата на планот за 
обука на вработените.

Улоги и одговорност
ИКТ имаат допирни точки со сите сектори 
и одделенија во општината. Многу од 
проектите вклучуваат повеќе сектори. Исто 
така, во случаите кои опфаќаат внесување, 
чување и пристап до информации, вклучени 
се голем дел од вработените. Со цел успешно 
спроведување на проектите од Акцискиот 
план на Програмата за ИКТ за секој проект 
мора да се определат носители кои ќе бидат 
одговорни за нивното спроведување, како 
и други сектори / одделенија / вработени 
кои ќе бидат вклучени во реализацијата 
на одреден проект. Што се однесува до 
информациите, бидејќи голем дел од 
информациите не се од јавен карактер, 
мора внимателно да се следи внесувањето, 
чувањето и пристапот до информациите и 
да се определи одговорноста за евентуална 
злоупотреба или губење на податоците.
Комуникација и транспарентност
Комуникацијата и транспарентноста се 
многу важен елемент во работењето на 
секоја општина. Општина Кочани е отворена 
и транспарентна пред граѓаните и бизнис-
секторот. Овие два елементи значително 
ќе се унапредат преку искористувањето на 
придобивките што ги нудат ИКТ.
Проекти кои опфаќаат повеќе сектори и 
одделенија
 Најголемиот дел од проектите бараат 
вклученост на повеќе сектори и одделенија, 
а резултатите од нив ќе ги користат 
поголемиот дел од вработените.
Управување со корисници
Информациите за корисниците се користат 
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од вработените во неколку сектори во 
општината. Управувањето со овие податоци 
е централизирано и синхронизирано.   
Затоа, општина Кочани воведува современ 
информациски систем за управување со 
корисници каде на едно место ќе бидат 
достапни сите неопходни информации за 
корисникот преку личен контакт, телефон и 
електронска пошта.

Чување и заштита на податоци
Информациите и податоците кои ги 
поседува Општина Кочани се средства 
кои се од особено значење за нејзината 
секојдневна работа и функционирање. Затоа 
податоците се чуваат и заштитатуваат според 
постоечките пропишани норми и стандарди. 
Како сопственик на информациите, 
Општина Кочани ги прифаќа обврските од 
Законот за заштита на личните податоци 
преку целосна имплементација на 
пропишаните организациски и технички 
мерки.

Управување со знаење
 Многу е важно информациите 
добиени на разни советувања, семинари, 
обуки да се споделуваат и разменуваат 
помеѓу вработените во општината. Сите 
материјали, информации, записници, 
посебни знаења и други информации 
стекнати од страна на вработените преку 
посети на обуки, семинари, работилници се 
интерно достапни.

Технологии
Мрежна инфраструктура
Вмрежување на објектите во кои е сместена 
општината
За вмрежување на објектите во кои е 
сместена општината се користи жичано 
вмрежување (Local Area Network - LAN) 
и безжичано (Wireless LAN). Притоа, при 
набавката на активната мрежна опрема се 
води сметка истата да биде со можности 
за менаџирање и сегментирање на мрежата 
(Wide Area Network – WAN)..

Хардверска опременост (клиенти и сервери)
Според стекнатите искуства од претходните 
години, стратешка определба на општина 
Кочани е да користи brand name компјутери 
од етаблирани светски произведувачи. 
За разлика од останатите, етаблираните 
произведувачи овозможуваат голема 
стабилност во работата на системите, 
должината на гаранцискиот и пост - 
гаранцискиот период, како и низа на 
други предностите кои значително 
ги намалуваат трошоците за тековно 
одржување на опремата. Друга стратешка 
определба во однос на користењето на 
хардверските уреди е континуираната 
замена на постоечката активна и пасивна 
опрема (печатари, скенери и фотокопири 
со мрежни мултифункциски уреди), со што 
се обезбедува унифицираност и долгорочна 
компактност на целокупниот ИТ систем, а се 
намалува потребата од набавка на потрошни 
материјали и одржување на многу различни 
типови на уреди. На овој начин се прави 
добра техничка основа за имплементирање 
на сложени софтверски решенија, нивна 
интеграција и контрола на пристап.
Софтверска опременост (клиентски и 
серверски апликации)
Софтверските решенија кои ги поседува 
Општина Кочани и нивното користење 
се клучни за работата на општината. Во 
моментот на создавање на оваа Програма, 
носечката платформа е базирана на 
палетата на производи од Microsoft. Во 
општината има имплементирано софтвери 
кои се зависни од производи на други 
производители или други платформи и, 
долгорочно, оваа зависност ќе се намалува. 
На овој начин ќе се воспостави единствен 
интегриран систем кој би ги обединил сите 
постоечки апликации и бази на податоци, 
ќе овозможи ажурирање на податоци во 
реално време, електронски услуги насочени 
како кон администрацијата, бизнисот и 
граѓаните. Општина  Кочани,  за  секоја  нова 
имплементација на софтвер ќе бара детална 
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документација за производот, гаранција, 
поддршка, депонирање на изворниот код и 
соодветна обука.
Интернет
Општината користи пакет за пристап 
до оптички интернет и сите вработени 
имаат пристап до интернет во секое 
време. Моменталната состојба во целост 
ги задоволува потребите на општината 
за  интернет пристап.  Надградбата 
во иднина ќе зависи од развојот на 
технологијата и потребите предизвикани 
од имплементацијата на новите решенија и 
услуги.

Едношалтерски систем
Вработените во предната канцеларија, 
задолжени за директен контакт со 
корисниците, мора да бидат во постојана 
комуникација со останатите вработени во 
општината, кои ги обработуваат податоците 
и ги обезбедуваат неопходните информации. 
Со цел успешно да функционира 
едношалтерскиот систем, комуникацијата 
и функционалноста на ИКТ системите мора 
да биде беспрекорна.

Ресурси
Вештини
Најголемиот дел од вработените поседуваат 
задоволително ниво на ИКТ вештините 
и истите континуирано се подобруваат. 
Доколку се процени дека некои од 
вработени имаат потреба од подобрување 
на нивните ИКТ вештини, задолжително ќе 
се организира наменска обука.

Обуки
Со оглед на фактот дека воведувањето на 
нови софтверски апликации е континуиран 
процес, обуката на вработените за нивно 
ефикасно користење исто така станува 
континуиран процес. При обуките мошне 
е важно да се размисли за примена на 
моделот „обука за обучувачи“, т.е. да се 
обучат неколку главни корисници кои потоа 
ќе го пренесат своето знаење на останатите 

вработени. На тој начин се врши заштеда на 
средства, а обуките ќе бидат приспособени 
според потребите на вработените.
Набавки/тендери
При набавка на нова опрема општината 
задолжително го почитува законот за 
јавни набавки. Затоа е неопходно годишно 
планирање на активностите и врз основа 
на дефинираните активности се планираат 
и соодветните набавки. Подготовката на 
тендерските документации е квалитетно, со 
детални, јасни и недвосмислени технички 
спецификации во кои се дефинирани 
соодветни минимални услови за 
обезбедување со квалитет.

Финансирање
За реализација на набавките поврзани со 
ИКТ, Советот на општина Кочани, преку 
програмата на одделението за ИКТ и ГИС 
проектира соодветен буџет. Оваа пракса 
треба да продолжи во иднина со дефиниран 
раст на буџетот за ИКТ пропорционален на 
растот на изворните приходи на општината.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
 Програмата за активностите на 
Општина Кочани во областа на ИКТ во 2023 
година ќе ја имплементира Одделението за 
ИКТ и ГИС. Организацијата на програмата 
ќе се прилагодува според постапките за јавни 
набавки и потпишувањето на Договорите со 
избраните економски оператори. 

II
 Оваа Програма влегува во сила 

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

                            Бр.09-2453/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев
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   Врз основа на членот 22 став 1 
точките 10 и 11 од Законот за  локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со: член 5 
од Законот за пожарникарството („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 
81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16, 168/2017 и 
159/2019), член 2 од Законот за управување 
со кризи („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.29/05, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16, 83/2018,и 215/2021 )и  
(„Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр. 215/2021), член 4, став 2 од 
Законот за заштита и спасување („Службен 
весник на  Република Северна Македонија“ 
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 
129/15 и 106/16, 83/18, 82/2020 и 215/2021) 
и  („Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр. 215/2021), Советот на 
Општина Кочани  на седницата одржана на 
26.12.2022 година,донесе

 П Р О Г Р А М А
 за  работа на Територијалната противпожарна 
единица во Општина Кочани за 2023 година

    I 
  Уводен дел

 Во тековната 2023 год. ТППЕ-
Кочани своите активности и делокруг на 
работа ќе ги насочи кон постигнување 
повисок степен на заштита од пожари, 
поголем акцент ќе биде ставен на делот на 
превенција и заштита од пожари се со цел 
да се превземат сите превентивни мерки за 
благовремено откривање и отстранување на 
се што би придонело за појава на пожари. 
Применување на воспитна, образовна, 
информативна, теоретска и практична 
активност за стручно и практично 
дооспособување на единицата од областа 
на пожарникарството, исто така ќе се 
спроведат дополнителни активности околу 
едукацијата на учениците и вработените 

во училиштата за евакуација и заштита од 
пожари.

I. Задачи и активности при извршување 
на работните обврски

•	 Согласно	Законот	за	Пожарникарство	
и дефинирањето на пожарникарството како 
работа од стручен и хуманитарен карактер, 
како и целта заради која е формирана ТППЕ 
а тоа е гасењето на пожарите и спасувањето 
на луѓето и материјалните добра загрозени 
од пожари или други непогоди.

•	 Извршување	 на	 технички	
интервенции во смисла на појава на поплави, 
земјотреси или сообраќајни незгоди и 
целокупно вклучување на Единицата во 
случај на вонредна состојба.

•	 Стручното	 оспособување	 на	
вработените во ТППЕ-Кочани, согласно 
Планот и Програмата за обука на 
Пожарникари ќе биде приоритет во 
наредниот период како и обуката од 
Дирекцијата за Заштита и Спасување на 
Р.С.Македонија. Исто така активно ќе 
бидеме вклучени во сите обуки, семинари 
и работилници кои ќе бидат организирани 
и изведени од други невладни организации, 
домашни или странски.

•	 Континуитет	 во	 Техничкото	
опремување на Единицата согласно 
потребите и можностите како и редовно 
сервисирање на веќе постоечката опрема за 
нормално извршување на работните задачи.

•	 Подготвување	на	Единицата	за	двоен	
режим на работа во зимски и во летни 
услови. Подготовката за работа во зима 
опфаќа и подготовка на возилата за работа 
во зимски услови како и посебна подготовка 
на вработените имајќи го во предвид фактот 
дека во зимскиот период најчесто се работи 
на интервенции на објекти. Подготовката 
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за работа во летниот период се однесува на 
соодветна подготвеност на возилата како 
и проверка и испитување  на исправноста 
на опремата и алатот кој се користи во 
интервенциите на пожари на отворен 
простор.
•	 Проверка	на	приодите	и	прилазните	
патишта до станбените објекти како 
и согледување на состојбата со така 
наречените “тесни грла” во градот, односно 
улиците кои претставуваат места со поголем 
ризик поради непристапноста на теренот.

•	 ТППЕ-Кочани	 е	 отворена	 да	 им	
укаже стручна помош на граѓаните, 
претпријатијата и другите правни субјекти, 
доколку тоа биде побарано од неа. ТППЕ 
е подготвена и отворена за реализирање 
на поголем број активности во однос на 
хуманоста како еден од сегментите на 
работењето на ТППЕ.

•	 Превземање	 на	 превентивни	 мерки	
за заштита од пожари на подрачјето 
кое го покрива ТППЕ-Кочани, се со цел 
намалување на бројот на интервенции како 
и намалување на материјалната штета што 
настанува од пожарите.

•	 Продолжување	 со	 проверката	 на	
исправноста на хидрантската мрежа во 
општината и навремено информирање 
на надлежните органи за констатираните 
состојби и санирање на настанатите 
дефекти. Активност што во континуитет се 
реализира во соработка со КЈП “Водовод” од 
Кочани.

•	 Посета	на	органите	и	инситуциите	во	
општината и информирање  и запознавање 
со опасностите од старите и дотраени 
инсталации и уреди како и укажување 
за превземање на соодветни мерки за 
избегнување на евентуална појава на пожари 
како резултат на неисправна инсталација 
или уред. Истовремено вршење на проверка 
на опременоста на институциите со средства 

и опрема за соодветна реакција во случај на 
пожар.

   II. 
Соработка со останатите организации и 

нституции

•	 Во	 текот	 на	 2023	 год.	 ќе	 се	
организираат тактичко-показни вежби, 
и тоа со учениците и вработените  од 
училиштата од Кочани, како и училишта од 
Општина Чешиново-Облешево и Општина 
Зрновци.
•	 Во	текот	на	2023	год.	ќе	се	реализираат	
и тактичко- показни вежби со вработените 
во компаниите од приватниот сектор. 
Соработката со корпоративниот сектор е 
составен дел од работењето на ТППЕ во 
сите сегменти.
•	 Спроведување	 на	 едукација	 кај	
вработените во Јавната установа, Детска 
Градинка “Павлина Вељанова” во Кочани 
во сите нејзини клонови-испостави како и 
градинките во соседните Општини Зрновци 
и Чешиново-Облешево. Како и едукација 
на вработените во основните и средните 
училишпта во општините кои ги покрива 
ТППЕ Кочани.
•	 Ќе	се	извршат	неколку	консултативни	
состаноци со претпријатието кое 
стопанисува со земјоделските површини-
пасишта како и со Шумското стопанство 
“Осогово” од Кочани, со Полициската 
станица од општа надлежност-Кочани и со 
Шумската Полиција, особено во пресрет 
на летниот период кога имаме зголемен 
број на пожари на отворен простор кога 
е и зголемена активноста на наведените 
субјекти во смисла на превентивно 
дејствување за што помал број на шумски 
пожари и други пожари на отворен простор.
•	 Соработка	 со	 Општа	 Болница	
од Кочани и Здравствен Дом од Кочани 
во функција на што побрзо и подобро 
реализирање на интервенциите особено во 
случај на сообраќајни незгоди.
•	 Продолжување	 на	 соработката	
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со Командирите на ТППЕ од Источниот 
регион, во функција на заеднички настап на 
интервенциите за гаснење на пожарите како 
и размена на искуства во тој дел.
•	 Состаноци	и	 соработка	 со	Мрежата	
на Командири при ЗЕЛС а формирана со цел 
за подобрување на работата и ефикасноста 
на Единиците на ТППЕ на државно ниво.
•	 Продолжување	 на	 соработката	
со странските  фондации и организации 
за обучување на пожарникарите и 
опремување на Единицата согласно 
потребите и можностите, со потпишување 
на Меморандум за соработка, како и барање 
на нови партнери и организации од други 
држави кои се занимаваат со областа на 
заштитата и спасувањето од пожари или 
елементарни непогоди.
•	 Соработка	 и	 обука	 на	 волонтерите	
од доброволното противпожарно друштво 
од Кочани, во делот на стручна и практична 
обука.
•	 Доставување	 на	 месечни	 и	
периодични извештаи за интервенциите 
на ТППЕ-Кочани до ДЗС, ЦУК, 
Градоначалникот на Општината како и до 
Полициската Станица од општа надлежност 
од Кочани и Подрачната Единица на МЗШВ 
- инспекторат за шуми и земјоделски 
инспекторат.
•	 Доставување	на	Годишен	извештај	за	
интервенциите на ТППЕ-Кочани до Советот 
на Општина Кочани.
•	 Изградба	 и	 опремување,	 адаптација	
на простор за Канцеларија за Командири на 
одделение во ТППЕ Кочани.
•	 Надомест	 за	 регрес	 за	 годишен	
одмор  за 2023 год. за  16 вработени во ТППЕ 
Кочани.

Финансиски план за 2023 година

Стоки и услуги

 Електрични енергија (заедничка програма)
За електрична енергија пресметано 
во просек од изминатата година за 

12 месеци по 25.000 ден. или вкупно                                                                                                                           
300.000,00 ден.   

Водовод и канализација (заедничка 
програма)           
За водовод и канализација пресметано 
во просек од изминатата година за 
12 месеци по 2.900 ден. или вкупно                                                                                                                              
35.000,00 ден.     
     
Телефон и телефакс (заедничка програма)
За еден фиксен број 271-193, за 12 месеци по 
1.000 ден или вкупно  12.000,00 ден.   
За 16 мобилни телефони од кои 1 х 1.000 ден. 
и 15 х 300 ден. месечно или вкупно за 12 
месеци   66.000,00 ден. 

Поправка и сервисирање на тешки и лесни 
возила и на автобус (заедничка програма)                                                                                                           
700.000,00 ден.

Дрва за огрев за ТППЕ-Кочани (24метри)                                                                           
90.000,00ден.

Осигурување на моторни возила (заедничка 
програма)    75.000,00 ден.

Регистрација на моторни возила (заедничка 
програма)   75.000,00 ден.

Гориво за возила на ТППЕ-Кочани 
(заедничка програма)    700.000,00ден.
              
Осигурување на вработени (колективно оси
гурување)                         
Несреќа, живот, смрт поради болест и сл.                                                                           
65.000,00 ден.

Канцелариски материјал (заедничка 
програма  12.000,00 ден.

Средства за хигиена (заедничка програма)                                                                         
12.000,00 ден.

Тековно одржување (заедничка програма)
-Мебел за средување на простории во 
ТППЕ-Кочани    150.000,00 ден.
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Поправка и одржување на машини и друга 
опрема (заедничка програма)
Моторни пумпи, моторни пили, агрегати и 
компресори и сл.     150.000,00 ден.

Издвојување на дополнителни финансиски 
средства за плати и придонеси за 
вработените во ТППЕ Кочани за 16 лица                                                                                                                            
2.000.000,00 ден.

Надомест за регрес за годишен одмор за 
2023 год.за 16 вработени     390.000,00 ден.

Вкупно за стоки и услуги                                                                                                 
4.832.000,оо ден.     
 

Како посебни потреби кои би биле 
финансирани од програмата WO за 
потребите на ТППЕ-Кочани за 2023 год. се 
издвојуваат

-Летни униформи  ...................500.000,00 ден.

Кофинансирање од општина Кочани за 
проект за изградба на Гаража за ПП возила 
(скала,мусо и исузо) замена на кровна 
конструкција на објектот на ТППЕ и 
поставување на фотоволтаици. Изградба и 
опремување на просторија - Канцеларија на 
Командир на оделение..........1.000.000,00 ден.

Набавка на зимни гуми за теренски возило 
(мусо).............................................60.000,00 ден.

Набавка на 24 ПП апарати (Ѕ -6, Ѕ-9  и СО2) 
..............65.000,00 ден.

Набавка на моторни пили -жаги за нормално 
работење на ТППЕ, вкупно ......90.000,00 ден.

Набавка на светлосна и звучна 
сигнализација и брендирање на возило на 
ТППЕ ........35.000,00 ден.

Вкупно:                                                                                                                            
1.750.000,00 ден.                                                                  

       
II

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

                Бр.09-2454/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12. 2022 година, донесе 

ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ
ВО ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНИОТ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ВО 2023 ГОДИНА 

I
1.ОСНОВА

 Во 2023 година во областа на 
локалниот економски развој, Секторот за 
планирање и развој согласно надлежностите 
ќе продолжи со директна реализација на 
веќе започнатите проекти и со аплицирање 
на нови. Во текот на 2022 година активно се 
работеше на аплицирање на постоечките  
отворени повици како од Владата на РМ и 
надлежните министерства и институции, 
така и кон меѓународните отворени 
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фондови и програми наменети за развој на 
општините.
Реализацијата на Родово одговорнатa 
стратегија за одржлив развој на Општина 
Кочани ќе биде приоритет, а имплементација 
на поголем број на проекти во насока на 
подобрување на понудата на Кочани како 
посакувана дестинација за туризам, развој 
на локалната економија преку подобрување 
на општите услови за развој, подобрување 
на инфраструктурата и подготовка на 
јавните објекти за подобра целовкупна 
искористеност се само дел од овие цели. 
Соработката со партнерите од државно ниво 
како и Делегацијата на ЕУ во Македонија, 
амбасадите и претставништвата на другите 
земји во Република Македонија и останатите 
донатори повторно ќе бидат на високо ниво 
со цел реализација на проекти од заеднички 
интерес на територијата на Општина 
Кочани.
Во соработка со Секторот за урбанизам, 
заштита на животната средина и комунални 
работи, како и со Секторот за уредување 
и располагање со градежното земјиште, 
а и останатите одделенија релевантни за 
економскиот развој, Секторот за планирање 
и развој ќе се фокусира на подготовка 
на апликација и проектно-техничка 
документација за проекти од домашните и 
меѓународните фондови. 
Заради реализирање на визијата на Општина 
Кочани во која главна цел е подобрување 
на стандардот и квалитетот на живеење 
на граѓаните во општината, а бидејќи 
локалната самоуправа е  главен носител на 
локалниот економски развој таа е должна 
да даде значаен придонес кон подобрување 
на економијата и социјалната состојба на 
нејзините граѓани.  Еден од начините за 
остварување на овие цели е преку добивање 
на средства со аплицирање на проекти  до 
домашни и меѓународни институции. 
Во текот на 2022 година се реализирааа 
повеќе проекти од кои позначајни се:
Преку Министерството за труд и социјална 
политика се заврши со реализацијата на  

проектот за изградба на новата детска 
градинка во месноста Драчевик и се очекува 
наскоро  да се стави во употреба.
Со преостанатите средства од кредитната 
линија од МСИП 2 Програмата, се 
реализираше проектот „Изградба на 
улицата „Јордан Зафиров“ (ул.„546“) и 
реконструкција на улицата  „Роза Петрова“ 
од ул.„554“ до крстосување со ул. „Ристо 
Симеонов“ (дел 1)“. 
Завршени беа и следниве проекти: 
•	 Реконструкција	 на	 улиците	 „Раде	
Кратовче“ и „Гошо Викентиев“;
•	 Реконструкција	 на	 улица	 „Роза	
Петрова“ од крстосување со улица „Ристо 
Симеонов“ до спој со улица „Страшо 
Ербапче“-дел 2;
•	 Изградба	на	локален	пат		мв.Крушка	
- мв.Ајдар втор дел;
•	 Изградба	на	дел	од	потисен	цевковод	
од пумпна станица Грдовски орман до 
изливен базен на препумпна станица од 
водоводен систем на град Кочани;
•	 Реконструкција	 на	 ООУ	 „Никола	
Карев“;
•	 Реконструкција	 на	 ООМУ	 „Ристо	
Јуруков“;
•	 Проектот	 за	 набавка	 на	
противпожарна опрема-донација од 
Амбасадата на НР Кина;
•	 Проектот	 „Подвижност“	 преку	
Црвениот крст;
•	 Набавка	 на	 противпожарно	 возило	
преку УНДП;
•	 Енергетска	 ефикасност	 во	 ООМУ	
„Ристо Јуруков“, ОУ „Никола Карев“-ПУ 
Грдовци и ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ и 
•	 Препумпна	 станица	 за	 дел	 од	
системот Висока зона на притисок на град 
Кочани.
Во тек на реализација се следниве проекти:
•	 Систем	за	ладење	и	 греење	во	МКЦ	
преку Бирото за регионален развој;
•	 Конзервација	 и	 реставрација	 на	
Споменикот на слободата преку Амбасадата 
на САД;
•	 Проектот	 „Збогатување	 на	
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содржините за рекреација во Источен 
регион - Смарт и авантуристички паркови 
во општините Штип и Кочани“ преку 
ЦРИПР;
•	 Избраните	проекти	од	првиот	повик	
од Регионалната програма за локална 
демократија во Западен Балкан 2;
•	 Проектот	 PREPARE	 од	 Еразмус+	
Програмата;
•	 Проектот	 EXCITE	 преку	 Хабитат	
Македонија;
•	 Дигитализација	 на	 општински	
услуги преку УНДП и
•	 Зајакнување	 на	 капацитетите	 за	
искористување на ресурсите преку УСАИД;
А во текот на 2023 година се очекува да 
започнат со реализација и следниве проекти:
•	 Паметно	 мерење	 и	 управување	 на	
енергијата  во системот за јавно осветлување 
преку GIZ;
•	 Уредување	 на	 СРЦ	 Пониква	 преку	
ЦРИПР;
•	 Проектите	 од	 вториот	 повик	
од Регионалната програма за локална 
демократија во Западен Балкан 2; 
•	 Изградба	 на	 пристапен	 пат	 до	
земјоделско земјиште во Оризари м.в. Мал 
Мишјак од 
АФПЗРР мерка 124;
•	 Проектот	 од	 ROMACTED	
Програмата и
•	 Изградба	 на	 социјални	 објекти	 за	
дислокација на жителите од старата касарна.

Одделението за локален економски развој 
поднесе апликации и до други меѓународни 
донатори	како	што	се	Euro	Med	Програмата,	
Центарот за меѓународна соработка и 
развој на Република Словенија, Амбасадата 
на Бугарија и др. но бидејќи сеуште нема 
одговор за овие апликации, средствата за 
нивната реализација во 2023, доколку бидат 
одобрени ќе бидат предвидени со измена и 
дополнување на оваа програма .
 Секторот за планирање и развој и оваа 
година активно учествуваше во работата на 
Центарот за развој на Источниот плански 

регион, како и на стратешките документи 
за локален, рурален и регионален развој 
како и на развојот на туризмот, бизнис и 
туристичката промоција на Кочани. 
 При реализацијата на оваа програма 
ќе се внимава предложените мерки / 
активности / цели / резултати да ги одразуваат 
потребите и на маргинализираните и 
ранливи групи, како и реално да обезбеди 
еднакви можности за мажите и жените.

2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ 

•	 Во	 2023	 година	 ќе	 се	 финализираат	
започнатите проекти и ќе се работи на 
подготовка на нови проекти за аплицирање 
пред домашни и меѓународни фондови 
остануваат приоритет;
•	 Претставување	 на	 општината	 на	
домашни и меѓународни саеми;
•	 Соработка	 со	 останатите	 партнери	
во аплицирањето на меѓународни проекти 
и активности со цел зголемување на 
средствата преку фондовите достапни за 
Општина Кочани;
•	 Поддршка	 на	 Центарот	 за	 развој	
на Источниот плански регион и учество 
во регионалниот развој преку подготовка 
на стратегии и програми за развој, 
како и поддршка на Локалната акциона 
група Брегалница и Организацијата на 
потрошувачи.
•	 Имплементација	на	мерки	од	областа	
на енергетската ефикасност согласно 
програмата за енергетска ефикасност;
•	 Подготовка	 и	 дизајн	 на	 нов	
промотивен материјал за привлекување 
на нови туристи и посетители на општина 
Кочани;
•	 Развој	 на	 капацитетите	 на	
вработените за привлекување на нови 
инвестиции како и подготовка на проектни 
апликации до повиците за финансирање и 
развој на ЕУ;
•	 Организирање	 на	 презентации	 и	
инфо денови за програми и повици за 
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проекти;
•	 Изработка	 на	 неопходни	 стратешки	
документи и акциони планови за развојот 
на локалниот економски развој на Општина 
Кочани.

3. ОПИС НА ПРОГРАМАТА 

3.1 Генерална цел на Програмата  
•	 Активна	имплементација	на	добиени	
и аплицирање на нови проекти од домашни 
и меѓународни фондови;
•	 Следење	 и	 имплементација	 на	
стратешките документи за развој на 
Општина Кочани;  
•	 Континуиран	развој	на	капацитетите	
на општината за привлекување инвестиции;
•	 Зголемување	 на	 вработувањата	
преку развој и реализација на проекти, како 
и промоција на општината.
3.2  Специфични цели на Програмата 
•	 Искористување	 на	 расположиви	
домашни и меѓународни фондови;
•	 Зајакнување	 на	 административните	
капацитети за стандарди, обуки и тренинзи 
за имплементација на проекти;
•	 Динамичен	 локален	 економски	
развој преку континуирано зајакнување на 
капацитетите за привлекување инврестиции 
и овозможување добра бизнис клима за 
развој на јавните приватни партнерства; 
•	 Континуирано	 подобрување	 на	
енергетската ефикасност;
•	 Зајакнување	 на	 капацитетите	
за бизнис и туристичка промоција на 
општината на домашен и меѓународен план; 
•	 Соработка	 и	 интегрирање	 на	
потенцијалите на НВО секторот, како и 
заедничка подготовка и аплицирање на 
проекти пред домашните и меѓународните 
фондови. 

3.3   Целни групи 
•	 Граѓани	на	Општина	Кочани	 	31.602	
(15.625 мажи и 15.977 жени);
•	 Бизнис	 заедница	 (	 1.317	 активни	
деловни субјекти);

•	 Домашни	и	 странски	инвеститори	 (	
зависи од структурата на инвеститорот);
•	 Невработени	лица	(2.538	од	кои	47%	
жени);
•	 НВО	(	35%	мажи	и	65%	жени);
•	 Туристи	(	50%	мажи	и	50%	жени);
•	 Ученици	(	53%	машки	и	47%	женски);
•	 Културни	институции	(	32%	мажи	и	
68% жени).

4. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

•	 Реализација	 на	 добиените	 проекти	
и поднесување на нови апликации за нови 
проекти;
•	 Интензивиран	 локален	 економски	
развој преку континуирано зајакнување на 
капацитетите за привлекување инвестиции; 
•	 Обучени	службеници	за	аплицирање	
и имплементација на проекти;
•	 Имплементирани	дел	од	препораките	
за енергетски мерки во јавните објекти во 
општината;
•	 Зајакната	 соработка	 со	 Центарот	 за	
Развој на Источниот плански регион;
•	 Зајакната	 соработка	 со	 проектните	
партнери и грант донатори;
•	 Зајакнати	 капацитети	 за	 промоција	
на Општината и привлекување инвестиции.
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6.ОРГАНИЗАЦИЈАНА ПРОГРАМАТА 

 Програмата за активностите на 
Општина Кочани во областа на локалниот 
економски развој во 2023 година ќе ја 
имплементира Секторот за планирање и 
развој во соработка со Секторот за урбанизам, 
заштита на животната средина и комунални 
работи, како и со Секторот за уредување 
и располагање со градежното земјиште, 
а и останатите одделенија релевантни за 
економскиот развој. Организацијата на 
програмата ќе се прилагодува на фазите 
на имплементација на веќе одобрените 
и евентуалната имплементација на нови 
проекти финансирани од домашни и 
меѓународни организации. 
 Во зависност од видот и 
методологијата на имплементација на 
проектите, од страна на Градоначалникот, 
Секретарот и надлежните раководители ќе 
бидат формирани проектни тимови. Врз 
основа на напред кажаното и во зависност 
од приливот на финансиски средства можни 
се измени и дополнувања на активностите 
предвидени во Програмата. 

II

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

                            Бр.09-2455/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 

донесе

П Р О Г Р А М А
за одржување на сливни решетки за 
атмосферска канализација на подрачјето на 

Општина Кочани за 2023 година

I
Вовед: 

 Атмосферски води се сите 
површински води  предизвикани  од 
атмосферските врнежи на дожд и снег, кои 
преку сливници и решетки се одведуваат во 
атмосферската канализацина мрежа.
 Системот на атмосферска 
канализација е збир од повеќе хидротехнички 
објекти и тоа: сливници, попречни и 
надолжни решетки, шахти  поставени по 
одредено растојание и главни и помошни 
колектори преку кои атмосферските води се 
одведуваат до реципиентот Кочанска  река.
 За да се надминат, односно да се 
намалат проблемите со атмосферски  води  
Општина Кочани игради атмосферска 
канализација на поголем дел од улиците 
кои беа најпроблематични при појава на 
врнежи.
 Атмосферска каналализациона 
мрежа е предивдена и изградена на сите 
нови проектирани улици кои се веќе во фаза 
на градба.
           Одржувањето на атмосферската 
канализација ке се состои
 поставените L профили кои се 
носачи на композитни решетки некаде се 
одвоени од од бетонскиот дел , некаде не се 
во хоринзонтала (повисоки или пониски)
- на повеќе места композитните 
рештките не се во хоринзонтала со улицата  
некои се пониски, некои повисоки
- оштетување на самиот композитен 
материјал на решетката од возилата
- кинење на заварените навртки од L 
профилот и одвојување на решетката од L 
профилите.
- на многу места фалат навртки 
и завртки , подлошки кои ги спојуваат 
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решетките
- постојано тропање на решетката при 
премин на возилата
- при чистење на сливникот мора 
да се демонтира дел од решетката за да се 
отстрани наносот од земја.
1. Одржување на системот

 Под одржување на системот се 
подразбира чистење на сливниците и 
решетките како и замена на истите при 
оштетување.
 Одржувањето  на атмосферската 
канализација треба да биде перманентно- 
во сите периоди од годината .
           Одржувањето на атмосферската 
канализација ќе се состои од поправка и 
замена на:
- Оштетените L профили кои се 
носачи на композитни решетки некаде се 
одвоени од од бетонскиот дел , некаде не се 
во хоринзонтала (повисоки или пониски)
треба да се поправат и заменат.
- Каде има оштетување на самиот 
композитен материјал на решетката од 
возилата треба да се замени со нов.
- Замена на скинатите навртки кои се 
заварени  на L профилот со што доаѓа до 
одвојување на решетката од L профилите.
- На  местата каде  фалат навртки 
и завртки , подлошки кои ги спојуваат 
решетките да се поправат со поставување на 
нови.
- Да се спречи постојано тропање на 
решетката при премин на возилата
-  Чистење на сливниците - мора да се 
демонтира дел од решетката и да се отстрани 
наносот од земја.
- На места каде се оштетени бетонските 
делови од сливниците да се изврши рушење 
на истите со компресор и да се изврши 
шелување и бетонирање на истите со 
потребна арматура
- Визуелен преглед на решетки и 
сливници по улици ке се врши секојдневно 
и по потреба ке се реагира со чистење и 
поправки.

- При работа поставување на 
соодветна патна сигнализација за нормално 
одвивање на сообраќајот.
- Демонтажа на сливници и попречни 
и надолжни решетки 
- Чистење на површинскиот дел на 
решетките од земја
- Чистење на  L- профилите  на кои е 
монтирано  решетка и сливнци
- Чистење на каналите испод 
решетката и сливниците од листови, наноси 
од земја, песок и друг материјал
- Утовар на земјата-песокот во возило 
и одвоз до градска депонија
- Повторно монтирање на секој дел 
од попречните и надолжните решетки и 
сливници
- До колку има оштетување на истите 
по било кој основ, истите ќе се заменат по 
веќе утврдените димензии
- Извршување на ова постапка по 
самите улици секојпат ќе се извршува на 
една коловозна лента или половина од 
самата улица
Постапката ќе се одвива по улиците и 
булеварите во град Кочани 
по претходно  известување на Полициска 
станица (ако за тоа е потребна Согласност), 
за безбедно одвивање на сообраќај.
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 ФИНАНСИРАЊЕ

Потребни средства за финансирање  на оваа 
програма ------------- 500.000ден.

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

                           Бр.09-2456/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 34 од Зак онот за 
јавните патишта („Службен весник на РМ” 
бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 
44/12,168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 
166/14,44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 
163/16), член12 од Законот за безбедност 
на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на РМ” бр. 169/15, 226/15, 55/16, 
11/18 и 83/18), член 2 од Законот з а ј а в н 
а ч и с тота ( „ С л у ж бе н ве с н и к н а РМ 
” бр.111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 
80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член 
9 од Законот за заштита и спасување(„Сл.
весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 
18/11, 41/14, 129/15 и106/16) и член 5 од Зак 
онот за управување со кризи („Сл. весник на 
РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 26.12.2022 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за одржување на локални патишта и улици 

на подрачјето на Општина Кочани
во зимски услови за 2022/2023 година

 I

   1.ВОВЕД

 Со оваа програма се предвидува 
обемот, динамиката и нач инот н а од 
ржувањето н а општинските патишта 
и улици, улици како дел од државните 
патишта кои транзитираат низ населени 
места, како и работите за одржување на 
комуналните објекти и  тротоарите на 
подрачјето на Општина Кочани во зимски 
услови во сезоната 2022/20223година.
   Временс ките непогоди во зимскиот 
период во годината се најчеста причина 
за нарушување на нормалното одвивање 
на сообраќајот, особено при несоодветна 
подготовка на надлежните органи.
   За реализација на оваа програма неопходно 
е да се обезбеди одговорен однос на сите 
учесници во реализација на оваа програма, 
со што ќе се овозможат поприфатливи за 
сообраќајот и рационално и економично 
извршување на програмата.

2 . Работи на зимско одржување на 
општинските патишта и улиците се:
- Чистење снег и мраз од коловозот, 
комуналните објекти , тротоарите;
-Посипување на коловозот со сол или 
абразивни средства во осојничавите места, 
мостовите, делниците со поголеми наклони 
на патот, како и на други места во случај на 
појава на мраз на коловозот.
-Предвидување превентивно заштитни 
мерки во високата зона на градот во смисла 
на поставување на ракохвати по тесните 
стрмни улички и сл.
   Работите на зимското одрж ување на 
општинските патишта и улици се изведуваат 
на начин кој има за цел да обезбеди постојана 
проодност во зависност од утврдениот 
приоритет произлезен од категоријата и 
значајот н а локалниот пат или улица.
   Ако поради снег, голомразица или други 
причини сообраќајот на општинскиот 
пат или улица е отежнат или безбедноста 
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на сообраќајот е значително загрозена, 
надлежниот општински орган ќе превземе 
итни мерки за отстранување на пречките, 
а ако не е во состојба да ги отстрани 
пречките ќе го запре целиот сообраќај 
или само за одделни видови на возила, во 
соработка со СВР Кочани.
   Во случаите кога прекинот на сообраќајот 
трае подолго од два часа надлежниот 
орган на Општината ќе ја извести јавноста 
преку средствата за информирање.
   Во случај на прекин на сообраќајот на 
јавен пат поради елементарни непогоди 
(снежни лавини, одрони од поголем обем 
или од други причини) надлежниот орган 
на општината ќе постапи врз основа 
на посебен план за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, 
што го донесува советот на Општината.
 3 . Организациона поставеност на 
зимската служба и обврски на учесниците
Преку организационата поставеност 
се дефинира обемот на работите и 
задолженијата на директните учесници 
вклучени во реализација на оваа Програма 
како и начинот на нивното делување.
Во зимското одржување за општинските 
патишта и улици ќе учествуваат 
надлежните општински органи со 
следниве обврски:
3.1 Советот на Општина  Кочани
·Донесува Програма  за  зимско одржување;
·Донесува посебен план за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди

3.2 СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ , 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

 Го организира чистењето на 
снегот, мразот и голомразицата заради 
обезбедување на непречено и безбедно 
одвивање на сообраќајот;
· Ги вклучува градските јавни 
претпријатија и дополнително 
ангажирани претпријатија;
· Ги следи активностите на сите 

задолжени субјекти во извршувањето на 
задач ите од Програмата;
·Преку средствата за јавно информирање, 
информира за работата на учесниците 
вклучени во Програмата.
·Врши надзор во извршувањето н а 
програмата

3.3 ЈАВНОТО  ПРЕТПРИЈАТИЕ  ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 
„МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – Скопје, пункт 
Кочани

   Ја извршува програмата во целост 
во делот на улиците кои се определени 
како дел од државен пат, а општинските 
патишта и улици во висина на доверените 
работи согласно склучен договор со 
Општина Кочани.
   ЈП за одржување на патиштата 
„Македонија пат“ согласно Програмата 
за зимско одржување на магистралните 
и регионалните патишта има обврска 
да извршува зи мско одржување на 
следните улици и тоа само во делот на 
коловозна конструкција и сообраќајната 
сигнализација што е во функција на 
јавниот (регионален) пат.

-Р1 309 Кочани (врска со А3 (М-5)) 
Пониква         20км     Прв приоритет
-Р1 309 Кочани (врска со А3 (М-5)) 
Зрновци       7,3км    Трет приоритет

3.4. ПРАВНИ ЛИЦА ИЗБРАНИ ВО 
ПОСТАПКА НА СПРОВЕДЕН ТЕНДЕР 
ЗА 
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ

-Ја реализираат Програмата за 
функционирање на зимската служба;
-Склучува Договор со Републичкиот 
Хидро – метереолошки завод за добивање 
на временски прогнози;
-Организира редовни дежурства со 
потребна опрема и алат, резервни 
делови и стручен кадар за обезбедување 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

26 Декември 2022                                                 Стр. 172

исправност на сопствена механизација за 
дејствување во Зимската служба;
-Одговорните работници на дежурството 
вршат потребни контакти со сите одговорени 
субјекти и даваат потребни информации на 
надлежните субјекти и граѓани;
-Обезбедува складирање, растурање и 
вградување на сол, песок, ладен асфалт и 
други материјали;
-Ги припрема возилата и машините и друга 
потребна механизација и ја доведува во 
исправна состојба за дејствување во зимски 
услови и врши тековно одржување;
-Обезбедува потребни резервни делови за 
поправка на механизацијата;
-Со специјални машини , опрема и работна 
рака врши посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатицата од 
коловозните површини;
-Води целосна документација за Зимската 
служба;
-Доставува месечен распоред на лица за 
дежурството со податоци за работна рак 
а и механизацијата, најдоцна до 25ти во 
тековниот месец до Општина Кочани;
   Правното лице - изведувачот кој што 
претходно ќе биде избран во постапка на 
спроведен тендер, согласно склучениот 
договор за зимско одржување на 
општинските патишта и улици ќе има 
обврска да извршува зимско одржување на 
следните улици и општински патишта:
     - А3-Горни Подлог-Долни Подлог-
Мојанци-Грдовци-Прибачево-Оризари
     - А3-Тркање
     -Кочани од хотел Национал по 
ул.Крижевска,ул.Казанлк,ул.Јени Фоча до 
спој со А3
     - Кочани-Бели-Нивичани-Пантелеј-
Рајчани
     - Кочани-Полаки (м.в. Крушка)       
     - Делница од мост на река Масалница до 
базата на ГД ,,Гранит,,
     - Влез од кај базата на Гранит по ул.,,1-
ви Мај,,-ул.,,Ангел Донев,, до амбуланта во 
Оризари
       продолжува по ул.Маршал Тито  до излез 

од Оризари спој со Тодосие Паунов 
     -Ул.Гоце Делчев Оризари од спој со 
ул.Тодосие Паунов до последен мост и ул.Кеј 
на револуција од мост кај Мотел Дончо до 
последен мост.         
                                     
3.5. Други учесници

3.5.1. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

   За видот и обемот на вклучувањето на 
механизацијата на градежните претпријатија 
одлучува и ја ангажира надлежниот 
општински орган. Заради потребата од 
ефикасно чистење на снегот, а имајќи ја во 
предвид ангажираноста на „Македонија пат“ 
во чистењето на патиштата од повисок а к 
атегорија, можна е потреба од дополнително 
ангажирање на други градежни машини , 
за што потреба та ја утврдува надлежниот 
орган во општината. Другите градежни 
машини ќе бид ат ангажирани од соодветни 
претпријатија за чистење и оспособување 
на асфалтни те коловозни површини по 
претходно склучен договор врз основа на 
Законот за јавни набавки.

Еуро хотел Гратче се обврзува да со своја 
механизација и работна рака на самоповик 
да врши чистење на снежен нанос и 
расфрлање на сол и песок на патниот правец, 
предмет на спогодба за деловно техничка 
соработка.Општина Кочани се обврзува 
на своја сметка на Еуро хотел Гратче да 
му обезбеди сол и песок во зависност од 
потребите за одржување на проодноста на 
патниот правец.

3.5.2    КЈП „ВОДОВОД“

   Се ангажира во зимското одржување на 
улиците согласно со Програмата за чистење 
на јавно-прометни површини и оваа 
Програма за следниве улици:       
Преглед на улици и места на интервенции 
по приоритети
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При укажување на потреба од интервенција 
ќе се започне со расчистување од снег и 
голомразици по редослед на улиците од 1 
приоритет за интервенција наведен подолу: 
1. Приоритет за интервенција при 
голомразица или врнежи од снег: 
 1 - Нагорнини кај „Шумско 
стопанство Осогово“. 
 2 -. Мостови од Дупли мост  до 
плоштад.
 3 - Раскрсници кај ,,Автобуска 
станица,, и пресек со ул.„9 Мај“, кај „Два 
другара“, „Стришани“,   „Вел Јан“, „Павлина 
Велјанова“ - кај  „Грозд“ до спој со „Роза 
Петрова“.
 4 – ул.„Глигор Апостолов Гочо“, 
ул.„Тодосие Паунов“ до раскрсница кон 
Оризари од Кочанска страна, ул.„9-ти 
мај“, „Роза Петрова“, „Димитар Влахов“, 
ул.„Маршал Тито“ и „Кеј на Револуција“. 
 
 По расчистувањето на улиците 
со 1. приоритет за интервенција ќе се 
пристапи кон расчистување на улиците од 
2. приоритет по следниот редослед:
2. Приоритет  на интервенција се улиците:

•	 ул.	 „Љупчо	 Сантов“	 од	 плоштад	
до ул.„Евлија Челебија“ па по ул.„Евлија 
Челебија“ до спој со „Тодосие Паунов“(кај 
Кузе)
•	 Градски	,,Плоштад“
•	 ул:	„Борис	Трајковски“	до	бр.	96
•	 ул:	„Гоце	Делчев“	до	бр.	100

На расчистување на улиците од 3 приоритет 
ќе се пристапи по завршувањето на 
расчистувањето на улиците од 1. и 2. 
приоритет. 

3. Приоритет на интервенција се 
нагорнините  и раскрсниците во 
градот, за отворање простор за изнесување 
на смет.
 
•	 ул.	,,	Македонска“	
•	 ул.	,,Искра“

•	 ул.	,,	Руен“
•	 приод	кон	ул:	,,	Крушевска“
•	 ул.	,,	Солунска“	до	ул.	,,Вера	Попова“	
и ул.,,Кирил Змбов,,
•	 приоди	према	ул.	 ,,	Боро	Ловџија“	и	
ул. ,, Питу Гули“
•	 дел	 од	 ул.	 ,,Јане	 Сандански“	 до	 ул.	
Гоце Делчев до Бавчалук
•	 Пристап	 до	 	 ул.	 ,,14	 Бригада“	 од	 ул.	
„Гоце Делчев“ до ул. „Цар Самоил“.
•	 ул.	 ,,	 Илинденска“	 од	 до	 ул.	 „Браќа	
Миладинови“
•	 ул.„Ѓ.Петров“	до	ул.	„Роза	Петрова“

Зимското одржување на улиците и 
тротоарите на територијата на општина  
Кочани кои не се предвидени со оваа 
Програма ќе се врши само во исклучителни  
случаеви и со посебен писмен налог од 
нарачателот.
 
3.5.2.1 КЈП ВОДОВОД – КОМУНАЛНА 
ХИГИЕНА

· Покрај своите редовни активности 
врши расчистување од снег на пристапите д 
о контејнерите за смет и околу нив;
· Ги расчистува пешачките зони, 
тротоарите и пешачките пристапи до 
објектите кои се од витално значење, како и 
други јавни површини;
· Обврските на КЈП „ВОДОВОД“ 
„Комунална хигиена“ предвидени со оваа 
точка се покриваат од цената на ѓубрарината.
· Контрола врз работата на КЈП 
„ВОДОВОД“ Комунална хигиена врши 
надлежен орган во општината.

3.5.2.2 КЈП ВОДОВОД –ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

· Ја оспособува атмосферската 
канализација и сливниците за прием на 
поголеми количини вода во зимски услови 
и со цистерни ја отстранува водата од 
„црните точки“ каде нема атмосферска 
канализација(подвозници, улици и други 
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работи сврзани со зимската служба);
· 
3.5.2.3  КЈП ВОДОВОД – ПАРКОВИ И 
ЗЕЛЕНИЛО

- Врши сечење и отстранување од коловоз 
на паднати дрва и гранки;
-Го отстранува снегот и пристапните патеки 
во парковите и спомен обележјата во градот 
и други работи сврзани с о зимск ата служба;
-Контрола врз работата на КЈП ВОДОВОД 
– Паркови и зеленило врши надлежен орган 
на општината.

3.5.3ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – КОЧАНИ

Ги презема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните електро 
инсталации, приодите, непосредната 
околина околу трафостаниците и други 
објекти;

3.5.4 М А К Е Д О Н С К И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – РЕГИОНАЛЕН 
ЦЕНТАР ЗА КОМУНИКАЦИИ КОЧАНИ

Ги превзема потребните мерки за чистење на 
снегот од надворешните ПТТ инсталации.

3.5.5 СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА ПРИ 
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Го контролира и регулира сообраќајот 
во новонастанатата состојба на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во 
непосредна врска со сите задолжени 
субјекти. Во исклучителни случаи кога 
е загрозена безбедноста и нормалното 
одвивање на сообраќајот може да даде 
налог до ЈП за одржување на патиштата 
„Македонија пат“ – Подружница Кочани и 
надлежниот општински орган за преземање 
на активности за оспособување на 
сообраќајниците или одделни делови(црни 
точки).

3.5.6 ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА

Е должен да врши масовна едукација за 
мерките и активностите за унапредување на 
сообраќајната превентива и безбедноста во 
патниот сообраќај.

3.5.7 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА 
И СПАСУВАЊЕ:

Да земе активно учество во изготвувањето 
на програмата, следење на нејзино 
спроведување и на севкупната состојба во 
з и м с к и от п е р и од з а р а д и бл а го 
в р е м е н о превземање на превентивни 
мерки за заштита и спасување, к ак о и к 
онкретни ак тивности за соодветна дообука 
и подготвеност на екипите – лицата од 
населените места кои што ќе вршат чистење 
и посолување.
 
3.5.8    УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ 
РАБОТИ

Ги доставува извештаите и прогнозите 
(дневни, тридневни, неделни и месечни) за 
временските услови до ЈП за одржување на 
патиштата „Македонија Пат“ и Општина 
Кочани.

3.5.9 УРБАНИ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
НА ОПШТИНАТА

Се должни да превземат одговорност во 
смисла: да го известат надлежниот орган и 
граѓаните за настанатата состојба, потребата 
и начинот за отстранување на снежните 
наноси, притоа да ги активираат граѓаните 
од таа МЗ за д а м ож ат во д о го во р с о О 
п ш т и н а Кочани д а превземат конкретни 
работни задолженија и обврски во зимското 
одржување на патната мрежа, заради што до 
одделни месни заедници може да подигнат, 
складираат, чуваат и наменски да користат 
одредено количество на индустриска сол, 
со можност од задолжително учество 
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со сопствена механизација и екипи во 
чистењето и посолувањето.

3.5.10   ДРУГИ УЧЕСНИЦИ
Единиците на дирекцијата за заштита и 
спасување, месните и урбани заедници, 
ученици и студенти и други екипи, како 
и сите други, во услови на прогласена 
елементарна непогода заедно дејствуваат 
според посебниот План за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди 
донесен од страна на советот на општината.

3.5.11 Правните и физичките лица 
превземаат брзи, ефикасни мерки за 
отстранување на снегот и мразот на 
отворените простори пред јавните објекти 
(пазариштата, гробиштата, железничките 
премини, бензиски пумпи, паркиралишта 
и слични објекти) со што ќе се обезбеди 
непречен пристап до објектите.

3.5.12 Правните и физички лица како 
сопственици, односно корисници на деловни 
згради и деловни простории (Стоковни 
куќи, дуќани , продавници и слични објекти 
) превземаат мерки за чистење на снегот и 
мразот пред своите објекти.

3.5.13 Граѓаните однос но сопствениците, 
станарите и закупувачите на станбените 
објекти го чистат снегот и голомразицата 
од тротоарите – патеките и приодите пред 
своите станбени згради. Исто така граѓаните 
го чистат снегот од покривите и терасите 
при што се води сметка безбедноста на 
минувачите, надворешните инсталации и 
сообраќајот. Исчистениот снег се собира 
пред зградите на начин што обезбедува 
непречен сообраќај.

3.5.14   Извршителите на јавниот Градски 
и Приградски превоз преземаат мерки 
за отстранување на снегот и мразот од 
автобуските постојки и нивно оспособување 
за користење;

4.ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА 
ОДРЖУВАЊЕ

4.1 Обем на одржување
Обемот на работите се утврдува согласно 
приоритетот на општинските патишта и 
улици на подрачјето на Општина Кочани 
за нормално и безбедно функционирање на 
сообраќајот.
Приоритетот се одредува согласно:
-Густината на населеноста на делови од 
градот;
- Фрекфенцијата на луѓе и моторни возила;
-Нормално функционирање на објектите 
кои се од витално значење на општината,
-Видот и бројот на инфраструк т урни 
објекти;
Посипувањето на голомразица со сол во 
услови кога нема снежни врнежи се врши 
по приоритет, на критичните точки на 
општинските патишта и улици, кои се 
препознаваат како такви од претходното 
искуство.

4.2  ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

Одржувањето на општинските патишта и 
улици на подрачјето на Општина Кочани во 
зимски услови се врши со ангажирање на:
-Механизација
-Специјални машини и опрема,
-Работна сила и
-Средства(сол, песок и ладен асфалт)  Во 
случај на зголемена потреба ќе се ангажира 
и дополнителна градежна оператива.

Извршувањето на активностите за зимско 
одржување опфаќа четири степени на 
подготвеност со кои треба да се усогласат 
правните лица избрани во постапка на 
спроведен тендер и тоа:

ПРВ СТЕПЕН – Првиот степен опфаќа 
подготвеност на перс онал от и опремата 
во прифатлив број, со цел тимовите за 
зимско одржување да бидат спремни за 
интервенција во секое време.
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ВТОР СТЕПЕН – опфаќа подготвеност 
за интервенција на тимови за зимско 
одржување со чистење, посипување со 
сол и сите останати активности за зимско 
одржување кога температурата осцилира 
околу 0 степени со можност од врнежи од 
снег и појава на мраз.

ТРЕТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за 
постојана интервенција , во случај кога има 
подолго време на паѓање на снег.

ЧЕТВРТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за 
интервенција во вонредни ситуации, каде 
вкупниот број на тимовите за интервенција 
не може да ги покрие сите потреби и треба 
да се повика додатна екипа за работа.

5.НАДЗОР

Надзор над спроведување на оваа програма, 
врши надлежниот орган во Општина Кочани 
– Одделение за уредување на градежно 
земјиште.
Надзор над количината и квалитетот на 
извршените работи и одобрени количини за 
извршени работи врши лице определено  од 
Општината .

6.ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Инспекциски надзор согласно законските 
одредби и овластувања вршат:
5.1Овластен комунален инспектор
·Врши инспекциски надзор на чистењето на 
јавно прометните површини во зимскиот 
период согласно Законот за јавна чистота
5.2Овластен инспектор за патишта
·Врши инспекциски надзор согласно 
Законот за јавните патишта на општинските 
патишта и улици

6 .3 Државен инспектор за патишта 
·Врши инспекциски надзор согласно 
Законот за јавните патишта
      

7.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени во табелата подолу 
ќе се финансираат од Буџетот на Општина 
Кочани, со средства од Програмата на 
активностите на Општина Кочани во 
областа на одржување на улици и патишта 
(Ј6) и тоа:
Рекапитулар:

Ј6 - 1.600.000,00ден.- Зимско одржување на 
локални патишта и улици
Ј6 - 600.000,00ден.- Зимско одржување на 
улици (КЈП Водовод Кочани)
FD - 250.000,00ден. Одржување на општински 
пат во рурално подрачје с.Главовица

Вкупно 2.450.000,00ден. 

Општина Кочани ќе изврши трансфер на 
средства на изведувачите на Програмата. 

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

                             Бр.09-2457/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 
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ПРОГРАМА 
за сообраќај на Општина Кочани за 2022 

година
I

 Програмата за сообраќај на Општина 
Кочани се темели на промоција, афирмација 
и имплементација на документи, проекти, 
мерки и активности за:
1.Подобрување на сообраќајната 
инфраструктура и регулација на сообраќајот, 

2.Едукативно-образовни активности за 
зголемување и унапредување на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата во Општина 
Кочани, и

3.Технологии за планирање на урбаниот 
транспорт, директни мерки мобилност – 
субвенционирање. 

 1. Програмата во делот за подобрување 
на сообраќајната инфраструктура и 
регулација на сообраќајот предвидува 
реализација на тековни, но и поголем 
број значајни промени, надополнувања и 
новитети во сообраќајната инфраструктура 
на општинската патна мрежа која ќе 
одговори на современите потреби на жените/
девојчињата и на мажите/момчињата во 
Општина Кочани и тоа:
1.1. Изработка на сообраќајни проекти за 
зонско паркирање, траен и времен режим на 
сообраќајот во консултација со корисниците 
на услугите 
1.2. Набавка и поставување вертикална 
сообраќајна сигнализација на 
новоизградени, реконструрани или 
постојни улици и патишта во општина 
Кочани, како: прометни знаци, патоказни 
плочи, конзоли и портали, променлива 
динамична сигнализација согласно 
идентификуваните потреби за поголема 
сигурност при движење.
1.3. Обезбедување на правен субјект за 
одржување на вертикална сигнализација, 
заштитни огради и сл.

1.4. Поставување на хоризонтална 
сигнализација, бележење на сите 
сообраќајни површини на кои постои 
потреба за дефинирање, поделба или 
канализирање на просторот согласно 
потребите на корисниците. Поставување на:
– надолжни ознаки: разделни, рабни линии, 
линии водилки и сл.
– попречни ознаки: линии за запирање, 
пешачки премини, велосипедски патеки, 
косници, граничници итн.
– останати ознаки: стрелки, натписи, 
полиња и линии за насочување, ознаки за 
паркирање итн.
Хоризонтална сигнализација за привремена 
(краткотрајна) и постојана (долготрајна) 
потреба, обична или без светлоодбојност и 
светлоодбојна, со мануелна, полуавтоматска 
или автоматска постапка и изведба на: 
валање, прскање, размачкување, изливање, 
бризгање, втиснување, лепење итн. А во 
зависност од видот на материјалот без 
триење, со нормален коефициент на триење 
или со висок коефициент на триење.
1.5. Сет на поставување нова сообраќајна 
инфраструктура, воведување начини и 
мерки за зголемување на безбедноста во 
сообраќајот и заштита на патиштата и 
улиците во Општина Кочани:
1.5.1. Поставување пешачки премини со 
издигнати платформи
1.5.2. Поставување соларни маркери на 
пешачки премини
1.5.3. Поставување известувачки дигитални 
радари за брзина на движење
1.5.4. Уредување на сообраќајот со 
утврдување на техничко уредување преку 
воспоставување на електронски систем за 
видеонадзор во централно градско подрачје
1.5.5. Уредување на сообраќајот со 
организација за отстранување на дотраени, 
оштетени и напуштени возила
1.5.6. Утврдување на начин и постапка за 
поставување и одржување на телефонски, 
телеграфски и други кабловски водови, 
нисконапонски електрични водови, односно 
водови за напојување, канализација, 
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водоводи, топловоди и други слични уреди 
на општинските патишта и улици врз основа 
на утврдени приоритети според потребите 
на жените и мажите во општината.
1.5.7. Утврдување на начин и постапка 
за поставување и одржување натписи, 
рекламни објекти и рекламни табли во 
заштитниот појас на државните патишта, за 
поставување на инсталации во заштитниот 
појас, за поставување заштитни огради и 
заштитни столпчиња покрај државните 
патишта 
1.5.8. Утврдување на начин и постапка за 
регулирање на прекумерно користење на 
пат 
1.5.9. Утврдување на начин и постапка за 
на вонреден превоз, односно регулирање 
на користење на пат со возило кое празно 
или заедно со товарот ги надминува 
пропишаните услови во поглед на 
димензиите, вкупната тежина и оскиниот 
притисок
1.5.10. Изработка на сообраќајни анализи, 
студии и програми за соодветна реализација 
и промена на режим на сообраќај, 
намалување на застој и зголемување на 
проток на сообраќајот, зголемување на 
безбедноста во сообраќајот на патиштата 
и улиците во општина Кочани согласно 
утврдените приоритети според потребите 
на жените и на мажите.

2. Програмата во делот едукативно-
образовни активности со цел зголемување 
и унапредување на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата во општина 
Кочани предвидува реализација во две 
насоки и тоа:
2.1. Зајакнување на соработката и поддршка 
на Програмата за работа на Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата Кочани – ОСБСП Кочани 
која е во согласност со целите и задачите 
предвидени со Национална стратегија на 
Република Македонија за унапредување на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 
Учество во реализација на Програмата за 

работа на ОСБСП – Кочани која предвидува 
голем број значајни проекти и активности  
во согласност со проектите и активностите 
на РСБСП  и тоа: активности за промоција, 
афирмација и имплементација на 
активности за унапредување на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, активности 
од едукативно-образовен карактер,  
организирање стручни советувања и 
предавања, активности за подигање на 
јавната свест за правилно и одговорно 
однесување во сообраќајот, активности за 
продолжување и засилување на успешната 
соработка со останатите партнери и 
институции кои имаат за цел подобрување 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
и реализација на конкретни мерки и 
собирање на податоци разделени по пол во 
однос на прекршителите на безбедноста во 
сообраќајот. 
2.2. Обележување на европската недела на 
мобилност и вклучување во национални 
и меѓународни проекти, кампањи и 
активности за подигнување на безбедноста 
во сообраќајот и соработка со сите 
релевантни институции во општината, 
невладините организации, здруженијата, 
медиумите и други субјекти. Вклучување 
и поддршка во борба за почитување на 
сообраќајните правила и прописи на 
учесниците во сообраќајот, учество на 
технички исправни машина во сообраќајот, 
загрозувањето на животот на жените/
девојчињата и мажите/момчињата како 
учесници во сообраќајот при употребата 
на алкохолот и дрогата, мобилни телефони, 
смартфонии, аиподи при управување на 
моторно возило.

3. Програма технологии за планирање 
на урбаниот транспорт, директни 
мерки мобилност – субвенционирање. 
Субвенционирање е со цел да се развие 
дијалог помеѓу сите засегнати страни за 
различни аспекти на движење (мобилност), 
да се предлагаат и тестираат иновативни 
сообраќајни решенија, нови технологии 
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или мерки за планирање на урбаниот 
транспорт кој ќе одговори на потребите 
за мобилност на жените/девојчињата и 
на мажите/момчињата. Намалување на 
сообраќајниот метеж преку намалена 
употреба на автомобили, а со тоа редукција 
на емисиите на штетни гасови во воздухот, 
обезбедување на сообраќајни, еколошки 
и економски бенефити. Со промоција на 
одржливата мобилност и подобрувањата 
направени во патната и урбана општинска 
инфраструктура како новоизградени 
велосипедски и пешачки патеки, 
подобрувања во јавниот превоз, сеопфатно 
унапредување на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата во општина Кочани.
3.1. Субвенционирање на општински 
линиски превоз 
3.2. Субвенционирање на велосипеди за 
одржлив урбан транспорт 
3.3. Промоција и поддршка на иновативни 
предлози, мерки, акции, решенија и 
сл.предизвици кои ќе ги предизвикуваат, 
мотивираат а зошто да не ги и наградуваат 
граѓаните во промена на своите секојдневни 
навики од користење моторни возила. 
Различни модели, начини или можности за 
пешачење, возење велосипед или користење 
на средства кои не ја загадуваат животната 
средина, го намалуваат загадувањето и 
емисиите на CO2.
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 II

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

                            Бр.09-2458/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 

  ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН
      за еднакви можности на жените и мажите 

за 2022 година

 I
 Увод

 Воспоставувањето еднакви 
можности е грижа на целото општество 
и претставува отстранување на пречките 
и создавање услови за остварување 
потполна еднаквост меѓу жените и мажите. 
Единицата на локалната самоуправа е еден 
од општествените субјекти што учествува 
во воспоставување на еднаквите можности 
и еднаквиот третман на жените и мажите.

 Воведување еднакво учество на 
жените и мажите во сите области од јавниот 
и приватниот сектор, еднаков статус и 
третман во остварувањето на сите права 

и во развојот на нивните индивидуални 
потенцијали преку кои тие придонесуваат 
во општествениот развој, како и еднакви 
придобивки од резултатите произлезени 
од тој развој, согласно Законот, значи 
обезбедување еднакви можности за мажите 
и жените.

 Мерки за остварување на принципот 
на еднакви можности

 
За остварување на принципот на еднакви 
можности за жените и мажите, Законот 
предвидува две групи мерки: основни и 
посебни. Посебните мерки се усвојуваат 
и од страна на единиците на локалната 
самоуправа.

Основните мерки повеќе се во сферата 
на нормирањето и планирањето, а 
посебните мерки повеќе се однесуваат на 
воспоставувањето односно заживувањето 
на принципот на еднакви можности на 
мажите и жените преку отстранување 
на објективните пречки за неговата 
реализација, односно елиминирање на 
условите кои генерираат дискриминација по 
основ на пол.

Согласно Законот, посебни мерки се: 

1. Позитивните мерки се однесуваат на 
воспоставување еднаква застапеност на 
мажите и жените во јавниот и политичкиот 
живот на државата и во тој правец 
предвидуваат приоритет на соодветниот пол 
сè до воспоставувањето еднакво учество на 
мажите и жените. Ваквата мерка се однесува 
на сите нивоа на власт, вклучувајќи ја и 
локалната, сите јавни установи и служби, 
политичките функции, комисии и одбори. 
2. Охрабрувачките мерки предвидуваат 
различни активности кои треба да ги 
поттикнат слободите и напорите за 
елиминирање на нееднаквата застапеност, 
односно нееднаквиот третман. 
3. Програмските мерки се насочени кон 
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подигање на свеста со цел да се поттикне 
воведувањето и унапредувањето на 
принципот на еднакви можности на мажите 
и жените.
  
Задачи за спроведување на пропишаните 
законски мерки

1. Прибирање, евидентирање и обработка на 
статистички податоци според пол
Статистичките податоци се база на родовите 
анализи како следен чекор во градењето 
политики и преземањето соодветни 
програмски мерки во делот на родовата 
еднаквост. 

2. Воведување на родовата перспектива 
во програмите, стратегиите и останатите 
документи што ги разгледува и усвојува 
Советот на Општина Кочани 

Родовата перспектива е гледиште кон 
родовите разлики, потреби и интереси во 
дадена област односно активност. 

Интегрирањето на родовата перспектива 
во секоја фаза на процесот на градење, 
донесување, спроведување, следење и 
евалуација на политики, значи дека се зема 
предвид промовирањето и унапредувањето 
на еднаквоста меѓу жените и мажите и 
процена на влијанието на политиките врз 
животот, местото и улогата на жената и 
мажот.

Комисијата за еднакви можности на мажите 
и жените при Советот на Општина Кочани 
e централно тело на локално ниво со 
надлежности во однос на воспоставувањето 
на принципот на еднакви можности на 
жените и мажите. Другите комисии при 
Советот на Општина Кочани е потребно 
да бараат мислење од оваа Комисија 
за материјалите кои уредуваат или 
обработуваат прашања од значење за 
остварувањето на принципот на еднакви 
можности пред да ги достават до Советот 

на Општина Кочани на разгледување, 
утврдување, односно донесување. 

3. Родово одговорно буџетирање односно 
интегрирање на родовата перспектива во 
буџетскиот процес

Родово одговорното буџетирање 
се спроведува за да се осигури дека 
општинскиот буџет се осврнува соодветно 
на приоритетите за родова еднаквост и 
придонесува за економско јакнење на 
жените. 

Општина Кочани во 2017 година потпиша 
меморандум за соработка со UN Women 
за реализација на проектот Промоција на 
родово одговорни политики и буџети во 
Југоисточна Европа: кон транспарентно, 
инклузивно и отчетно управување во 
Република Северна Македонија.  Проектот 
продолжува и во 2023 година. 

Главната цел на проектот е да придонесе 
кон имплементација на обврските за 
остварување на родовата еднаквост и 
претставува продолжение на досегашните 
напори и постигнувања во насока на 
интегрирањето на родовата перспектива 
во креирањето на политиките и буџетите. 
Проектот ги подобрува капацитетите 
на родовата машинерија и го подобрува 
степенот на познавање и имплементација на 
родово одговорното буџетирање.
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II

 Локалниот акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2023 
година влегува во сила осмиот ден од денот 
на обајавувањето во „Службен гласник на 
Општина Кочани“.
                            
                              Бр.09-2438/1

26.12.2022 година
Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К
       во врска со  Програмата за  сообраќај на 

Општина Кочани за 2023 година
            

 I

Советот на Општина Кочани бара:
- На потегот на новата градинка и 
индустриската зона во тој дел од градот да 
се отвори улицата „Февруарски поход“, да 
се даде приоритет за истата улица како и за  
улицата „Димитар Влахов“, 
- Општината  да изготви план за сите 
улици во Кочани и селата, 
- да се провери кредитниот рејтинг на 
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општината,
-  да се направат пресметки за сите 
улици за да се асфалтираат или бетонираат, 
- да се направи приоритетна листа на 
улици , 
- да се проверат можностите за 
задолжување,
-  да се изработат проекти за сите 
улици за кои нема проекти,
- Да се спроведе едукација на возачите 
за прописно возење во сообраќајот особено 
на кружните текови, со делење на флаери 
и укажувања од страна на полицските 
службеници и сообраќајниот инспектор,
- Општината да размисли за зонско 
паркирање,
- Да се обележат најмалку две 
хуманитарни паркинг места, истите да бидат 
обележани и да се определи посебна цена 
од страна на Советот на Општина Кочани, 
а прибраните средства да се употребуват за 
хуманитарни цели.

 II

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

Бр.09-2458/2
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година,  донесе 

О  Д  Л  У  К  А
за давање на трајно користење без 
надоместок на движни ствари- персонални 
компјутери, сопственост на Oпштина 

Кочани

Член 1

Со оваа одлука се даваат на трајно 
користење без надоместок движни ствари 
и тоа: (десет) персонални компјутери 
(лаптопи), сопственост на Општина Кочани 
на следните општински училишта:
-на ОУ „Кирил и Методиј“:
1.HP	250	G5	(CND64742RT)
2.HP 250 G5 (CND6484P7P)
3.HP 250 G5 (CND6604YCB)
4.HP 250 G5 (CND6484NYK)
5.HP 650 (5CB2384N8D)

-на ОУ „Никола Карев“:
1.HP 250 G5 (CND6484NZL)
2.HP 250 G5 (CND6484NYZ)
3.HP 250 G5 (CND6484P6Z)
4.HP 250 G5 (CND6484P68)
5.HP 250 G5 (CND64743DZ)

Член 2

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

               Бр.09-2462/1
26.12.2022 година

Кочани
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Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 
Законот за локална самоуправа(„Службен 
весник на Република Македонија.“ 
бр.5/2002) и член 23, став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 61/2004, 96/2004, 67/07, 
156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 244/19,53/21,77/21, 150/21 и 173/2022 ) 
,член 31 од Законот за буџетите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.64/05, 
4/8, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 
192/15, 167/16” и („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.79/20, 
151/21 и 87/2022 ) ,член 93 став 1 и 2 од Законот 
за административни службеници(,,Службен 
весник на Република Македонија``бр 27/2014, 
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 
и 11/2018 и ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија``бр.275/2019, 
14/2020, 215/2021 и 99/2022),  одредбите на 
Гранскиот колективен договор за органите 
на државната управа, стручните служби на 
Владата на Република Северна Македонија, 
судовите, јавните обвинителства, казнено 
– поправните и воспитно – поправните 
установи, државното правобранителство, 
општините, Градот Скопје и општините 
на Градот Скопје, агенциите, фондовите и 
другите органи основани од Собранието на 
Република Северна Македонија („Сл.весник 
на РСМ“ бр. 51/20 и 172/21),Колективниот 
договор на општина Кочани од 2022 година  
и Статутот на Општина Кочани, Советот 
на Општина Кочани на 22-тата седница 
одржана на ден 26.12. 2022 година, донесе

    О  Д  Л  У  К  А
за извршување на Буџетот на Општина 

Кочани за 2023 година

Член 1

 Буџетот на Општина Кочани за 2023 
година (во понатамошниот текст Буџетот), 
се извршува според одредбите на оваа 
Одлука.

Член 2

 Буџетот на Општината се состои од: 
општ, посебен и развоен дел:
       - општиот дел ги содржи вкупните приходи 
и другите приливи и вкупните расходи и 
другите одливи на буџетот за фискалната 
година, како и глобални проекции на 
приходите, приливите, расходите и одливите 
за наредните две години.
        - посебниот дел содржи план на 
одобрените средства на буџетските 
корисници по програми, потпрограми и 
ставки за фискалната година и
        - развојниот дел ги содржи плановите 
на програмите за развој на буџетските 
корисници по програми и потпрограми и 
среднорочните проекции на одобрените 
средства.
Планот на програмите за развој се ревидира 
секоја година.

Член 3

 Корисниците на средствата на 
Буџетот се должни утврдените средства 
во Буџетот да ги користат наменски, 
рационално и економично.
                                                            

Член 4

 Расходите утврдени со Буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да превземаат обврски. 
 За да се преземат нови обврски, до 
Советот на Општината мора да се предложи 
нов извор на средства или да се предложи 
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намалување на другите расходи во сразмерен 
износ.
             Одобрените средства со Буџетот на 
ниво на ставка во рамките на потпрограма и 
буџет, не можат да бидат намалени повеке од 
20% со прераспределба во тековната година, 
со исклучок за спроведување на налози за 
присилна наплата. 

Член 5

           Одобрените средства за плати, 
наемнини и надоместоци, на ниво на ставка 
во рамки на Буџет не може да се зголемат со 
прераспределби повеке од 10%.

Член 6

             За извршување  на Буџетот е одговорен 
Градоначалникот на Општината

Член 7

 Општината за користење на 
средствата на Буџетот, доставува годишни и 
квартални финансиски планови по сметки, 
по програми и по расходни ставки. 
 Општината води евиденција 
на преземените обврски, која опфаќа 
пријавување, промена и поништување на 
пријавените превземени обврски, согласно 
со прописите за трезорско работење.
              За измените, проширувањата или 
пренамените во Буџетот на Општината, 
одлучува Советот на Општината.
 Советот на Општината на предлог 
на Градоначалникот ги донесува измените 
и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 
ноември во тековната година.

Член 8

 Буџетските корисници, во услови 
кога во буџетот на самофинансирачки 
активности, буџет на заеми, буџетот 
на донации и/или буџетот на дотации, 
планираните приходи и други приливи не 

се реализираат односно се реализираат над 
планираниот износ, доставуваат барање 
за намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот 
на Општината на одобрување.

Член 9

 Буџетските корисници по 
усвојувањето на Буџетот изготвуваат 
годишен финансиски план по квартали 
за користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува врз 
основа на финансискиот план по месеци.

Член 10

 Исплатата на платите на вработените 
ќе се извршува во рамките на обезбедените 
средства во Буџетот и тоа: 
             - плата за избраните и именуваните 
лица во Општината се утврдува само за 
Градоначалникот и тоа според законски 
утврдените коефициенти и истиот изнесува 
3,20 а основицата изнесува 26.755денари ;
             - вредноста на бодот за платите 
на државните службеници се утврдува врз 
основа на посебна Одлука за утврдување 
на вредноста на бодот на државните 
службеници донесена од страна на Советот 
на Општината и
 - на вработените во ТППЕ и општинската 
администрација кои немаат статус на 
државни службеници и на вработените  
во општинските јавни установи кои 
се финансираат со блок дотации од 
Буџетот на РМ,платите ке се исплаќаат 
согласно Законот за исплата на плати во 
Република Македонија, Правилникот 
за плати,надоместоци на  плати и други 
примања на вработените во општинската 
администрација и колективните договори 
со ресорните министерства.
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Член 11

 Вработените во општинската 
администрација имаат право на патни и 
дневни трошоци во случаите кога се упатени 
на пат врз основа на уредни и веродостојни 
документи.
Висината на дневниците за службени 
патувања во земјата се исплатува во висина 
од 700 денари и тоа за секои поминати од 
08-12 часа половина дневница (400 денари) 
и цела дневница од 12,01-24 часа цела 
дневница (700 денари).
За службените патувања во странство 
дневницата се исплатува во висина 
утврдена како за вработените во органите 
од централната  власт.

Член 12

 Во случај на непрекинато боледување 
подолго од шест месеци и во случај на 
потешки последици од елементарни 
непогоди во смисла на Законот за заштита 
и спасување, и други случаи на работникот 
во општинската администрација и јавната 
установа му се исплатува помош во висина  од 
една последно исплатена просечна месечна 
плата во органот каде што е вработен.
           

Член 13

 Во случај на смрт на вработен во  
општината и локалната јавна установа,на 
неговото семејство му се исплаќа парична 
помош во висина од 2 просечни плати 
согласно Законот за извршување на буџет.
На вработениот во општината и локалната 
јавна установа, во случај на смрт на член 
на потесното семејство (родител, брачен 
другар, деца родени во брак или вон брак, 
посиноците, посвоените деца и децата 
земени на издржување) до колку живеел 
во заедница, му припаѓа парична помош во 
висина од една просечна плата.
Живеењето во заедница подразбира 

вработениот во општината и локалната јавна 
установа и членот на потесното семејство да 
се со место на живеење на иста адреса што 
се докажува со документ за идентификација 
(лична карта или пасош).

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој 
член се исплатуваат по претходно доставено 
барање во тековната, односно во наредната 
година.

Член 14

 Вработен кој заминува во пензија му 
се исплатува двократен износ за отпремнина 
пресметан врз основа на просечната нето 
плата по работник во Република Северна 
Македонија исплатена до денот на исплатата.

Член 15

 Исплата на име надомест за 
регрес за одмор ке се врши од програма –
Општинска администрација – Е0,програма 
– Против пожарна заштина-W0, расходно 
конто 404110 - Надомест за годишен 
одмор на основа на донесено решение од 
Градоначалникот.
Висината на надоместокот  за годишен 
одмор се утврдува во износ од најмалку 60% 
од износот на просечната плата на ниво на 
Република Северна Македонија исплатена во 
последните 3 месеци,под услов вработениот 
да работел најмалку шест (6) месеци во 
календарската година кај работодавачот.
Регресот за годишен одмор се исплатува 
еднаш во текот на годината,а најдоцна до 
крајот на тековната година.
Правото на регрес за годишен одмор има и 
вработениот кој во текот на календарската 
година се вработил кај друг работодавач.

          Член 16

 За непрекината работа кај 
работодавачот вработениот во општината 
има право на јубилејна награда за навршени 
10,20,30 и 40години кај работодавачот.
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Член 17

 Исплатата на плати на локалните 
јавни установи кои се финансираат со блок 
дотации од општинскиот буџет ја контролира 
и одобрува Министерството за финансии. 
Буџетските корисници од локалните 
јавни установи кои ќе се финансираат со 
блок дотации од општинскиот Буџет се 
задолжени два дена пред исплатата на 
плати до Општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати кон кое ќе 
ги приложат образсците ПДД-МП И МП-1, 
копија од рекапуталацијата за пресметани 
плати, образец Ф-1 за бројот на вработените 
по име и презиме, како и други податоци 
во пишана и електронска верзија (на ЦД, 
е-маил и друго), за односниот месец за кој се 
однесува исплатата.
Исплатата на платите и надоместоците на 
вработените во локалните јавни установи 
кои се финансираар од Буџетот на дотации 
ја контролира и одобрува Министерството 
за финансии.
Во случај на нови вработувања буџетските 
корисници од локалните јавни установи 
се должни да достават известување за 
обезбедени финансиски средства и да 
приложат образец М-1. 
По извршената контрола согласно 
планираните средства во Буџетот на 
Општината, Градоначалникот на Општината, 
одделните пресметки на локалните јавни 
установи ги доставува до ресорното 
Министерство од кое се трансферира блок 
дотацијата.
Министерството за образование и наука, 
Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за култура 
доставените пресметки за исплата на бруто 
плати и надоместоци ги доставуваат до 
Министерството за финансии за контрола и 
евиденција.
Во делот на пренесените надлежности 
согласност за нови вработувања во 
локалните јавни установи од областа на 

културата, образованието и социјалната 
заштита кои се финансираат со блок дотации 
ке се дава за:
- Вработувања за кои се обезбедени 
средства во Буџетот на РМ за тековната 
фискална година, согласно член 51 став 1 
и 4 од Законот за буџетите за што писмено 
известување ке даде Министерството 
за финансии, врз основа на барање од 
надлежното Министерство.
- Вработување за кои се обезбедени 
средства во Буџетот на Општината 
за тековната фискална година за што, 
согласно член 51, став 3 и 4 од Законот за 
буџетите писмено известување ке даде 
Градоначалникот на Општината.
- Вработувањата во општинската 
администрација се вршат согласно актите 
за организација и систематизација на 
општината за кои се обезбедени средства од 
буџетот на општината.
- Градоначалникот  дава писмено 
известување за обезбедените средства.
- Во делот на пренесените надлежности 
согласност за нови вработувања во 
локалните јавни установи од областа на 
културата,образованието и социјалната 
заштита кои се финансираат со блок дотации 
се дава за вработувања за кои се обезбедени 
средства во Буџетот на РСМ за тековната 
фискална година,писмено известување 
ке даде министерството за финансии,врз 
основа на барање од градоначалникот на 
општината до надлежното министерство 
за потребата од вработување во локалните 
јавни установи,со соодветна пропратна 
документација,и
-Во случај на нови вработувања локалните 
јавни установи кои се финансираат со 
блок дотации се должни да достават 
позитивно известување до Министерството 
за финансии за обезбедени финансиски 
средства и да приложат образец М-1.

Член 18

 Месечниот надоместок за присуство 
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на седници на советот се утврдува во 
процентуален износ од просечната месечна 
нето плата во Републиката исплатена за 
претходната година,утврден во Законот за 
плата и други надоместоци на избрани и 
именувани лица во Републиката. 
Надоместокот за присуство на седници 
на совет е 60% од просечната месечна 
нето плата во Републиката исплатена за 
претходната година,а на претседателот на 
совет за раководењето и организирањето 
на работата на советот, надоместокот се 
зголемува за 30%.
Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот се исплатува за 
присуство на сите седници на советот во 
тековниот месец.Месечниот надоместок 
за присуство на седниците на советот 
се намалува за 30% за секое отсуство од 
седница на советот. Месечниот надоместок 
за присуство на седниците на советот не 
се исплатува, доколку членот на советот 
не присуствувал на ниту една седница на 
советот во тековниот месец.Месечниот 
надоместок за присуство на седниците не 
се исплатува, доколку советот во тековниот 
месец не одржал седница.

Член 19

Користењето на средствата од Буџетот на 
Општината за вршење на функциите на 
буџетските корисници се врши со фактури 
и времени ситуации во кои посебно се 
искажуваат расходите по поодделни ставки, 
почитувајќи ги одредбите од Законот за 
јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето услуги 
може да се врши и со сметкопотврди во 
случај кога за расходите не може да се издаде 
фактура и само во ограничени поединечни 
износи во противвредност од 6000 денари 
каде задолжително мора да биде приложена 
фискална сметка, при што расходите треба 
да бидат искажани по класификација на 
соодветниот расход.

Член 20

 За средствата утврдени во Буџетот 
на Општината во рамките на резервите 
(постојана и тековна буџетска резерва), 
одлучува Советот на Општината, а ги 
извршува Градоначалникот.
По исклучок од ставот еден на овој член, за 
користење на средствата од резервите во 
износ најмногу до 50.000 денари одлучува 
Градоначалникот. 
 За искористените средства Градоначалникот 
е должен да поднесе годишен извештај  за 
користењето на средствата од резервите.

Член 21

 Поврат на јавни приходи се врши во 
случај кога се работи за погрешно, повеќе 
уплатени односно наплатени јавни приходи, 
како и уплатени средства по кои не е 
настанато правно дејство.
Повратот од став 1 од оваа точка се врши  
првенствено на товар на видот на приходите 
на кои се уплатени, а доколку такви приходи 
нема, тогаш на товар на другите приходи на 
Буџетот.
Повратот се врши со решение на 
Градоначалникот, освен во случаите каде 
надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 22

 Средствата утврдени во пооделни 
Програми донесени од Советот на 
општината и истите целосно или делумно 
се извршуваат од страна на јавните 
претпријатија чиј основач е општината, за 
реализација на истите градоначалникот 
склучува договор со соодветно јавно 
претпријатие за уредување на меѓусебните 
права и обврски и уредување на начинот на 
извршување на доверените работи,стоки и 
услуги.  
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Член 23

 Буџетот на Општина Кочани се 
извршува од 01.01.2023 до 31.12.2023година.
Член 24

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се применува 
од 01 јануари 2023 година и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани”.
     

Бр.09-2462/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Согласно член 20 став 2 од Законот 
за платниот промет (“Службен весник 
на Република Македонија”бр.113/2007, 
22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/2010, 
35/2011, 11/2012, 59/2012, 166/2012, 170/2013, 
153/2015, 199/2015, 193/2017, 7/2019 и 
Службен весник на Република Северна 
Македонија”бр.31/2020 и 39/2022 ), Советот  
на Општина Кочани  на 23-тата седница 
одржана на ден 26.12.2022 година, донесе 

ОДЛУКА
за висината на девизен и денарски 

благајнички максимум за 2023 година

Член 1
 Девизниот благајничкиот максимум 
за 2023  година се утврдува во износ од 1.000 
евра.

Член 2
 Денарскиот благајничкиот максимум 
за 2023 година се утврдува во износ од 20.000 
денари.

Член3
 Остварениот прилив на парични 
средства во благајната по која и да било 
основа ќе се уплатува на трезорската сметка 
истиот ден или најдоцна наредниот ден.
Плаќањето на производи и услуѓи во готово 
не може поединечно да биде повеќе од 6.000 
денари.

Член 4
 Оваа одлука стапува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Кочани”, а  ќе се применува од 1 
јануари 2023 година.

Бр.09-2463/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа  на член 88 став (2) од 
Законот за административни службеници 
(,,Службен весник на Република 
Македонија``бр 27/2014, 199/2014, 48/2015, 
154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и 
,,Службен весник на Република Северна 
Македонија``бр.275/2019, 14/2020, 215/2021 
и 99/2022), Советот на Општина Koчани, 
на 23-тата седница одржана на 26.12.2022 
година,донесе

О Д Л У К А
за утврдување на вредност на бодот за 
платите на државните службеници за 2023 

година

Член  1
      Вредноста на бодот за платите на 



Службен гласник на Општина Кочани бр. 18/2022

Стр.193                      26 Декември 2022

државните службеници за 2023 година 
изнесува  81,6 денари.

Член 2
   Ова одлука  влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Кочани “, а ќе се применува со 
исплата на платата за јануари 2023 година.

                Бр.09-2464/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на член 39 став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање ( „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 
31/2016, 163/2016 и 64/2018), а согласно член 
93 од Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/2020) Советот на 
Општина Кочани, на седницата одржана на 
26.12.2022 година, донесе

       О Д Л У К А
за донесување на Урбанистички план за село 

Оризари, КО Оризари
Општина Кочани, плански период  2017-

2027г.

Член 1

 Со оваа одлука се донесува 
Урбанистички план за село Оризари, КО 
Оризари, Општина Кочани, плански период  
2017-2027г., со Тех. бр. 336/17 од октомври 
2022 г., изработен од  ИН-ПУМА Институт 
за урбанизам, сообраќај и екологија ДООЕЛ 

Скопје.
                                              

 Член 2

 Границaта на планскиот опфат е 
даденa во графичкиот прилог, и  претставена 
описно:

-Северна граница од запад - исток, п о с 
еверна г раница на КП 7345/1, 5650, 5647, 
5641, 5640, 5639/1, 5638, 5627, 5688, 5623, 
5616, 5614, 5612, 5611, 5608, 5605/3, 5605/1, 
5602,  5600, 5699, 5688, 5515/5, 5516, 5518/2, 
5518/4, 74/2, 74/3, 5523, 5529, 5530, 5532, 
5533, 227, 222 и 46
-Источна граница од север - југ, по источна 
граница на КП 5562/1, 5563/2, 5563/8, 5564, 
210, 5572, 5573/1, 5807/1, 5998, 6000, 6002/2, 
6002/1, 6003/1, 6003/2, 6005, 6006, 6007/1, 
6008, 6011, 6013/2, 6012, 6141/1, 6141/2, 7346, 
720, 721, 722, 723, 716, 713, 704, 703, 1295, 
7365/1, 6931/1, 1297, 1302/1, 1300, 7278/14, 
5489, 7377, 2457, 2670/2, 2670/1, 2671/1, 
2671/5, 2671/2, 2671/6, 2671/3, 2671/4, 2672/1, 
2674, 2675, 2677, 2678/2, 2678/3 и 2679
-Јужна граница од исток-запад, по јужна 
граница на КП 2679, 227, 2394/1, 2696/6, 
2397/1, 2398/1, 2378/1, 2406, 2407, 2408/1, 
2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 
2419/2, 2419/1, 2419/3, 7381, 7351, 7230/2, 
7331, 7338, 181,9377/1, 1927, 1921, 1961/6, 
1961/7 и 1956,
-Западна граница од југ -север, по западна 
граница на КП 7207, 7203, 7188, 7187, 7379,
7132/1, 7131/1, 7131/3, 7371/2, 7107/1, 7106, 
7096, 7095/1, 6530, 6457, 6458, 6464/1, 6465, 
6529/1, 6528, 6526/2, 6526/1, 6523/2, 6522, 
6521, 6519, 6518/1, 6517/1, 6515/2,    6515/1, 
6513/1, 6513/4, 6513/4, 6513/3, 6513/1, 6511/1, 
6511/3, 6509, 6510, 6508, 6507, 6504/2, 6504/1, 
6504/3, 6498/1, 6498/2, 127/1, 126, 740, 6068, 
6062/1, 5931, 5930/2, 5929/3, 5929/4, 5929/3 и 
7345/1.

           Површината на планскиот опфат во 
рамките на опишаните граници изнесува 
181,9374 ха.
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Член 3

 Со планот се утврдени следните 
класи на намени:
А – Домување;
Б – Комерцијални и деловни намени;
В – Јавни институции;
Г – Производство, дистрибуција и сервиси;
Д – Зеленило и рекреација;
Е – Инфрастуктура.

 Член 4

 Урбанистичкиот план од член 1 на 
оваа одлука содржи:
- Документациона основа - текстуален и 
графички дел;
- Планска документација - текстуален и 
графички дел.

 Член 5

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

                 Бр.09-2466/1
26.12.2022 година

Кочани

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 26.12.2022 година, 
донесе 

 З А К Л У Ч О К

за усвојување на финансиски планови на 
општинските основни и средни училишта  
за 2023 година

 I
Се усвојуваат финансиските планови на 
општинските основни и средни училишта 
за 2022 година.

 II

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

                              Бр.09-2431/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев

 Врз основа на членот 64-б став 4 од 
Законот за јавни патишта („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
84/2008, 52/2009, 114/2009, 39/2010, 124/2010, 
23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 
187/2013, 39/2014, 42/2014, 166/2014, 44/2015, 
116/2015, 150/2015, 31/2016, 71/2016, 
163/2016 И 174/2021), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 26.12.2022 
година, донесе  

  З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Ценовникот за 
услуги на клиенти за отстранување на 
оштетени возила и возила во дефект од 
општинските и локалните патишта за 
територијата на Општина Кочани, доставен 
од „ПРЦАНА ШЛЕП“ ДООЕЛ Кочани

 I

       Се дава согласност на Ценовникот за 
услуги на клиенти за отстранување на 
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оштетени возила и возила во дефект од 
општинските и локалните патишта за 
територијата на општина Кочани, доставен 
од ПРЦАНА ШЛЕП ДООЕЛ Кочани.

 II

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

                Бр.09-2459/1
26.12.2022 година

Кочани

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“ бр. 5/2002 и член 31 став 5 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96
/2004,67/07,156/09,47/11,192/15 и 209/18 и 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 244/19,53/21,77/21, 150/21 
и 173/2022 ), Советот на Општина Кочани 
на 23- тата седница одржана на 26.12.2022 
година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишен извештај за 
користење на средствата од резервите во 
Буџетот на Општина Кочани за 2022 година

 I

                 Се усвојува Годишниот извештај 
за користење на средствата  од резервите во 
Буџетот на Општина Кочани за 2022 година.

 II

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

                              Бр.09-2465/1
26.12.2022 година

Кочани

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 
бр.05/2002година),Советот на Општина 
Кочани на  седницaта одржана на 26.12 .2022 
година, донесе

КРИТЕРИУМИ
за распределба на блок дотации 

на општинските основни и средни училишта 
за 2023 година

Член 1

 Блок дотацијата од Буџетот на 
Република Македонија наменета за 
финансирање на  основното и средно 
образование  се дели помеѓу 6 основни и 2 
средни училишта  во Општина Кочани.

Член 2

 Критериуми за распределба на блок 
дотација помеѓу основните и средните 
училишта се:  основната сума на блок 
дотацијата наменета  за општината по 
основни и средни училишта,потребните 
средства за бруто плати,потребните средства 
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за огрев ,потребните средства за превоз на 
ученици,бројот на ученици во училиштето 
и бројот на паралелки во училиштето.

Член 3

 Распределбата на средства од блок 
дотација по училишта се врши кога од 
вкупната блок дотација за основни и средни 
училишта ги минусираме:
-бруто плата за 2023година
-отпремнина за одење во пензија за 
2023година
-трошоците за превоз за 2023година
-трошоците за огрев за 2023година
  а останатиот дел од средствата 
го распределуваме :
-30% според бројот на ученици за 2023година
-70 % според бројот на паралелки за 
2023година
  и тоа според следната 
формула:
                           С                                     С          
ОУ=0,30 х _________ х Уоу  +  0,70 х_________ х Поу
                          УО                                      ПО
ОУ- основно училиште
С -   сума за распределба
УО-број на ученици во општината
Уоу-број на ученици во основното училиште
ПО-број на паралелки во општината
Поу-број на паралелки во основното 
училиште
Бидејки постои блок дотација посебно 
за основно и посебно за средно 
образование,истата така се и распределува.

Член 4
 Средствата определени како блок 
дотации се користат за финансирање на 
пренесените надлежности во областа на 
основното и средното образование.

Член 5

 Непотрошените средства кои ќе 
останат како салдо за наредната година 
,ќе влезат во масата средства за наредната 

година и ќе се делат помеѓу основните и 
средните училишта согласно критериуми.

Член 6
 Овој критериум за распределба на 
блок дотации на општинските основни 
и средни училишта  е со важност до 
31.12.2023година

Член 7
 Критериумите за распределба на 
блок дотациите во областа на основното и 
средно образование влегуваат во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Кочани“.   
 

                             Бр.09-2430/1
26.12.2022 година

Кочани

Претседател на 
Советот на Општина Кочани

Лазо Митев
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