
Записник 

Од  одржаната јавна расправа во врска со развојните програми на општина Кочани за 

2021 - 2023 година, одржана на ден 09.10.2020 година во 

 салата на Спомен-домот „АСНОМ“. 

 

 

На расправата присуствуваа, Градоначалникот на Општина Кочани Николчо Илијев, 

Секретарот на Општина Кочани – Александар Јосифов, од раководителите во Општина Кочани  

Дејан Рашков, Гоце Манев, Зоран Христов, Валатко Димитров, Елена Димитровска, Сашо 

Стојменов, Голубина Георгиева, Христина Шалевска и Драги Илијевски, претставници од 

урбани и месни заедници, претставници од невладини организации, и други граѓани на 

Општина Кочани. 

Расправата ја отвори Љубинка Ајтовска - Виш соработник за односи со јавноста, и накратко ги 

упати присутните дека на требината ќе биде презентиран концептот на развојните програми, 

кој службите ќе можат да го дообликуваат во претстојниот период согласно потребите и 

предлозите што ќе ги достават или искажат граѓаните. На јавната трибина граѓаните преку 

презентација презентирана од страна на Градоначалникот, ќе можат да се запознаат по 

конретно со реализираните проекти досега, како и планираните проекти и очекуваната 

динамика за нивна реализација во иднина, и секако по одржаната презентација да се вклучат во 

расправата со поставување на прашања, презентирања на нивни проблеми и начини на 

решавање како и предлагање на нивни идеи . 

По дадениот вовед Љубинка Ајтовска го повика Градоначалникот на бината. 

Градоначалникот своето обраќање го започна со поздравување и  заблагодарување на 

присутните во салата за нивното присуство, напоменувајќи дека од голема важност за 

понатамошен тек на развојот на општината и работење на идни проекти, е вклучувањето на 

граѓаните во работата на општината преку нивните предлози, сугестии, идеи и слично. Исто 

така напомена дека од посебна важност се предлозите од претседателите на месните и 

урбаните заедници, бидејки тие треба да ги поставуваат преоритетите и се водилка за да 

Општина Кочани може да се запознае со проблемите или потребите на граѓаните и истите 

побрзо да се решаваат. 

Во врска со проектите, Градоначалникот на самиот почеток истакна дека е задоволен што 

голем дел од проектите за оваа година се реализирани, освен тоа тој истакна дека очекува до 

следната година да се завршат и сите улици што се за реконструкција. Градоначалникот 

напомена дека со оваа политика и динамика на Општина Кочани очекува да биде една од 

првите општини која ќе го обележи односно ќе го реализира проектот „Македонија без кал“, 

односно се надева дека веќе следната година Општина Кочани ќе биде „Општина без кал“.Во 

продолжение Градоначалникот преку презентацијата ги презентираше проектите на Општина 

Кочани за временскиот период од 2021 до 2023 година. 

Од капиталните планирани и проекти што се во тек за претстојниот пeриод Градоначалникот 

ги издвои:  

 Нова детска градинка 

 Регулација на дел од Кочанска Река (воведени во работа) 

 Проект: Планински велосипедски патеки 

 Изградба на објекти за дислокација на Роми од Старата касарна 

 Реконтрукција на парк во централното градско подрачје со фонтана 

 Пешачки мост помеѓу Градскиот парк и Трговскиот центар 



 Завршување на експропијација на „Стево Тедосиевски“/  „Ленинова“ со изградба на 

булевар 

 Брана на Арамиска Чешма 

 Промена на главниот цевковод 

 Канализациска и водоводна мрежа на Пониква 

 Промена на заштитната ограда и опремување на Ловиштето „Полаки“ и набавка на 

дивеч 

 Старечки дом 

 

 

Во однос на сообраќајната инфраструктура Градоначалникот ги истакна сладниве 

проекти: 

 

 Кружни текови и собракајна инфраструктура на улици во Кочани 

 

 На улицата „Теодосија Паунов“                                        

• Автобуска станица 

• Жито ориз 

• Лукоил 

• Усова Чешма 

• Печатница  

 СОУ „Гошо Викентиев“ 

 На улицата „Димитар Влахов“  и  

 На улицата „Павлина Велјанова“ 

 

 Уредување на разделно зеленило на „Теодосија Паунов“ 

• Затворање на премини кај „Годе“ и кај „КАМ“ – по завршување на кружни 

текови 

 

 Велосипедски патеки 

• На улцата „Теодосија Паунов“ 

• На улицата „Димитар Влахов“ 

• Во селата Грдовци-Мојанци-Подлог 

 

 Сообраќаен проект за доуредување на платениот паркинг 

• Ново собраќајно решение на простор пред општинската зграда 
 

 Асфалтирање на улици во Кочани и Населени Места 

 
 Ул.„Кирил и Методи“ - Под Споменикот на слободата (воведен во работа) 

 Ул. „Борис Ефтимов“ – Варница (воведен во работа) 

 Ул. „Васил Главинов“ - Белско Маало (воведен во работа) 

 Ул. „Искра“ крак 1-исток - Усова Чешма (воведен во работа) 

 Ул. „Ване Грдовјански“ - Усова Чешма 

 Ул. „Македонска“ - Усова Чешма  

 Ул. „Кресненско востание“ (крак) - Усова Чешма 

 Ул. „529“ (лево од „Крум Вранински“) - Усова Чешма 

 Ул. „Митко Ѓоргиев“дел 1 и дел 2 - од „Фортуна“ покрај Каналот 

 Ул. „Димитрија Лазаров“ (ул.„107“) - Белско Маало 

 



 Реконструкција / асфалтирање со гребење на слој на улици во град Кочани 

 
 Ул.„Раде Кратовче“ - Од Собрание – до Бавџалук 

 Ул.„Гошо Викентиев“ - Кај Колор 

 Ул„Тодосие Паунов“ -  Од Кузе до кружен тек  

 Крак од Ул.„ 4-та Мак.Бригада“ 

 Ул.„Иван Иванов Балаш“ со паркинг - Кај Недопирливи 

 ул. „АСНОМ“ - Од  Центарот за култура до Недопирливи 

 Ул. „Роза Петрова“ со тротоар и паркинг - Калиманова Глава 

 Ул„Гоце Делчев“ - Бавчалук 

 Ул„Македонска“ - Усова Чешма 

 Ул„Партизанска“ - Под Спомен-домот „АСНОМ“ 

 Ул„Никола Вапцаров“ - Атомски згради  

 Ул„Борис Трајковски“ - Бавчалук 

 Ул„Боро Ловџија“ - Десно од „Борис Трајковски“  

 Ул„8 Септември“ - Над „Плачковица“ 

 Ул„Киро Кикенски“ - Од Кузе до Општината 

 Ул.„Браќа Ставреви“ - Од раскрсница кај „Џани“ до Општината 
 

 Бетонирање на улици во град Кочани 

 
 3 крака  на Ул. „Стамен Манов“ 

 2 крака на Ул. „Партизанска“ 

 Крак на Ул. „Охридска“ 

 Крак на Ул.11 Октомври 

 Улици во Ромско Маало 

 

 Тротоари на улици во град Кочани 

 
 Ул.„Димитар Влахов“ – Стришани 

 Ул.„Тодосија Паунов“ - Десен крак  

 Ул„Страшо Ербапче“ - До кај влезот на Болницата 

 Поврзување на Кочани со с. Бели 

 Ул„Кеј на Револуцијата“ - Спроти УЈП 

 Ул„Енгелсова“ - Од страна на Печатница 

 Ул„Павлина Велјанова“ 

 

 Изградба на детски паркови / игралишта во Кочани – предвидени 

 
 Парк во м.в. Бавчалук  

 Парк на ул. „Скопска“  

 Реконструкција на игралишта во градот 

 Парк на крак од Ул. „4 Македонска бригада“ 

 Парк кај м.в. Колерски Гробишта - Ромско Маало 

 Изградба на повеќенамесно игралиште кај новата градинка - н.Бејрут 
 



Освен Капиталните  и инфраструктурните, односно сообраќајно инфраструктурните 

проекти Градоначалникот во останати проекти ги наброја и: 

 Реконструкција на пазар кај Автобуската станица 

 Реконтрукција на сите пешачки мостови 

 Внатрешно уредување на МКЦ 

 Набавка на урбана опрема - Нови клупи, корпи за отпадоци и сл. 

 Собраќајни портали - на влезови во градот 

 

За населените места надвор од градот планирани се следниве проекти: 

Во Оризари  

 Асфалтирање на улиците : „Св. Богородица“ м.в. Добра Вода (асфалтирањето е во 

тек), улицата „Христијан Карпош“ (232м)(изведувачот е воведен во работа), крак – 

Кочаниски Дол (340м), краци на ул.„АСНОМ“ и улицата „Ангел Донев“, улица 

„Царка Горгиева“ / „Ефтим Симеонов“ и улицата „Марко Цепенков“. 

 Бетонирање на улиците: „Стојан Момиров“ – (200м) ул. „Герасим Спасов“ – 

(150)м ( Витоша), крак „Ангел Донев“ – (25 м) и улица „1 Мај“ - крак - 170 м 

(Долно Оризари) 

 Реконструкција на улиците: „Кирил и Методиј“  ( Паралелна со Кејската)и уицата 

„Христијан Карпош“. 

 

 Канализација - Колектор лев и десен крак на Оризарска Река и Канализирање на 

Кочански Дол 

 

 Уредување на парк со летниковец  (Кај мостот – спроти црквата ) 
 

 Тротоари - десната страна кај влез на бензинската „Филипов“ 

 

Во с. Нивичани 

 

 Проблем со водоснабдување 

 Асфалтирање / бетонирање на улица   

• м.в. во Долно Маало 

• м.в. Под станица 

• м.в. Чукарче 

• м.в. Старо Маало 

• Од училиштето до крајот на селото 
 

Во с. Горни Подлог 
 

 Чистење на канали во село 

 Реконструкција на ул.„Н. Зафиров“ 

 Бетонирање на 2 (две) улици 

 Уредување на детско игралиште 

 

 

 

 



Во с.Долни Подлог 

 Чистење на канали во село 

 Тротоари -  Поврзување со Г. Подлог 

 Асфалтирање/бетонирање на улици 

• Ул. „Тоде Димишков“ 

• Ул. „Ударничка“ 

• Ул. „Даниел Стефанов“ 

 Уредување на центар со летниковец 

 

Во с.Бели 

 Канализација за м.в. „Кај Дабот“ 

 Реконструкција на ул. „Стефан Коцев“ 

 Осветлување на патот кон Кочани 

 

Во с. Тркање 

 

 Реконструкција на улици 

• ул. „Мите Стојчев“ 

• ул. „Маршал Тито“ (дел) 

•  

 Пробивање и тампонирање на улици 

• ул. „Димитар Митев“ 

• ул. „Тодор Димитров“ 

• ул. „Борис Димитров“ 

• ул. „Едвард Кардељ“ 

 Tротоар во с.Тркање - од мостот кај училиштето до самопослугата (со 

потпорен ѕид) 

 

 

Во с.Мојанци 

 

 Уредување на паркот и детско игралиште 

 

 

Во с.Прибачево 

 

 Асфалтирање  на улици 

• Улица од продавница десно 

• Улица покрај училиштето 

 

 Осветлување на улици 

• Крак „Михајло Арсов“  

• Пат од селото до фабриката за ориз 

 

 Изградба / реконструкција на игралишта 

• Довршување на детско игралиште  



Во с. Грдовци 

 Асфалтирање  на улици 

 ул. „Гоце Делчев“ 

 ул. „Маршал Тито“ 2 крака 

 ул. „Плачковица“ крак 

 ул. „Маршал Тито“ - „Љупчо Сантов“ 

 

 Бетонирање  на улици 

 Крак „Плачковица“ 

 

 Останати проекти во с. Грдовци 

• Изградба на колектор и поврзувње на селото со Пречистителната 

станица 

 Оградување и осветлување на игралиште 

 

 

По завршувањето на презентацијата Градоначалникот ги повика присутните да се 

вклучат во расправата со нивни идеи, предлози и сугестии во врска со проектите, и 

доколку имаат прашања, да ги постават. 

Орце Николов, жител на градот Кочани побара збор и постави прашање: Како и дали 

Општина Кочани има решение за проблемот со фабриката Пајпер Мил и загадувањето 

на воздухот во градот? 

Градоначалникот одговори дека Општина Кочани во повеќе наврати има испратено 

писма до Владата за овој проблем, меѓутоа тоа решение не е во надлежност на 

Локалната самоуправа. Тој истакна дека и самиот сака овој проблем да биде решен но 

не е во можност и Општината нема надлежност за решавање на истиот, туку 

надлежноста е на државниот инспректорат за животна средина и тие се должни да 

преземаат мерки, и да вршат контрола над работата на оваа фабрика. Но Општина 

Кочани во никој случај нема да се откаже од барање решение за овој проблем. 

За збор се јави Иван Стојмиров, жител на Општина Кочани и постави прашање во 

врска со решавањето на проблемот во централното гратско подрачје, поточно за 

ул.„Петровденска“ (позади поштата) каде што има проблем со канализацијата веќе 

многу години наназат. Прашањето беше: Дали е можно да се направи нешто во врска 

со проблемот на ова место, односно дали може да се постави цевка и да се поврзе со 

главната канализација? 

Градоначалникот на ова одговори дека за целосно решавање на овој проблем потребно 

е да биде изработен детален урбанистички план, и без тоа неможе да се започне и 

релизира со никаква работа, но запознаени се е со проблемот и притоа е разговарано за 

истото и на колегиумите при што ќе се обидат да се најде некое решеие и што може да 

се направи ќе биде направено во најбрз можен временски период. 

Жител на село Јастребник постави прашање во врска со пробивањето на патот кон 

селото и за поставување браници на патот? 

Градоначалникот одговори дека што се однесува до патот тој се чисти и пробива 

двапати годишно и тоа ќе продолжи да се прави и во иднина, а што се однесува до 

поставувањето на браниците, градоначалникот истакна дека се залага да бидат 

поставени браници на последната кривина кај браната за безбедност на сите граѓани, и 

тоа ќе биде направено. 



Следното прашање беше поставено од Иван (пензионер), жител на Општина Кочани 

тој праша: Дали уредите за сигнализација на вонредна состојба односно елементарни 

непогоди (сирени) се во функција и зошто не се користат? Додаде дека во градот има 4 

(четири) вакви уреди. 

Градоначалникот одговори дека ќе се провери дали се во функција уредите за 

сигнализација и доколку работат добра е идејата да се користат во одредени ситуации. 

 

Друго поставено прашање од жител на општина Кочани беше и : Дали Општина 

Кочани планира да постави подземни контењери? И второ прашање: Дали може да се 

реагира до КЈП Водовод ѓубрето да се собира почесто, и повремено да се перат 

контењерите ? 

Градоначалникот одговори дека Општина Кочани планира да постави подземни 

контењери, има веќе разработено и концепт и позиции но во врска со подземните 

контењери проблем е сервисирањето и затоа се чека да се види кој начин односно вид 

ќе се вргади заради празнењето на контењерите. Што се однесува до ѓубрето, секако ќе 

се реагира до комуналното претпријатие за почесто собирање, и за перење на 

контењерите, а во врска со камионите за собирање на ѓубре, истакна дека КЈП 

„Водовод“ во последниот период имаат проблеми со камионите за ѓубре, но во 

најкраток временски период ќе пушти во функција уште четири нови камиони за 

собирање на ѓубри и со тоа се надева дека голем дел од овој проблем ќе биде решен. 

 

Од жител на село Бели беше поставено прашање :Дали планираниот проект за правење 

на тротоер и осветлување на патот од с.Бели до Кочани ќе биде завршен во 2021 

година? 

Градоначалникот одговори дека е планирано овој проект да се заврши до 2021 година, 

но се зависи од тоа дали земјиштето таму целосно е во државна сопственост или има и 

приватни поседи и од разбирањето и соработката со овие луѓе. 

Зоран Христов – Раководител на одделение за информатичка комуникациска 

технологија и гео информациони системи во Општина Кочани даде Предлог да се 

воведе смарт ГИС систем. 

Градоначалникот одговори дека е добар предлогот и доколку може убаво е да се 

направи, и имаат подршка од него. 

Александар Јанев – постави прашање дали може да се уреди празната површина и 

скалите позади Спомен домот „Асном“. Бидејки тоа е голема површина која е 

обрасната со трева и ризично е за движење по тој предел а сепак се наоѓа во близина на 

градот и освен тоа тие скали се и патот по кој многу деца одат во музичкото 

училишпте, па убаво би било доколу се утерди како парк и слично. 

Градоначалникот одговори дека е свесен за тој проблем таму, и во павеќе наврати се 

реагира да се чистат тие скали и целата површина, но за решавање на овој проблем и за 

целосно уредување на тој простор, потребно е измена на генералниот план за да може 

да се гради нешто друго, бидејќи оваа површина е планирана за во функција на 

образованието,а за да се направо нов генерален план е потребно многу време. 

Градоначалникот истакна дека идејата за уредување на овој предел е прекрасна откако 

претходно ќе се решат пречките за уредување на овој дел. Но може да се реагира барем 

за да се исчисти околу скалите и тоа ќе го направеме. 

 За крај прашање постави еден од најмладите присутни во салата беше и дели со 

реновирањето на Мулти Културниот Центар некои од просториите ќе се издаваат за 

користење на младите? 

 



Градоначалникот одговори дека МКЦ  ќе биде во функција на граѓаните, издавање 

нема да има туку ќе се даваат само на користење (бесплатно).  

А ќе биде на располагање посебно на младите ,за да бидат ангажирани и да добијат 

свое катче  кое секако ќе треба да го чуваат и одржуваатпо сите правила и норми кои 

ќе бидат пропишани. 

 

На крајот Градоначалникот се заблагодари на присутните за нивното одвоено време, 

присуството и вниманието, а секако и за учеството во јавната расправа и напомена дека 

Општина Кочани е секогаш отворена за нови предлози и сугестии од страна на 

жителите бидејки така општинака ќе ја направиме поубаво место за живеење. 

Градоначалникот упати и апел до сите да се придржуваат кон мерките и да бидат 

претпазиливи за да го победиме овој вирус и да се вратиме на нормалнио живот 

 

 

                                                          

 

 

                                                                                        Расправата заврши во 20:25 часот. 

 

 

 

 

09.10.2020 година 

Кочани 

 

 

 

 

Записникот го водеше: 

Славица Давиткова 

 

Заклучоци од јавната расправа: 

1. Да се разгледа проблемот со Гратското централно подрачје, поточно за улицата 

„Петровденска“ и канализацијата на истата. 

2. Да се провери функционирањето на уредите за сигнализација (сирени) и да се 

користат за време на елементарни непогоди. 

3. Да се постават браници на кривината кај браната на патот кон село Јастребник 

4. Да исчистат скалите позади Спомен Домот „Асном“.  

5. Да се собира ѓубрето од контењерите почесто и контењерите повремено да се 

мијат. 

 


