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Иван Иванов – нов директор на КЈП „Водовод“ 

 

Од 1 декември 2021 година, Иван Иванов е новиот в.д. 

директор на Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ – 

Кочани. Иванов доаѓа на местото на досегашниот директор 

Андреј Киров. Во присуство на градоначалникот Љупчо 

Папазов утрово беше извршено примопредавање на 

раководната позиција. 

– Денес е прв ден од моето назначување за вршител на 

должност за раководител на КЈП „Водовод“ – Кочани. 

Денот ќе го искористам во запознавање, односно 

скенирање на состојбата на претпријатието, запознавање 

со вработените. Предизвикот да се биде на оваа функција е 

голем, одговорноста е уште поголема. Ќе го вложам 

целото мое знаење и умеење „Водовод“ да го направам 

европска фирма, а граѓаните на Општина Кочани ќе ги 

добиваат потребните услуги кои ќе ги испорачува ова 

претпријатие – истакна новоназначениот директор Иванов. 

Според Андреј Киров, КЈП „Водовод“ го предава на 

новото раководство во одлична материјално-финансиска 

состојба. 

– Од денес КЈП „Водовод“ има нов директор, јас сум 

внатрешно лице и останувам овде каде што ќе бидам од 

помош на новите лица и новата менаџерска структура во 

„Водовод“. Претпријатието има реализирано значајни 

инвестиции и очекувам и во иднина да продолжи така – 

соопшти Киров на предавањето на највисоката позиција во 

КЈП. 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отворен 15. Саем на книгата во Библиотеката „Искра“ 

 

На 1 декември, во просториите на ЈОУБ „Искра“ – Кочани 

започна минисаемот на книга, 15-ти по ред. На 

овогодинешниот саем присутни се само две издавачки 

куќи „Култура“ и „Полица“. Отварањето на саемот беше 

во присуство на градоначалникот на Општина Кочани, 

Љупчо Папазов. 

– Денес имав можност да го посетам саемот на книгата 

организиран од библиотеката „Искра“ во Кочани, во 

услови на пандемија и ограничени капацитети за 

организација. Сепак се прави еден напор да се развива 

културата на читање, да се мотивираат најмладите кои 

денес се во посета на овој саем и сметам дека ова е убав 

поттик и момент за поздравување и очекувам кога ќе 

одминат овие услови на пандемија со ограничени 

можности, дека ќе имаме можност да видиме повеќе 

издавачки куќи и посетители – истакна градоначалникот 

Љупчо Папазов. 

– Ги ставаме на располагање изданијата на две издавачки 

куќи, настанот се реализира според мерките за заштита и 

спречување на ширење на вирусот. Планираме на 

почетокот на иднината година да почнеме со организирање 

минисаеми секој месец и се надеваме дека пандемијата ќе 

замине што поскоро за да се вратиме на познатиот наш 

стандарен саем на книгата со многу издавачки куќи и 

посетители – соопшти Коце Стоименов, директор на ЈОУБ 

„Искра“ – Кочани. 

Овогодишниот минисаем е до петок, 3 декември. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Со проектите „Поддршка“ и „Нега“ – ангажирани 24 

лица за поддршка на лица во социјален ризик 

 
На 2 декември во просториите на Мултикултурниот 

центар, се одржа промотивна средба со ангажираните лица 

во програмата Oпштинско корисна работа за 2021 г. 

 

– Целта на Програмата ОКР е од една страна да  бидат   

вклучени невработените и тешко вработливите лица во 

пазарот на трудот и да станат  поконкурентни, а од друга 

страна да се подобри квалитетот на живот на социјалните  

и ранливите категории на граѓани во општината, преку 

давање бесплатни социјални услуги – истакна 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

координаторката  на проектот Аника Илијевска-Ѓорѓиева. 

Во 2021 година Општина Кочани конкурираше со два 

проекта: 

„Поддршка“, поддржан од УНДП, во кој се  ангажирани 18 

 лица со работни задолженија во пет различни области и 

тоа: негуватели во градинка, лични и образовни асистенти, 

лица во Центарот за донации и лица во улога на даватели 

на психо-социјална поддршка. Со проектот „Нега“, 

поддржан од Швајцарската агенција за развој, е одобрен 

ангажман на шест лица, сите ангажирани како негуватели 

на лица со хендикеп. 

Ангажираните лица во проектите ги поздрави 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов. 

– Имате целосна поддршка од мене како градоначалник, од 

Општина Кочани и од службите во неа. Сметам дека 

долгогодишното искуство ќе ни даде за право да имаме 

континуитет и омасовување на поддршката и на лицата 

што испорачуваат услуги и на примателите на услугите. Ги 

поздравувам државните институции, меѓународните 

организации и граѓанските здруженија кои учествуваат во 

реализацијата на овие проекти и помагаат поддршката на 

граѓаните да добива на квалитет – истакна пред 

присутните Љупчо Папазов, градоначалник на Општина 

Кочани. 

Од оваа година за првпат програмата Општинско корисна 

работа им овозможи на сите даватели на услуга да бидат  

вклучени за период од девет месеци, односно до крајот на 

мај 2022 година. Обуките за сертификати беа 

задолжителни и бесплатни, поради што 15-мина од 24-те 

вклучени лица поминаа тримесечна обука. Дополнителна 

обука ќе добијат тројцата образовни асистенти. 

Во периодот од 2014 со 2021 година се ангажирани повеќе 

од 100 даватели на услуга во различни услужни дејности, а 

се опслужени околу илјада корисници од различни целни 

групи. 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов на средба со 

градоначалникот Љупчо Папазов 

 

Амбасадорот на Република Бугарија Ангел Ангелов, 

заедно со неговата сопруга Билјана Ангелова и дел од 

тимот на Бугарската амбасада, остварија средба со 

градоначалникот Љупчо Папазов. Заедно со амбасадорот 

Ангелов беше присутен и Петар Петров, прв секретар на 

Бугарската амбасада. 

Денешната средба им овозможи на градоначалникот 

Љупчо Папазов и на бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов 

да ја продолжат пријателската соработка и со тоа да се 

придонесат за што повеќе успеси и реализација на нови 

проекти за Општина Кочани. 

На средбата беа споменати сите досегашни спроведени 

проекти преку Програмата за прекугранична соработка со 

Република Бугарија. Такви се Модерна инфраструктура – 

успешен бизнис, проект за рехабилитација на дел од 

инфраструктурата во Индустриската зона во Кочани и 

уредување зелени површини; Еднакви во културните 

различности – создавање на Етнокуќа во Општина Кочани 

и создавање Дом на културно и историско наследство на 

Рила во Општина Рила; Заедничка иднина со зелени згради 

– реконструкција и енергетска ефикасност на зградата на 

Општина Кочани и проектот Нашето заедничко минато – 

патека за заедничка иднина, со кој беше извршена 

реконструкција на Мултикултурниот центар во Кочани. Со 

проектот за рехабилитацијата на СРЦ „Бавчалук“ беше 

извршена реконструкција на срушените мостови и 

поплочување на патеките со бекатон плочки,  а тој исто 

така беше реализиран во соработка и поддршка од 

Амбасадата на Република Бугарија. 

Освен за досегашните спроведени проекти, се разговараше 

и за сите идни, со кои пријателската соработка ќе 

продолжи. Бугарскиот амбасадор истакна дека во 

наредниот период ќе пружи целосна поддршка во повеќе 

проекти за нашата општина преку програмите за 

финансирање на Амбасадата: реконструкција на училишта, 

градинки и други јавни објекти, како и поддршка во 

спроведување и презентирање на проекти од програмите 

на Европската Унија. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс за учество на обуки за економско јакнење на 

жените 

 
Кочани е една од десетте општини во државата, каде ќе се 

спроведуваат обуки за економско јакнење на жените. На веб-

страницата на Општина Кочани е објавен конкурсот за 

обуки за развој на вештини и знаења за дигитален маркетинг, 

онлајн продажба и употреба на дигитални технологии, развој 

на бизнис-идеја и бизнис-план, претприемништво и 

менаџерски вештини, како и за основни вештини за 

вработување. 

Секоја од четирите тематски обуки има соодветни 

критериуми, но заедничко е дека жените треба да бидат 

жителки на Општина Кочани, да се невработени или да имаат 

почнато свој бизнис, да се над 18 години и со минимум 

завршено средно образование. Пријавувањето може да биде 

електронски и со пријава во Општина Кочани, а рокот е до 20 

декември. При изборот на учесничките ќе се следи принципот 

„прва пријавена – прва услужена“. Особено се охрабруваат да 

се пријават жени од ранливи категории (самохрани мајки, 

жени од рурални средини, жртви на семејно насилство, жени 

со попреченост…). 

Обуките ќе се спроведуваат во периодот од јануари 2022 до 

август 2022 година, а се планира да се реализираат со 

комбиниран пристап (онлајн и со физичко присуство). 

Начинот на реализација ќе зависи од епидемиолошката 

состојба во периодот на одржување на обуките. 

Овие обуки имаат за цел да го подобрат пристапот до пазарот 

на труд и да ја зголемат конкурентноста на жените на пазарот 

на труд, преку подобрување на нивните вештини за 

вработување и самовработување. 

Обуките ќе се реализираат со Фондацијата ЦЕЕД 

Македонија, како дел од проектот на UN Women 

„Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон 

транспарентно, инклузивно и отчетно управување во 

Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од 

Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската 

агенција за меѓународна соработка и развој – СИДА. 
 

 Координативен состанок во Општина Кочани: 

Институциите се подготвени за одржување на локалните 

улици и патишта во претстојната сезона 

По иницијатива на градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов се одржа координативен состанок со 

https://kocani.gov.mk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8/
https://kocani.gov.mk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

претставници од институциите одговорни за зимско 

одржување на локалната патна инфраструктура. 

На работната средба градоначалникот Папазов ја истакна 

неопходноста од добра меѓуинституционална соработка 

заради успешно справување со временските услови што 

претстојат. 

Одговорните од Комуналното јавно претпријатие „Водовод“, 

како институција надлежна за спроведување на Програмата 

за зимско одржување на локалните патишта и улици, 

соопштија дека материјално, технички и кадровски се 

подготвени за претстојниот период. Во постапка е и изборот 

на економски оператор за одржување на локалните патишта 

во општина Кочани. 

Претставниците на државните служби одговорни за 

одржување на проодноста на патиштата во општина Кочани 

ја истакнаа нивната подготвеност за дејствување во зимски 

услови, со почитување на приоритетните патни правци. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставени во функција дел од подземните контејнери во 

центарот на Кочани 

  
На три од петте предвидени локации во централното 

градско подрачје на Кочани се ставени во функција 

подземните контејнери за хартија, пластика и комунален 

отпад. 

 

Граѓаните веќе можат да го селектираат отпадот на две 

локации во Трговскиот центар и кај новиот станбен 

комплекс на улицата „Стево Теодосиевски“, со што  

досегашното депонирање на отпадот на јавните површини 

се заменува со похигиенско, подземно складирање. 

На подземните платформи се инсталирани по четири 

контејнери, од кои два за комунален отпад, а по еден за 

хартија и пластика. На површината има стандарно 

дизајнирана корпа за отпадот, а под површината се наоѓа 

сад за негово собирање. На тој начин ќе се избегнува 

непријатната миризба, расфрлање на отпадот, поместување 

и оштетувањето на контејнерите, а ќе се обезбеди и 

заштеда на јавниот простор. 

На две комунални возила од КЈП „Водовод“ се поставени 

хидраулични приклучоци за подигање на подземните 



 контејнери, односно постојната механизација е 

прилагодена за прибирање на отпадот од подземните 

садови. 

Одговорните служби повикуваат на висока јавна свест при 

исфрлањето на отпадот во подземните контејнери, што ќе 

биде чекор напред за унапредување на јавната чистота во 

локалната средина. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одбележан 3 Декември – Денот на лицата со 

попреченост 

 

По повод Денот на лицата со попреченост, 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов го 

посети Дневниот центар на лица со попреченост и 

специјалната паралелка во ОУ „Малина Попиванова“ во 

Кочани. 

– Денес сакаме да ја изразиме нашата поддршка на лицата 

со попреченост за што поделивме подароци и во Дневниот 

центар и во паралелката која е во состав на ОУ „Малина 

Попиванова“. Не само на овој ден и на овој начин, 

Општина Кочани ќе прави напори за суштинска, редовна и 

квалитетна поддршка на овие лица. И Центарот и 

училиштето извршуваат една благородна и хумана работа, 

која е за поздравување, која бара посветеност и поддршка 

од сите аспекти. Во оваа прилика сакам да истакнам дека 

Општина Кочани е вклучена во проект во надлежност на 

ЗЕЛС финансиран од меѓународни средства во делот на 

мапирањето на категориите на лица со попреченост. Со 

овој проект ќе учествуваме на сите обуки, ќе ги 

искористиме сите можности кои ги нуди проектот, за да 

обезбедиме поквалитетни животни услови за ваквите 

категории и  тие ќе ја имаат целата наша поддршка – 

изјави при посетата градоначалникот Љупчо Папазов. 

Дневниот центар функционира за лица со умерена и тешка 

попреченост и, според информациите на директорот на 

Центарот за социјални работи Кирил Ковачев, таму се 

згрижени осум деца,  а во моментот Центарот го 

посетуваат четири деца. Во ОУ „Малина Попиванова“ 

наставата е ораганизирана во три паралелки за девет 

ученици со лесни и комбинирани пречки во развојот. 

По повод одбележување на Денот на лицата со 



попреченост, ОУ „Малина Попиванова“ организираше 

ликовен и литературен конкурс. 

– За овие лица треба да се грижиме секој ден и да 

помагаме, заедно со општината, со вработените во 

училиштето. Да ги инклузираме во општеството и секогаш 

да бидеме во нивна служба и корист за успешно 

вклучување во целокупниот живот во општеството – 

 истакна Благој Петров, директор на ОУ „Малина 

Попиванова“. 

Општина Кочани преку Програмата за социјална, детска и 

здравствена заштита ги поддржува лицата со попреченост 

во превоз, помош во реализација на одредени настани, 

посети и патувања и сл. 
 

 

 
 

 
 

 

Промена на прозорци на три јавни објекти во општина 

Кочани 

 

Неодамна започна промената на прозорци на неколку 

јавни објекти во Општина Кочани. Станува збор за 

централната градинка „Павлина Велјанова“, Подрачното 

училиште „Никола Карев“ – с. Грдовци и Основното 

музичко училиште „Ристо Јуруков“ – Кочани. 

 

Во објектот на централната градинка „Павлина Велјанова“ 

изведбата е завршена, додека во останатите два објекта 

работата е во тек и треба да биде комплетирана до крајот 

на 2021 година. 

 

Изведувач на проектот на сите три објекти е „Ми комерц“ 

– Кавадарци. Вкупната вредност на проектот изнесува 

1.900.000 денари. 

 

 
 

Подготовки за реализација на проектот за изградба на 

потисен цевковод од Грдовски Орман до Клучка 1 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, заедно 

со претставници од задолжените изведувачи за проектот за 

изградба на потисен цевковод, во просториите на 

општинската зграда на Општина Кочани го одржаа почетниот 

состанок за изградба на потисниот цевковод од Грдовски 

Oрман до Клучка 1. Проектот ќе се реализира во должина од 

2,2 км. 

Со реализација на овој проект ќе се доврши веќе започнатата 

промена на главниот потисен цевковод, со што загубите на 



 
 

 

водата за пиење во голема мера ќе се намалат, а ќе се подобри 

и квалитетот на водата. 

За средината на месецот е најавена промоција, со што ќе 

стартува реализацијата на проектот, кој е финансиран од 

донација, како и од средства на општинскиот буџет. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфо-сесија за запознавање на работата на 

регионалната канцеларија за младинска соработка и 

можностите за младинско учество 

На 7 декември, во просториите на Мултикултурниот центар 

во Кочани, претставници од Регионалната канцеларија за 

младинска соработка (RYCO) и Локалната канцеларија во 

Скопје поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како и 

претставници од  Агенцијата за млади и спорт, организираа  

средба за локално информирање за работата и тековните 

проекти на Регионалната канцеларија за младинска соработка 

(RYCO). 

Во инфо-сесијата беа вклучени младите од општина Кочани, 

бидејќи тие како движечка сила на едно општество, имаат 

потреба од простор за искажување и за активности на 

локално ниво. 

Општина Кочани во наредниот период значително ќе се 

насочи кон интересите на младите и ќе се залага за 

реализација на нивните замисли и идеи. Ќе создаде услови и 

ќе го стимулира младинскиот активизам преку работата на 

Младинскиот совет, со цел младите во нашата општина да си 

го најдат своето место. 

 
 

 

 
 

 
Расчистување на комунален отпад и депонии во општина 

Кочани  

 
КЈП „Водовод“ организираше акции за расчистување на 

комуналниот отпад и депониите во општина Кочани. 

 

Станува збор за диви депонии кои месното население свесно 

ги причинува, како и несовесното фрлање отпад покрај 

контејнерите за отпад, каков што е примерот кај 

локацијата Спомен-домот „АСНОМ“. 



 

Освен кај Спомен-домот „АСНОМ“, каде што целосно е 

исчистен локалитетот, се расчистуваше и дивата депонија кај 

повеќенаменското игралиште во населбата Трајаново Трло. 

И покрај тоа што КЈП „Водовод“ и надлежните служби многу 

често интервенираат на ова место, изнесувајќи го 

создадениот отпад со товарни возила и ја расчистуваат оваа 

депонија со апел за посовесно однесување на граѓаните,  овој 

проблем и понатаму се јавува. 

Се упатува повик до сите граѓани совесно да се однесуваат 

кон животната средина и отпадот да го фрлаат на соодветните 

локации.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на 

патиштата ја разгледа Програмата за работа за 2022 

година 

Членовите на Општинскиот совет за безбедност во 

сообраќајот на патиштата одржаа состанок на кој ја 

разгледаа Програмата за работа за претстојната година. 

Како советодавно тело коешто помага за подобрување на 

безбедносната состојба во сообраќајот на подрачјето на 

општина Кочани, Општинскиот совет предлага 

континуирани програмски активности  за унапредување 

на  сообраќајната култура  и образование на децата, но и 

на останатите учесници во сообраќајот. Планирани се 

едукативни предавања на теми со кои се истакнуваат 

опасностите што го загрозуваат животот и здравјето при 

управување со моторно возило, како што се алкохолот, 

дрогата, употребата на мобилните телефони и 

несоодветната брзина при возењето. Се планира 

активностите да се спроведат во соработка со граѓански 

здруженија и со Локалната самоуправа. 

На работната средба присуствуваше и градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов кој ја истакна 

подготвеноста за соработка со Општинскиот совет и 

пронаоѓањето форми и содржини што ќе дадат подобри 

ефекти во поглед на безбедноста во сообраќајот во 

општина Кочани. 

Заради подобрување на протокот на возилата во делови од 



градот, членови на Општинскиот совет за безбедност во 

сообраќајот, според постојна проектна документација 

изнесоа првични предлози за измена на режим на 

сообраќајот, на два потега во градот, за што во наредниот 

период ќе се прават истражувања со вклучување на сите 

засегнати страни. 

Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот упати 

апел до возачите на моторни возила, во периодот до 15 

март задолжително да носат зимска опрема и според 

временските услови да се прилагодуваат на условите за 

сообраќај. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Реконструктивни активности во две основни училишта 

во Општина Кочани 

 

Во тек се реконструктивни работни активности во две 

училишта во општина Кочани. Станува збор 

за реконструкција на кров и адаптација на тоалет за лица 

со посебни потреби во ООМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани и 

реконструкција на кров, фасада, адаптација на тоалет и 

изградба на пристапна рампа во ОУ „Никола Карев“ – 

Кочани. 

 

Деновиве беа одржани и состаноците наменети за вовед во 

работа во објектите предвидени за 

реконструкција. Присутни беа изведувачите, претставници 

од надзорите задолжени за следење на работните 

активности при реконструкцијата и претставници од 

Министерството за образование и наука и Општина 

Кочани. Како изведувач при работните активности во ОУ 

„Никола Карев“ – Кочани се јавува „Атриум“ – Вевчани, 

додека во ООМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани изведувачот 

„Инком инженеринг“ – Скопје. 

Реконструктивните проекти се воведени во работа и 

работните активности ќе бидат прилагодливи со оглед на 

тоа што училишната година е во тек. 

Целокупната предвидена реконструкција е во рамките на 

проект одобрен од Министерството за образование и 

наука. 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Склучен меморандум за соработка меѓу Општина 

Кочани и Институтот за истражување и анализа на 

политки „Ромалитико“ 

 

Во просториите на општинската зграда беше одржан 

состанок помеѓу градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов и преставници од Институтот за 

истражување и анализа на политики „Ромалитико“. На 

состанокот беше склучен меморандум за соработка за 

спроведување на проектот „Заедно за просперитетна 

заедница“. 

 

Овој проект ќе се имплиментира во 17 општини во 

државата, од кои е и Општина Кочани. 

Имено, се најавуваат многу проекти кои ќе бидат 

поддржани, финансирани и изведени во соработка со 

Институтот за истражување и анализа на политики 

„Ромалитико“, бидејќи низ целата држава се предвидуваат 

100 иницијативи, од кои во Кочани се четири или пет. 

Самите иницијативи ќе бидат определени од заедницата, а 

ќе има и платформи наменети за донации од дијаспората и 

од бизнис-секторот. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Нема толеранција за насилството – Општина Кочани 

со порака за јакнење на свеста против секаков вид 

насилство 

 

Шеснаесетте дена, помеѓу 25 ноември и 10 декември се 

само симболичен број за период во кој се јакне свеста за 

заштита и спречување на родово базираното насилство. За 

искоренување на насилството нема време за молчење ни 

простор за негрижа. Токму затоа Општина Кочани, во 

пресрет на 10 Декември, Меѓународниот ден на 

човековите права, испраќа порака за нулта толеранција и 

спречување на насилството, пријавување и поддршка на 

жртвите. 

Општинските служби коишто работат на терен, со 

проектни и редовни активности за социјална поддршка на 

одредени целни групи, детектираат проблеми поврзани и 

со насилството врз жени и девојчиња, што помага тие да 

проговорат за насилството. Освен тоа, за поширокото 

подрачје во Кочанско фунционира и телефонскиот број 

072 243 782  на кој може да се пријави насилство и да се 

побара заштита. 

Според статистичките податоци од надлежните служби, во 



споредба со минатата година, бројот на жртвите на семејно 

насилство не расте, но јакне свеста за пријавување на 

насилството. Покрај жените, како најчести жртви на 

насилство, социјалните служби регистрираат и насилство 

врз деца, како индиректни жртви, но и пријави од нив. 

Во рамките на активностите за борба против насилството, 

в недела, на 12 декември во 12 часот во Градскиот парк во 

Кочани, ќе се одржи настан со кој ќе се даде поддршка на 

жртвите на семејно насилство. 

Со соодветните програмски активности за наредната 

година, Општина Кочани планира едукативни активности 

за осознавање и јакнење на свеста за нетолеранција на 

насилството во семејствата, училиштата, институциите, на 

работните места, на интернет, во медиумите и на јавните 

простори. Целта е секој да има место во заедницата каде ќе 

се чувствува безбедно и сигурно. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Потпишан меморандум за соработка за спроведување 

на програмата Ромактед во втора фаза   

 

На 10 декември, во хотелот „Александар Палас“ во Скопје, 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов во 

присуство на министерката за труд и социјала Јагода 

Шахпаска го потпиша Меморандумот за соработка за 

спроведување на втората фаза од програмата Ромактед. 

 

Во досегашниот период Општина Кочани ги следеше сите 

препораки и учествуваше на сите планирани активности од 

национална контакт точка. Првично беше потпишан 

меморандумот за соработка од првата фаза во 2018 година, во 

којшто период беа извршени неколку работни акции и 

проекти со грант поддршка од програмата – бетонирање на 

околу 200 м пристапен пат во Ромското Маало, а со 

општински средства беа бетонирани и дополнителни 600 м, 

со што локациите Колерски Гробишта и Полатски Пат се до 

90 % бетонирани. 

 

Со склучување на овој Меморандум и продолжување на 

меѓусебната соработка и во втора фаза, се очекуваат уште 

повеќе работни проекти со поддршка од програмата. 

 

Општина Кочани активно ќе се залага за брзо и 

институционално решавање на сите евидентирани проблеми 



во заедницата, а воедно и максимална поддршка кон 

граѓанските интереси. 

 

 
 

 
 

 

 

Граѓаните изнесоа свои предлози и идеи по нацрт-

буџетот на Општина Кочани за 2022 година 

На 10 декември, во салата на Мултикултурниот центар, 

Општина Кочани организираше јавна расправа по нацрт-

буџетот за 2022 година. Во присуство на граѓани, 

претставници на здруженија, клубови и институции, 

општинските служби ги презентираа буџетските проекции 

преку повеќе програми. 

Интересот на граѓаните беше насочен кон прашања од 

различни области што се во надлежност на локалната 

самоуправа: за организирањето и развојот на Кочани како 

културен центар на Истокот; искористувањето на 

геотермалните води и урбанистичкото планирање; 

решавањето на проблемот со паркирањето преку изградба 

на катна гаража, но и воопшто за сообраќајни проблеми и 

навики што треба да бидат надминати. Дел од граѓаните се 

интересираа за заштитата на животната средина и 

 планираните локации за пошумување, за комунално 

уредување на делови од Лесна индустрија и за начинот на 

одржување на патните релации со руралните населени 

места во Кочанско. Претставници на лица со попреченост, 

побараа обезбедување соодветен пристап за инвалидните 

лица и примена на решенија на јавните прометни 

површини за слабовидните лица. 

Поздравувајќи го граѓанскиот одзив за придонес во 

буџетското планирање, градоначалникот на Општина 

Кочани Љупчо Папазов истакна дека предлозите ќе бидат 

разгледани и земени предвид и ги повика сите 

заинтересирани и во текот на оваа седмица да ги достават 

своите мислења и предлози, електронски или преку 

Едношалтерската канцеларија. Во овој период јавноста ќе 

има можност и за увид во нацрт-буџетот за 2022 година 

преку веб-страницата на Општина Кочани. 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Јакнење на свеста против семејното насилство – 

поддршка на кампањата иницирана од сопругата на 

бугарскиот амбасадор Билјана Ангелова  

 

Во рамките на активностите за борба против родово 

базираното насилство, со собир во Градскиот парк, 

Општина Кочани ја поддржа кампањата што се реализира 

по иницијатива на Билјана Ангелова, сопруга на 

амбасадорот на Република Бугарија. 

 

Вработени во Општина Кочани во соработка со 

претставници на граѓански здруженија поделија летоци со 

информативна и едукативна содржина против 

насилството, со што симболично ја поддржаа 

иницијативата на Ангелова. 

– Кампањата на Ангелова е замислена како долгорочна 

акција, а овој собир треба да ја истакне поддршката на 

жртвите на семејно насилство, да им се објаснат нивните 

права и да се едуцираат каде треба да побараат помош, 

доколку им е потребна – изјави Голубинка Георгиева, 

раководителка на Одделението за јавни дејности во 

Општина Кочани. 

Сопругата на бугарскиот амбасадор преку социјалните 

мрежи повика на поддршка на жените и децата, жртви на 

родово базирано насилство и преку донации на 

телефоните: А1 143 133 и Телеком 143 999. 

Заинтересираните можат да се вклучат и онлајн, преку 

порака напишана на дланките и споделена фотографија на 

социјалните мрежи. 

Координаторката за еднакви можности во Општина 

Кочани Љубинка Ајтовска истакна дека во Локалниот 

акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 

2022 година се планирани активности со различни целни 

групи кои се очекува да дадат придонес во јакнењето на 

свеста за борбата против семејно и секаков друг вид 

насилство. 
  

 

 

 
Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов 

ја оствари првата приемна средба со граѓаните 

 

На 14 декември, во просториите на општинската зграда, 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов ја 

оствари првата приемна средба со граѓаните на Општина 



 

 
 

 

 

Кочани. 

Беа опфатени и дискутирани теми, проблематики и 

прашања во однос на инфраструктурата, комуналните 

работи, социјалата и др. 

Ваквите приемни средби ќе се применуваат редовно и во 

иднина, односно секој вторник од 12 до 14 часот, додека за 

итни приеми секој работен ден од 7:30 до 9:00 часот. 

Општина Кочани активно ќе се залага за брзо решавање на 

сите евидентирани проблеми во заедницата и ќе дава 

максимална поддршка за граѓанските интереси. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Одбележани 100 години од раѓањето на Блаже 

Конески 

 

На 15 декември, во просториите на ЈОУ Библиотека 

„Искра“ – Кочани, се одржа манифестација по повод 100 

години од раѓањето на великанот Блаже Конески. 

Беа прогласени и наградени ученици од литературниот 

конкурс на тема „Твориме во чест на ликот и делото на 

Блаже Конески“, а беше отворена и изложбата на тема 

„Творештвото на Конески – есенцијално културно 

наследство во македонската наука и култура“ – дел од 

книжниот фонд на библиотека „Искра“ – Кочани. 

– Генералното Собрание на Обединетите нации ја 

прогласува 2021 година за година на мирот и довербата, а 

Министерството за култура и Министерството за 

образование и наука ја креираат националната програма  

„2021 – година на Блаже Конески“. Библиотеката „Искра“ 

се вклучува во чествувањето на овој голем ден со 

програмска содржина. На наша посебна чест и задоволство 

е денешното присуство на доц. д-р Ана Витанова 

Рингачева, којашто со своето работење има дадено голем 

придонес во македонистиката во нашата држава – истакна 

Магдалена Кочовска-Салтирова – координаторка на 

програмата, виш библиотекар. 

Научен осврт кон творешството на Конески даде доц. д-р 

Ана Витанова Рингачева, професор на Филолошкиот 

факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 



– 2021 година е во чест на Блаже Конески, година во која 

најгласно говориме за великанот на македонската 

книжевна научна мисла. Сметам дека ова е единствениот 

начин на младите генерации да им преточиме кој бил 

Блаже Конески, која е неговата улога во издигнувањето на 

македонската книжевно-научна мисла, кое е неговото 

место во кодификацијата во македонскиот литературен 

јазик и колку тој се вложил за ние денес да го имаме 

неговото дело за најголем аргумент и одбрана кога 

неправедно сме нападнати, најчесто од страна. Заради тоа 

што македонскиот јазик е аксиома, тој е нешто што 

постои, што го носиме природно. Блаже Конески беше 

тука за да ни ја подари таа нормирана форма на јазикот за 

да ја претставиме македонската литература – истакна 

Витанова Рингачева. 

На манифестацијата беше презентиран и видеозапис со 

поезија на Блаже Конески, материјал подготвен од страна 

на Министерството за култура на РСМ. 

 

 
 

 
 

 

 

Во студиската 2021/22 година – општински 

стипендии за 21 студент – градоначалникот 

Папазов ги додели договорите 

 

Градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо 

Папазов ги додели договорите на 21 студент што ќе 

користи општинска стипендија за студиската 

2021/2022 година и им посака многу успех во 

понатамошното студирање. 

Конкурсот беше распишан за 30 (триесет) 

стипендии на редовни студенти жители на Општина 

Кочани, запишани на студии од прв циклус на јавните 

високообразовни институции во Република Северна 

Македонија и тоа за следните категории на студенти: 

најмногу 5 (пет) стипендии за студенти од Ромската 

етничка заедница, 10 (десет) стипендии за студенти 

од социјално загрозени семејства, најмногу 5 (пет) 

стипендии за студенти запишани на факултети за 

медицински науки, а останатите стипендии за 

студенти кои постигнале висок успех во студирањето. 

– На конкурсот беа пријавени 23 студенти, а од нив 

само двајца не ги исполнуваа условите. Општина 

Кочани и понатаму ќе продолжи да ги проширува 

стипендиите за други категории и да ги зголемува 



доколку има можност. Ги следиме потребите и 

барањата на младите – истакна Голубинка Гeоргиева, 

раководителка на Oдделението за јавни дејности. 

Месечниот износ на општинска стипендија  е 3.000 

ден. (за еден студент) и се издава десет месеци. 

 

Одлуката за доделување стипендии на студенти од 

Општина Кочани за студиската 2021/2022 година е на 

следниот линк. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Промовиран алманах на книжевни творби по повод 82 

години од издавањето на стихозбирката „Бели мугри“ 

 

На 15 декември, во просториите на НУЦК „Бели мугри“ во 

Кочани беше промовиран Алманах со литературни творби 

по повод 82 години од издавањето на Рациновата 

стихозбирка „Бели мугри“. 

– Вечерва го одбележуваме патрониот празник на НУЦК 

„Бели мугри“ којшто од оправдани причини беше 

преместен за денес, наместо на 25 ноември, денот кога во 

1939 година излезе од печат делото „Бели мугри“ на 

поетот Коста Рацин. Алманахот е збир на литературни 

творби кои се напишани од 11 автори кои се пријавија на 

објавениот конкурс и твореа на тема „Како ги доживуваме 

Рациновите Бели Мугри“. Со објавување на Алманахот 

всушност одбележуваме 82 години од издавањето на 

стихозбирката „Бели мугри“ и го чествуваме патрониот 

празник на нашата установа – истакна Ана Поп 

Михаилова, в.д директор на НУЦК „Бели мугри“ – 

Кочани. 

Издавањето на Алманахот е во рамки на годишната 

програма на Центарот за култура за одбележување на 

патрониот празник на установата, финансиски поддржан 

од Министерството за култура на РСМ.  

Издавањето е спонзорство од печатницата „Генекс“ – 

Кочани. 

https://kocani.gov.mk/wp-content/uploads/2021/12/stipendii.-1.pdf


 

 
 

 
 

 

 

 

 

Спортско-рекреативниот центар „Пониква“ со 

најава за успешен старт на скијачката сезона 

 

На 17 декмври, градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов, придружуван од директорот на КЈП 

„Водовод“ Иван Иванов беа во посета на Пониква, 

каде се сретнаа со концесионерот кој стопанисува со 

ски-лифтовите и механизацијата, за на лице место  да 

анализираат што е направено и што се прави за 

успешен старт на скијачката сезона. 

Снежната покривка на Осоговските Планини го 

зголеми интересот кај љубителите на зимските 

спортови и на рекреативците да го посетат Спортско-

рекреативниот центар „Пониква“. Согледувајќи ја 

ваквата ситуација, Општина Кочани се погрижи 

туристите да можат да ја посетат Пониква во што 

поголем број и притоа да ги имаат сите предуслови за 

беспрекорен престој. 

– Концесионерот кој стопанисува со ски-лифтовите 

број 1 и број 3 е подготвен да ги дава своите услуги. 

Патот од Кочани до Пониква е исчистен, а во 

моментот се работи на расчистување на паркинг 

просторот околу објектите на МВР и локацијата 

„Аеродром“, за овозможување повеќе паркинг места 

и прифаќање што е можно поголем број туристи. Во 

исто време КЈП „Водовод“ направи напори да ги 

исчисти контејнерите, да ги подготви сите останати 

комунални услови за да понудиме пристојна 

атмосфера за сите потенцијални гости. Затоа, во оваа 

прилика ги поканувам сите кои се заинтересирани да 

дојдат и да уживаат во убавините што ги нуди оваа 

планинска убавица – истакна градоначалникот 

Папазов. 

Покрај ски-лифтовите и патеките кои се целосно 

подготвени, максимална подготвеност за прием на 

посетителите искажуваат и сопствениците на 

угостителските и сместувачките капацитети, кои 

очекуваат голем наплив на туристи од повеќе градови 

во околината. 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Работилница за препознавање на раните фази на 

зависност од марихуана и синтетички дроги 

 

Во организација на невладината организација „Двојна 

надеж“, а во присуство на градоначалникот на 

Општина Кочани, Љупчо Папазов, како и 

претставници од воспитно-образовните институции 

од Кочани, на 20 декември во Мултикултурниот 

центар во Кочани се одржа работилница  за 

запознавање и утврдување на превентивни  протоколи 

за препознавање на раните фази на зависност од 

марихуана и синтетички дроги кај младите лица. 

– Проектот има за цел како да се превенира за да се 

заштитат младите од употребата на дрога, конкретно 

на марихуаната и синтетичките дроги, затоа што во 

последно време подемот на марихуаната и 

синтетичките дроги се повеќе е присутен кај младите. 

Проектот се одвива во повеќе етапи за да се анимира 

локалната заедница и да се подигне свеста за 

меѓусебна соработка помеѓу училиштата, центрите за 

социјални работи и за јавно здравје и локалната 

полиција. Се спроведува во четири града и оваа е 

втора работилница во Кочани – истакна Надица 

Петрова, претседател на здружението Двојна надеж – 

Штип. 

На настанот градоначалникот на Општина Кочани, 

Љупчо Папазов ја истакна поддршката на Локалната 

самоуправа во борбата против зголемената употреба 

на дрога и ги поддржа ваквите работилници кои носат 

општо добро на заедницата. 

Работилницата е во рамки на проектот „Градење на 

еластични заедници на пролиферација на марихуана и 

синтетички дроги во училиштата“ која се реализира 

преку Глобалната иницијатива против 

организираниот криминал (GIATC). 

– Идејата е и да ги анимираме локалните капацитети 

со цел да создадеме отпорна заедница на дрога, како и 

да ги идентификуваме причините за заканите кои 

доаѓаат од употребата на синтетичките дроги и 

марихуаната. Конкретно овие дроги се најдостапни 

кај младите и создаваат голема заблуда кај нив, а од 

она што досега го имаме сработено можам да кажам 



дека податоците се фрапантни, бидејки границите за 

употреба се значително смалени на девет и десет 

годишни деца. За време на Ковид пандемијата нашето 

истражување покажа дека се појавуваа сериозна 

фреквенција на продажба и набавка на вакви дроги 

преку интернет – истакна Методи Хаџи-Јанев, 

професор по организиран криминал и корупција при 

УГД. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Одделението за внатрешни работи – Кочани 

апелира да не се користат пиротехнички средства 

Со истакнување плакати и делење флаери, во ООУ 

„Кирил и Методиј“ – Кочани, претставници од ОВР – 

Кочани, во присуство на директорот на ООУ „Кирил 

и Методиј“ – Кочани, упатија апел кон учениците и 

младите генерации против употребата на 

пиротехнички средства. 

– Целта на оваа наша активност е да ја почнеме 

превентивната кампања која секоја година ја 

организира Министерството за внатрешни работи за 

превенција и заштита од злоупотребата од 

пиротехничките средства. Минатата година, бидејќи 

училиштата не работеа заради пандемијата, 

едукативни предавања не беа вршени, како и оваа 

година. Затоа нашата кампања ќе ја водиме преку 

медиумите и преку истакнување плакати и делење 

летоци со едукативни содржини. Оваа кампања ќе ја 

спроведеме во сите училишта на подрачјето кое го 

покрива Одделението за внатрешни работи во 

Кочани, Општина Зрновци и Општина Чешиново – 

Облешево. Глобата за употребата на пиротехничките 

средства е од 200 до 500 евра, во зависност од 

начинот на сторениот прекршок – истакна Момчило 

Хаџи Паунов, заменик-командир на ПС Кочани. 

Затоа ОВР – Кочани упатува апел до сите граѓани, а 

посебно младата популација да не употребуваат вакви 

опасни играчки, зашто тие можат брзо и лесно да 

предизвикаат сериозни последици и секое нивно 

евидентирано користење или продавање, истите да се 

пријават на полициските службеници на терен или да 

се јават на бесплатниот телефонски број 192. 
 



 

 
 

 
 

 

 

ФА „Љупчо Сантов“ го одржа 20-тиот 

Новогодишен концерт  

На 25.12.2021 година, Фолклорниот ансамбл „Љупчо 

Сантов“ – Оризари во Домот на културата во 

Оризари, традиционално по 20-ти пат го одржа 

Новогодишниот концерт. 

Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ опстојува, 

работи и го негува изворниот фолклор во населбата 

Оризари повеќе од 45 години. Во него членуваат над 

130 членови поделени во играорни групи во Оризари 

и Зрновци. Во моментов во играорната група во 

Оризари членуваат околу 80 членови поделени во три 

групи: мала, среда и голема група. Во составот на 

ансамблот има и оркестар на изворни народни 

инструменти. На Новогодишниот концерт настапија 

сите играорни групи, заедно со оркестарот. 

На концертот присутни беа градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов и претседателот на 

Советот на Општината Лазо Митев. 

Со одржаниот 20-ти Новогодишен 

концерт,  ансамблот одбележа уште една успешна 

година од постоењето, со околу 30-тина настапи во 

Македонија и во странство. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Организиран хуманитарен турнир во мал фудбал 

На 25.12.2021 г., во Спортската сала на ООУ „Никола 

Карев“ – Кочани се одржа хуманитарниот турнир во 

мал фудбал, чии собрани средства се наменети за 

нашата сограѓанка Славица Димитрова, која боледува 

од генетско заболување на очите. Победата на 

хуманитарниот турнир во мал фудбал ја однесоа 

пионерите на ГФК „Осогово“. 

Општина Кочани се приклучи во организацијата на 

настанот, а градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов ја поздрави хуманоста на гостите, 

екипите и организаторите, истакнувајќи ја 

поддршката на Општината во сите хуманитарни 



организации. 

Во хуманитарниот турнир во мал фудбал 

настапија четири екипи во пионерска 

конкуренција: ГФК „Осогово“, „Слога 1934“ – 

Виница, ФК „Младост-Тошев“ –  Оризари и ФК 

„Академија“ – Чешиново-Облешево. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Општински инспекции на терен во Трајаново 

Трло по пријави за загадување на околината 

Поради енормното загадување за време на викендот, 

по констатираните состојби од надлежните служби и 

по пријавите на граѓаните, денеска инспекциските 

служби, претставници од МВР, претставници од 

невладините организации и локалните медиуми, 

излегоа на терен со увид и опомени кон населението 

на локацијата „Кај антената“, во наслебата Трајаново 

Трло, кои интензивно палат кабли, гуми, воедно 

сочинувајќи дива депонија. 

– Ја поздравуваме оваа акција да се решат дивите 

депонии и да се прекине со палење на гуми, кои 

многу го загрозуваат здравјето на луѓето, не само во 

овој крај, туку во цело Кочани. Вчера бевме втори по 

загаденост и националните медиуми се 

заинтересирани зошто е тоа така. И затоа мора да ги 

лоцираме сите кои го загадуваат воздухот – истакна 

Зоран Тодоров, претседател на ЗГ „Одбор за здрав 

живот во Кочани“. 

Сторителите се фатени на лице место од страна на 

инспекциските служби и од страна на инспекторот за 

животна средина од Општина Кочани е издаден 

прекршочен платен налог. Ваквите прекршочни 

ситуации најмногу се застапени за време на 

викендите или во доцните вечерни часови. 

– Излезени сме на терен поради неколку пријави за 

време на викендот дека овде се палат кабли и дека 

има формирана нова дива депонија, сѐ со цел да ја 

спречиме и со нашето присуство овде на терен, да ја 

подобриме комуникацијата со овдешното население. 

Благодарност и до МВР што секогаш ја даваат 

нивната поддршка за постојано дејствување на терен 

– истакна Александар Петров, лице за поддршка во 



спроведување на комунални дејности во Општина 

Кочани.  

Екипите на КЈП „Водовод“ – Кочани ќе пристапат 

кон расчистување на дивата депонија и поставување 

контејнери и ознаки за забрането фрлање смет. 

Воспоставена е и дежурна екипа со инспекциски 

служби коишто ќе бидат на терен и по работното 

време, со цел да се спречат ваквите причинители кои 

енормно го загадуваат воздухот. 

Од Општина Кочани апелираат да се пријавуваат сите 

прекршители на Законот за животна средина и 

жителите свесно и одговорно да се однесуваат кон 

околината. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Средба на градоначалникот на Општина Кочани 

со претставници на Здружението на пензионери 

 

На 27 декември, во просториите на Општина Кочани 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов 

оствари средба со претставници од Здружението на 

пензиoнери – Кочани. 

На средбата беа претставени сите досегашни 

активности кои Здружението ги остварило во 

соработка со Општина Кочани и беше изразена надеж 

дека во иднина со новиот градоначалник ќе имаат 

уште поплодна работа и поголеми заеднички успеси.   

Од страна на претставниците на Здружението на 

пензионери – Кочани се отвори прашањето за 

изградбата на старечки дом, а градоначалникот 

Папазов информираше за тековните активности на 

проектот. 

 

 

 
 

 

Претставници на градежни и проектантски фирми 

на средба со градоначалникот на Општина Кочани  

На 28.12.2021 г. Општина Кочани организираше 

средба со претставници на градежни и проектантски 

фирми и претставници на слични дејности од 

општината. Целта на средбата беше меѓусебно 

запознавање и споделување искуства и проблеми со 



 
 

 

 

 

кои се соочуваат во нивното работење. 

На средбата присуствуваше и градоначалникот на 

Општина Кочани, Љупчо Папазов и претставници од 

Секторите за урбанизам и уредување и располагање 

со градежно земјиште при Општина Кочани. 

– Ние како Општина и како инспекциски служби, 

урбанизам и сите други служби сме на страната на 

градежните компании, проектантски фирми и 

граѓаните и сакаме да им излеземе во пресрет на 

нивните проблеми. Нашата работа зависи исклучиво 

од нивното работење и инвестирање, па поради тоа на 

денешната средба сакаме да ги слушнеме исклучиво 

нивните проблеми и тешкотии. Светската криза 

особено го погоди градежниот сектор и изминативе 

две години забележливо е дека помалку се инвестира 

во градба, а проблем има и со недостатокот на 

инженери, мајстори и останати работници – истакна 

Николчо Гоцев, градежен инспектор во Општина 

Кочани. 

Градоначалникот Папазов очекува средбата да биде 

конструктивна, да се слушнат сите идеи и проблеми и 

да се излезе во пресрет, со цел да се оствари успешна 

соработка. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Поделени новогодишни пакетчиња со поддршка 

на Бугарската амбасада 

 

На 28.12.2021 г., градоначалникот на Општина 

Кочани Љупчо Папазов заедно со Н.Е. бугарскиот 

амбасадор Ангел Ангелов и неговата сопруга, 

поделија новогодишни пакетчиња во Кочани на 

локацијата наречена – споменикот Непознат борец. 

Новогодишните пакетчиња со поддршка од 

Бугарската амбасада беа поделени на дечиња од 

семејства од социјални категории. 

  

Новогодишниот концерт на ОМУ „Ристо Јуруков“ 

со онлајн издание 

На 28.12.2021 година, се одржа онлајн изданието на 



 
 

 
 

 

 

Новогодишниот концерт на учениците од ООМУ 

„Ристо Јуруков“ – Кочани. 

На Новогодишниот концерт учениците настапија со 

соло или дуо инструментални изведби, а во неколку 

точки беа придружувани и од наставниците.  

Нашите сограѓани имаа можност преносот да го 

следат во живо на фејсбук-страниците на Музичкото 

училиште и на Општина Кочани. 

Организаторот и учесниците изразуваат надеж дека 

здравствените прилики ќе овоможат во иднина овој 

традиционален музички настан да ја врати публиката 

во салата.  
 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа третата седница  

 

Советот на Општина Кочани ја одржа третата редовна 

седница, на која првичниот предлог-дневен ред се 

прошири на 12 точки. 

 

Членовите на Советот ги усвоија: Извештајот за 

финансиското работење на КЈП „Водовод“ за периодот од 

1 јануари до 30 септември 2021 г.; Годишниот план за 

вработување во КЈП „Водовод“ за 2022 година; Предлог-

програмата за изменување и дополнување на Програмата 

за изградба  на системи за водоснабдување на подрачјето 

на општина Кочани за 2021 година; Предлог-програмата за 

изменување и дополнување на Програмата за изградба на 

фекална и атмосферска канализација на подрачјето на 

општина Кочани за 2022 година; Предлог-одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката за долгорочно 

задолжување на Општина Кочани во рамките на проектот 

за подобрување на општинските услуги. 

 

Мнозинството во Советот го утврди за приоритетен проект 

со кофинансирање изградбата на улицата „Јордан 

Зафиров“ (ул.’546’) и реконструкцијата на улицата „Роза 

Петрова“ од ул. „554“ до крстосувањето со ул. „Ристо 

Симеонов“ (дел 1)“. Исто така донесе Решение за 

изменување на Решението за формирање стручна комисија 

за процена на штети предизвикани од пожарите што се 

случија во август на подрачјето на општина Кочани, со кое 

тричлената Комисија ќе работи според новата 



методологија за проценка на штетите. Советот едногласно 

го прифати предлогот да се проверат финансиските 

можности на Општина Кочани и да се исплати 

процентуално еднаква отштета на зафатените со пожарот. 

Едногласно, членовите на Советот донесоа одлука за 

директен пренос на седниците на Советот на Општина 

Кочани на социјалната мрежа Фејсбук, а ја прифатија и 

иницијативата на Жаклина Филипова-Свеќаровска за 

изготвување правилник за  утврдување приоритети за 

асфалтирање улици. 

 

Одговарајќи на советнички прашања, Градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов, посака конструктивна 

работа на Советот во насока на подобрување на квалитетот 

на животот во општината и решавањето на прашањата од 

јавен интерес.   

 
 

 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржa четвртата 

седница  

 

На 22 декември, во салата на Мултикултурниот 

центар, Советот на Општина Кочани ја одржа 

четвртата редовна седница, на чиј дневен ред се 

најдоа 32 точки. 

 

Советот ги усвои критериумите за распределба на 

блок-дотации и предлог-финансиските планови на 

општинските основни и средни училишта за 2022 

година; Предлог-финансискиот план на Библиотеката 

„Искра“; Предлог-локалниот акциски план за еднакви 

можности на жените и мажите; Предлог-програмата 

за изменување на Програмата за изградба на системи 

за водоснабдување; Предлог-планот за изменување на 

Планот на програми за развој на општина Кочани за 

период 2021 – 2023; предлог-програмите за 

спроведување општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести; за спорт; за млади; за 

култура; за поддршка на образованието и за 

остварување на социјална, детска и здравствена 

заштита 2022 година. 

 

Поради извесни забелешки или потреба од  и 

дополнувања, Советот не ги изгласа: Предлог-

финансискиот план за 2022 година на Детската 

градинка „Павлина Велјанова“; предлог-програмите 

за комуникација; за изработката на урбанистички 

планови, урбанистичко-планска документација и 

урбанистичко-проектна документација; за 



управување со отпад; за заштита на животната 

средина; за информатичка и комуникациска 

технологија;  предлог-програмите за активностите од 

областа на локалниот економски развој и за работа на 

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата во општина Кочани.  

 

Советот ги прифати и ги донесе и предлог-програмата 

за јавна чистота; за уредување и одржување на 

градското зеленило, набавка, поставување и 

одржување на урбана пограма, одржување детски 

игралишта и на фонтаната ,,Зрно“; Предлог-

програмата за контрола на популацијата на бездомни 

кучиња; за работа на Територијалната противпожарна 

единица во општина Кочани за наредната година; за 

одржување на сливни решетки за атмосферска 

канализација; за одржување на локални патишта и 

улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски 

услови за 2021/2022 година; Предлог-програмата за 

сообраќај, како и за  работа на Советот на Општина 

Кочани. 

 

Советот ја усвои предлог-одлуката за усвојување на 

ЛОД-методологијата, односно група документи и 

алатки за транспарентно финансирање на проекти на 

Граѓански организации во рамките на Регионалната 

програма за локална демократија 2 (ReLOaD2) и даде 

согласност за примање на донација  во рамките на 

проектот „Зајакнување на општинските совети“, кој 

се спроведува од страна на Програмата за развој на 

Обединетите нации – UNDP, со финансиска 

поддршка на Швајцарската агенција за развој и 

соработка – SDC. 

  

Петтата и последна седница за тековната година, 

Советот на Општина Кочани ќе ја одржи на 29 

декември 2021 година, на чиј дневен ред ќе се најде 

предлог-буџетот на Општина Кочани за 2022 година. 

 

 
 

 

На петтата седница на Советот – градоначалникот 

Папазов со обраќање пред Советот:  

Буџетот за 2022 година ќе обезбеди развој на 

Кочани 

 

На петтата, последна седница на Советот на Општина 

Кочани за оваа календарска година, градоначалникот 

на Општина Кочани Љупчо Папазов даде осврт за 

работењето во краткиот период откако ја извршува 

највисоката локална функција.  

 



 

Поздравувајќи ја конструктувноста во донесувањето 

на Буџетот на Општина Кочани за 2022, Папазов 

истакна дека и во наредната година капиталните 

расходи ќе доминираат над тековно-оперативните, 

што е показател за развој на општината. 

 

– Сметам дека многу поважна е самата реализација на 

Буџетот, а ако има потреба ќе правиме ребаланс во 

текот на годината. Потребно е општинските служби 

да работат ревносно на прибирање на средствата што 

го полнат буџетот. Општина Кочани има капацитет за 

задолжување за 70 милиони денари. Условот е да 

креираме проекти што ќе го полнат буџетот и ќе 

овозможат развој. За реализација на програмите и 

плановите, мошне важна е работата на Советот кој 

треба да ги препознае сензитивните моменти и да 

донесува одлуки во интерес на граѓаните – истакна 

градоначалникот Папазов пред Советот. 

 

Во неполн месец од работата со физичко присуство и 

ангажман во Општината, Папазов ги наброја 

проектите во чија реализација имал можност да 

учествува: реконструкцијата на Градскиот парк, 

замена на главниот потисен цевковод за 

водоснабдување од Грдовски Орман до Клучка 1, 

изградбата на водоводот и санитарната мрежа во 

Тркање, асфалтирање на неколку улици во градот и 

изградба на улици во Ромското Маало. 

 

Градоначалникот ја истакна заложбата за натамошна 

поддршката на студентите со стипендии; повика на 

поголема интерактивност преку алатките за 

комуникација со кои располага Општината, меѓу кои 

е и  апликацијата „мЗаедница“; а го истакна и 

претстојниот проект за дигитализација на работата на 

Локалната самоуправа во шест компоненти, којшто 

значајно ќе придонесе во подигањето на капацитетите 

на услугите кон граѓаните.  

 

На крајот, градоначалникот им посака на сите 

членови на Советот и на сите граѓани, добро здравје, 

успеси и многу повеќе радост и успешна соработка во 

Новата 2022 година. 

 
 



 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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