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Турскиот амбасадор во посета на Општина Кочани
На 3 февруари, градоначалникот на Општина Кочани
Љупчо Папазов одржа работен состанок со турскиот
амбасадор во Република С. Македонија, Хасан Мехмет
Секизќок.
На работната средба во просториите на општинската
зграда најпрвин беа презентирани потенцијалите на
Општина Кочани, културните наследства и опциите за
проекти за напредок кои можат да бидат финансирани од
Турската агенција за соработка и координација – ТИКА.
Остварен е и контакт со бизнис-компании од Република
Турција, со чијашто посета во иднина би дошло до
искористување на геотермалните ресурси кои се застапени
на територијата на Општина Кочани.

Работен состанок за искористување на геотермалните
ресурси со кои располага Општина Кочани
На 3 февруари, во просториите на „Геотерма“ во с. Долни
Подлог,
беше
остварена
работна
средба
со
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов и
претставникот на Делегацијата на Европската Унија во
Република С. Македонија, Давиде Биксио – програмски
офицер за проекти од областа на инфраструктурата,
посветени на климатските промени, животната средина и
природните ресурси.
На средбата беше презентиран процесот на искористување
на водата од геотермалниот систем, а посебен дел од
состанокот
беше
посветен
на
можностите
за

искористување
на
геотермалниот
потенцијал
за
производство на електрична енергија. Од страна на
стручните служби на КЈП „Водовод“ беше презентирана
студијата изработена од чешката фирма „Карбон редукс“
во соработка со експерти од Академијата на науките од
Република Украина.
На работниот состанок беше искажана заинтересираноста
за понатамошна соработка, а се направија и почетни
контакти за реализација на проекти од областа на
искористување на потенцијалот на геотермалните ресурси
со кои располага Општина Кочани.

Одбележани 150 години од раѓањето на Гоце Делчев
Годинава се одбележуваат 150 години од раѓањето на
големиот македонски револуционер Гоце Делчев, роден во
Кукуш, на 4 февруари 1872 година.
По тој повод, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо
Папазов, положи свежо цвеќе на споменикот на Делчев во
училишниот двор во селото Горни Подлог.
Заедно со градоначалникот, свежо цвеќе положија и
наставниот и раководниот тим од Подрачното училиште
„Свети Кирил и Методиј“ во Горни Подлог и учениците.
Ова училиште до 2005 година функционираше како
централно основно училиште и го носеше името на Гоце
Делчев.

Наградени најдобрите ученици за учебната 2020/21
На 7 февруари, Општина Кочани ги награди најдобрите
ученици од основните и средните училишта кои освоиле
високи места на државен, меѓународен натпревар и
олимпијада во учебната 2020/21 година.
Пријави беа пристигнати од СОУ „Љупчо Сантов“ –
Кочани и ОМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани.
Согласно Програмата за поддршка на образованието на
Општина Кочани на најдобрите ученици им беа доделени
парични награди. Градоначалникот на Општина Кочани
Љупчо Папазов лично им ги врачи наградите и
благодарниците и им изрази благодарност на овие млади
локални амбасадори кои постигнаа високи резултати во

минатата година и им посака уште многу високи
достигнувања.

Посета на тековни активности на неколку локации во
градот
На 8 февруари беше извршена работна посета на неколку
локации во градот каде се изведуваат градежни
активности.
Во с. Грдовци е завршено оградувањето на спортското
игралиште, кое е оградено со челични профили,
избетонирани столбови и мрежа која е поставена меѓу
столбовите. Дополнително ќе се изведуваат финалните
работи, како што се: бележење на терените со бела боја,
поставување табли и слично. Изведувач на проектот е
„Тонко – СР“, а потребните 945 илјади денари средства се
обезбедени од општинскиот буџет.
Во с. Грдовци во тек е реконструкцијата на улицата
„Маршал Тито“, крак 1 и крак 2. Изведувач на проектот е
„Стоименов“ – Кочани, а средствата се обезбедени од
општинскиот буџет.
На десната страна на реката Масалница во Оризари се
реконструира колектор за фекална канализација, бидејќи
со продирањето на атмосферските води се јавува проблем
во функционирањето на Прeчистителната станица.
Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за
економска соработка – СЕКО со 593.473,00 швајцарски
франци.

Промоција на завршена младинска акција на локално
ниво
На 9 февруари, на Локубија кај Споменикот на слободата,
беше промовирана завршената акција на локално ниво „Да
го рaзубавиме просторот на Споменикот на слободата“.
Присутни беа претставници од Македонски центар за
граѓанско образование, Младински образовен форум,
членови на Младински совет, ученици од основните и

средните училишта и претставници од Општина Кочани.
Во процесот на идентификување и изборот на младинската
акција учествуваа ученици од основните и средните
училишта во Кочани и како дел од приоритетни
активности го одредија разубавувањето на локалитетот на
Споменикот на слободата и создавање на рекреативно
место за младите во Кочани.
На оваа локација беа поставени нови клупи и канти за
отпадоци, кои дополнително го разубавија просторот.

Граѓаните да ги пријават земјиштата и објектите што
не ги користат или не ги издаваат под закуп
Одделението за даноци, такси и надоместоци во Општина
Кочани ги известува физичките и правните лица дека
согласно законските измени, се должни да ја пријават
сопственоста на земјишта и објекти кои не ги користат или
не ги издаваат под закуп подолго од шест месеци во текот
на една година.
Според измените на Законот за даноци на имот, овде
спаѓаат сите земјоделски, градежни, шумски земјишта и
пасишта, како и сите едностанбени и повеќестанбени
објекти за домување, гаражи, деловни згради и деловни
простории, други објекти како инсталациите подигнати врз
нив или под нив и трајно споени со нив.
Физичките и правните лица кои нема да ги пријават
земјиштата и објектите што не ги користат или не ги
издаваат под закуп подолго од шест месеци во текот на
една година, ќе бидат задолжени со данок на имот по
стапка пет пати повисока од пропишаните стапки.
Со оваа законска обврска на граѓаните, Општина Кочани
преку Одделението за даноци, такси и надоместоци има за
цел да го усогласи своето работење со Законот за
изменување и дополнување на Законот за даноци на имот.
ОМУ „Ристо
пандемијата

Јуруков“

со

успеси

за време

на

Музичкото училиште ,,Ристо Јуруков“ континуирано
учествува на државни и меѓународни натпревари и
постигнува високи резултати. Успесите на овие ученици
беа високи и за време на пандемијата.

По тој повод, на 14 февруари, градоначалникот на
Општина Кочани Љупчо Папазов ги посети учениците кои
учествуваа на меѓународни и државни натпревари и им
подели благодарници со подарок, посакувајќи им уште
многу високи достигнувања и истакнувајќи ја поддршката
од страна на Локалната самоуправа за нивните активности
во иднина.

Работилница „Играме и споделуваме“ во Детската
градинка „Павлина Велјанова“
Детската градинка „Павлина Велјанова“ веќе трета година
ја имплементира програмата за социјална кохезија и
културен дијалог. На 16 февруари беше одржана
работилница со наслов „Играме и споделуваме“, што како
настан беше прикажан пред публика, со цел родителите да
видат како децата социоемоционално се развиваат.
Настанот беше емитуван во живо преку социјалните
мрежи и привлече голем број гледачи и родители кои ја
следеа подготвената програма.
На работилницата беше присутен и градоначалникот на
Општина Кочани Љупчо Папазов кој ги поздрави децата,
родителите и воспитувачките и искажа поддршка кон
настанот. Воедно ја поздрави и благородната работа која ја
имаат воспитувачките со најмладите во воспитнообразовните установи.

Работна средба со раководството на „Меристем Тоби“
Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов
одржа работна средба со Гинтер Капраун, генерален
директор и Кабир Бариов, извршен директор на
компанијата „Меристем Тоби“ во Кочани.
Одржаната средба беше со цел размена на искуства и
разговор за идна можна соработка, како и информирање и
промовирање на бизнис-плановите на компанијата, со
очекувана поддршка од Локалната самоуправа за
меѓусебна соработка.

Извидничкиот одред
засадување садници

„Ластовица“

со

акција

за

Преставници од Извидничкиот одред „Ластовица“ –
Кочани се сретнаа со градоначалникот на Општина Кочани
Љупчо Папзов.
На средбата, извидниците го запознаа градоначалникот со
нивните активности и планови. Како една од планираните
активности е засадување садници.
Активноста за пошумување ќе се спроведе во вторник, 22
февруари 2022 година во месноста Бавчалук, а ќе се
реализира со поддршка од Локалната самоуправа.

Ставено во функција новото осветлување во Градскиот
парк во Кочани
Во рамките на реконструкцијата на Градскиот парк во
Кочани профункционира новото јавно осветлување во
паркот.
Реконструкцијата се одвива со забрзано темпо и е во
завршна фаза.
По целосното завршување на реконструкцијата на
Градскиот парк, ќе се реконструира и детскиот парк кај
Летната сцена, за што е во тек постапката за избор на
изведувач.

Повик до граѓанските организации за поднесување
предлог-проекти за Регионалната програма за локална
демократија во Западен Балкан 2 (ReLoаd 2)
Општина Кочани во соработка со Програмата за развој на
Обединетите нации – УНДП, го објави јавниот повик до
граѓанските организации за поднесување предлог-проекти
во рамките на Регионалната програма за локална
демократија во Западен Балкан 2 (ReLoаd 2).
Програмата којашто е финансирана од Европската Унија
ќе трае до декември 2024 година и има за цел да ја зајакне
партиципативната демократија и процесите за интеграција
на земјите од Западен Балкан во Европската Унија преку
јакнење на граѓанското општество и младите за нивно
активно учество во процесот на донесување одлуки.

Повикот до граѓанските организации се однесува на
поднесување предлог-проекти кои се доследни на
развојните цели на Општина Кочани и со кои се опфатени
четирите приоритетни области: заштита на животната
средина; туризам; социјална инклузија и младински
иницијативи.
Износот на средства за одобрени проекти ќе се движи од
307.000 до 1.845.000 денари. На граѓанските организации
им е дозволено да поднесат повеќе од еден предлогпроект, доколку вкупниот доделен износ не надминува
3.690.000 денари за целото времетраење на проектот
ReLOaD2, односно до декември 2024 г.
Општина Кочани и УНДП го задржуваат правото да не ги
доделат расположливите средства доколку предлогпроектите не ги исполнуваат зададените критериуми.
Проектите може да бидат со времетраење од 6
до 12 месеци, а избраните проекти мора да се спроведат во
периодот од мај 2022 до крајот на април 2023.
Јавниот повик ќе трае од 21 февруари до 21 март 2022
г. (до 15 часот). Документацијата за пријавување може да
се обезбеди со испраќање на барање, во кое е наведено
името на заинтересираната организација, на следната
адреса: Општина Кочани, ул. „Раде Кратовче“ бр. 1
Поштенски број: 2300, Кочани и/или на еадресата: vlado_filipov@kocani.gov.mk, или пак лично во
Општина Кочани. Сите неопходни информации и
електронската верзија од целиот пакет-апликација може да
се преземат од официјалната веб-страница на Општина
Кочани (www.kocani.gov.mk) како и од веб-страницата на
УНДП (www.mk.undp.org).
Информативната сесија за повикот со заинтересираните
граѓански организации ќе се одржи на 23 февруари 2022
година, со почеток во 10 ч. во Мултикултурниот центар.
Првите два дена од обуката ќе се одржат на 23 и 24
февруари 2022 г. во Мултикултурниот центар во Кочани.
Oдбележан 21 февруари,
мајчиниот јазик

Meѓународниот ден

на

По повод 21 февруари, Денот на мајчиниот јазик, во
просториите на ЈОУБ „Искра“ се одржа стручно излагање
на тема „Мајчин јазик – минато, сегашност и иднина“ од
проф. Александар Димитров и литературно читање од
ученици од СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани.
– Целта на ова одбележување е пред сѐ да се промовира и

негува мајчиниот јазик, но и да се промовираат,
толерираат и учат останатите јазици во светот. Оваа
година прославувањето на Меѓународниот ден на
мајчиниот јазик во нашата библиотека, на наше големо
задоволство го реализираме во соработка со ученици од
СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани со нивниот ментор
професор Александар Димитров. На денешниот настан му
претходеше работилница, на која учествуваа учениците и
професорот каде се говореше за значењето и важноста на
овај ден, учениците направија избор од делата од
македонската книжевност кои ќе ги претстават и ќе бидат
дел од литературното читање. Истражуваа и забележаа
мисли и цитати од познати македонски и светски
книжевници, мислители и интелектуалци, кои се
поставени на паноата во просторијата на библиотеката,
истакна Кристина Ѓоргиевска Атанасова, библиотекар во
ЈОУБ „Искра“.
Во состав на денешната програма за одбележувањето на
Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, вечерва во 19
часот ќе биде промовирана книгата „Запис на кочанската
народна песна“ од м-р Љупка Стојменова. Промотор на
книгата ќе биде проф. д-р Јованка Денкова, професор на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
Одржан настанот „Учи паметно, работи стручно“ – за
унапредување на средното стручно образование
Во просториите на Мултикултурниот центар во Кочани се
одржа настанот „Учи паметно, работи стручно“ од страна
на Министерството за образование и наука, со цел
подобрување на средното стручно образование и креирање
квалификуван и стручен кадар кој ќе одговара на
потребите на пазарот на трудот, со што се зголемува
можноста за вработување на младите на локално ниво.
На настанот учествуваа државниот секретар на
Министерството за образование и наука Анета Трпевска,
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов,
градоначаникот на Општина Виница Миле Петков,
претставници од Платформата за јавен приватен дијалог и
Центарот за стручно образование и обука, директори на
средни училишта, како и претставници од бизнис-секторот
од Кочани и Виница.
Присутните преку дискусија дадоа предлози и мислења за
унапредување на системот на образование, како и сугестии
за нови наставни профили и струки во средните стручни
училишта, во којшто процес е потребно партнерство

помеѓу средните училишта во општината и локалните
компании.

Јавна трибина за изградба на дом за престој на
незгрижени лица
На 22 февруари во салата на Мултикултурниот центар во
Кочани Општина Кочани организираше јавна трибина за
изградба на домот за престој на незгрижени лица, намена
А3 – групно домување за Старата касарна или лица од
социјален ризик.
На јавната трибина беа присутни претставници од
граѓанските организации, а стручните служби од
Локалната самоуправа ја запознаа јавноста со новата
локација за изградба на објектите за домување, со
површина од 9 113 квадратни метри, лоцирана од десната
страна на патот пред Фабриката за вода.
Предложената локација доби позитивно мислење од страна
на граѓаните.
Присутните беа во можност да поставуваат прашања до
стручните служби, како и да даваат свои мислења и
сугестии.
Градоначалникот на Општина Кочани даде отчет пред
граѓаните за сработеното во првите 100 дена од
мандатот
На 24 февруари, во салата на Мултикултурниот центар,
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов даде
отчет пред граѓаните за сработеното и за активностите во
неговите први 100 дена од мандатот.
Презентираниот отчет за изминатиот период ги содржи
отпочнатите бројни проекти од различни области, дел од
нив и со посебно капитално значење, работни активности
во делот на инфраструктурата и комуналните работи, како
и продолжување и довршување на затекнатите и наследени
проекти. Остварени се повеќе средби во насока на
обезбедување на партнерска поддршка, а презентирани беа
и приотиретните проекти во 2022 година.
Целокупниот отчет со сите детално претставени проекти и
активности за 100-те дена отчет е достапен на

следниот линк.

Кочани – домаќин на Државниот натпревар по
роботика
На 26 февруари, во СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани се
одржа државниот натпревар по роботика од First Lego
лигата. На натпреварот учествуваа седумдесетина
натпреварувачи распоредени во седум екипи и петнаесет
ментори.
Натпреварот е во соработка со Факултетот за информатика
при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип и се
организира секоја година низ повеќе од 100 земји низ
светот.
– Овогодишната тема е „Карго конект“, односно решавање
на предизвиците за иднината на транспортот на стока,
преку креирање иновативни решенија за испорака на
пакети и помош при катастрофи. Сето тоа е дел од
проектните активности на ОН за одржлив развој, преку
создавање одржлива инфраструктура – истакна Гордан
Анастасов, претседател на македонската First Lego лига.
На државното првенство во FLL лигата екипата на MAK
BOT PIONERS ја освои наградата за најдобар иновативен
проект; во категоријата Основни вредности победи Smash
Clan Tetovo, во категоријата Дизајн на робот најдобра
беше екипата Superior Skopje, а во категоријата Роботска
игра екипата SPASE WALKERS SKOPJE. Победници на
овогодишниот натпревар е тимот Robo Mosquitos од Stem
Robotika од Кочани.
Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, кој
беше присутен на настанот ги поздрави сите учесници, а
на победниците им посака високи успеси на
меѓународниот натпревар.

Доделени две стипендии на најуспешните спортист и
спортистка во Општина Кочани
Годинава според новиот Правилник за општинска
спортска стипендија се доделија две спортски стипендии
за најдобар спортист и најдобра спортистка.
До комисијата биле пристигнати 3 пријави, од кои едната
не е прифатена заради неисполнување на основниот услов
– кандидатите кои конкурираат за стипендија треба да
имаат
од
17
до
20
години.
Спортската стипендија за најдобар спортист ја понесе
Ристе Симеонов, кој годинава беше избран и за најдобар
спортист за 2021 година. Мартина Шахинова и оваа година
како и претходната ја доби стипендијата за најдобра
спортистка во отсуство на друга релевантна пријава.
Спортската стипендија се доделува за време од десет
месеци, со месечен износ од 3 илјади денари.
Наскоро ќе бидат потпишани договорите меѓу
градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов и
спортистите кои ги добија општинските спортски
стипендии.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
Советот на Општина Кочани ја заврши шестата
редовна седница
На 4 февруари Советот на Општина Кочани ја продолжи
шестата седница, на која се најдоа преостанатите 23 точки
од дневниот ред.
Мнозинството во Советот ги усвои извештаите за
реализација на Програмата за изградба и одржување на
општинските патишта и улици во општина Кочани за 2021
година и за извршениот попис во Општина Кочани за
претходната година, како и финансиските извештаи од
коалициите „Најдоброто за мојата општина“ и „Обнова на
Македонија“.
Советот ја прифати предлог-одлуката за утврдување
просечни цени на градежно и земјоделско земјиште за
подрачјето на Кочани за 2022 година и предлог-планот за
дополнување на Планот за јавни набавки и даде согласност
на одлуката за утврдување на висината на вредноста на
бодот за исплата на плата на вработените во КЈП

„Водовод“.
Поради судир на интереси на двајца членови на Советот и
неможноста да учествуваат во процесот на одлучување за
точки поврзани со работата на КЈП „Водовод“ не беше
усвоен извештајот за работењето на кочанското комунално
претпријатие за 2021 година. Прашањето колку гласови
претставуваат мнозинство во случаи кога членови на
Советот се изземаат од гласање, придонесе за двочасовен
прекин на седницата. Поради неприфатеното барање
седницата да продолжи откако општинските служби ќе
дадат писмено правно толкување, опозицијата ја напушти
седницата.
Во продолжение, членовите на Советот го усвоија Планот
за работа на КЈП „Водовод“ за 2022 година, дадоа
согласност на одлуката за зголемување на цената на метар
кубен геотермална вода; ги прифатија предлог-одлуките за
давање на КЈП „Водовод“ на трајно управување и
користење без надомест на изградената водоводна,
фекална и атмосферска канализациска мрежа во 2021
година и на објект на ОУ„Св. Кирил и Методиј“ и го
верификуваа составот на Локалниот младински совет на
Општина Кочани.
Советот ги усвои предлог-решенијата за измените за
именување командант, началник и членови на Штабот за
заштита и спасување; за разрешување и именување
членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор на КЈП
„Водовод“ – Кочани и на членови на управните одбори на
ЈОУДГ„Павлина Велјанова“, ЈОУ Библиотека „Искра“ и на
Училишниот одбор на СОУ„Љупчо Сантов“ – Кочани.
Советот ги повлече предлог-одлуките за утврдување на
вредноста на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ
„Павлина Велјанова“ – Кочани и за утврдување на
вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните
службеници кои вршат административни работи во ЈОУ
ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани.

Прекината седмата
Општина Кочани

седница

на

Советот

на

На 25 февруари, Советот на Општина Кочани ја
започна седмата редовна седница, на која работеше
само по 15 од предложените 21 точка.
На седницата беше усвоена Информацијата за
санитарно-хигиенската и техничката состојба на
предучилишните и училишните установи и на ЈОУ

Детска градинка „Павлина Велјанова“ во 2021 година,
со заклучок Советот да добие дополнителни
информации за санитарно-техничките услови по
поплавата во СОУ „Гошо Викентиев“, како и
Информацијата за малолетничката деликвенција на
подрачјето во Кочани со заклучокот институциите за
заштита на малолетниците и граѓанските здруженија
да спроведат координирани едукативни активности со
младите на овие теми.
Советот ги усвои Оперативниот план за заштита и
одбрана од поплави за загрозените подрачја на
територијата во надлежност на АД Водостопанство,
Подружница „Брегалница“, за тековната година;
Извештајот за работењето на ЈОУ Библиотека
„Искра“,
како
и
предлог-одлуките
за
субвенционирање на жителите на општина Кочани на
дел од трошоците за печки на пелети, инвертер-клими
и за велосипеди. Советот го изгласа и заклучокот
средствата од овие мерки што нема да се искористат
да останат во областа на заштитата на животната
средина.
Советот даде зелено светло и за измените и
дополнувањата во Планот за јавни набавки, а ја усвои
и предлог-одлуката во врска со проектот за изградба
на социјални објекти за Ромите од Старата касарна.
Поради неможноста да се обезбедат услови за
продолжување на работата на Советот, претседателот
Лазо Митев ја прекина седмата седница и го најави
нејзиното продолжение за наредните денови.
Општина Кочани
ул. „Раде Кратовче“ бр. 1
2300 Кочани
 033 274 001
www.kocani.gov.mk
info@kocani.gov.mk

