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Нови 43 садници во населбата Калиманова Глава 

 

Согласно Програмата за животна средина, на 1 март, 

на локацијата кај Детскиот парк во населбата 

Калиманова Глава на улицата „Роза Петрова“, беа 

засадени нови 43 садници, од кои 28 зимзелени и 15 

листопадни дрвја. Станува збор за висококвалитетни 

и повеќегодишни садници. 

Во засадувањето и уредувањето беа вклучени 

вработените од КЈП „Водовод“ и Општина Кочани, 

комуналниот инспектор, градоначалникот Љупчо 

Папазов, со логистичка поддршка од ТППЕ – Кочани. 

Се апелира до граѓаните грижливо да се однесуваат 

кон новите садници и животната средина, а секое 

уништување на зеленилото ќе биде соодветно 

санкционирано. 
 

 

 
 

 

Во еколошка акција засадени 120 садници 

 

По засадувањето на 43 садници во месноста викана 

Калиманова глава на улица „Роза Петрова“, денеска беа 

засадени уште 120 нови садници во населбата Усова 

Чешма, односно покрај улицата која го спојува Кочани 

преку месноста викана Пресечена Скала со патот до 

месноста Крушка. 

 

Во акцијата на денешното засадување нови садници беа 

вклучени жителите на овој крај од градот, како и 

директорот на КЈП „Водовод“ и градоначалникот на 



 
 

Општина Кочани. 

 

Досега беа раззеленети површини на неколку локации во 

градот и ваквата пролетна акција за озеленување на 

Кочани ќе продолжи и во наредните денови на нови 

локации. 

 

 

 
 

 

 

Почна реконструкцијата на улицата „Гошо 

Викентиев“ 

 

Започна реконструкцијата на улицата „Гошо Викентиев“ 

во должина од 340 метри. Изведувач на градежните работи 

е компанијата „Ленди Груп“. 

Работните активности освен реконструкцијата и 

асфалтирањето на улицата, вклучуваат и менување на 

рабници и изградба на тротоарските површини. 

Реконструкцијата на улицата е финансирана од Светска 

банка. 

На улицата „Гошо Викентиев“ претходно беше извршена 

замена на постојната водоводна линија и поставен нов 

атмосферски одвод со нови сливни решетки. 

 

 
 

 
 

 

 

Се реконструира тротоарот на „Кеј на Револуцијата“ 

 

Во тек се градежните работи за реконструкцијата на 

тротоарската површина на улица „Кеј на Револуцијата“. 

Уредувањето на пешачката зона се протега во должина од 

257 метри, почнувајќи од Градскиот плоштад. 

 

На тротоарската површина од 900 метри квадратни се 

работи на ископување на стариот бетон, тампонирање на 

теренот, по што ќе бидат вградени бехатон плочки. 

 

Изведувачот на градежните активности е фирмата „Коп 

инженеринг“ од Скопје, а реконструкцијата е финанисрана 

од општински средства. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кочанската Комисија за еднакви можности на жените 

и мажите со низа идеи за родови активности во текот 

на целата година 

    

Во пресрет на 8 Март – Меѓународниот ден на жената, на 

седницата што ја одржа Комисијата за еднакви можности 

на жените и мажите, беше направен пресек на досегашните 

и претстојните активности на планот на родовата 

еднаквост во Општина Кочани. 

  

Досегашните мерки за родова сензибилизација и 

вклучување на родовите перспективи во општинските 

програми и планови продолжуваат со низа нови и 

планирани активности. 

  

Од денеска, преку проектот на UN Women, „Промоција на 

родово одговорни политики и буџети“ започнаа и обуките 

за економско јакнење на жените. Триесетина жени од 

Кочани ќе бидат опфатени во обуки за дигитален 

маркетинг и онлјан продажба, претприемништво и 

менаџерски вештини и за развој на бизнис-идеја.  

 

Со средства предвидени со Локалниот акциски план за 

еднакви можности, а по повод 8 Март, градоначалникот на 

Кочани доделува еднократна финансиска помош на десет 

жени во социјален ризик – по основ на болест, старост, 

попреченост и мајчинство, а според предлози добиени од 

Центарот за социјални работи во Кочани. 

 

На седницата на Комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите беше прифатена  иницијативата за 

подготовка на театарска претстава што ќе ја прикаже 

современата релација „Тој – Таа“, којашто би била 

реализирана со локални уметници односно учесници. Од 

редовните активности ќе бидат реализирани настани за 

промоција на физичката активност и здравата храна, за 

јакнење на свеста за спречување чести незаразни болести, 

за климатските промени, како и за руралната жена. 

    

Комисијата заклучи дека во соработка со Општина Кочани 

и граѓанскиот сектор постојат реални услови да се влијае 

на подобрувањето не само на индивидуалните и 

општинските капацитети, туку и на перцепцијата и јавното 

мислење за родовата еднаквост во локалната средина. 

 

 Третата седница на Советот за развој на Источниот 

Плански Регион се одржа во Кочани 

 

Советот за развој на Источниот Плански Регион,  на 7 март 

2022 г., во салата на Мултикултурниот центар во Кочани  

ја одржа третата седница. На дневниот ред се најдоа 

следниве точки: Предлог-одлука за верификација на 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

мандат на член во Советот за развој на Источниот Плански 

Регион – претставник од здруженијата; Презентација на 

процесот на изработка на Просторен план во Република 

Северна Македонија; Информација за начинот на 

организирање и спроведување на регионални форуми на 

заедницата за проекти од Грантовата шема МЛС/СДЦ 

„Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – ll 

фаза“; Информација за начинот на организирање и 

спроведување на регионални форуми за утврдување на 

Предлог-листа за финансирање проекти за развој на 

планските региони од Програмата 2021/2022; Предлог-

согласност за ангажирање на привремен агентски работник 

/Известување за обезбедени финансиски средства. 

Кон втората точка од дневниот ред свое излагање имаше 

заменик-министерката за животна средина и просторно 

планирање Христина Оџаклиеска, а кон четвртата точка 

свое обраќање имаше директорот на Бирото за регионален 

развој Рамиз Реџепи. 

Центарот за развој на Источниот Плански Регион вклучува 

11 општини: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, 

Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, 

Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип. 

 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

   

 
Општина Кочани субвенционира инвертер-клими, 

печки на пелети и велосипеди 

  

Од 14 март до 14 април граѓаните на Кочани можат да 

конкураат за субвенции на инвертер-клими, печки на 

пелети и за велосипеди. 

Со цел да ги стимулира домаќинствата за примена на 

начин на греење што ќе влијае на намалување на 

загадувањето на воздухот, на граѓаните кои ќе купат печка 

на пелети или инвертер-клима во периодот на траењето на 

јавниот повик, Општина Кочани ќе им надомести дел од 

трошоците во висина од по 10 илјади денари, нето-износ 

по барател (домаќинство), според условите утврдени во 

повикот. 

 

Годинава, во Програмата за заштитата на животната 

средина, за овој вид субвенции се планирани 1 милион и 

600 денари.  

 

Едновремено Општина Кочани го објави и јавниот повик 

за субвенционирање на велосипеди. Целта е да ги своите 

жители да користат велосипед како превозно средство 

наместо автомобил,  со што ќе се влијае на намалување на 

загадувањето на воздухот. На граѓаните коишто ќе купат 



    
 

 

велосипед со минимум 24 инчи (цола) во периодот на 

траењето на овој јавен повик, ќе им бидат  надоместени 

дел од трошоците во висина од по 3 илјади денари, нето 

износ по барател (домаќинство) на начин и услови 

утврдени во јавниот повик.  

 

За ова субвенционирање во Буџетот на Општина Кочани 

се планирани 350 илјади денари.   

 

Повиците се објавени на веб-страницата на Општина 

Кочани, а граѓаните можат да ги поднесат документите и 

преку апликацијата мЗаедница. 

 

Јавните повици се објавени на линковите: 

https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5

%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D

0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/ 

 

https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5

%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D

0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во рамките на проектот „Учење и предавање на 

природни науки и математика преку ИКТ – Општина 

Кочани  е домаќин на ученици од повеќе земји 

 

Од 14 до 19 март, Општина Кочани и СОУ „Љупчо 

Сантов“ се домаќини на 26 ученици и 10 наставници од 

Полска, Шпанија, Турција и Италија, во рамките на 

проектот „Учење и предавање на природни науки и 

математика преку ИКТ“, кој се реализира со финансиски 

средства на Европска програма наменета за развој на 

образованието ЕРАЗМУС+. 

Основната идеја на проектот е да се применат иновативни 

методи и техники во образовниот процес за учење на 

наставните предмети математика и хемија, со цел да се 

промени мислењето на учениците дека темите од овие 

предмети се тешки за совладување. 

На првиот ден од престојот на гостите беше присутен и 

https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-5/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
https://kocani.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0-4/
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градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, кој 

ги поздрави присутните, посакувајќи им успешно 

спроведување на проектот. 

Во рамките на проектот ќе се организира и Математичка 

олимпијада за учениците учесници во проектот. 

 

 

 
 

 

Работна средба на градоначалниците на општините 

Кочани и Перник 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов 

оствари средба со градоначалникот на Општина Перник 

Станислав Владимиров. Средбата се одржа во 

општинската зграда во Перник, Република Бугарија. 

 

Двете страни разговараа за досегашните спроведени 

проекти, дел од нив од особено капитално значење, како 

што се водоводни, инфраструктурни и културни проекти. 

 

Во текот на разговорот стана јасно дека проблемите на 

двете општини се слични и активно се бара нивно 

решение, а тоа се подобрување на квалитетот на воздухот, 

програмата за млади и решавање на проблемот со 

кучињата скитници. 

 

Се разговараше и за можностите за меѓусебна соработка 

меѓу двете општини, а стана збор и за збратимување на 

општините Кочани и Перник. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Општина Кочани – лидер во транспарентност во 

Источниот плански регион 

 

Општина Кочани е лидер во активната транспарентност 

меѓу општините од Источниот плански регион. Според 

мерењата извршени од здружението „ИНИ“, во рамките на 

проектот „Со професионална администрација до ефикасни 

и квалитетни услуги на локално ниво“, Кочани е со високи 

93 проценти исполнетост на обврските. Исто така, на 

највисоката позиција во транспарентност кај комуналните 

претпријатија е кочански „Водовод“, со 67 проценти 

исполнетост, пред претпријатијата во Берово, Делчево и 

Зрновци. 

  

Истражувањето на транспарентноста е вршено во текот на 

2021 година, врз основа на утврдена методологија и 

структурирани прашалници за исполнувањето на 

обврските за активно објавување информации на веб-



страниците на локалните самоуправи и на јавните 

комунални претпријатија. Основа за изработка на 

прашалниците во истражувањата се законските обврски на 

институциите за објавување информации од разни сфери 

што влијаат врз квалитетот на живеење и работење на 

граѓаните. 

 

На тркалезната маса организирана од Здружението „ИНИ“ 

беа претстави дел од истражувањата, а со присутните 

претставници од единиците на локалната самоуправа и на 

комуналните претпријатија се дискутираше за состојбите 

во управување со човечки ресурси, транспарентност, 

отчетност и за дигитализацијата на јавните услуги. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДАФ го објави повикот за избор на претстави за 59. 

издание 

 

Фестивалската управа на Драмскиот аматерски фестивал 

на Македонија го објавува повикот за избор на претстави 

за 59. издание.  

 

Право на учество на Драмскиот аматерски фестивал на 

Македонија – Кочани имаат аматерски театри, 

работилници, драмски секции, студија, групи кои 

аматерски се занимаваат со рецитаторство,  

експериментални и алтернативни сцени и други форми на 

самостојно сценско изразување и организирање кои творат 

во полето на драмскиот аматеризам во категориите: театар 

за деца и младинци, драмски аматеризам со елементи на 

традиционални, современи, авангардни и експериментални 

сценски изразни средства и модели.  

 

На ДАФ – Кочани се прикажуваат автори и дела, театарски 

претстави од домашни и од странски автори. Изборот на 

драмскиот материјал е слободен и одредуван од страна на 

учесниците во натпреварот во рамките на завршните 

фестивалски денови. 

 

При подготвувањето на драмскиот проект може да се 

консултираат и ангажираат и стручни лица, режисери, 

артисти, драматурзи. 

 

Во претставите на аматерските драмски ансамбли не може 

да настапуваат професионални артисти вработени во 

театарските куќи во земјава и во странство. 

Вкупниот број членови во аматерскиот театар што 

учествува во подготовка и изведба на драмскиот 

проект не смее да надминува повеќе од 16 лица за домашен 



драмски ансамбл и 10 лица за меѓународни аматерски 

ансамбли. Отстапување од одредбата за бројот на 

учесници може да биде одобрено само од страна на 

Фестивалската управа. 

  

Целосно снимената претстава (видеоматеријалот) може да 

се испрати преку cloud системите (we transfer, dropbox, 

google drive, one drive и слично). Покрај видеоматеријалот, 

треба да се достави и текстот според кој е работена 

претставата (во word, pdf формат или scan). 

 

Рокот за пријавување е до 20 април 2022 година, на е-

пошта: festivaldaf@gmail.com. 

 

 

 
 

 

Градоначалникот на Општина Кочани на средба со 

крводарители од Кочани 

 

По повод 17 март – Ден на формирањето на Црвениот крст 

на Република Северна Македонија и Ден на 

крводарителството во Република Северна Македонија, 

градоначалникот Љупчо Папазов одржа средба со 

крводарители од Кочани. 

 

Градоначалникот најнапред ја изрази огормната 

благодарност кон крводарителите, искажувајќи ја 

поддршката за нивната благородна и хумана мисија. 

 

Крводарителите истакнаа дека во периодот кој следи ќе се 

насочат кон организирање на повеќе вакви крводарителски 

акциии, каде сакаат да има поголемо вклучување на 

младите, како и на бизнис-секторот. 

 

 

 
 

 

Практична обука на Доброволното противпожарно 

друштво 

Членовите на Доброволното противпожарно друштво, кое 

дејствува како поддршка на професионалната 

Територијална противпожарна единица Кочани, на 17 март 

го поминаа практичниот дел од обуката, со што се 

стекнуваат со потребните сертификати. Практичната обука 

беше изведена во месноста Пресечена Скала. 

Раководителот на Центарот за обука на Дирекција за 

заштита и спасување, Рамадан Асани, истакна дека 

теоретскиот дел бил завршен онлајн, а преку практичниот 

дел ќе бидат прикажани нагледнитe средства со кои се 

гасат шумските пожари. 

mailto:festivaldaf@gmail.com


– Со полагањето на практичната вежба од страна на 

Доброволното противпожарно друштво и стекнувањето со 

сертификат, ќе се потпише Меморандумот за соработка 

меѓу Доброволното противпожарно друштво и Општина 

Кочани, со што доброволците ќе влезат во програмите кои 

се финансирани од Буџетот на Општина Кочани за 2022 

година, а пред сѐ ќе бидат оперативно и превентивно 

вклучени во реализацијата на сите активности во делот на 

противпожарната заштита – истакна градоначалникот на 

Општина Кочани, Љупчо Папазов. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Промовирани услугите за нега на стари лица од 

проектот „Подвижност“ 

 

На 21 март во Кочани беа промовирани услугите Нега во 

домот за стари и изнемоштени лица што се испорачуваат 

преку проектот „Подвижност“. Проектот е на 

Министерството за труд и социјална политика, со средства 

од Светска банка. Спроведен со поддршка од Општина 

Кочани, а во соработка со ОО Црвен крст – Кочани. 

Министерката за труд и социјална политика, Јованка 

Тренчевска, истакна дека преку услугата за помош и нега 

во домот на старите лица им е овозможена грижа од 

негувател кој им помага во секојдневните обврски во 

домот, се грижат за нивното здравје, за рутинските 

медицински прегледи, односно за сѐ што им е потребно за 

да можат секојдневно да функционираат. 

Преку проектот досега се обучени 16 негуватели, од кои во 

првиот месец 14 започнале со работа. Услугата за нега во 

домот за стари лица во моментот ја користат 27 корисници 

од можни 50. Останатите корисници ќе бидат вклучени 

дополнително. 

– Грижата за ранливите групи најдобро може да се 

спроведува токму на локално ниво, зашто ние најдобро ги 

знаеме потребите и социјалните специфики на нашите 

сограѓани. Затоа сме посветени и како локална заедница, 

но и како одговорни поединци во обезбедувањето на 

поддршката за граѓаните, каде и да се наоѓаат во 

општината, – истакна градоначалникот на Општина 

Кочани Љупчо Папазов. 

Во проектот е вклучен и Центарот за социјална работа со 

детектирање на корисниците на услуги и издавање 



решенија. Директорот Кирил Ковачев истакна дека овие 

услуги освен на територијата на Општина Кочани се 

даваат и во Чешиново-Облешево и Зрновци. 

Во текот на промоцијата на проектот беа посетени две 

семејства кои ги користат услугите од проектот. 

 

 

 
 

 
 

 

Библиотеката „Искра“ го одбележа Меѓународниот ден 

на поезијата 

 

Светскиот ден на поезијата – 21 март, Јавната општинска 

установа библиотека „Искра“ го одбележа со промоција на 

поетската збирка „Алфа и омега“ од м-р Славица Урмова-

Марковска. 

Во збирката се сместени педесетина песни кои авторката 

ги има напишано во период од десет години. За поетската 

збирка ја има добиено наградата „Бели мугри“ за 2021 

година што ја доделува  Домот на култура „Кочо Рацин“ 

од Скопје. 

– Инспирацијата за напишаното доаѓа од секојдневното 

живеење и творештвото изминативе години. Мојата прва 

книга ја објавив во 2003 година и досега напишав девет 

поетски дела – истакна авторката. 

Делото пред кочанската публика го промовираше м-р 

Љупка Стојменова. 

 

 

 
 

 

 

 

Акција за пошумување на дел од опожарените 

површини во околината на Кочани 

 

На 22 март беше извршено пошумување на месноста 

Рамни Ниви, над село Бели. Станува збор за пошумување 

на површини кои претходно беа опожарени. 

Во пошумувањето учествуваа ученици од сите училишта 

од Општина Кочани, екипите на ТППЕ – Кочани и 

Доброволното противпожарно друштво, КЈП „Водовод“, 

претставници од „Пејпер мил“, вработени од Општина 

Кочани, со техничка поддршка од Македонски шуми 

подружница на Шумското стопанство „Осогово“. 

Засадени се садници од видовите багрем, јасен и јавор. Од 



 

 
акција на пошумување се предвидува да се засадат околу 

4.000 садници на површина од 2 хектара.  

  

 

 
 

 
 

 

Одбележан Светскиот ден на водата 

 

ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани го одбележа Светскиот 

ден на водата – 22 март со стручни излагања и 

презентации на теми поврзани со важноста на водата. 

Настанот беше одржан во просториите на 

Мултикултурниот центар. 

 

Ученици од ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани под 

менторство на Нада Ѕ’мбова Донева, наставник по 

биологија имаа презентации на темата, а потоа следуваа 

излагања од Благој Наунов, одговорен електроинжинер, 

вработен во КЈП „Водовод“ во Фабриката за вода, 

Кристина Стојанова, претставник од Пречистителната 

станица во Мојанци, одговорен машински инженер и д-р 

Елена Тортевска Данилова, доктор специјалист по хигиена 

и здравствена екологија во ЈЗУ Центар за јавно здравје – 

Кочани. 

 

Во рамките на денешниот ден, вечерва со почеток во 18:00 

часот во просториите на ЈОУБ „Искра“ ќе се одржи 

трибина на тема „Влогот на библиотеките во агенда 2030“ 

– ЦОР Чиста вода и канализација. 

 

      

 
 

 

Одбележани патроните празници на СОУ „Љупчо 

Сантов“ и ОУ „Раде Кратовче“ 

Кочанските училишта СОУ „Љупчо Сантов“ и ОУ „Раде 

Кратовче“ ги одбележаа патроните празници. 

И двете училишта најпрвин со кратки, но убави програми 

го одбележаа денот во своите училишни дворови, каде 

учениците читаа рецитали пред бистите на хероите, а свој 

настап имаа и училишните хорови. 

Делегации од Општина Кочани, Општинската 

организација при Сојузот на борците од НОВ, членови на 

семејството на Раде Кратовче и претставници од двете 

кочански училишта што ги носат имињата на Љупчо 

Сантов и Раде Кратовче,  оддадоа почит и положија свежо 

цвеќе на бистите во училиштата, а потоа и во Паркот на 



Револуцијата во Кочани. 

 

 

   

      

 
 

 
 

      

Нови пролетни озеленувања на градските површини 

 

Во текот на неколку седмици извршено е пролетно 

раззеленување на повеќе локации во градот. На дел од 

локациите станува збор за засадување нови садници, 

додека на дел се обновени исушените со нови. 

На 24 март се засадија нови 11 садници на локација во 

Трговскиот центар во Кочани, во делот на детскиот парк, 

како замена на претходните. Градоначалникот на Општина 

Кочани и директорот на КЈП „Водовод“ направија увид на 

тековните акции и најавија дека тие ќе продолжат и во 

наредните денови на нови локации. 

Изминативе недели во урбаните делови на Кочани се 

засадени околу 100 повеќегодишни квалитетни садници. 

 

 

 
        

 

      

 

Поставени туристички информативни табли на 

Пониква 

 

Деновиве Македонското еколошко друштво во соработка 

со Заштитеното подрачје „Осоговски Планини“, на 

Пониква ги промовираше поставените информативни 

табли за посетителите. 

 

Таблите имаат информативен карактер и содржат општи 

податоци за заштитеното подрачје, неговата геолошка и 

биолошка разновидност како и интересни податоци и 

факти за туристичката понуда во регионот. 

 

Туристичките информативни табли се изработени во 

рамки на Програмата за зачувување на природата во 

Македонија. 

 

Програмата за зачувување на природата во Македонија е 

проект на Швајцарската агенција за развој и соработка 

(SDC), која има за цел да ѝ помогне на Македонија во 

зачувување на големата биолошка разновидност и 

природните екосистеми преку промоција на нивното 

одржливо користење и управување. 

 



 

 
        

 
      

 

Работен состанок во рамките на Центарот за развој на 

Источниот Плански Регион 

 

На 24 март во просториите на општинската зграда се 

одржа работен состанок во рамките на Центарот за развој 

на Источниот Плански Регион. На работниот состанок 

присуствуваа градоначалникот на Општина Кочани, 

Љупчо Папазов, директорката на Центарот за развој на  

ИПР Зујица Ангелова и претставници од Центарот. 

 

Работниот состанок беше наменет за избор на регионални 

проекти финансирани од Грантовата шема и Бирото за 

регионален развој. 

 

Средбата се одржува по завршената прва форумска сесија 

за идентификација на предлог-проекти за финансирање од 

Грантовата шема и Програмата за рамномерен регионален 

развој. 

 

Беа дискутирани проекти за развој на Пониква, 

управување и селекција на отпад, како и уредување на 

локалитетот Локубија. 

 

 

 
 

     

 

Асфалтирањето на кружниот тек 5 на булеварот 

„Тодосија Паунов“ е во завршна фаза 

 

По неодамнешното започнување на земјено-градежните 

работи и асфалтирање на кружниот тек 5 на булеварот 

„Тодосија Паунов“, поставен e првиот слој асфалтна база, 

а во тек е поставувањето и на вториот слој. 

Се предвидува работните активности да завршат наскоро, 

а во наредниов период ќе се работи на доуредување на 

тротоарските површини и уредување на зелените површни 

на кружниот тек од страна на КЈП „Водовод“ – Кочани. 

  

        

Извршено е преспојување на првиот реконструиран 

дел на главниот цевковод  

 

По вчерашниот повеќечасовен прекин на 

водоснабдувањето низ територијата на целата општина, 

извршено е преспојување на првиот реконструиран дел на 

главниот цевковод во близина на бунарскиот систем кај 



      
     

главната пумпна станица ,,Грдовски орман“. 

Извршената замена на главниот потисен цевковод опфаќа 

реконструкција од Грдовски орман до Клучка 1, во 

должина од 2.200 метри. Реализацијата на овој проект 

придонесува за намалени загуби и подобрен квалитет на 

водата. 

 

 
 

 
 

     

ЈОУБ „Искра“ – Кочани започна со одбележувањето на 

Меѓународниот ден на литературата за деца 

 

По повод Меѓународниот ден на литературата за деца, ЈОУ 

Библиотека „Искра“ започна со реализација на проектот 

Фестивал на децата, книгите и музиката „Другарувањето 

со книгите ни е песна“. 

Станува збор за програмска содржина која ќе се исполнува 

во текот на целата недела – промоции на книги, ликовни 

работилници, музичко-ритмички точки, едукативни 

работилници итн. 

На денешното отворање на Фестивалот на децата, книгитe 

и музиката, учество зедоа ученици од СОУ „Љупчо 

Сантов“, ОУ „Раде Кратовче“, ОУ „Никола Карев“, ОУ 

„Св. Кирил и Методиј“ и Јазичниот центар „Амичи“, a во 

просториите на библиотеката се одржа ликовна 

работилница. Во продолжение на програмата следуваа две 

промоции на книги „Ута на планините“ и „Невидливата 

куќа“ од Билјана С. Црвенковска и Ване Костуранов. 

 

 

 
 

 

Одржана информативната работилница за програмата 

ИПАРД 3 

 

На 28 март, во Мултикултурниот центар во Кочани се 

одржа информативна работилница за ИПАРД 3 програмата 

за рурален развој на која беа презентирани мерките за 

финансирање на проекти од оваа програма. 

На работилницата беше презентирана третата ИПАРД 

програмa преку која може да се финансираат инвестиции 

на земјоделските стопанства за подобрување на 

материјални средства во инвестиции во објекти и опрема, 

инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските 

производи со нивното приспособување и надградба за 

достигнување на стандардите на Европската Унија, 

инвестиции во објекти и опрема и диверзификација и 



развој на рурални економски активности каде спаѓа и 

руралниот туризам. 

 

 
 

 
 

 

     

 

Одржана јавна трибина за загаденоста на воздухот, 

водата и почвата 

 

Синоќа, во просториите на Мултикултурниот центар во 

Кочани, се одржа јавна трибина во врска со загаденоста на 

воздухот, водата и почвата како последица од работењето 

на фабриката „Пејпар мил“ во Кочани. На јавната трибина 

присуствуваа заинтересирани граѓани, претставници на 

институции, невладини организации, членови на Советот 

на Општина Кочани, градоначалникот, како и вработени 

во Локалната самоуправа. Присутни беа и претставници од 

Државниот инспекторат за животна средина. 

Дел од присутните, претставници на граѓански здруженија 

и екоактивисти побараа ефикасно и побрзо решавање на 

проблемот со загаденоста на воздухот. 

Од одржаната трибина ќе произлезат конкретни заклучоци 

и барања што ќе бидат упатени кон надлежните 

институции. 

  

 

   
 

   
 

 

     

 

Стартап Македонија на работен состанок со Општина 

Кочани  

 

Градоначалникот на Општина Кочани заедно со вработени од 

општинската администрација, на 30 март одржаа работен 

состанок со невладината организација Стартап Македонија. 

Oваа организација работи со цел да ги обедини чинителите во 

екосистемот, стартапите, основачите и инвеститорите, со цел 

иновациите да бидат претворени во успешни бизниси. 

На работниот состанок претставниците од Стартап 

Македонија ги презентираа нивните активности и беа 

разгледани можностите на Општина Кочани за заедничка 

идна меѓусебна соработка, во однос на организирање настани 

за мотивација на млади претприемачи и стратап компании, 

како и креирање политики насочени кон младите амбициозни 

претприемачи. 

 



                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ги одржa седмата и 

осмата седница  

 

Советот на Општина Кочани ја одржа осмата редовна 

седница, на која ги усвои сите точки што се најдоа на 

дневниот ред: завршните сметки на општинските основни 

и средни училишта, на Детската градинка „Павлина 

Велјанова“ и на Библиотека „Искра“. Беа усвоени и 

Годишниот план за вработување во СОУ „Гошо 

Викентиев“, за 2023 година; извештаите за реализација на 

програмите за уредување на градежно земјиште, за 

изградба на фекална и атмосферска канализација; за 

изградба на системи за водоснабдување; за располагање со 

градежно земјиште; за јавно осветлување и за изградба и 

реконструкција на речно корито на Кочанска Река за 2021 

година. 

 

Советот донесе одлука за сопствено учество во проектот 

„Изградба на препумпна станица за дел од системот 

Висока зона на притисок на град Кочани“, а  со одлука 

одобри 100 илјади денари од постојаната буџетска резерва 

за 2022 година да бидат наменети за помош на загрозените 

во војната во Украина. 

 

Членовите на Советот дадоа зелено светло за изменување 

на Програмата за изградба на објекти за домување на лица 

од социјален ризик за 2022 година, а ги усвоија и Завршна 

сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година,  

Годишниот извештај на Општина Кочани за 2021 година и 

Буџетскиот календар за 2022 година. 

 

По едночасовна пауза, Советот ја продолжи и седмата 

седница, од чиј дневен ред беа повлечени четири точки 

поврзани со работата на КЈП „Водовод“. Советот даде 

поддршка на предлогот за организирање јавна трибина во 

врска со загаденоста на воздухот, водата и почвата, како 

последица од работењето на фабриката „Пејпр мил“ – со 

заклучок, трибината да се реализира најдоцна до 31 март 

оваа 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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