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                 Записник од одржана јавна трибина за граѓани од Градска четврт 5 

На 22.02.2022 година со почеток во 17 часот во просториите на Мултикултурниот 

центар во Кочани се одржа јавна трибина за граѓаните од Градска четврт 5. 

На јавната трибина присуствуваа: Љупчо Папазов,  градоначалник на Општина 

Кочани, членови на Совет на Општина Кочани, раководители од општинската 

администрација, граѓани на Општина Кочани. 

Тема на трибината беше Проектот за изградба на Дом за престој на незгрижени лица, 

намена А-3, групно домување.  

Градоначалникот Љупчо Папазов ја отвори јавната трибина, изнесе свое видување за 

значењето на овој проект и напомена дека Општината се залага за решавање на 

проблемот на граѓаните кои живеаат во Старата касарна и бара мислење од граѓаните 

кои живеаат во Градска четврт 5. 

Градоначалникот даде збор на Дивна Цековска, раководителка на Одделението за 

урбанизам. Во своето образложение Цековска ја претстави новата локација за изградба 

на Дом за престој на незгрижени лица, локација во близината на Фабриката за вода 

односно каде што завршува Ромското маало во Кочани. 

По излагањето на Дивна Цековска граѓаните имаа право да се вклучат со свои 

видувања и предлози околу предложената локација, а потоа беше отворен претрес.  

Во расправата учествуваа: Бејсим Шакиров, Влатко Димитров, Јалчн Неџипов, 

Мустафа Саидов, Мануела Саидова и Ќани Шакиров. 

Сите лица кои учествуваа во расправата имаа мислење дека локацијата е соодветна и 

дека тие даваат позитивно мислење за предложената локација. Граѓаните истакнаа кога 

ќе се изработи проектот да се предвидува простор за детско игралиште, бидејќи 

невладиниот сектор ќе се труди да обезбеди дополнителни средства за изградба на 

детско игралиште со една единствена цел – граѓаните да имаат подобар живот. 

По излагањата на сите граѓани и општинската администрација, градоначалникот 

Љупчо Папазов се заблагодари на сите учесници на јавната трибина. 

Датум  22.02.2022 

Записникот го водел: Јалчн Неџипов 
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