
И З В Е Ш Т А Ј 

 

            Од одржаната седница на Комисијата за  еднакви можности на жените и мажите 

на ден 14.12.2021 година, со почеток во 17 часот. 

На седницата присуствуваа членовите на Комисијата: Лидија Серафимова, Сања 

Атанасова, Весна Сенесова и Ивана Максимова.  

Од Општинската администрација присуствуваа: Љубинка Ајтовска – 

координаторка за еднакви можности на жените и мажите во Општина Кочани, Сања 

Гашпарова – советник за одобрение за градба, Горан Јаневски  – советник проектант на 

ИКТ систем инженер и Жаклина Пауновска Анѓелковиќ – овластен инспектор за патен 

сообраќај. 

Од седницата отсуствуваше претседателката на Комисијата: Кристина 

Атанасова-Арсова, која беше вклучена на зум-платформата и ја следеше работата на 

Комисијата без право на глас. Преку зум-платформата на седницата учествуваше: 

Кристина Хаџи-Василева, менторка за родова еднаквост на UN Women, за Општина 

Кочани. 

Во отсуство на претседателката на Комисијата, седницата ја отвори и со неа 

претседаваше членот на Комисијата: Лидија Серафимова. 

За седницата беше предложен и  едногласно усвоен следниот 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Разгледување на предлог-листата за поддршка на мажи во социјален 

ризик/со тешки болести и препорака до градоначалникот 

2. Предлог-програма за сообраќај на општина Кочани   

3. Предлог-програма за информатичка и комуникациска технологија на 

општина Кочани за 2022 година 

4. Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на 

заштитата на животната средина во 2022 година  

5. Предлог-програма за одржување на јавна чистота на територијата на 

општина Кочани за 2022 година 

6. Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на општина Кочани 

7. Предлог-програма за одржување и користење на паркови и зеленило, 

набавка, поставување и одржување урбана опрема, одржување детски 

игралишта и одржување на фонтаната „Зрно“ за 2022 година 

8. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани 

за 2022 година  

9. Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 

година 

 

1. Т о ч к а 

Разгледување на предлог-листата за поддршка на мажи во социјален ризик/со тешки 

болести и препорака до градоначалникот 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Љубинка Ајтовска даде образложение по точката. 

Во расправата учествуваа: Лидија Серафимова и Кристина Хаџи-Василева.  

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 



Комисијата ја разгледа и ја прифати предлог-листата за поддршка на мажи во 

социјален ризик/со тешки болести од ЈМУ Центар за социјални работи – Кочани (08-

2786/2 од 10.12.2021 г.), добиена по барање на Општина Кочани (08-2786/1 од 

26.11.2021 г.) и упати препорака до Градоначалникот да се доделат по 6.000 денари на 

10-те мажи во социјален ризик наведени во листата,  болни од тешки болести, според 

мерката планирана со Локалниот акциски план за еднакви можности за 2021 година. 

 

2. Т о ч к а 

Предлог-програма за сообраќај на општина Кочани   

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Жаклина Пауновска Анѓелковиќ даде образложение по точката.  

Во расправата учествуваа: Љубинка Ајтовска, Кристина Хаџи-Василева, Ивана 

Максимова и Лидија Серафимова. 

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

 

Се прифаќа Предлог-програмата за сообраќај на општина Кочани во која е воведена 

родовата перспектива и се планирани родови мерки и активности и се предлага на 

Советот да ја разгледа и донесе. Комисијата им препорача на стручните служби да ги 

испитаат можностите за проширување на јавниот линиски превоз и низ останатите 

населени места.      

 

3. Т о ч к а 

Предлог-програма за информатичка и комуникациска технологија на општина Кочани 

за 2022 година 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Горан Јаневски даде образложение по точката.  

Во расправата учествуваа: Кристина Хаџи-Василева и  Ивана Максимова  

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 3 гласа „ЗА“ 

и 1 „ВОЗДРЖАН“ го усвои следниот 

 

З а к л у ч о к 

 

Се прифаќа Предлог-програма за информатичка и комуникациска технологија на 

општина Кочани за 2022 година и му предложи на изготвувачот да вклопи мерка за 

унапредување на софтверот за општински даноци, такси и надоместоци со алатка за 

воведување родoво разделена статистика. 

 

4. Т о ч к а 

Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на 

животната средина во 2022 година 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Во расправата учествуваа: Кристина Хаџи-Василева, Љубинка Ајтовска и Ивана 

Максимова која предложи предлог-заклучок кој гласи: 

Во условите што треба да ги исполнува барателот на субвенција (субвенционирањето 

се однесува на печки на пелети и на инвертер клими) покрај принципот „прв дојден – 

прв сулужен“, да се вклучи и давање приоритет на домаќинства водени од жени и 

домаќинства на самохрани родители.   



Комисијата да предложи во планираните финансиски средства прикажани табеларно на 

крајот на Програмата, ставката под реден бр. 4: Субвенционирање на садови за отпад 

за домаќинствата (индивидуално домување) да се намали на 300.000 денари., а за 

700.000 ден. да се зголеми ставката под реден бр. 5: Субвенционирање на 

домаќинствата со инвертер клими и печки на пелети.   

Предлог-заклучокот беше ставен на гласање и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ го прифати.  

 

 

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

 

Се прифаќа Предлог-програмата за активностите на Општина Кочани во областа на 

заштитата на животната средина во 2022 година и се предлага на Советот да ја разгледа 

и донесе. 

Во условите што треба да ги исполнува барателот на субвенција (субвенционирањето 

се однесува на печки на пелети и на инвертер клими) покрај принципот „прв дојден – 

прв сулужен“, да се вклучи давање приоритет на домаќинства водени од жени и 

домаќинства на самохрани родители.   

Комисијата предлага во планираните финансиски средства прикажани табеларно на 

крајот на Програмата, ставката под реден бр. 4: Субвенционирање на садови за отпад 

за домаќинствата (индивидуално домување) да се намали за 700.000 денари., а за 

700.000 ден. да се зголеми ставката под реден бр. 5: Субвенционирање на 

домаќинствата со инвертер клими и печки на пелети.   

Предлог-заклучокот беше ставен на гласање и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ го прифати. 

  

5. Т о ч к а 

Предлог-програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Кочани 

за 2022 година 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

За збор не се јави никој, претресот беше затворен и Комисијата со 3 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

Се прифаќа Предлог-програма за одржување на јавна чистота на територијата на 

општина Кочани за 2022 година и се предлага на Советот да ја разгледа и донесе.   

 

6. Т о ч к а 

Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на 

општина Кочани 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Во расправата учествуваа: Кристина Хаџи-Василева, Љубинка Ајтовска и  Лидија 

Серафимова.  

 

Комисијата предлага да се упати препорака до КЈП „Водовод“, во 2022 година 

стручните служби да изработат анализа на состојбата со бездомните кучиња со 

статистика и информации, анализа којашто ќе содржи детални податоци за бројот на 

бездомни кучиња, најчестите локации во градот каде се случуваат напади врз луѓе, 

колку од нив се мажи/жени, како и нови хумани предлози за надминување на 

предизвиците со овие животни. 

 



По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

 

Се прифаќа Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на општина Кочани и се предлага на Советот да ја разгледа и донесе.   

Комисијата предлага да се упати препорака до КЈП „Водовод“, во 2022 година 

стручните служби да изработат анализа на состојбата со бездомните кучиња со 

статистика и информации, анализа којашто ќе содржи детални податоци за бројот на 

бездомни кучиња, најчестите локации во градот каде се случуваат напади врз луѓе, 

колку од нив се мажи/жени, како и нови хумани предлози за надминување на 

предизвиците со овие животни. 

 

7. Т о ч к а 

Предлог-програма за одржување и користење на паркови и зеленило, набавка, 

поставување и одржување урбана опрема, одржување детски игралишта и одржување 

на фонтаната „Зрно“ за 2022 година. 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Во расправата учествуваа: Кристина Хаџи-Василева која ги произнесе предлозите: 

При реализацијата на програмата да се внимава на реалните потреби на жените, 

мажите и децата и да се поставува урбана опрема (канти за отпад, клупи) соодветно на 

барањата. Комисијата упати препорака до КЈП „Водовод“ за редовно анкетирање и 

прибирање информации од граѓаните за потребите од комунална опрема. Комисијата 

побара на списокот за одржување на парковските површини да бидат ставени сите 

паркови, а распоредот за нивното одржување да биде јавно објавен на веб-страниците 

на Општина Кочани и на КЈП „Водовод“.   

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата заедно со 

предлогот ја постави точката на гласање и со 4 гласа „ЗА“ го усвои следниот 

 

З а к л у ч о к 

 

 

Се прифаќа Предлог-програмата за одржување и користење на паркови и зеленило, 

набавка, поставување и одржување урбана опрема, одржување детски игралишта и 

одржување на фонтаната „Зрно“ за 2022 година и се предлага при реализацијата на 

програмата да се внимава на реалните потреби на жените, мажите и децата и да се 

поставува урбана опрема (канти за отпад, клупи) соодветно на барањата.  Комисијата 

упати препорака до КЈП „Водовод“ за редовно анкетирање и прибирање информации 

од граѓаните за потребите од комунална опрема. Комисијата побара на списокот за 

одржување на парковските површини да бидат ставени сите паркови, а распоредот за 

нивното одржување да биде јавно објавен на веб-страниците на Општина Кочани и на 

КЈП „Водовод“.   

 

8. Т о ч к а 

Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2022 

година  

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Љубинка Ајтовска даде образложение по точката.  

За збор не се јави никој, претресот беше затворен и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ го 

усвои следниот 



З а к л у ч о к 

Се прифаќа Предлог-програмата за управување со отпад на подрачјето на општина 

Кочани за 2022 година и се предлага на Советот да ја разгледа и донесе.   

 

9. Т о ч к а 

Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година 

 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Љубинка Ајтовска даде образложение по точката.  

Во расправата учествуваше: Ивана Максимова.  

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 4 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

Се прифаќа Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 

година и се предлага на Советот да го разгледа и донесе   

 

 

 

Бр.18-2900/2                Претседателка, 

14.12.2021 година                          на Комисијата за еднакви можности 

К о ч а н и           на мажите и жените, 

                                                                             Кристина Атанасова-Арсова с.р. 

         

 

 

        

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработил: Јалчн Неџипов 


