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Со потпишаниот меморандум за соработка меѓу 

Општина Кочани и УТМС – овозможени 15 стипендии 

за додипломски студии 

 

Со потпишаниот меморандум за соработка меѓу 

градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов и 

ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент 

Скопје, проф. д-р Аце Миленковски, од страна на УТМС 

беа овозможени 15 стипендии за додипломски студии 

наменети за идни студенти, жители на Општина Кочани. 

 

Потпишаниот меморандум за соработка меѓу УТМС и 

Општина Кочани вклучува и унапредување и подигање на 

квалитетот на образованието, како и организирање 

едукативни, истражувачки и професионални активности и 

проекти во области од заеднички и општ интерес. 

 

  
 

 

 

 

 Одбележан 8 Април – Меѓународниот ден на Ромите 

 

Во чест на Меѓународниот ден на Ромите, на 5 април, во 

просториите на Мултикултурниот центар во Кочани беше 

приредена богата програма. Освен Општина Кочани, во 

програмата учествуваа и општините Штип и Виница. 

 

Свои настапи имаа драмска секција од Штип, ученици од 

ЈОУДГ „Гоце Делчев“ и ОУ „Славчо Стојменски“ од 

Виница и ученици од ОУ „Никола Карев“ – Кочани. Во 

склоп на програмата беше одржана и панел-дискусија на 

тема „Политики и мерки за вработување за Роми на 

локално ниво“. 

 

По повод 8 Април, Меѓународниот ден на Ромите, беше 

кренато знамето на Ромите на јарболот пред зградата на 

Општина Кочани. 



 

 
 

 
 

 

Одбележан патрониот празник на ОУ „Малина 

Попиванова“ 

 

Кочанското основно училиште „Малина Попиванова“ го 

одбележа патрониот празник. 

 

Подготвената програма од страна на учениците, 

наставниците и вработените беше исполнета во 

училишната сала, пред присутните наставници и родители. 

 

Градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов и 

делегација од основното училиште со директорот, 

положија свежо цвеќе на бистата во училишниот двор и 

оддадоа почит на кочанската револуционерка, чие име го 

носи училиштето. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честитка од градоначалникот на Општина Кочани по 

повод Меѓународниот ден на Ромите 

 

По повод 8 Април, Меѓународниот ден на Ромите, 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов 

упати честитка до сите припадници на ромската заедница, 

во која се вели: „Почитувани сограѓани, во мое име и во 

име на општинската администрација ви го честитам 8 

Април, Меѓународниот ден на Ромите и ви посакувам 

многу здравје, мир и успех. 

 

Нашата посветеност кон унапредување и достигнување 

повисоки стандарди во општеството и во иднина ќе остане 

наша цел, без разлика на верската и етничката различност 

во заедницата, зашто само со инклузија на Ромите во сите 

сфери, би ги надминале предизвиците со кои тие се 

соочуваат. 

 

Општина Кочани ќе продолжи да работи на проекти за 

поддршка на ромската заедница, кои ќе бидат значајни за 

целокупниот интерес. Нека ви е честит празникот“ –  стои 

во честитката од градоначалникот Папазов. 

 

 

 

 
 

 

Локалниот младински совет на Општина Кочани на 

трибина со граѓаните ги претстави своите програмски 

цели 

 

На 11 април, во малата сала на Мултикултурниот центар, 

Локалниот младински совет на Општина Кочани одржа 

трибина за запознавање на јавноста со неговата улога во 

општеството и заедницата. 

 

Целта на трибината беше претставниците на младинските 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

организации и граѓаните на Кочани со свои идеи и 

предлози да се вклучат во креирањето на Програмата за 

работа на Локалниот младински совет и активно да 

соработуваат во реализацијата на зацртаните цели. 

 

Јавната трибина на која, покрај претставници на 

младинските организации, присуствуваа членови на 

Советот на Општина Кочани, на Комисијата за еднакви 

можности на жените и мажите и претставници на 

граѓански здруженија, помина во конструктивна 

атмосфера и со поддршка на намерата на младите да 

работат на реалните потреби и да постигнат видливи и 

мерливи резултати по прашања од јавен интерес од 

локално значење. 

 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 
Укинато задолжителното носење заштитни маски во 

затворен простор 

 

Владата на Република Северна Македонија на 37. Седница 

што се одржа на 12 април 2022 година ги прифати 

препораките на Комисијата за заразни болести (КЗБ) 

утврдени од страна на Главниот координативен кризен 

штаб (ГККШ). 

 

Според овие препораки, Владата го укина задолжителното 

носење заштитни маски во затворен простор, со исклучок 

на здравствените установи, јавниот превоз, аптеките и 

домовите за возрасни лица и за лица со попреченост. 

Во врска со оваа точка, иако се укинува носењето маски во 

затворен простор, Владата силно ја афирмира препораката 

на КЗБ, маски во затворен простор да носат лицата над 65-

годишна возраст, хронично болните и лицата со намален 

имунитет. 

 

Согласно препораките се укинува обврската за 

задолжителното носење маски за време на физичката 

настава во средните училишта, како и забраната за 

организирање екскурзии и настава во природа. 

 

Меѓу мерките што се укинуваат е и мерката за 

задолжителна изолација на лица што имале блиски 

контакти со случаи позитивни на КОВИД-19, за кои 

останува мерката за носење заштитна маска во затворен 

простор во период од 7 дена од последниот контакт со 

лица со потврден КОВИД-19. 

 

Одлуката стапува на сила со денот на објавување во 

„Службен весник“. 

 



 

 

 

Од 4 мај започнуваат уписите на првоодделенците 

 

Од 4 мај 2022 година, основните училишта започнуваат со 

запишувањето на учениците во прво одделение.  

 

Согласно  Законот за основно образование, во прво 

одделение се запишуваат деца родени во 2016 година кои 

до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и 

деца родени до 31 јануари 2017 година, по претходно 

барање на родител и добиено мислење од педагог и 

психолог. 

 

Основното училиште ги опфаќа учениците од својот реон, 

утврден од основачот на основното училиште, кое 

дополнително ќе достави покана за упис на детето, со 

термин кога родителот и детето да се обратат во 

училиштето. 

 

При уписот на детето во прво одделение е потребна 

следната документација: 

1. Извод од матична книга на родените на ученикот 

(копија); 

2. Државјанство на ученикот (за ученици родени во 

странство); 

3. Копија од лична карта од родител; 

4. Потврда за примени задолжителни вакцини 

издадена од надлежната здравствена установа ЈЗУ 

Општа болница – Кочани; 

5. Потврда од стоматолошки преглед, издадена од 

надлежната здравствена установа ЈЗУ Општа 

болница – Кочани; 

6. Потврда за направен офталмолошки преглед 

(преглед кај очен лекар); 

7. При запишувањето на дете со попреченост во прво 

одделение, родителот односно старателот е должен 

да достави и мислење/функционален профил од 

Комисијата за проценка на деца и младинци за 

дополнителна образовна, социјална и здравствена 

поддршка, според МКФ. 

Документите се доставуваат на денот на опсервација на 

детето, во термин кој дополнително го утврдува 

училиштето определено согласно утврдената реонизација 

донесена од Советот на Општина Кочани. 

 

 

 
 

 

Нова противпожарна опрема за ТППЕ – Кочани 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, 

директорот Беким Максути и претставници од 

Дирекцијата за заштита и спасување одржаа состанок, на 

кој врз основа на склучениот договор меѓу Дирекцијата за 

заштита и спасување и Општина Кочани, беше извршено 

распределување на набавената противпожарна опрема на 



 

Територијалната противпожарна единица – Кочани. 

 

Набавената противпожарна опрема вклучува спасувачки 

систем за стабилизирање и подигање при елементарни 

непогоди, комплексни сообраќајни незгоди, како и опрема 

наменета за спасување од поплави, во вредност од околу 3 

милиони денари. 

 

 

 

  

Од 26 април – градежни работи на дел од улицата „Роза 

Петрова“ 

 

Во периодот од 26 април до 26 август 2022 година ќе се  

реконструира дел од улицата „Роза Петрова“, проект 

MSIP2-NCB-041-22.  

 

Изведувач на работите е „ВЕ-група“ од Радовиш, а 

инвеститор е Општина Кочани.  

 

Овој проект се реализира со Договорот за подзаем бр. 16 

од 20.08.2019 година склучен помеѓу Министерството за 

финансии и Општина Кочани (бр. 03-1768/1 од 20.08.2019 

год. и Анекс бр. 1, бр. 26-2812/9 од 24.12.2021), со 

средства од Меѓународната банка за обнова и развој –

Светска банка, преку Проектната единица на 

Министерство за финансии на Република Северна 

Македонија и МСИП-проектот, со цел подобрување на 

квалитетот на животот на локалното население. 

Општина Кочани ја известува јавноста дека: 

 

              Со отпочнување на градежните активности на дел 

од улицата „Роза Петрова“, потребно е возилата да  се 

паркираат на споредните улици; 

• Пристапот објектите ќе биде непречен, но 

потребно е поголемо внимание, бидејќи на терен ќе има 

градежни активности; 

• Родителите е потребно да ги известат децата за 

поголемо внимание при движењето или самите да ги 

спроведуваат додека се изведуваат градежните активности; 

• Деловните објекти што гравитираат на тој дел од 

улицата да се приспособат на дотур на стока пред или по 

градежните активности. 

• Општина Кочани ги повикува граѓаните за 

разбирање и соодветно усогласување на потребите заради 

брзо и навремено спроведување на градежните работи. 

 

Дополнителни информации може да се добијат кај Драги 

Илијевски, 072/275-633,  службеник во Општина Кочани. 

 



 

 
 

 

 

Одбележан патрониот празник на СОУ „Гошо 

Викентиев“ 

 

Средното општинско училиште „Гошо Викентиев“ го 

одбележа патрониот празник. 

 

По тој повод, свежо цвеќе на бистата на патронот 

положија делегации на Општина Кочани, училишна 

делегација, претставници на семејството Викентиеви и 

Сојузот на борците. 

 

На одбележувањето на патрониот празник беа прогласени 

и најдобрите ученици на генерацијата од сите три струки. 

За ученик на генерацијата е прогласен Благоја Стојков, 

којшто истовремено е и најдобриот ученик од 

електротехничката струка. Од машинската струка за 

најдобар беше прогласен ученикот Даниел Манов, а од 

сообраќајната струка ученичката Јована Василова. 

 

Директорот на училиштето им додели благодарници на 

ученици за учество во воннаставни активности. 

 

 

 
 

 

 

Собранието на пензионери – Кочани ја одржа 7. 

седница  

 

На 20 април, Здружението на пензионери – Кочани ја 

одржа седмата редовна седница на Собранието. 

Собранието ги разгледа и ги усвои извештаите од 

претходната, 2021 година,  а ги донесе и програмите за 

работа со финансискиот план за 2022 година. 

 

Претседателот на Здружението на пензионери Ѓорѓи 

Серафимов истакна дека во составот на програмите има 

збогатување во делот на спортските активности, 

рекреативните, културно-уметничките, организирање на 

собири во околината и други активности. 

 

На седницата присуствуваше и градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов, кој ја истакна 

поддршката за сите активности на Здружението на 

пензионери – Кочани.   

 

 

 

 

Укинати се одлуките за задолжителни сертификати 

или потврди за имунизација или за прележан ковид-19 

при влез во земјата 

 

На седницата одржана на 19 април 2022 година, Владата 

на Република Северна Македонија донесе одлука да 

престане да важи обврската на домашните и на странските 

државјани кои влегуваат во нашата земја, на граничниот 



 

 

 

 

 

премин задолжително да приложат сертификат за 

извршена вакцинација, сертификат за прележан Ковид-19 

во последните 180 дена, медицинска потврда за негативен 

ПЦР-тест направен 72 часа пред влезот во Северна 

Македонија или негативен брз антигенски тест направен 

48 часа пред влезот во земјата. 

 

Владата исто така ја укина и мерката за домашна 

изолација/карантин во времетраење од седум дена за 

лицата кои при влез на граничните премини нема да 

приложат еден од досега бараните сертификати. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Основните училишта во Кочани добија 65 таблети за 

настава 

 

На 21 април, градоначалникот на Општина Кочани изврши 

примопредавање на 65 таблети наменети за основните 

училишта од општината. 

 

Распоредот и бројот на наменетите таблети е изготвен од 

страна на Министерството за образование и наука, 

согласно претходно доставените барања од страна на 

училиштата. 

 

Распределените таблети ќе се користат за реализирање на 

програмата согласно новата концепција за основно 

образование, за ученици од ранлива категорија од четврто 

и петто одделение, коишто изучуваат дигитални 

содржини. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Велигденска честитка од градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов 

 

По повод големиот христијански празник Велигден, 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов до 

верниците од православната вероисповед упати честитка, 

во која стои: 

 

– Во пресрет на најголемиот христијански празник – 

Христовото воскресение, празникот над празниците, 

дозволете ми да Ви го честитам Вам, на сите православни 

верници, со желби за добро здравје, мир, разбирање и 

благодет. 

 

Христовото воскресение е темелот на православната вера, 

празник на надежта и смислата на нашето постоење. Да се 

радуваме заедно со радоста велигденска и сплотенo да го 

прославиме со најблиските и семејството. 

 

Нека Ви е честит и вековит Велигден – стои во честитката 

на градоначалникот. 

 



 

 
 

 
 

 

Одбележана 117-годишнината од смртта на Никола 

Карев 

 

На 27 април Општина Кочани ја одбележа 117-

годишнината од смртта на големиот револуционер Никола 

Карев. 

По тој повод, градоначалникот на Општина Кочани со 

претставници од општината и Советот на Општина 

Кочани, вработени во ОУ „Никола Карев“, претставници 

од Сојузот на здружението на борците и пратеникот Миле 

Лефков положија свежо цвеќе на споменикот на Никола 

Карев на влезот во селото Тркање и на споменикот во 

Паркот на Револуцијата. 

Во спомен-паркот во Свиланово, во близината на селото 

Рајчани свежо цвеќе заедно со градоначалникот на 

Општина Кочани положија и градоначалниците на 

општините Виница и Чешиново-Облешево. Почит на 

загинатиот револуционер му оддадоа и извидници од 

Извидничкиот одред „Ластовица“. 

Во рамките на празнувањето, ОУ „Никола Карев“ – 

Кочани со кратка програма го одбележа патрониот 

празник. 

 

 

 
        

     

 

Почна едукативната кампања: „Мојот данок за мојата 

општина!“ 

 

Општина Кочани како партнер-општина на Проектот на 

УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување 

на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок 

за мојата општина!“. 

 

Едукативната кампања „Мојот данок за мојата општина!“ 

има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето на 

данокот на имот е должност на секој граѓанин којшто е 

даночен обврзник, но во исто време и придонес на 

поединецот за градење на подобра иднината на општината.  

 

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш 

автоматски сте даночни обврзници со законско право на 

даночно решение за вашиот имот, но и со законска обврска 

и лична должност за навремено подмирување на данокот. 

 

Секој граѓанин како даночен обврзник треба да знае дека 

со навремено подмирување на данокот на имот, го полни 

директно општинскиот буџет, преку кој се реализираат 

сите планирани јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, 

едноставно кажано, секој од нас лично придонесува за 

развојот на општината, која во иднина ќе ја красат: нови 



 

градинки, нови игралишта, нови улици, нови училишта, 

ново осветлување, нови паркови, еколошки проекти, нови 

проекти за економски развој.  

 

Оваа кампања оттаму, цели и да придонесе кон навремено 

и прецизно информирање на даночните обврзници за сите 

права и обврски, како и правата и обврските на Општината 

поврзани со данокот на имот.  

 

За да дознаете повеќе за данокот на имот погледнете го 

видеото на https://www.youtube.com/watch?v=kV46872donQ 

и информирајте повеќе од летокот објавен на линкот:  

https://kocani.gov.mk/wp-content/uploads/2022/04/USAID-

%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82-

MK.pdf 

 

 

 
 

       

 
 

      

 

 

Реконструкција на нов дел од улицата „Роза Петрова“ 

 

По завршувањето на реконструкцијата на дел од улицата 

„Роза Петрова“ со крак, паркиралиште и тротоар, деновиве 

продолжи реконструкцијата на нов дел од улицата „Роза 

Петрова“, со протегање од улицата „554“ до спојот со 

крстосување со улица „Ристо Симеонов“, дел 1. 

 

Реконструкцијата се реализира со проект финансиран од 

преостанати средства од кредит на Светска банка преку 

МСИП, а изведувач е ВЕ-ГРУПА од Радовиш. 

 

Во моментот се извршува фазата на орапавување на 

површината со паркиралиште од околу 3.000 квадратни 

метри. 

 

 

 
        

 

      

 

Честитка по повод Рамазан бајрам од градоначалникот 

на Општина Кочани 

 

По повод празникот Рамазан бајрам, градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов упати честитка до 

верниците од исламската вероисповед, во која се вели: 

– Во пресрет на големиот муслимански верски празник 

Рамазан бајрам, на сите верници од исламската 

вероисповед во Кочани им го честитам овој празник и им 

посакувам спокој, мир и радост во домовите. Меѓусебното 

почитување и човековите вредности нека бидат 

https://www.youtube.com/watch?v=kV46872donQ


заедничката водилка која сите ќе нѐ обединува. 

Да градиме меѓучовечко разбирање и сите заедно да 

продолжиме кон градење на соживот и подобро 

општество, со што заеднички ќе бидеме пример за идните 

генерации кои доаѓаат – се вели во честитката од 

градоначалникот Папазов. 

 

 
        

 
      

 

Прв меморијален шаховски турнир во чест на Тодор 

Милосиев 

 

Во организација на Шаховскиот клуб „Кочани“, на 30 

април се одржа првиот Меморијален шаховски турнир 

„Тодор Милосиев-Тошо“. 

 

На турнирот учествуваа 16 шахисти од различни 

генерации, кои одиграа седум кола според Швајцарскиот 

систем на натпреварување. 

 

Првите три места ги освоија Гоце Ѓорѓиев, Гоце Стојчев и 

Митко Петрушев. Најмлад учесник на турнирот  беше  

седумгодишниот Матеј Диванисов, а единствена 

натпреварувачка – Јована Давиткова, четирикратна 

државна првенка во шах. Во пресрет на турнирот се 

организираа и младински шаховски средби на кои 

учествуваше и гостинот Емануел Ангеловски од 

Шаховскиот клуб „Цирих Зебах“ од Швајцарија. 

 

Тодор Милосиев, во чија чест се организираше турнирот, 

беше долгогодишен активен шахист, ментор на млади 

вљубеници во шахот и претседател на Шаховскиот клуб од 

Кочани. 

 

Меморијалниот турнир во шах се одржа под 

покровителство на Општина Кочани. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
    

    

 
 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 10. редовна 

седница 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа десеттата редовна 

седница на која донесе одлука за основање јавно 

претпријатие за стопанисување, поставување и одржување 

на јавно осветлување. На расправата по оваа точка 

градоначалникот Љупчо Папазов ја истакна итноста од 

основањето на ова претпријатие, со чија работа очекува 

заштедите да бидат поголеми од трошоците.  

 



 
 

Членовите на Советот ги усвоија годишните извештаи за 

работењето на Центарот за развој на Источниот плански 

регион и за реализација на Програмата за развој на 

Источниот плански регион за 2021 година; измената на 

Годишниот план за вработување за 2022 година и на 

Годишниот план за вработување за идната година на ОУ 

„Свети Кирил и Методиј“; како и измените и 

дополнувањата на програмите за јавно осветлување за 

2022 година, за изградба на објекти за домување на лица 

во социјален ризик и за активностите од областа на 

локалниот економски развој. 

 

Советот го усвои и Извештајот за извршување на Буџетот 

на Општина Кочани за првиот квартал, кој во првите три 

месеци од 2022 година е реализиран со 22,61 %. 

 

Програмата за изменување на Програмата за изградба и 

одржување на општинските патишта и улици не ја доби 

мнозинската поддршка, поради што од дневниот ред на 10. 

седница беа повлечени четири точки поврзани со 

ребалансот на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година. 

 

Претседателот на Советот Лазо Митев ја закажа следната 

седница за вторник, 3 мај, во 17 ч. Поради укинатите 

здравствени мерки и протоколи за заштита, седницата ќе 

се одржи во Венчалната сала, каде е инсталирана и 

опремата за пренос на седниците во живо.   

 

      

 
 

 

 

 

 

 

      

 
На 3 мај Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 11. 

редовна седница 

 

Во вторник, на 3 мај 2022 година, со почеток во 17 часот, 

Советот на Општина Кочани ќе ја одржи единаесеттата 

редовна седница, на чиј предлог-дневен ред се наоѓаат 

следниве точки: 

  

1. Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за изградба и одржување на 

општински патишта и улици во општина Кочани за 

2022 година  

2. Програма за изменување на Програмата за 

изградба на фекална и атмосферска канализација за 

2022 година 

3. Програма за изменување на Програмата за 

изградба на системи за водоснабдување на 

подрачјето на Општина Кочани за 2022 година 

4. План за изменување на Планот за програми за 

развој, 2022 – 2024 година 

5. Изменување и дополнување на Буџетот на 



Општина Кочани за 2022 година (ребаланс). 

 

Единаесеттата седница ќе се одржи во Салата на Советот 

на Општина Кочани (Венчална сала).  

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   

 

http://www.kocani.gov.mk/
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