
Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 14.04.2022 година, донесе  

 
 
 

            З А К Л У Ч О К 
 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
комуникација на Општина Кочани за 2021 година 

 
 

I 
 

 Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за комуникација 
на Општина Кочани за 2021 година. 

  
            II 
 
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  

„Службен гласник на Општина Кочани“. 
 

 
 

Бр.09-976/1                                                       Претседател 
14.04.2022 година                           на Советот на Општина Кочани, 
К о ч а н и                                                       Лазо Митев 
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                                                  ОПШТИНА  КОЧАНИ 

 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈА   

за 2021 година 

 Увод 

Програмата за комуникација на Општина Кочани во 2021 г. се реализираше според 
постојната законска регулатива, расположливите финансиски, технички средства и 
човечки ресурси.   

Врз принципот на активна транспарентност, според општите и специфичните 
програмски цели и според потребите што доаѓаа од граѓаните како корисници на 
услугите и од надворешната јавност воопшто, се работеше на четири главни пункта: 
 – обезбедување пристап до информации;  

– информирање за надлежноста и услугите на Општина Кочани; 
– буџетска и фискална транспарентност; 
– информации за специфичните надлежности на Општината. 
 

Програмата ја спроведуваше општинската администрација со раководните и со 
стручните служби, под раководство на градоначалникот на Општината, согласно со 
процедурите за комуникација. Обработката и дистрибуцијата на дел од материјалите за 
кои се користат традиционални и нови медиуми ја спроведуваат административни 
службеници. Администрирањето на веб-страницата се реализира преку служби од 
Секторот за планирање и развој, Одделение за ИКТ. Директните средби на 
градоначалникот со граѓани, претставници на институции и на граѓански организации 
се реализираат со служби од Кабинетот на градоначалникот. 

Услови за реализирање на Програмата за комуникација во 2021 година 

Пренесувањето на информациите од Општина Кочани е по принципот на активна 
транспарентност, што значи објавување информации без претходно доставено 
официјално барање за слободен пристап. Отвореноста на Општина Кочани кон 
медиумите и кон нивниот интерес за прашања поврзани со работата на единицата на 
локалната самоуправа, во 2021 година резултираше со постојани и коректни релации со 
традиционалните и новите медиуми на локално, регионално и на национално ниво. 

2021 година, како и претходната помина под знакот на здравствената криза 
предизвикана од коронавирусот. Тоа придонесе за редуцирање на директните средби, а 
оние што се реализираа беа со мерки за заштита и според соодветни здравствени 
протоколи. Поради тоа се користеше отворен простор за организирање настани и 
поголеми простории заради одржување на потребното растојание, како и компјутерската 
техника за зум-седници, состаноци и сл. Сепак и во услови на пандемија, Општина 
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Кочани не прекина ниту одложи  реализација на инфраструктурни или други проекти, а 
комуникацијата со јавноста ја приспособуваше на соодветните услови и средства за 
пренесување на информациите. 

Комуникацијата на Советот на Општина Кочани со традиционалните медиуми се 
реализираше според интересот на медиумите и новинарите за прашањата од јавен 
интерес од локално значење, поместени во дневниот ред на седниците. Локалните 
телевизии на своите програми емитуваа снимки од одржаните седници, а на крајот на 
календарската 2021 година Општина Кочани создаде технички услови за директен 
пренос на седниците на Советот преку социјалната мрежа Фејсбук.   

Реализација на активности според програмските цели 

Програмата за комуникација во 2021 година се реализираше според зацртаните цели. 

Општина Кочани работеше на редовно, непрекинато и навремено информирање за 
реализација на тековни проекти, планови за нови проекти и политики, законски обврски 
на граѓаните, законски измени, резултати од сработеното и др. Се користеше 
секојдневно информирање преку медиумите и социјалните мрежи со вести, 
соопштенија, интервјуа, посети и средби со граѓани и работилници. 
  
За поголема вклученост на граѓаните во активностите од заеднички интерес и во 
процесот на донесување одлуки и градење отворена општина, граѓаните се 
поттикнуваа за учество во креирањето на буџетот и поголема вклученост во 
донесувањето програмски и плански документи. Ова се постигнуваше со 
организирање јавни трибини, расправи и дебати. Во 2021 година се одржаа: панел-
дискусија за борба против корупцијата; отворен ден за средношколци; трибина за 
инклузија на Ромите во образованието; петтата последователна сесија од Форумот во 
заедницата; јавна расправа за нацрт-буџетот за 2022 година. 
 
За поттикнување на поголемо учество на граѓаните во манифестациите од 
заеднички интерес се одвиваше комуникација со повеќе целни групи. Поради 
пандемијата, во скратена форма се реализираа манифестациите: Осоговски велеслалом; 
ДАФ 2021, Влашки фестивал, Денови на кочанскиот ориз, велосипедската тура „По 
патеката на оризот“, а беа поддржани планински велосипедски тури, 
Осмосептемвриското моторели и др.  

За обезбедување комуникација и распространување на информациите по мера на 
посебните целни групи, Општината ги имаше предвид спецификите на секоја од 
целните јавности: навиките на информирање, јазикот и начинот на обраќање, потребите 
и интересите и сл., и успеа да одржува постојана комуникација со различни целни групи: 
земјоделци, планинари, ученици, студенти, пензионери, жители од урбаните и 
руралните делови и др. групи. 

 

Канали и алатки за реализираната комуникација 

Во 2021 година се користеа расположливите канали и алатки за комуникација и се 
воведуваа нови: 
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1. Веб-страницата на Општина Кочани како основен канал за комуникација со 
граѓаните, врз основа на кој се оценува транспарентноста, отвореноста и отчетноста на 
единиците на локалната самоуправа. 
 
Во 2021 година, според Индексот на активна транспарентност на Центарот за граѓански 
комуникации Општина Кочани имаше годишно подобрување од близу 15 %. 
Постигнатото ниво на транспарентност Центарот за граѓански комуникации го опиша 
вака: „Активната транспарентност на Општина Кочани во 2021 година изнесува високи 
93,1 % (од можни 100 %) со што се наоѓа во групата институции со ‘многу добра’ 
активна транспарентност, кои ги исполнуваат обврските од 80 до 100 %. Со овие бодови 
Општината се наоѓа на високата седма позиција од вкупно 98 рангирани институции во 
државата. Оваа општина од Источниот Регион постојано ја подобрува својата активна 
транспарентност од 2018 година наваму и изби на првото место во својот регион“.  
 

Оценувањето на активната транспарентност се врши врз основа на податоците што 
институциите ги имаат објавено на своите веб-страници, врз основа на законските 
обврски што ги имаат за објавување информации од сфери кои се од важност за 
граѓаните и кои влијаат врз нивните животи и работењето. Во оваа смисла, се  земаат  
предвид обврските што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите 
од јавен карактер и обврските од други закони што се однесуваат на трошењето јавни 
пари. 
 
Според истражувањето на индексот на отвореност што во 2021 година го спроведе 
Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, Општина Кочани се најде на 
второ место во државата. Индексот на отвореност ги оценува перформансите на 
локалната власт во областа на добро владеење со тоа што се фокусира на четири 
принципи: транспарентност, свесност, пристапност и интегритет, и еден заеднички 
домен присутен во сите четири принципи – отворените податоци. При истражувањето 
на отвореноста на општините, меѓу другото се анализирани и објавените податоци 
поврзани со процесот на донесување одлуки, финансиска транспарентност, податоците 
за работењето на јавните претпријатија и за работата на советите на општините. 

На веб-страницата на Општина Кочани во 2021 година имаше 543 објави: вести, 
информации, соопштенија, известувања, кои се систематизирани и во изданија на 
електронски месечен билтен „Инфо-Кочани“.   

2.  За комуникација со јавноста се користеа социјални медиуми и други 
дигитални/електронски канали за комуникација:  фејсбук-страница и профил на 
инстаграм на Општина Кочани; информативни интернет-портали, веб-страници и 
социјални профили на традиционални медиуми, до кои се распространуваа сите дневно-
информативни објави од веб-страницата на Општина Кочани. 

Заради непосредно следење на процесот на донесување одлуки од страна на членовите 
на Советот, од крајот на 2021 година се врши директен пренос на седниците на Советот 
на Општина Кочани преку социјалната мрежа Фејсбук. 

3. Во 2021 година Општина Кочани стана дел од дигиталната платформа мЗаедница. 
Оваа платформа обезбедува нов и иновативен начин преку кој граѓаните можат да 
комуницираат со нивната општина и да влијаат во нивните заедници. На овој начин 
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Општина Кочани овозможи електронска комуникација со граѓаните, преку која можат 
да пријавуваат проблеми од јавен интерес од локално значење; да доставуваат предлози, 
да аплицираат за субвенции и стипендии, а преку мЗаедница граѓаните можат редовно 
да бидат информирани и за новостите во Општината. 
  
4. Традиционални медиуми – локалните, регионалните и националните медиуми, 
медиумите што ја покриваат територијата на целата држава (телевизии и радиостаници 
со национална концесија, дневни весници, магазини и др.) се дел од комуникациските 
канали со јавноста. Пренесувањето на информативните содржини преку приватните 
радиодифузни претпријатија се реализираше по избор и со волја на медиумот, без 
финансиски надомест од Општината.  

5. Директни контакти – во 2021 година се реализирани директни средби во најразлични 
формати на теми од јавен интерес од локално значење: средба со крводарители; со деца 
на бранителите; со претставници на планинарски друштва, претставници на пчеларски 
здруженија...   

За остварување на внатрешната комуникација се користеа следниве облици: 

1. Лична комуникација:  редовни неделни колегиуми, состаноци на ниво на сектори и 
одделенија, состаноци ‘еден на еден’ – со почитување на протоколите и мерките за 
заштита и спречување на ширење на коронавирусот. 
2. Писмена комуникација: службени дописи, огласна табла. 
3. ИТ-комуникација: внатрешна електронска мрежа (интранет). 

Финансиска реализација на средствата од Програмата за комуникација за 2021 
година: 

Програмата за комуникација во 2021 година финансиски e целосно реализирана. 

По основ на огласи и јавни повици во национални печатени гласила (во 2021 година 
по реализирана постапка за јавна набавка огласите се објавуваа во весниците „Нова 
Македонија“ и „Вечер“) се потрошени 1.310.103 денари, а за продукција, 
постпродукција и други комуникациски услуги се наменети 7.080 денари за 
изработка на промотивно видео за велосипедската тура „По патеката на оризот“.  

Општина Кочани целосно се придржуваше кон законската рамка и од Програмата за 
комуникација не се наменети пари за медиуми и медиумски услуги односно за 
емитување информативни или рекламни содржини на приватни радиодифузни 
претпријатија.   

 
Општина Кочани 
Одделение за правни и општи работи 
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