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Средба во рамките на проектот „Мали луѓе за големи 

промени“ 

 

Во рамките на проектот од програмата „Еразмус плус“ 

„Мали луѓе за големи промени“, во присуство на гости-

партнери од Шведска, Италија, Романија, Турција и 

Грција, заедно со домаќините од ЈОУДГ „Павлина 

Велјанова“ во Кочани  се одржа работна средба. 

 

Активноста е со цел да се разменат искуства меѓу 

соработниците и партнерите за сите позитивни практики 

во однос на создавањето здрави навики кај децата од 

предучилишна возраст, за здравиот начин на живот, 

здравата исхрана и за чиста околина. 

 

На настанот, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов ги поздрави гостите и присутните и ја истакна 

поддршката на Локалната самоуправа во однос на сите 

проекти и активности наменети за најмладите жители на 

нашиот град. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Се асфалтира улицата „Христијан Карпош“ во 

Оризари 

 

Започна асфалтирањето на улицата „Христијан Карпош“ 

во Оризари, во должина од 143 метри и ширина од 4,5 

метри. 

 

На улицата претходно беше извршено тампонирање и 

беше поставена решетка за атмосферски води. 

 

Вкупната вредност за асфалтирање изнесува 1.255.000 

денари. 



 

    
 

    
 

 

Уредени садните површини на кружните текови во 

градот  

 

Деновиве КЈП „Водовод“ ги уреди садните површини и 

простори на кружните текови во градот. 

 

Засадени се декоративни садници и растенија, обновени се 

зелените површини, со цветни леи од сезонско цвеќе. 

 

Се замолуваат граѓаните за совесно и грижливо 

однесување кон сите зелени површини во околината. 

 

       

 
 

  

    
 

 

 

Средба во рамките на 9. Меѓународен фолклорен 

фестивал „Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“ 

 

Во организација на Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ 

од Оризари, по повод верскиот празник Ѓурѓовден, од 5 до 

8 мај се одржува 9. Меѓународен фолклорен фестивал 

„Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“. 

 

Во рамките на фестивалските активности, гости од Црна 

Гора, членови на Фолклорниот ансамбл „Бјела“ од Херцег 

Нови и претставници од ФА „Љупчо Сантов“ остварија 

средба со градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов. 

 

Овогодишниот фестивал „Традиционални ѓурѓовденски 

обичаи, песни и ора“ има богата програма од фолклорни 

концерти, ѓурѓовденски игри и обичаи, дегустација на 

традиционални јадења и други настани. 

 

   

 
 

 

 

Премиерно прикажана театарската претстава „Тој и 

Таа“ 

 

На 6 мај, во салата на Мултикултурниот центар во Кочани 

беше прикажана театарската претстава „Тој и Таа“, 

подготвена од Театарската група „Годо“ од Кочани, по 

адаптација на драмскиот текст „Друг човек“ од Петар 

Гладилин.  

 

Во претставата настапија актерите Зорица Митева и 

Владимир Игнатов. 

 

„Тој и Таа“ е приказ на состојбата на мажот и жената во 

системското живеење, во кое тие забораваат кои се и што 

се. Влезени во кругот со непишани правила наречен 

систем, кој им го уништува емотивниот развој, тие 

стануваат режимски суштества.  Во претставата и мажот и 

жената се навраќаат и се потсетуваат на чувства потиснати 



од меморијата, како што се среќата, тагата, љубовта... 

 

Театарската претстава „Тој и Таа“ е реализирана по 

иницијатива на Комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите во Кочани, со финансиска поддршка од 

Буџетот на Општина Кочани.  

 

 
 

 

 

Швајцарска делегација во посета на Општина Кочани 

 

Швајцарска делегација составена од претставници на SDC 

I SECO, на 11 мај ја посети Општина Кочани.  

 

Делегацијата ја посети Пречистителната станица за 

отпадни води во с. Мојанци, проект финансиран од страна 

на Швајцарската агенција за развој и соработка. Посетата 

беше проследена со презентација за работата и 

придобивките од функционирањето на станицата, а свое 

обраќање имаше и директорот на КЈП „Водовод“, Иван 

Иванов. 

 

Швајцарската делегација оствари средба и со 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, 

којшто пред присутните ја претстави Општината и ја 

истакна поддршката што ја дава Швајцарската агенција на 

Општината и на Регионот. 

 

Беше претставена и Програмата за зачувување на 

природата, заедно со проекција на видео за заштитеното 

подрачје Осоговски Планини, во присуство и разговор со 

претставници на телото за управување на заштитеното 

подрачје ЈП „Национални шуми“ и претставници на 

пчеларите од Здружението „Меден исток“. 

 

 

 

 
 

 

 

Се асфалтира улицата „Гошо Викентиев“ 

 

Започна асфалтирањето на улиците „Гошо Викентиев“ (во 

должина од 250 м и ширина 4 м) и на дел од „Плачковица“ 

(должина од 90 м и ширина 6 м). 

 

На улицата „Гошо Викентиев“ претходно се изгради 

атмосферска канализација со сливни решетки и се постави 

нова водоводна линија со приклучоци за објектите. 

 

Во подготвителните активности пред асфалтирањето беше 

извршено гребење на асфалтната површина, замена на 

старите со нови рабници, поставување бехатон плочки на 

тротоарската површина и нивелирање на шахтите. 

 

Носител на работите е фирмата „Ескаватори“ – МК Скопје.  

Вкупната сума на проектот изнесува 3.792.000 денари без 

вклучен ДДВ. 

 



 

 
 

 

 

Во Оризари се одржа 9. Меѓународен фолклорен 

фестивал „Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни 

и ора“ 

 

По повод верскиот празник Ѓурѓовден, а во организација 

на Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ од Оризари,  од 

5 до 8 мај се одржа 9. Меѓународен фолклорен фестивал 

„Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“. 

 

На фолклорните концерти што се одржаа во селата 

Видовиште, Оризари и во Зрновци настапија повеќе од 700 

учесници од Македонија и од странство. Фестивалот беше 

збогатен со дефиле на учесниците, традиционални 

ѓурѓовденски игри во реката Масалница во Оризари, 

ѓурѓовденски обичаи со биење млеко, правење масло и 

зелник, сѐ проследено со песни и ора. 

 

Проектот е финансиран од Министерството за култура, 

ФА „Љупчо Сантов“ од Оризари, Општина Кочани, 

Општина Зрновци, бизнис-секторот од Оризари, Кочани, 

Зрновци, Виница и од Македонска Каменица. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Локалниот совет на млади и Црвен крст – Кочани 

организираа показна вежба за укажување прва помош 

 

Локалниот совет на млади на Општина Кочани во 

соработка со волонтерите од Општинската организација на 

Црвен крст – Кочани, во петокот во Градскиот парк во 

Кочани реализираа показна вежба за укажување прва 

помош. Целта на обуката е да се прикажат основните 

техники за укажување прва помош во животозагрозувачки 

ситуации и доближување на првата помош до младите 

генерации. 

 

На вежбата присуствуваа ученици од основните и од 

средните училишта од општината, каде што обучени 

волонтери укажуваа и прикажуваа техники на прва помош 

на симулирани случаи на повреди. 

 

Првата помош е животоспасувачка техника која се 

укажува во случај на животозагрозувачка ситуација 

поради што од ЛМС – Кочани истакнаа дека 

симулациската вежба е од корист за младата популација. 

 

 

 

 
Пешачењето е здравје – Општина Кочани и 

Извидничкиот одред „Ластовица“ реализираа 

прошетка до Гоцева Шума 

 

Во организација на Општина Кочани и Извидничкиот 

одред „Ластовица“, под мотото Пешачењето е здравје, на 

14 мај наутро беше реализирана рекреативна прошетка до 



 

 
 

 

излетничкото место Гоцева Шума, на патот кон езерото 

Гратче. 

 

Во прошетката се вклучија претставници на Здружението 

за борба против рак на дојка и сите други видови рак 

„Борка – за секој нов ден“, членови на  кочански 

планинарски и еколошки друштва, граѓани поддржувачи 

на здравиот живот, лекари специјалисти, членови на 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. На 

љубителите на пешачењето им се придружи и 

градоначалникот Љупчо Папазов. За прошетката од 

Градскиот плоштад до Гоцева Шума се користеше 

земјената пешачка патека од десната страна на коритото на 

Кочанска Река. 

 

На локалитетот Гоцева Шума извидниците презентираа 

дел од нивните вештини, вежби за тимска работа и за 

однесување и ориентација во природата. 

 

Активноста чија цел е да ја промовира физичката 

активност како значаен фактор за добро здравје е дел од 

Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и 

мажите на Општина Кочани за 2022 година. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Делегација од Крањ во посета на Кочани 

 

 Градоначалникот и заменик-градоначалникот на Општина 

Крањ, Матјаж Раковец и Јанез Черне ја посетија  Општина 

Кочани, при што се сретнаа со градоначалникот Љупчо 

Папазов, којшто ја претстави нашата општина со нејзините 

знаменитости, со природните и културните богатства. 

Словенечката делегацијата посети неколку кочански 

локални фирми, а ја  посети и Пречистителната станица за 

отпадни води во с. Мојанци, Геотермалниот систем – 

„Геотерма“, како и туристичкиот комплекс Пониква. 

Градоначалникот Папазов изрази надеж за понатамошна 

меѓусебна соработка во повеќе сфери кои ќе бидат од 

важност за граѓаните на Кочани и на Крањ. 

 

 
 

 

Во пресрет на Денот на македонските пожарникари – 

ТППЕ – Кочани изведе тактичко-показна вежба 

 

Во пресрет на 20 мај, Денот на македонските 

пожарникари, Територијалната противпожарна единица од 

Кочани изведе тактичко-показна вежба. 

 

Вежбата опфаќаше симулација на запален оган во затворен 



 
 

простор, евакуација на повредени лица и предавање на 

лицата од Црвен Крст – Кочани за понатамошно 

укажување прва помош и пристапување кон локализирање 

и гасење на пожарот. 

 

Тактичко-показната вежба која беше изведена во дел од 

објектите на компанијата „Амфенол технолоџи 

Македонија“, беше оценета како успешна. 

 

 

 

 
 

 

 

На Пониква одбележан Денот на „Натура 2000“ 

 

Денот на Мрежата на Натура 2000 подрачја во Европа,  20 

мај, беше одбележан во туристичкиот Инфо-центар  

„Пониква“, во присуство на претставници од 

Министерството за животна средина и просторно 

планирање, градоначалникот на Општина Кочани, 

претставници од Фармахем, Македонското еколошко 

друштво и претставници од Швајцарската агенција за 

развој и соработка. 

Во рамки на настанот беше промовирано видео, беше 

отворена изложба на фотографии со тематика од 

Осоговските Планини и беше организирана посета на 

локалитетот „Панаѓур“. 

  

 
 

 

 

Одбележан 20 Мај – Денот на македонските 

пожарникари 

 

20 Мај – Денот на македонските пожарникари, ТППЕ – 

Кочани го одбележа во кругот на Единицата. 

Градоначалникот Љупчо Папазов ги поздрави 

припадниците на ТППЕ – Кочани и на Доброволното 

противпожарно друштво, им го честита празникот 

истакнувајќи ја благодарноста кон нивната хумана работа. 

Во рамките на одбележувањето на празникот на 

пожарникарите, градоначалникот му додели признание за 

најуспешен пожарникар за 2021 година на Дејанчо Арсов, 

а на Златко Илијев, претседател на Доброволното 

противпожарно друштво му го врачи Меморандумот за 

соработка меѓу Доброволното противпожарно друштво и 

Општина Кочани. 

 

 „Амфенол технолоџи Македонија“ како општествено 

одговорна компанија, додели климатизер за потребите на 



Противпожарната единица. 

                

 
         

      

 

 

ДАФ 2022: Летен караван на книгата 

 

59. издание на Драмскиот аматерски фестивал што започна 

на 23 мај и се одржува во Градскиот парк во Кочани, 

секојдневно нуди најразлични содржини. 

На свеченото отворање по поздравниот говор на Кристина 

Атанасова Арсова, претседателка на Управниот одбор на 

ДАФ и официјалното отворање кое го прогласи 

градоначалникот Љупчо Папазов, започнаа секојдневните 

прикажувања на театарски претстави, кои се дел од 

овогодишната програма на ДАФ. 

Во рамките на ДАФ, до 29 мај ќе трае Летниот караван на 

книгата на МАИ. 

 

               

 
      

 
 

 

 

Дискусија за нацрт-извештајот од социјалното 

мапирање на состојбата и потребите на лицата со 

попреченост во Општина Кочани  

 

На 27 мај, во организација на Општина Кочани се одржа 

дискусија за нацрт-извештајот од социјалното мапирање 

на состојбата и потребите на лицата со попреченост во 

Општина Кочани. 

 

Во присуство на претставници од надлежни институции, 

граѓански здруженија, стручни служби, образовни и лични 

асистенти и на лица со попреченост беа претставени 

резултатите од истражувањето направено со цел да се 

адресираат потребите и да се дадат препораки за 

унапредување на локалните политики и практики во овој 

домен.  

 

Учесниците на настанот имаа можност да предложат 

области и форми каде треба да се направат интервенции за 

поголема пристапност, социјална интеграција или за 

остварување права. 

 

Настанот е реализиран како дел од проектот „Зајакнување 

на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 

и принципот Никој да не биде изоставен“, имплементиран 



од ЗЕЛС и НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални 

власти од ЈИЕ, во соработка со ГИЗ.  

        

 
         

      

 

 

Ученичките од ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од Кочани – 

државни прваци во женски фудбал  

 

На 26 мај, на стадионот „Македонски бранители“ во 

скопската општина Илинден, се одржа Државно првенство 

во женски фудбал за основни училишта, на кое ученичките 

од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ од Кочани го освоија 

првото место. 

 

Предводена од наставниците Ванчо Јованов и Јордан 

Анастасов, екипата на ОУ „Свети Кирил и Методиј“ 

финалните натпревари ги одигра со противниците од 

основните училишта „Наим Фрашери“ од Тетово (1 : 1) и 

„Браќа Миладиновци“ од Илинден (5 : 0). 

 

Сандра Костадинова, ученичка во IX одделение во ОУ 

„Свети Кирил и Методиј“ од Кочани е прогласена за 

најдобар играч, а четири ученички од кочанскиот тим се 

стекнаа со право летово да кампуваат бесплатно во Охрид, 

како дел од победниците од сите спортови. 

 

Организатор на Државното првенство во женски фудбал за 

основни училишта беше Федерацијата на училиштен спорт 

на Македонија.     

 
 

        

 
       

 
 

 

Земјоделки од Словенија во посета на Оризари 

 

Во рамките на повеќедневниот престој во 

Македонија, педесет и пет земјоделки, членки на 

Федерацијата на жени фармери од Република 

Словенија, денеска остварија средба со жителки од 

Оризари. 

  

На средбата се разговараше за предизвиците во 

земјоделството и можностите за размена на искуства, 

а Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ подготви 

презентација на традиционална храна.  

 

Гостите од Словенија ги поздравија градоначалникот 

на Општина Кочани Љупчо Папазов и претседателот 

на Советот Лазо Митев, кои ја истакнаа 

подготвеноста за поддршка на иницијативите за 

заедничка соработка, заради подобрување на 



економската моќ на жените. 

 

Ова е трета група земјоделки од Словенија, која 

предводена од Дарко Спасов го посетува Кочани како 

земјоделски крај и стреми за поврзување и соработка 

на жените од руралните подрачја.  
 

     

 
          

    

 

 

Со Проектот на УСАИД за зајакнување на 

капацитетите за искористување на ресурсите се 

анализира капацитетот на општинската 

самоодржливост 

 

Во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на 

капацитетите за искористување на ресурсите, во 

Општина Кочани се одржа заедничка средба на која 

се спроведе анализа на капацитетот на 

самоодржливост на Општината. 

 

При анализата се користеше алатка за самооценување 

на капацитетите на општинската администрација за 

управување со планирање и прибирање на општински 

извори на приход, управување со јавните финансии, 

планирање и прибирање на општински извори на 

приходи, управување со јавните финансии, 

планирање и извршување на буџетот, фискалната 

транспарентност и отчетност и други. 

 

На средбата, претставниците на Американската 

агенција за меѓународен развој – УСАИД заедно со 

градоначалникот Љупчо Папазов и раководителите на 

секторите, одделенијата и вработените од финансии и 

даноци во Општина Кочани, заеднички ги 

идентификуваа потенцијалните области за поддршка.  

Следниот чекор ќе биде подготовка на сет од 

конкретни мерки чија цел ќе биде зголемување на 

ефикасноста во идентификуваните области. 
 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 11. седница 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа единаесеттата 

редовна седница на која работеше по пет точки од 

дневниот ред, одложени од претходната седница. 

 

Членовите на Советот ги усвоија измените во развојните 

програми и ребалансот на Буџетот, кои доаѓаат како 

резултат на високите сметки за електричната енергија 



 

Општина Кочани. 

  

Градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека со 

корекциите во овие програми и со формирањето на 

претпријатието за јавно осветлување, заштедите ќе бидат 

наменети за проекти коишто ги бараат советниците. Со 

цел да се зголеми фондот за инфраструктурни проекти, 

Советот изгласа средствата од ставката за привремени 

вработувања да се наменат за изградба на улици и патишта 

и да се испита можноста за ревизија на судската одлука по 

предметот за патот Крушка – Полаки. 

 

Според стручните служби од Секторот за финасии, 

ребалансот е креиран според планот на приходи и расходи 

по програми на основниот и на вкупниот буџет, а основна 

причина се драстично зголемените расходи за електрична 

енергија кон добавувачот. Ребалансот е составен од 41 

потпограма и вкупниот буџет е во износ 645.523.000 

денари или 891.000 денари помалку од актуелниот буџет. 

Со ребалансот има 2,5 милиони денари зголемување на 

средствата за електрична енергија, а Програмата за јавно 

осветлување е зголемена за дополнителни 9,1 милион 

денари. 

 

Единаесеттата седница се одржа во Салата на Советот на 

Општина Кочани, а целосната снимка е достапна на 

врската: https://www.youtube.com/watch?v=fvkNwWeatK4 

  

 

  

 
 

 
 

 

12. седница на Советот на Општина Кочани 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа дванаесеттата 

редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 17 точки.  

 

Членовите на Советот донесоа одлуки за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платите на 

давателите на јавни услуги, јавните службеници кои вршат 

административни работи и на директорот и  на ЈОУДГ 

„Павлина Велјанова“ – Кочани, го усвоија Правилникот за 

внатрешна организација на оваа установа и именуваа член 

на Управниот одбор од Министерството за труд и 

социјална политика. 

 

Советот ги усвои измените во тековната Програма за 

заштита на животната средина, со кои се планира 

поставување на две нови автоматски мерни станици за 

загаденоста на амбиенталниот воздух, што значи и 

финансиско дополнување со 800.000 денари.  

 

Советниците ја усвоија и Предлог-програма за работа на 



Локалниот младински совет на општина Кочани за 2022 

година и предлог-решението за именување членови на 

Советот за заштита на потрошувачите на општина Кочани. 

 

Советот ги именува и членовите на Управниот и на 

Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за 

стопанисување, поставување и одржување на јавно 

осветлување „Светлина КО 2022“, со заклучоци да ја 

извршуваат работата волонтерски, како и Општина Кочани 

да спроведува политика на искористување на сончевата 

енергија со поставување фотоволтаични панели на јавните 

објекти. 

 

На 12. седница, Советот донесе одлука за проширување на 

Буџетот на Општина Кочани за 2.250.000 денари во делот 

на донации, по барање поднесено од ОУ „Свети Кирил и 

Методиј“, како приходи од „Еразмус плус“ програмата на 

Европската Унија.  

 

Советниците изгласаа проширување на листата на имиња 

на улици, мостови, плоштади и други инфраструктурни 

објекти, на која ги додадоа имињата на Димитриј Ампов, 

Киро Герасимов и Насе Насев. 

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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