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Делегација од Општина Кочани гостуваше на 

Празникот на розата во Казанлак  

 

Делегација од Општина Кочани гостуваше во Казанлак, 

Република Бугарија, каде оваа година, по 119. пат беше 

организиран Празникот на розата. 

 

На традициналното празнување освен кочанската 

делегација, беа присутни уште многу други од сите страни 

на светот, при што беа разменети меѓусебни меѓународни 

искуства и претставување на меѓусебните култури. 

 

Во придружба на нашата делегација, присутни гости беа и 

членовите на ФА „Љупчо Сантов“ од Оризари, коишто 

пред присутните ја претставија нашата држава со 

нејзините знаменитости и традиционални културни и 

уметнички богатства. 

 

Во склоп на Празникот на розата, градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов оствари средба и со 

градоначалничката на Општина Казанлак Галина 

Стојанова. 

 

Општините Кочани и Казанлак се долгогодишни 

збратимени градови. 

 

 

 
 

 

 

Општина Кочани ги објави јавните повици за 

вработувања во програмата Општинско корисна 

работа 

 

Општина Кочани ги објави јавните повици за вработувања 

во два проекта од програмата Општинско корисна работа, 

поддржани од UNDP и SDC. 

 

Во проектот „Заедно“, за работно ангажирање со скратено 

работно време од три месеци заради стекнување вештини 



 

 

 

 

и постепено вклучување на пазарот на труд, се бараат 

шестмина негуватели на лица со попреченост. Право на 

учество имаат лица со попреченост, жени припадници на 

ромската и на останатите етнички заедници, како и лица 

припадници на ромската етничка заедница. 

 

За потребите на проектот „Придобивки“, за работно 

ангажирање со скратено работно време од девет месеци се 

бараат 18 лица од кои: тројца образовни асистенти во 

средно образование (педагог, психолог, социјален 

работник, социолог, наставник во одделенска и наставник 

во предметна настава); петмина негуватели на деца во 

градинка, шестмина лични асистенти – за лица со 

попреченост и по две лица како дел од тим за 

психосоцијална поддршка и даватели на услуги во 

Центарот за донации. 

Пријавувањето е до 13 јуни, до 14 ч. во Центарот за 

вработување во Кочани. Јавните огласи се објавени на 

огласната табла и на веб-страницата на Општина Кочани, 

во Центарот за вработување и во Центарот за социјални 

работи. 

 

   

 
 

 
    

 

 

Општина Кочани и СОУ „Гошо Викентиев“ започнаа 

кампања за зајакнување на сообраќајната култура 

 

Општина Кочани започна со испитување на јавното 

мислење како дел од кампањата за зајакнување на 

сообраќајната култура. Активностите се спроведуваат во 

соработка со СОУ „Гошо Викентиев“ односно со 

учениците и професорите од сообраќајната струка во ова 

училиште. 

 

Деновиве во централното градско подрачје беше 

реализирана анкета со случајно избрани жители, по 

прашалник поврзан со проблемите и предизвиците во 

сообраќајот, користењето на еколошки превозни средства 

и со паркирањето. 

 

По анализата на добиените одговори, со учениците од 

сообраќајната насока ќе се изготви едукативен материјал 

со цел да се зајакне свеста за влијанието на сообраќајот врз 

климатските промени и да се подобри однесувањето кај 

учесниците во сообраќајот. 

 

Во соработка со надлежните институции, а со вклучување 

на сите засегнати страни, кампањата ќе продолжи до 

крајот на 2022 година, а согласно повратните информации 

од истражувањата на јавното мислење, стручните служби 

ќе работат и на соодветни сообраќајни решенија.  
 



        

 
      

 
 

 

Се асфалтира новиот дел од улицата „Роза Петрова“ 

 

Започна асфалтирањето на новиот дел од улицата „Роза 

Петрова“, на потегот од улицата „554“ до спојот со 

улицата „Ристо Симеонов“ дел 1, односно површина со 

паркиралиште од околу 3.000 метри квадратни. 

 

Реконструкцијата на улицата се реализира со проект 

финансиран од преостанати средства од кредитот на 

Светска банка преку МСИП, а изведувач е ВЕ-ГРУПА од 

Радовиш. 

 

Претходно на улицата беа извршени подготвителните фази 

со гребење на возната површина и беа променети околу 80 

рабници.  

 

    

 
 

 

 

Акција за расчистување на отпадот на три локации во 

градот 

 

На 14 јуни во Кочани беше спроведена еко-акција за 

расчистување на сметот на три локации во градот. 

 

Во денешната екоакција учествуваа вработени од 

општинската администрација, градоначалникот на 

Општина Кочани, Доброволното противпожарно друштво 

– Кочани, a поддршка на акцијата со работна екипа и 

механизација даде Комуналното јавно претпријатие 

„Водовод“. 

 

Расчистувањето се вршеше на локциите АСНОМ, 

Калиманова Глава и кај Градскиот панаѓур. 

 

Се упатува повик до сите граѓани совесно да се однесуваат 

кон животната средина и отпадот да го фрлаат на 

соодветните, обележани места. 

 

 

 
 

 

Утврден распоредот за настап на екипите на 

Петровденскиот турнир во мал фудбал 

 

В петок, на 24 јуни, во 19 ч. на спортските терени на СОУ 

„Љупчо Сантов“ ќе се одигра првиот натпревар од 

претстојниот Петровденски турнир во мал фудбал. 

 

Претставници на  ОФС – Кочани, како директни 

реализатори на турнирот, денеска, со ждребување го 

утврдија распоредот на пријавените петнаесет екипи. 

 

– Ќе се игра според футсал правила, по три натревари 

дневно, имаме планирано и резервни денови, доколку 

временските услови не се поволни за игра. Очекуваме 

турнирот да помине во најдобар ред, да победат 



 

најдобрите. Ќе се избира најдобар играч, стрелец и голман, 

а најдобрите три екипи ќе добијат 60 илјади, 30 илјади и 15 

илјади денари – соопшти Александар Андов, претседател 

на ОФС – Кочани. 

 

Спортските терени ќе се освежат со нови рефлектори, нови 

мрежи на головите и ќе бидат обезбедени нови топки, 

според пропозициите. 

 

Распоредот за настап на екипите ќе биде објавен на 

фејсбук-страницата Петровденски - турнир, каде 

секојдневно ќе се пласираат најави и информации од 

натпреварувањата.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Се асфалтира новата коловозна лента на „Стево 

Теодосиевски“ 

 

Започна асфалтирањето на новата коловозна лента на 

улицата „Стево Теодосиевски“. Во должина од 500 м се 

поставува првиот асфалтен слој од 8 см, а наредниве 

денови ќе се нанесе уште еден слој од 5 см.  

 

Градежните работи се одвиваат на потегот од Двојниот 

мост кон спојот со улицата „Димитар Влахов“, а ќе 

продолжат кон крстосницата со улицата „Глигор 

Апостолов-Гочо“, каде веќе е започната градбата на 

кружниот тек кај Туристичката агенција „Вел-јан“. 

 

Според најавите на стручните служби, завршната фаза на 

овој проект опфаќа уредување на простор за паркирање од 

јужната страна на улицата и оформување дрворед што ќе 

биде зелена линија меѓу спортските школски терени и 

сообраќајницата. 

 

Со проширувањето на улицата „Стево Теодосиевски“ се 

очекува значително да се подобри сообраќајниот проток во 

централното градско подрачје на Кочани. 

 

 

 
 

 

 

Одржан настанот на УСАИД за зајакнување на 

капацитетите на општините за собирање на приходите 

 

На 22 јуни во Скопје, проектот на УСАИД за зајакнување 

на капацитетите за искористување на ресурсите ги 

претстави успешните меѓународни и домашни практики за 

ефективно прибирање на општинските приходи од 

сопствени извори. Исто така беа презентирани 

предизвиците и препораките за подобрување на 

општинските приходи од сопствени извори и потребата од 

подобрување на законската рамка за ова прашање. 

 

На именуваниот настан каде што се истакна и поддршката 

кон Општина Кочани учествуваа градоначалници, меѓу 

кои и Љупчо Папазов, градоначалник на Општина Кочани, 



потоа претставници од општинските даночни одделенија 

од партнерските општини и претставници од институциите 

на централната власт и собраниската Комисија за локална 

самоуправа. 

 

Претставникот на УСАИД во Северна Македонија, Џејмс 

Стајн и директорката на Проектот, Гинка Капитанова имаа 

воведно обраќање, а Данела Арсовска, градоначалничката 

на Град Скопје, го презентираше ставот на ЗЕЛС во однос 

на наплатата на приходите од сопствени извори и 

администрирањето на општинските даноци. 

 

 

 
 

 

 

Започна Петровденскиот турнир во мал фудбал 2022 

 

Со првиот шут на топката од центарот на спортскиот терен 

во СОУ „Љупчо Сантов“ од страна на секретарот на 

Општина Кочани Дејан Рашков, вечерва започна 20. 

Петровденски турнир во мал фудбал. 

 

Турнирот за отворен го прогласи Кристина Атанасова-

Арсова, член на Советот и заменик-градоначалничка на 

Општина Кочани, која во изјавата за медиумите истакна 

дека со Петровденскиот турнир започнува 

одбележувањето на Петровден, празникот на Кочани. 

 

– Очекуваме турнирот да биде спортско уживање овие 

денови. Теренот е подготвен со обновени рефлектори и 

нови мрежи на головите. Им благодариме на екипите 

коишто покажаа интерес за учество на турнирот и 

очекуваме тој да помине во една пријатна атмосфера и 

добро дружење. Градоначалникот Љупчо Папазов 

обезбеди награди за трите најдобро пласирани екипи, по 

60, 30 и 15 илјади денари. Спортот не е само игра, спортот 

е образование, наука, начин на живот, етика, натпревар, 

спортот е основна индиција во нашиот живот и сите треба 

одговорно и перманентно да го негуваме. 

 

На овогодишниот Петровденски турнир ќе се игра според 

правилата за футсал, а со распоредот се планирани два до 

три натпревара дневно, сѐ до 12 јули, кога ќе биде 

завршницата со доделување на наградите. 
 

 

 

 

Реализирано третирањето од земја против комарци 

 

На 27 јуни 2022 година беше спроведена превентивната 

терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина 

Кочани. 

 

Од 19 ч. до 1 часот по полноќ се изврши прскање против 

комарци од земја на површина од 300 хектари на 

подрачјето во градот Кочани и во селата: Тркање, 

Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Прибачево и 

Оризари. 



Третманот против комарци го реализираше стручна екипа 

на „Лиса ком“ од Кавадарци, а беше 

употребен широкопојасен инсектицид, одобрен од Бирото 

за лекови. 

 

 
 

 

 
Потпишани договорите со лицата вклучени во 

програмата Општинско корисна работа 2022/23 

 

На 29 јуни во салата на Советот на Општина Кочани се 

одржа средба на којашто едновремено беа означени 

завршетокот на програмата Општинско корисна работа за 

2021/22 година и почетокот на новата програма за 2022/23 

година. 

  

Програмата во која како и минатата и оваа година се 

вклучени 24 лица, финансиски ја поддржаа УНДП и 

Швајцарска агенција за развој и соработка, а вклучени 

соработници се Центарот за социјална работа, Центарот за 

вработување, ЈОУДГ „Павлина Велјанова“, ОО „Црвен 

Крст“ – Кочани, Здружението на лицата со попреченост и 

други граѓански здруженија. 

  

Придобивките и целите се намалување на невработените 

лица и стекнување обука за поголема конкурентност на 

пазарот на трудот, од една страна, а од друга страна со 

зголемувањето на социјалната услуга – подобрување на 

квалитетот на животот на лицата во социјален ризик. 

 

 

 

 

Се прередуваат плочките на улицата „Никола Карев“ 

 

Во тек е и градежната активност за прередување на 

плочките на улицата „Никола Карев“ кои претходно беа во 

лоша состојба, активност која е во рамките на 

реконструкцијата на паркот. 

 

Реконструкцијата на Градскиот парк е во завршна фаза. 

Неодамна беше пуштена во функција и фонтаната којашто 

на Градскиот парк му даде поубаво светло. 

 

 

 
 

 

 

 

ТППЕ – Кочани доби донација од Амбасадата на 

Народна Република Кина 

Територијалната противпожарна единица – Кочани прими 

донација обезбедена од финансиски средства од 

Амбасадата на Народна Република Кина. 

 

Станува збор за уред апарати за комуникација – рачна 

радиостаница VHF 5W DMR, сет сотавен од радиостаница, 



     антена, брз полнач, адаптер, штипка за појас, слушалка со 

микрофон и PTT-тастер. 

 

Донацијата е во вредност од 300 илјади денари. 

  

 
 

 

Реализирана детската уметничка работилница „Лета, 

лета Локубија“ 

 

 На 30 јуни, во рамките на уметничкиот проект „Татковина 

– Споменик на слободата“ на локалитетот Локубија беше 

одржана работилницата „Лета, лета Локубија”. 

 

Во проектот на визуелните уметници Елена Чемерска и 

Доротеј Нешовски, започна изгработката на летала од 

рециклирани материјали врз основа на цртежи од децата 

учесници во работилницата, инспирирани од мозаичните 

фризови на Споменикот на слободата. 

 

Преку овој проект децата учесници можат да ја учат 

техниката на моделирање и изведба на летала змејови, а 

истовремено ќе бидат запознаени и со основните концепти 

на рециклирачката пракса користена во добивањето на 

материјалот од кој се изработени змејовите создани во 

рамките на оваа работилница. 

 

Активноста е реализирана во соработка со КСП Центар-

Јадро, во рамки на проектот „Места на дарежливост – 

трансформативни станици“ финансиран од Фондацијата 

Отворено општество – Македонија. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 

 
Советот на Општина Кочани ја одржа 13. седница 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа тринаесеттата 

редовна седница на која работеше по седум точки од 

дневниот ред, кој пред самиот почеток беше дополнет со 

Иницијатива за донесување одлука со која престојот и 

исхраната на децата во ЈОУГД „Павлина Велјанова“ ќе 

бидат ослободени од партиципација и со Информација за 

распределените средства по јавниот повик од програмата 

ReLoaD2.  

 

Членовите на Советот ги усвоија Информацијата за 

работењето на Општинската организација на Црвен крст – 

Кочани и Програмата за работа за 2022 година, а 

мнозинство гласови не добија годишните планови за 

вработување на училиштата „Никола Карев“ и „Љупчо 

Сантов“, Информацијата за состојбата на општинската 



патна мрежа на подрачјето на општина Кочани, како и 

предлогот за измена на распоредот на средствата од 

Буџетот на Општина Кочани за 2022 година. 

 

Во врска со иницијативата за донесување одлука со која 

престојот и исхраната на децата во ЈОУГД „Павлина 

Велјанова“ ќе бидат ослободени од партиципација, 

поднесена од Жаклина Филипова Свеќаровска, секретарот 

на Општина Кочани Дејан Рашков истакна дека според 

пресметките од 2021 година, на финансиски план тоа би 

значело издвојување на средства од општинскиот буџет од 

9.200.000 денари. По различните предлози и искажаната 

потреба од детална анализа, иницијативата не беше 

усвоена. 

 

По барање за образложение на резултатите од јавниот 

повик на програмата ReLoaD2, членот на Комисијата 

Владо Филипов информираше дека на повикот 

учествувале 14 граѓански организации, апликациите биле 

разгледувани по методологија изгласана од Советот, 

според која, поради различни причини отпаднале седум 

проекти кај кои не биле почитувани основните услови за 

конкурирање.  

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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