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Назначен нов в.д. директор на КЈП „Водовод“ – 

Кочани 

 

На 1 јули во просториите на КЈП „Водовод“, во присуство 

на градоначалникот Љупчо Папазов беше извршено 

примопредавање на раководната позиција директор на КЈП 

„Водовод“. Новоназначениот в.д. директор е Антонио 

Паунов, којшто доаѓа на местото на досегашниот в.д. 

директор Иван Иванов. 

 

На денешната средба и разговор, поранешниот директор 

на новоназначениот ги претстави проблемите со кои се 

соочува Комуналното јавно претпријатие и очекуваните 

предизвици посебно проблемот со снабдување, цената на 

електричната енергија и со цената на енергенсите. 

 

Новоназначениот директор Паунов истакна дека неговите 

досегашни стекнати искуства и знаења кои ги стекнал 

надвор од неговиот роден град Кочани, ќе настојува да ги 

искористи овде. 

 

– Се надевам дека може да работиме заедно за подобро на 

претпријатието, но на бенефит на граѓаните на Кочани – 

истакна Паунов. 

 

 

 
 

 

 

 

Се расчистуваат последиците од невремето во Кочани 

 

Невремето што го зафати Кочани на 3 јули, проследено со 

обилни врнежи од дожд, грмотевици и силен ветер, 

предизвика штети во  Кочанско. 

 

Од ТППЕ – Кочани изјавија дека постапиле по неколку 

претходни пријави од граѓаните и интервенирале на 

неколку локации во градот. Станува збор за отстранување 

на паднати дрвја и бандери. Поплавени биле и неколку 

подрумски простории, при што Територијалната 



 

 

 

 

противпожарна единица интервенирала со испумпување на 

водата. 

 

Службите на „Водовод“ работат на расчистување на 

улиците од наносите од невремето. 

 

 
 

 

 

 

Доуредување на Градскиот парк 

 

Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ и Општина 

Кочани во Градскиот парк поставија нови содржини: 15 

клупи, 20 канти за отпадоци и 10 седалки покрај кејот на 

Кочанска Река. 

 

Во наредниот период просторот во Градскиот парк ќе биде 

збогатен со дополнителни нови содржини. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Теренска посета на локалниот пат Крушка – Ајдар и на 

браната Речани 

  

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов ги  

ги посети ридско-планинските предели на Кочани, 

односно работните активности на локалниот пат Крушка – 

Ајдар и на браната Речани. 

 

При посетта беше извршен увид во работите и напредокот 

во реализацијата на изградбата на втората фаза од 

локалниот пат Крушка – Ајдар во должина од околу 800 

метри, со вредност од околу 6 милиони денари. 

 

Изведувач на градежните работи е фирмата „Стоименов“. 

 

Браната Речани е објект од значаен карактер за целата 

општина, бидејќи водата ќе може да се користи за повеќе 

намени. Во моментот се работи на подготовка за 

бетонирање на опточниот тунел, пробивање на бочниот 

преливник, пробивање на вертикалното окно и уште многу 

други градежни работни активности. 

 

Во моментот се врши и теренско расчистување на 

пристапните патишта низ ридско-планинските предели, 

каде што работи фирмата „Калина“. 

 

 

 
 

 

Јавна трибина за изградба на платформа за паркирање 

во Трговскиот центар 

 

На 5 јули, во салата на Мултикултурниот центар во 

Кочани се одржа јавна трибина за реализација на проектот 

Изградба на платформа за паркирање во Трговскиот 

центар во Кочани. 

 



 
 

На јавната дебата присуствуваа граѓани, сопственици на 

дел од дуќаните во Трговскиот центар, претставници на 

невладини организации, но во значително помал број од 

очекуваниот. 

 

Јавната дебата беше организирана за да се слушнат 

мислењата на граѓаните и присутните, со цел заедничко 

решавање на постојниот проблем со паркирањето во 

централното градско подрачје. 

 

 

 
 

 

 

 

Честитка по повод Курбан бајрам од градоначалникот 

Љупчо Папазов 

 

По повод празникот Курбан бајрам, градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов, испрати честитка до 

верниците од муслиманска вероисповед, во која се вели: 

 

– Во пресрет на верскиот празник Курбан бајрам, од мое 

лично име и од името на општинската администрација 

упатувам искрени честитки до сите верници од исламската 

вероисповед. 

 

Овој празник нѐ потсетува дека со помагањето едни на 

други го зајакнуваме меѓучовечкото разбирање, соживотот 

и градиме поубава иднина и општина. 

 

Ви посакувам овој голем празник да ви донесе среќа, 

радост, љубов и внатрешен мир – стои во честитката од 

градоначалникот. 

 

 

 
 

 

 

Фабриката Руен инокс аутомобиле го одбележа 70-

годишниот јубилеј 

 

Во чест на 70 години од постoењето, кочанската 

општествено одговорна компанија Руен инокс аутомобиле, 

на 12 јули го прослави својот 70-годишен јубилеј. 

 

Руен инокс аутомобиле е реномирана кочанска фирма 

чијшто напредок се зголемува и издигнува од година во 

година. Основана е во 1952 година, додека во 2014 година 

со приватизацијата оди чекор нанапред со новото име Руен 

инокс аутомобиле. Денес деловната област на компанијата 

се состои од производство на делови за патнички 

автомобили, камиони, автобуси и трактори. 

 

Компанијата постојано организира и крводарителски 

акции, а едната од нив се вклопи токму со јубилејот 70 

години од постoење на компанијата. 

 

  

Реализирана петтата планинска велосипедска тура од 

Пониква до Царев Врв - „Осоговска авантура“ 



 
 

 

 

Повеќе од сто велосипедисти од различни краеви на 

Македонија учествуваа на петтата планинска велосипедска 

тура „Осоговска авантура“, што се одржа на падините на 

Осоговските Планини во организација на велосипедската 

група МТБ „Исток“, реализирана со техничка поддршка од 

Спорт клубот „Електрика“ од Кочани.  

 

Велосипедистите поминаа 36 километри на релацијата 

Пониква – Царев Врв – Пониква,  искачувајќи се на висина 

од 2085 м, со висинска разлика од близу илјада метри. 

 

Настанот „Осоговска авантура“ придонесува за промоција 

на планинскиот велосипедизам на Осоговските Планини. 

 

Велосипедската тура „Осоговска авантура“ се реализира со 

финансиска поддршка од Општина Кочани. 

 

 

 
 

 

 

Тридневен бесплатен Coding bootcamp за 

средношколците од Кочани 

 

Локалниот младински Совет на Кочани се вклучи во 

поддршката на компанијата „Веником“ Кочани во 

организација на првиот бесплатен Coding Bootcamp – 

Кочани 2022, наменет за учениците од средните училишта 

од Кочани, кои своето образование сакаат да го продолжат 

во ИТ-индустријата.  

 

На кампот што се одржа во Мултикултурниот центар, од 

15 до 17 јули, средношколците се запознаа со 

професионалци од ИТ, маркетинг и ПР-индустријата, кои 

преку практични примери им го доловија процесот на 

креирање на софтверски решенија и промоција на 

продукти, a воедно и ги мотивираа учениците да се обидат 

да станат идни програмери и основачи на ИТ-компании. 

 

 

 
 

 

 

Се асфалтира дел од улицата „Раде Кратовче“ 

 

Започна асфлатирањето на дел од улицата „Раде 

Кратовче“, односно делот од крајната стационажа на 

улицата до пред ОУ „Раде Кратовче“. 

 

Претходно беше извршено гребење на старата асфалтна 

површина, изработка на сливни решетки, промена на дел 

од уличните рабници и дел од тротоарите беа поплочени. 

 

Во текот на вчерашниот ден е извршена санација и 

останати подготовки пред асфлатирање. 

 

Вкупната вредност на реконструкцијата изнесува 5.300.000 

денари, а средствата се обезбедени од Светска банка, 

преку Министреството за транспорт и врски. 

 



 Се очекува асфалтирањето да заврши до крајот на 

неделата.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Можност за пласирање на кочанскиот ориз на пазарите 

во Нови Сад 

 

На 19 јули 2022 г., фирми од Војводина заинтересирани за 

кочанскиот ориз остварија средба во Општина Кочани со 

локалните производители и преработувачи на ориз и со 

градоначалникот Љупчо Папазов, со цел да придонесат за 

пробивање на кочанскиот ориз на тамошните пазари и 

капацитети со кои тие располагаат. 

 

На работниот состанок преку прикажана презентација 

присутните најпрвин се запознаа со ЈКП „Тржница“ од 

Нови Сад, а потоа следуваа дискусии околу 

производството, квалитетот и пласирањето на странски 

пазари на кочанското бело злато, кое е познато и надвор од 

нашите граници. 

 

 

 
 

 

 

Работен состанок  во Центарот за истражување и 

информирање  за животната средина Еко-свест 

 

Градоначалникот Љупчо Папазов оствари работна средба 

во Центарот за истражување и информирање за животната 

средина Еко-свест, со цел разменување мислења и идеи за 

нови можности за индивидуално и централно греење во 

Општина Кочани. 

 

Меѓународната мрежа СЕЕ Bankwatch Network заедно со 

Центарот за истражување и информирање за животната 

средина Еко-свест, како нејзина членка, повеќе од 15 

години е дел од проектните активности поврзани со 

енергетскиот сектор и климатските промени, работатa на 

промовирање и воспоставување одржливи практики за 

загревање на домаќинствата. 

 

Целта на работната средба е воспоставување систем за 

централно греење во Кочани за загревање на кочанските 

домаќинства, бидејќи Кочани како град поседува голем 

потенцијал за искористување на модерни технологии 

засновани на обновливи извори на енергија. 



 

 

 

Во Кочанско – спроведена втората фаза од третманот 

за заштита од комарци 

 

Ноќта на 18 јули, стручна екипа на Лиса-ком МС од 

Кавадарци ја спроведе втората фаза од превентивното 

терестичко третирање за заштита од комарци. Беа 

опфатени селата Тркање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, 

Грдовци, Прибачево и Оризари. 

 

На 19 јули во раните утрински часови стручни екипи на 

Друштво за авио услуги Бониер од Куманово го спроведоа 

второто авиотретирање против комарци, со кое беа 

опфатени површините во градското подрачје Кочани и 

низинските села кои припаѓаат на територијата на 

Општина Кочани. 

 

 

 

 

Отуѓени четири градежни парцели за индивидуално 

домување во Кочани 

 

На електронското јавно наддавање од 36. објава на 

Општина Кочани за отуѓување државно градежно 

земјиште, се отуѓени четири од понудените 10 градежни 

парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално 

домување во Кочани. 

 

Градежните парцели се со површина од 294 до 549 

квадратни метри, а се отуѓени по цена од 71 до 2000 

денари за метар квадратен. Со продажбата на овие парцели 

во наредниот период ќе се инкасираат 1.402.000 денари од 

кои 80 проценти ќе влезат во Буџетот на Општина Кочани.  

 

Со 36. објава беа понудени објекти за индивидуално 

домување на улиците „Иљо Тесларо“, „Пиринска“, „Ѓорче 

Петров“, „Смилевски конгрес“, „Митко Тодоров“ и „Вера 

Которка“ во Кочани. 

 

 

 
 

     

 

Завршен настан на проектот ESL Preventers од 

програмата  Еразмус плус 

 

Здружението на Роми „Авена“ од Кочани и ООУ „Малина 

Попиванова“ на 22 јули, во просториите на хотелот 

„Амор“ го означија завршувањето на Еразмус плус 

проектот ESL Preventers и ги сумираа резултатите од 

проектот „Воспоставување на мониторинг систем за рано 

напуштање на училиштето за ромските ученици од 

примарните училишта“. 

 

На настанот присуствуваа локални проектни партнери, 

проектните партнери од Република Грција и од Република 

Бугарија, локални претставници на заинтересирани 

субјекти чија дејност е поврзана со воспитно-образовните 

процеси и градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 



Папазов. 

 

 
 

 
 

     

 

Ротари клубор Кочани-Виница донираше  

противпожарна заштитна опрема 

 

Во рамките на активностите на Ротари клубот Кочани-

Виница, на 22 јули, во кругот на Територијалната 

противпожарна единица – Кочани се изврши 

примопредавање на противпожарна заштитна опрема, 

којашто Ротари клубот ја обезбеди од доброволните 

противпожарни друштва на Словенија. 

 

Опремата се состои од 40-ина заштитни одела со заштитни 

кациги, чизми, млазници, кислородна боца, дрегер, пумпа 

и црева. 

 

Заштитната опрема е распределена и предадена на ТППЕ 

Кочани, ТППЕ Виница и на Доброволното противпожарно 

друштво – Кочани. 

 

 

 
 

 

 

     

 

Образец за пријава на штета од невремето на 24 јули во 

Кочани 

 

Граѓаните на Општина Кочани кои имаат материјална 

штета предизвикана од невремето што го зафати Кочани 

на 24.07.2022 година, можат да поднесат пријава за 

проценка на штета. Пријавата се поднесува до Општина 

Кочани – Комисија за проценка на штети од елементарни 

непогоди (поплава), најдоцна до 01.08.2022 година. 

 

Образецот за пријавата на штета може да го подигне од 

Eдношалтерската канцеларија во Oпштина Кочани или да 

се симне од веб-страницата на Општина Кочани. 

 

Кон пријавата треба да се приложат: копија од лична 

карта, копија од трансакциска сметка, фотографии од 

настанатата штета и копија од имотен лист или друг 

документ за сопственост. 

 

  

Објавен повикот за доделување на највисоките 

општински награди 

 

Се известуваат граѓаните дека Општина Кочани доделува 

Награда на Општина Кочани за значајни остварувања на 

општината. Оваа награда се доделува на поединци, група 

творци, екипи установи, трговски друштва и здруженија на 



 
 

 

 

     

граѓани. 

 

Општина Кочани доделува и Награда на Општина Кочани 

за животно дело, којашто се доделува во случаи на 

исклучителни резултати и постигнувања во областа на 

науката, иноваторството, уметноста, стопанството и во 

другите дејности од јавен интерес, по претходна оценка на 

Одборот за доделување награди на Општина Кочани. 

 

Предлозите за доделување на наградите се доставуваат до 

Одборот за доделување награди на Општина Кочани на 

адреса: „Раде Кратовче“ бр.1. 

 

Јавниот повик трае од 1 до 25 август 2022 година. 

 

ПЕТРОВДЕН 2022 

 

 
 

 

 

Богата културно-уметничка програма по повод 

Петровден 

 

Богата културно-уметничка програма беше исполнета за 

време на викендот по повод Петровден, празникот на 

градот Кочани. 

 

На 9 јули 2022 на Осоговските Планини се одржа 15. 

издание на традиционалниот влашки етнофестивал „На 

Петровден сите на планина“, а во Мултикултурниот 

центар  настапија роднокрајните афористичари. 

 

Во Градскиот парк, во рамки на настанот „12 часа урбан 

здив“ беа изложени разновидни грамофонски плочи и 

други изложби, а беше промовирана книгата од авторот 

Винко Бариќ – „Хрватскиот панк и Новиот бран 1976  

1987“. 

 

На сцената во Градскиот парк во Кочани настапија повеќе 

рок-групи од Македонија и гости од Хрватска, меѓу кои 

Напорно суисајд, Аксидентал рајд, Хајка и Ласт 

експедишн. 

 

 

 
 

 

Вечерна петровденска богослужба со митрополитот 

Брегалнички г. Иларион 

 

Во пресрет на Петровден, празникот на Кочани, во храмот 

„Свети великомаченик Геогриј“ во Кочани, митрополитот 

Брегалнички Иларион одржа свечена празнична 

богослужба во сослужение на свештенослужителите од 

храмот. 

 

Од таму голем број верници и свештеници се упатија во 



 
 

Градскиот парк, каде што беше пресечен славскиот колач. 

 

Потоа, во салата на Мултикултурниот центар се одржа 

Духовна академија, на која настапија црковниот женски 

хор „Св. Лидија Македонска“ и детскиот хор „Св. Роман 

Слаткопевец“. Македонски народни песни исполни 

Марина Јаневска во придружба на Милан Стефаноски на 

клавинова и Далибор Зафировски на кавал. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Општина Кочани ги додели наградите на најуспешните 

ученици, ментори и училишта 

 

По повод Петровден – празникот на Кочани, 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов им 

ги врачи наградите на најуспешните ученици и ментори и  

на најнајградуваните училишта во учебната 2021/22 

година.  

 

Првенците на генерацијата од основните и од средните 

училишта во Кочани, Благоја Стојков (СОУ „Гошо 

Викентиев“); Теодора Санева (СОУ „Љупчо Сантов“); 

Давид Лазаров (ОУ „Свети Кирил и Методиј“); Филип 

Крстов  (ОУ „Никола Карев“); Иван Георгиев (ОУ „Раде 

Кратовче“); Евдокија Миткова (ОУ „Малина 

Попиванова“); Стефани Иванова („Крсте Мисирков“ – 

Оризари); Луна Милосова и Јована Захариева (ОМУ 

„Ристо Јуруков), добија награди во износ од 15 илјади 

денари. 

 

Учениците што освоиле први награди на државните 

натпревари се наградени со 6 илјади денари, а нивните 

ментори добија признанија за посветеноста и вложениот 

труд. Тоа се: Јована Карова од ОУ „Свети Кирил и 

Методиј“, која освои прва награда на  Државниот 

натпревар по биологија со менторката Нада Ѕ’мбова 

Донева; Иван Георгиев од ОУ „Раде Кратовче“, 

првонаграден на Државниот натпревар по физика, со 

менторот Глигорчо Гоцевски; Илијана Стојилкова од ОУ 

„Малина Попиванова“, прва награда на  Државниот 

натпревар по германски јазик со наставничката Ивана 

Велкова; Макарија Иванова од ОМУ „Ристо Јуруков“, 

првонаградена на  Државниот натпревар по пијано, под 

менторство на Марија Лазарова; Нина Манасиева од 

ОУ,,Никола Карев“ – Кочани, прва награда на  Државното 

првенство во тенис-девојчиња, под менторство на тренерот 

Оливер Јовановски и Женската фудбалска екипа од ОУ 

„Свети Кирил и Методиј“ со тренерот Ванчо Јованов, кои 

годинава се државни прваци во фудбал во женска 

училишна конкуренција. 

 

За успесите постигнати на меѓународните натпревари по 

музика, пофалници примија учениците од ОМУ „Ристо 

Јуруков“: Теодора Захариева, Надица Апостолова, Андреа 

Димитрова, Марко Јовановски, Бјанка Димов, Јован 



Цветанов, Миа Михаилов, Јован Божинов, Јана Филипова, 

Никола Илиев и Ана Митева. 

 

Првпат годинава, признанија за најнаградувани добија две 

училишта: ОМУ „Ристо Јуруков“ и ОУ „Свети Кирил и 

Методиј“. Целта е да се истакнат нивните општи заложби 

да бидат најдобри и да се поттикнат за нови, уште подобри 

резултати. 

 

        

 
 

 
      

 

 

 

Заврши културно-уметничката програма „Петровден 

2022“ 

 

Со концертот на пијанистката Благица Арсова што се 

одржа на 14 јули 2022 во Мултикултурниот центар Кочани 

беше затворена овогодишната програма „Петровден 2022“. 

 

Арсова е пијанистка од Кочани, која во текот на 

школувањето има освоено многубројни државни и 

меѓународни награди. По завршувањето на студиите во 

Македонија, продолжува на конзерваториумот „Џузепе 

Тартини“ во Трст, Италија, во класата на маестро Лука 

Трабуко и е пред дипломирање.  

 

Во текот на школувањето посетува и неколку мастеркласи 

со професорите Јури Кот, Ѓорѓе Милојковиќ, Владимир 

Млинариќ, Александар Сердар, Драган Опанчиќ и Олексиј 

Молчанов. 

 

Во рамките на Петровденската програма, на 13 јули, во 

ЈОУ Библиотека „Искра“ беа изложени стари фотографии 

од Кочани и литературни дела од роднокрајни автори од 

Кочанско. Станува збор за 40-ина фотографии од старо 

Кочани кои се дел од библиотечниот архивски фонд на 

„Искра“ како и нови фотографии, реплики и споредби на 

дел од нив од денешно време. 

 

   

 
 

 
 

 

Прогласени победниците на Петровденскиот турнир во 

мал фудбал 

 

На 12 јули, на терените на СОУ „Љупчо Сантов“ се 

одиграа финалните мечеви од 20. издание на 

Петровденскиот турнир во мал фудбал.  

 

Победници на овогодишниот Перовденски турнир е 

екипата на „Ауто велт“, второто место го понесе екипата 

на „Џинџер“, а третото – екипата на „Пролет“. 

 

Паричната награда за првонаградените изнесуваше 60 

илјади денари, за второто место 30 илјади денари, а за 

трето 15 илјади денари. 

 

На доделувањето на наградите, беа прогласени и 

најдобриот стрелец – Тоше Манов, играч – Иван Стојчев и 



голман – Јоже Јованов. На тројцата им беа доделени 

ваучери во вредност од 6 илјади денари. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 

 
Советот на Општина Кочани ја одржа 14. 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.  

 

   

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 15. седница 

 

Советот на Општина Кочани на 15. редовна седница ја 

прифати Предлог-одлуката за утврдување на приоритет и 

сопствено учество – кофинансирање на проектот „Паметно 

мерење и управување на енергијата во системот за јавно 

осветлување“.  

 

Со оваа одлука, Советот ѝ одобри на Општина Кочани да 

издвои 20 % од вкупната сума на проектот и да аплицира 

на конкурс за проектни предлози од областа на енергијата, 

транспортот и заштитата на климата, финансиран од 

Европската Унија и Германското федерално министерство 

за економска соработка и развој – GIZ. Според стручните 

служби со овој проект ќе се овозможи модернизирање на 

системот за јавно осветлување со вградување паметни 

уреди, со можност за далечинско следење на повеќе 

параметри и со астрономски часовник за синхронизирано 

вклучување на светилките, што ќе овозможи и заштеда на 

електричната енергија.  

 

Втората од двете точки на 15. седница, Предлог-одлука за 

изменување на Одлуката за основање на јавно 

претпријатие за стопанисување, поставување и одржување 

на јавно осветлување, не го доби потребното мнозинство 

гласови. 

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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