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Честитка по повод Илинден од градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов 

 

По повод големиот македонски празник Илинден – Денот 

на Републиката, кога се одбележуваат 119 години од 

Крушевската република и 78 години од Првото заседание 

на АСНОМ, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов упати честитка до граѓаните. 

 

– Од мое име и од името на Општина Кочани ви го 

честитам Илинден и посакувам тој да остане светилник и 

патоказ на нашата истрајност и себепрепознавање. 

Темелникот на нашата државност нека нѐ потсетува на 

вековниот непокор и нека ги јакне сплотеноста и 

соживотот. Нека ни е честит и вековит Илинден – се вели 

во честитката од градоначалникот Папазов. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Делегации положија свежо цвеќе во чест на Илинден – 

Денот на Републиката 

 

На двојниот македонски празник Илинден, општински и 

партиски делегации положија свежо цвеќе на Споменикот 

на слободата, на споменикот на Никола Карев и на бистите 

на борците Љупчо Сантов и Раде Кратовче, во Паркот на 

Револуцијата. 

 

Во чест на Илинден почит кон положените животи за 

слобода изрази и делегацијата од Сојузот на Здружението 

на борците од НОВ, која потсети на важноста на 

одржувањето на македонската самобитност. 

 

Делегациите упатија честитки до сите граѓани и посакаа 

Илинден да е вековит.  

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Ангажирани 20 лица во проектот Јавни работи – мерка 

6 

 

Започна извршувањето на работните активности во 

рамките на проектот Јавни работи, мерка 6. Во проектот се 

вклучени 20 невработени лица, жители на Кочани, коишто 

се ангажирани четири часа дневно, со времетраење од 22 

работни дена. 

 

Проектот има за цел да вклучи невработени лица во 

проекти од инфраструктурата и заштита на животната 

средина на локално ниво. Лицата се распределени на 

неколку локации во градот и се задолжени за комунално и 

хортикултурно уредување, дезинфекција со вар на 

дрворедите покрај улиците и покрај речното корито и 

слично. 

 

Деновиве се уредуваат Стариот парк и тротоарските 

површини во населбата Бејрут, а се планира расчистување 

на коритото на реката Масалница во Оризари, со поддршка 

од КЈП „Водовод“ – Кочани. 

 

Со 80 % проектот е финансиран од Агенцијата за 

вработување на РС Македонија, а 20 % од средствата се од 

Буџетот на Општина Кочани. 

 

 

 
 

 

 

На Пониква се одржа 14. Републички собир на 

пензионери на Македонија  

 

Во организација на Здружението на пензионери на Кочани, 

на 13 август 2022 година на Пониква – Осоговските 

Планини се одржа 14. Републички собир на пензионери на 

Македонија. 

 

На присутните им се обратија градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов, како и претставници од 

Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и 

Здружението на пензионери на Општина Кочани. 

 

Пензионерскиот собир е традиционална манифестација 

којашто секоја година собира повеќе од илјада пензионери 

ширум државата. 

 

 

 
 

 

Ученици од ОУ „Раде Кратовче“ – учесници на 

Меѓународната колонија на анимиран филм во Ниш 

 

На крајот на јули, ученици од ОУ „Раде Кратовче“ – 

Кочани, учествуваа на 16. Меѓународна колонија на 

анимиран филм.  

 

Станува збор за работилница за цртан филм во рамките на 



 

 

Одделението за книги за деца, Народна библиотека 

„Стеван Сремац“ во Ниш, Република Србија, каде што 

учениците изработија анимиран филм на хумористичната 

народна песна „Женидбата на Медо“. 

 

На работилницата учествуваа ученици и од Србија и 

Република Српска – Босна, под менторство на професори 

за цртање од Србија, Бугарија и Словачка. 

 

Учениците од „Раде Кратовче“, учесници на Колонијата на 

анимиран филм, остварија средба со градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов. 

 

 

 
 

 
 

 

Продолжуваат работните активности од проектот 

Јавни работи – мерка 6 

 

Во рамките на работните активности на проектот Јавни 

работи – мерка 6, продолжува комуналното и 

хортикултурното уредување на повеќе локации во градот. 

 

Деновиве се уредуваат тротоарите на улицата „Евлија 

Челебија“ и тротоарот на магистралниот пат Кочани – 

Пониква, кој се протега кон с. Бели. Просторното 

уредување продолжува и во наредните денови на нови 

локации. 

 

Претходно со истиот проект беше уреден Стариот парк, а 

во наредниот период ќе се постават јавно осветлување, 

канти за отпадоци, клупи и фонтана. 

 

 

 
 

 

 

Акции за расчистување на повеќе локации во Кочани 

 

За време на викендот беа спроведени неколку акции за 

расчистување на повеќе локации во градот. 

 Во акциите учествуваа Доброволната планинска 

спасителска служба „Осогово“ – Кочани и Дирекцијата за 

заштита и спасување коишто се одзваа на повикот од 

градоначалникот и придонесоа во расчистувањето на 

влезот на градот Кочани од двете страни, од подвозникот 

до бензинската пумпа „Лукоил“ како и на паркингот пред 

„Национал“. 

 

Доброволното противпожарно друштво спроведе акција за 

отстранување на паднатите дрвја. 

 

Едновремено продолжуваат работните активности  од 

проектот Јавни работи – мерка 6, каде што ангажираните 

20 лица од страна на Општина Кочани активно расчистија 

повеќе локации во градот. Покрај неколкуте улици, 

деновиве беше отстранета бујната вегетација во околината 

на новата детска градинка од, а исчистен е и просторот 

наменет за паркинг на улицата „Стево Теодосиевски“ и  е 



приспособен за понатамошна изградба на паркинг. 

 

Акциите за расчистување и уредување на околината ќе 

продолжат и во наредниов период. 

 

 
 

 

 

Ново јавно осветлување во Стариот парк 

 

Во склоп на комуналното и хортикултурното уредување на 

повеќе локации во градот, по расчистувањето на Стариот 

парк, деновиве беше поставено и почна да функционира 

новото јавно осветлување. 

 

Во периодот што следува ќе бидат поставени канти за 

отпадоци, клупи и фонтана. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Градежни активности на две улици – во Кочани и во 

Тркање 

  

Започна реконструкцијата на улицата „Јордан Зафиров“ и 

подготовките за асфалтирање. 

 

Деновиве беше извршено тампонирање на дел од улицата, 

а во следниот период ќе бидат поставени рабници. 

 

Истовремено започна тампонирањето и на дел од улицата 

„Маршал Тито“ во с. Тркање. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Промовирано делото „Грдовци во XIX и XX век...“ од 

авторот Круме Георгиевски 

 

На 24 август во Грдовци беше промовирана монографијата 

„Грдовци во XIX и XX век – да не се заборави“ од авторот 

Круме Георгиевски. 

 

Промотори беа Валентин Захариев и Славица Цветкова, 

кои го истакнаа значењето на делото издадено по 

долгогодишни истражувања и систематизирање на 

материјалот.  

 

Според авторот, во книгата доминираат етнолошките 

податоци, а сместени се и информации и содржини од 

други области. 

 

Монографијата за Грдовци од авторот Круме Георгиевски 

е печатена со финансиска поддршка од Општина Кочани. 

 



 

 

 

Објавен повикот за доделување 15 стипендии за 

студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент 

 

Општина Кочани го објави јавниот повик за пројавување 

интерес за доделување 15 стипендии за додипломски 

студии на Универзитетот за туризам и менаџмент во 

Скопје за академската 2022/23 година. 

 

Право на учество на јавниот повик имаат жители на 

општина Кочани кои се високо мотивирани да стекнат 

академски знаења на овој Универзитет. 

 

Кандидатите треба да поднесат мотивациско писмо во кое 

јасно ќе биде наведено досегашното образование, 

познавањето странски јазици, причините за аплицирање, 

постигнатиот успех во рамки на средното образование, 

факултетот на кој студентот ќе се запише и копија од 

лична карта. Општина Кочани го задржува правото, 

доколку е неопходно за донесување правилна одлука, во 

текот на постапката да побара и други документи. 

 

Потребната документација се доставува во 

Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или по 

пошта во затворен плик на адресата на Општината. Рокот 

за пријавување е заклучно со 5 септември.                                                                                                      

 

Општина Кочани ќе достави до Универзитетот за туризам 

и менаџмент список со избраните студенти, а сите 

формалности околу уписот и потребната документација ќе 

бидат обврска на кандидатот. 

 

 

 
 

 

 

 

Осуда на вандализмот во Кочани 

 

На 25 август 2022 година, на повеќе објекти во градот 

Кочани се забележани залепени фотографии со бугарски 

симболи. 

 

Општина Кочани најостро ги осудува ваквите вандалски 

постапки и бара од МВР – ОВР – ПС Кочани да ги 

прегледаат сите видеонадзори на околните објекти за да ги 

пронајдат сторителите и да преземат мерки согласно 

закон. 

 

 

 
 

 

Тридневен едукативен камп на Црвен крст кај Дабот 

во Бели 

 

Волонтери од општински организации на Црвен крст од 

Македонија кампуваат на локалитетот Кај Дабот во селото 

Бели, на Летниот младински едукативен камп што го 

организира Црвен крст – Кочани. 

 

Тридневниот едукативен камп е на тема Подготвеност и 



 

дејствување при катастрофи со акцент на шумски пожари 

и пожари на отворен простор како и едукации за безбедно 

движење во планина и ориентација во простор. 

 

На локалитетот Кај Дабот во селото Бели е подигната 

шаторска населба каде волонтерите престојуваат во текот 

на трите дена. На кампот учествуваат волонтери од 

Кочани, Виница, Делчево, Штип, Пробиштип, Радовиш, 

Струмица, Куманово и Битола. 

 

– На едукативниот камп учествуваат 30-ина млади 

волонтери од Кочани и осум други општински 

организации на Црвен крст од државата. Темата на кампот 

е во делот на катастрофите каде теоретски и 

практични  предавања им држат едукатори од 

Територијаланта противпожарна единица – Кочани, 

Доброволното противпожарно друштво, Планинарскиот 

спортскиот клуб „Осогово“ и Извидничкиот одред 

„Ластовица“.  Целта е младите лица да се едуцираат и 

стекнатите знаења да можат да ги применат во реална 

ситуација како и да ги пренесат на своите врсници од 

Клубовите на млади од каде доаѓаат – истакна Анета 

Коцева, секретар на Црвен крст – Кочани. 

 

На вториот ден од кампувањето гостите ги посети и 

градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов кој 

ги поздрави присутните волонтери и им посака пријатен 

престој во Кочани. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Почнува проектот за реставрација на Споменикот на 

слободата 

 

Со свеченост што се одржа на Споменикот на слободата во 

Кочани, официјално беше означен почетокот на проектот 

за неговата рестраврација и конзервација. 

 

Проектот е финансиран со 254.300 американски долари од 

Амбасадoрскиот фонд за културна презервација  на 

Соединетите Американски Држави. Средствата ќе бидат 

наменети за целосно реконструкција и обнова на 

споменичната архитектура, поставување нови плочки на 

партерот и на ѕидовите, како и конзервација на сите 

мозаици. 

 

Градоначалникот Љупчо Папазов, во своето обраќање 

изрази благодарност до Амбасадата на САД за влогот за 

обновување на Споменикот, кој важи за ремек-дело на 

уметникот Глигор Чемерски и архитектот Радован 

Раѓеновиќ. 

На настанот присуствуваа амбасадорката на Соединетите 

Американски Држави, Кејт Мари Брнз и министерката за 

култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. 

 

– Низ програмата за културна презервација Соединетите 



 
 

 

Американски Држави прават сериозни инвестиции во 

заштитата на познатите светски културни вредности и 

богатства, а јас сум посебно задоволна што од денеска ќе 

го помогнеме обновувањето на овој важен монумент и ќе 

го зачуваме за идните генерации – истакна амбасадорката 

Брнз. 

 

Министерката за култура Бисера Костадиновска-

Стојчевска го истакна значењето на реставрацијата на 

Споменикот на слободата и можноста тој повторно да 

стане вистински репрезент на традицијата, сегашноста и 

иднината коишто се вткаени во неговата безвремена идеја 

и изведба. 

 

Во реализацијата на проектот за реставрација и 

конзервација на Споменикот на слободата се вклучени 

уметници, членови на семејството Чемерски. 

 

 

 

 

Се асфалтира дел од улицата „Димитар Влахов“ 

 

Почна асфалтирањето на дел од улицата „Димитар 

Влахов“, на потегот од Стришанска Чешма до ТА „Вел-

јан“, со новоизградениот кружен тек. 

 

Градежните активности се дел од реконструкцијата на оваа 

улица, а во рамките на изградбата на втората коловозна 

лента на улицата „Стево Теодосиевски“. 
 

 

 

 
 

     

 

Пробното машинско чистење на делови од Градскиот 

парк – успешно 

 

Делови од Градскиот парк пробно беа чистени со вода под 

висок притисок. 

 

Стручните служби од Општина Кочани известуваат дека 

машинското чистење со воден притисок на површини во 

Градскиот парк се покажа успешно, за разлика од 

претходно користените машини за чистење на гранитните 

плочки во Трговскиот центар. 

 

Пробно беа исчистени делови од Детското игралиште во 

Градскиот парк, како и споменикот на Никола Карев. 

 

Според најавите, Општина Кочани ќе пристапи кон јавна 

набавка на индустриски вап-машини со кои континуирано 

ќе се одржува хигиената на јавните подни површини. 



 

 

 
 

 
 

     

 

Одржан Борогодичниот младински фудбалски турнир  

 

По повод празникот Успение на Пресвета Богородица, на 

терените во селото Подлог се одржа традиционалниот 42. 

Богородичен младински фудбалски турнир. 

 

Од вкупно пријавените седум екипи победничкиот пехар 

го понесе екипата на Облешево. Второто место ѝ припадна 

на екипата на Чифлик, а третото место на екипата на 

Долни Подлог.  

 

Најуспешните екипи добија пехари и парични награди,  

првото место 15.000 денари, 10.000 денари – второто и 

5.000 денари доби екипата што го освои третото место. 

 

Освен најдобрите три екипи, пехари беа доделени и на 

најдобриот играч, најдобриот стрелец и најдобриот 

голман. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 16. редовна 

седница 

 
Советот на Општина Кочани ја одржа 16. редовна седница, 

чиј првичен предлог-дневен ред од 30 точки беше 

дополнет со нови три точки. 
 

Мнозинството во Советот ја усвои Информацијата за 

невремето од 24 јули оваа година во Кочани и настанатите 

штети од него. Општинските служби соопштија дека во 

соодветниот рок пристигнале 108 пријави од физички и 

правни лица, Комисијата извршила увид на оштетените 

објекти,  по што ќе следува проценка и ќе се бара од 

Владата исплата на отштетата. 
 

Советот ги усвои извештаите за работењето за претходната 

и годишните програми за работа на основните училишта за 

претстојната учебна година; даде согласности за 

формирање паралелки со помал број ученици и 

комбинирање паралелки во основните и во средните 

училишта, како и за згрижување поголем и помал број 

деца во воспитните групи во Детската градинка „Павлина 

Велјанова“. 

 
Во дискусиите поврзани со полугодишната работа на КЈП 

„Водовод“, членовите на Советот усвоија неколку 

заклучоци: јавни институции да не користат брокерски 

услуги или при користењето провизијата да се ограничи 

најмногу на 5 %; во рок од 60 дена Комуналното јавно 

претпријатие да направи анализа за рационализација на 

бројот на вработените и пресметка на реалната цена на 



водата и на другите комунални услуги; да се формира 

штаб што ќе предложи санациска програма за излез од 

кризата и да не се склучуваат нови договори за користење 

на геотермалната вода по постојната цена. Советот го 

утврди како приоритетен за кофинансирање проектот 

„Намалување на загубите на вода во водоснабдувачкиот 

систем и искористување на соларната енергија во 

Комуналното јавно претпријатие во Кочани“. 

 
Советот ја разгледа информацијата во врска со проектот за 

изградба на Дом за стари лица во општина Кочани, кој е 

изземен од финансирање од Министерството за труд и 

социјална политика, кое побарало намалување на 

сместувачкиот капацитет од 148 на 50. Здружението на 

пензионери – Кочани, како учесник во изработката на 

проектот, останало на ставот Домот да го задржи 

регионалниот карактер. Делејќи го ова мислење, Општина 

Кочани ќе бара дополнителни решенија за финансирање на 

изведбата на Домот за стари лица. 

 

Советот донесе одлука за организирање и дефинирање 

услови за доставување стока, а ги усвои и Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 

условите за користење на службените возила во 

сопственост на Општина Кочани и полнење на гориво, во 

чии рамки го изгласа и заклучокот за обележување на овие 

возила. 

 

Пред почетокот на новата учебна година Советот донесе 

одлука сите првачиња да добијат основен пакет школски 

прибор што ќе го обезбеди Општина Кочани. 

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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