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Започна новата учебна година – образованието во 

Кочани го почнуваат 322 првачиња  

 

Вкупно 3 672 ученици денеска ја започнаа новата учебна 

година во двете средни и шесте основни училишта во 

Кочани. Од нив 1 037 се средношколци, а 2 635 се ученици 

во основно образование. 

 

Првиот училиштен ден беше посебно свечен за 

првачињата, кои годинава се 322. Училиштата создадоа 

пријатна атмосфера на прозивката пред првиот школски 

час, а со нив беше и градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов, кој им посака добро здравје и успех во 

учењето. 

 

Директорите на сите училишта ја потврдија подготвеноста 

за почетокот на учебната година, а за сите првачиња 

Општина Кочани обезбеди пакет со основен училиштен 

прибор, одлука која беше донесена на последната седница 

на Советот на Општината. 

 

На првиот ден од новата учебна година, Општина Кочани 

во соработка со учениците од сообраќајната струка во 

СОУ „Гошо Викетниев“ и со Полициската станица – 

Подрачно одделение за безбедност во сообраќајот – 

Кочани поделија летоци со едукативна содржина за 

поголема безбедност во сообраќајот.  
 

 

 

 

Летоци со сообраќајни поуки – дел од кампањата за 

јакнење на сообраќајната култура во Кочани  

 

На почетокот на новата учебна година, Општина Кочани, 

СОУ „Гошо Викентиев“,   Полициската станица – Кочани 

и Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на 

патиштата реализираат активности за подобрување на 

безбедноста во сообраќајот и на сообраќајната култура 



 

 
 

 

воопшто. 

 

За таа цел, денеска на најфреквентните сообраќајници во 

Кочани, во близина на основните и на училишта, 

претставници од Полициската станица – Подрачно 

одделение за безбедност во сообраќајот – Кочани, 

внимаваа, им помагаа и со учениците делеа летоци на 

учесниците во сообраќајот.  

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов се 

придружи кон тимот учесници во активностите за 

побезбеден сообраќај, го поздрави учеството на учениците 

од сообраќајната струка во реализацијата на кампањата и 

повика на одговорно и безбедно однесување. 

 

Летоците имаат едукативно-информативна содржина и во 

нив се упатуваат пораки за совесно учество во сообраќајот, 

а се наменети за сите учесници. 

 

Активностите кои ќе продолжат до крајот на годинава, се 

дел од Кампањата за зајакнување на сообраќајната култура 

што ја реализира Општина Кочани преку Програмата за 

сообраќај и Локалниот акциски план за еднакви можности 

на жените и мажите.  

 

 

       
 

       

 

Започна изградбата на улицата „Смилевски конгрес“ 

 

Деновиве започна со изградба улицата „Смилевски 

конгрес“ во населба Драчевик, во должина од 186 метри и 

ширина од 6 метри. 

 

Во склоп на градежните активности ќе биде извршен 

машински ископ на земја, тампонски слој од дробен камен 

и асфалтирање. На десната страна од улицата ќе биде 

изработен и тротоар од бекатон плочки. 

 

Оваа новоизградена улица е во вредност од 2.638.000 

денари, обезбедени од Буџетот на Општина Кочани. 

Изведувач на работите е фирмата „Коле Транс“. 

 

 

 
 

 

На патеката кон Пониква се одржа ридско-брзинската 

трка „Кочани 2022“ 

 

На 4 септември, на регионалниот патен правец Кочани – 

Пониква, се возеше ридско-брзинска трка од Државниот 

шампионат во автомобилизам што се бодува и за ФИА – 

зона на Централна Европа. На патеката долга 5,9 

километри, во четири класи, учествуваа 26 возачи од 

Македонија, Србија, Црна Гора, Бугарија и Косово. 

 

Организатор на натпреварот беше АКК „Перформанс“ од 

Скопје, во соработка со Автомобилистичката федерација 

на Македонија, Здружението на возачите – Кочани и 



 

Општина Кочани. 

 

Во најниската класа Е1-1400 најбрз беше Георгиј Наков, 

член на скопскиот клуб „Перформанс“, кој патеката ја 

помина за 4 минути и 3 секунди, а во класата Е1-1600 

најдобар резултат оствари неговиот клупски колега 

Слободан Трајковски. 

 

Во класата Е1-2000 победи Александар Ангеловски, исто 

така од АКК „Перформанс“. Меѓу домашните возачи во 

најсилната класа Е1+2000 патеката најбрзо ја помина 

Влатко Костовски од АКК „Проспорт“. 

 

Кочанскиот возач Донче Иванов остана без пласман, а 

Дејан Манасиев од Кочани во класата Е1-1200 беше 

четвртопласиран. 

 

На прогласувањето на најуспешните на ридско-брзинската 

трка „Кочани 2022“, градоначалникот Љупчо Папазов им 

додели пехари, а Автомобилистичката федерација на 

Македонија му врачи благодарница за придонес и помош 

во организацијата.  

 

 

  
 

  
 

 

За 16 првачиња почна учебната година во ОМУ „Ристо 

Јуруков“ 

 

Со свечена приредба и во присуство на родителите, 

наставниците и на градоначалникот на Општина Кочани, 

на 5 септември започна учебната година за учениците од 

ОМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани. 

 

Оваа учебна година ја започнаа 16 ученици во 

деветгодишното образование, а 8 ученици во 

шестгодишното.  

 

Основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ е училиште 

со многубројни државни и меѓународни награди, кое 

опфаќа деветгодишно и шестгодишно во зависност од 

инструментот што се изучува. Наставата се изведува 

индивидуално и во групи.  

 

Градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов на 

сите вклучени во образовниот проецес им посака успешна 

учебна година. 

 

 

     
 

 

Пакети со училиштен прибор за сите првоодделенци во 

Кочани 

 

Со донесената одлука на Советот на Општина Кочани, 

оваа година за прв пат Општина Кочани за сите 331 ученик 

во прво одделение запишани во основните училишта во 

Кочани обезбеди пакети со училиштен прибор. 



 

     
 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов ги 

посети првоодделенците, им ги врачи училишните пакети, 

посакувајќи им среќна и успешна учебна година. 

 

Училиштен прибор е обезбеден и за учениците од 

социјално ранливите категории од прво до деветто 

одделение. 

 

 

 
 

 
 

 

Во Кочани се одржа Форумот на градоначалници 

„Успешни заедно“ 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов 

учествуваше на Форумот на градоначалници „Успешни 

заедно“, што се одржа денеска во Кочани, во рамките на 

Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за 

искористување на ресурсите.  

 

Пред учесниците на Форумот – градоначалниците од 

двaесетина општини од државата, беше потенцирана 

клучната улога на градоначалникот во унапредување на 

општинското работење, начините за искористување 

техничка помош од Проектот и можностите за 

постигнување согласност за посветеност и вклученост на 

општинската администрација во спроведување на 

техничката помош. 

 

На Форумот се дискутираше и за тимскиот пристап во 

зголемувањето на општинските приходи од сопствени 

извори и истражување на можностите за надворешно 

финансирање, како и за поддршката за унапредување на 

процесот на децентрализација. 

 

 

 
 

 

 

Се врши прекоп за колекторско поврзување на 

канализациската мрежа од Тркање до 

Пречистителната станица 

 

Деновиве се работи на колекторско поврзување на 

канализациската мрежа од с. Тркање до Пречистителната 

станица, со дупчење под железничката пруга и 

пристапниот пат. 

 

Станува збор за канализациска мрежа во село Тркање, 

проект со кој се реши долгогодишен проблем со 

канализацијата во с. Тркање. 

 

Должината на колекторот е околу 3 км, а инвеститор е 

Швајцарската агенција за економса соработка СЕКО. 

  



 

 
 

 
 

 

Свежо цвеќе и почит кон жртвите за слобода по повод 

двата празника – 7 Септември и 8 Септември 

 

По повод 7 Септември, Денот на ослободувањето на 

Кочани и 8 Септември, Денот на независноста на 

Македонија, делегација составена од градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов и членови на Советот, од 

Сојузот на Здружението на борците од НОВ, како и 

партиски делегации положија свежо цвеќе на Споменикот 

на слободата и на бистите на Љупчо Сантов и Раде 

Кратовче во Паркот на Револуцијата.    

 

– Денес е голем и убав ден, ден за да се потсетиме на 

нашето историско минато за ослободувањето на градот 

Кочани од фашистичките окупатори. Ден за да се 

потсетиме и да се заблагодариме на луѓето заслужни за 

денешната слобода што ја уживаме, и да се потсетиме за 

обврските што стојат пред нас – да го почитуваме и да го 

негуваме нашето историско минато, да го штитиме и да 

дејствуваме во правец на подигнување на квалитетот на 

животот во нашата општина. Во оваа прилика сакам на 

сите граѓани на општина Кочани да им ги честитам 7 

Септември – Денот на ослободувањето на Кочани и 8 

Септември – Денот на независна и суверена Македонија. 

Нека е за многу години – истакна градоначалникот 

Папазов во празничната честитка.   

 

Со оддавањето почит на паднатите борци за слобода, 

започна одбележувањето на 78-годишнината од 

ослободувањето на Кочани, кое ќе продолжи со свечена 

седница на Советот на Општината, што ќе се одржи 

вечерва, со почеток во 19 ч. во салата на Мултикултурниот 

центар. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Празничен пливачки маратон на Бошко Илиев на 

езерото Гратче  

 

По вторпат во својата богата пливачка кариера, по повод 7 

Септември, Денот на ослободувањето на Кочани, 

кавадарчанец Бошко Илиев, специјалист по спортска 

медицина, го исплива својот 118-ти маратон на езерото 

Гратче кај Кочани.  

 

57-годишниот Илиев, со поддршка и придружба од 

членовите на здружението „Кочански рибар“, во водите на 

Гратче пливаше час и 40-ина минути. 

  

– Досега сум испливал 536 километри само во маратон, а 

идејата ми е да ги препливам и на тој начин да ги 

промовирам сите природни и вештачки езера во државата, 

но и  пливањето како здрава спортска и рекреативна 

дисциплина и евтин спорт.  Овој начин сакам да ги 

поттикнам младите да ги користат условите со кои 



 

 

 

 

располага нашата татковина и што повеќе да го 

практикуваат и спортските и рекреативните пливачки 

активности – истакна Илиев. 

 

Врачувајќи му благодарница на пливачкиот маратонец 

Илиев, градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека со 

својата активност тој го збогатил празнувањето на градот. 

 

Пливачкиот маратон на Гратче финансиски е реализиран 

со средства од Општина Кочани. 

 

 

 
     

 

Реконструкција на постојната водоводна линија на 

улицата „Шукри Шаин“ 

 

 Деновиве Комуналното јавно претпријатие 

„Водовод“ изврши реконструкција на старата водоводна 

линија на улицата „Шукри Шаин“. 

 

Со реконструкцијата на водоводната линија се овозможи 

надминување на проблемите со водоснабдувањето, но и 

отстранување на нелегалните приклучоци. 

 

 

 

 

Во тек е периодичното одржување на јавните патишта 

и улици 

 

Во тек е периодичното одржување на јавните патишта и 

улици. Општина Кочани парцијално поставува нова и ја 

менува дотрајаната вертикална сигнализација.  

 

За непречено и брзо завршување на работите кои се од 

општ јавен интерес и за зголемување на безбедноста во 

сообраќајот потребно е почитување на сообраќајната 

сигнализација, намалена брзина на движење, зголемено 

внимание и претпазливост. 

 

 

 
 

 

 

Завршен настан од проектот „Виртуелна реалност“ 

 

Средното општинско училиште „Љупчо Сантов“ и 

Здружението за поддршка на економскиот развој – 

Локална акциона група – Кочани одржаа настан на кој ги 

претставија резултатите од проектот „Имплементирање на 

едукативен модул базиран на виртуелна реалност во 

средните училишта“ финансиран од ЕУ-програмата 

Еразмус плус. 

 

На присутните им се обрати Голубинка Георгиева, 

раководителка на Одделението за јавни дејности во 

Општина Кочани, која го изрази задоволството од 

реализацијата на овој иновативен проект со кој и во 

наставата во училиштето ќе се имплементираат 

најсовремени технологии. 



 

 

 

 

 

 

Според Љубомир Гацов, директор на СОУ „Љупчо 

Сантов“, најновата технологија и развиениот иновативно-

едукативен пристап за модерен и ефикасен наставен 

процес е усогласен со потребите и очекувањата на 

сегашните и на идните генерации ученици. 

 

Реализираните активности од проектот ги претстави 

професорката Сања Божиновска, а беше презентиран и 

изработениот прирачник за наставници и  Документот за 

транснационално стратешко партнерство.  

 

 

 
 

 

 

На Пониква се одржа Првиот меѓународен ролер-ски 

натпревар  

 

Организаторите на Првиот меѓународен ролер-ски 

натпревар, што се одржа на Пониква, денеска ги доделија 

наградите на најуспешните натпреварувачи. 

 

На настанот присуствуваше и градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов, кој го поздрави овој 

натпревар на Пониква и неговото влегување во календарот 

на Скијачката федерација, со што се создаваат нови 

можности за развој на спортскиот туризам на Осоговските 

Планини. 

 

Во оваа дисциплина во нордиското скијање којашто се 

реализира со поддршка на Скијачката федерација на 

Македонија годинава учествуваа 62 натпреварувачи од пет 

држави: Македонија, Србија, Грција, Бугарија и Босна и 

Херцеговина. 

 

 

 
 

 

Нови мерки за справување со енергетската криза 

 

Поради енормно зголемената цена на електричната 

енергија и зголемените сметки, настапија на сила повеќе 

мерки за справување со енергетската криза. Електричната 

енергија која на почетокот на 2022 година со цена од околу 

100 евра за мегават на час е со цена од околу 400 евра, а во 

текот на годината достигаше цена и од околу 800 евра.   

 

Во периодот до 2000 година, Општина Кочани со околните 

села располагаше со 900 светилки за јавно осветлување. 

Денес Општината заедно со околните села располага со 

4.500 светилки. 

   

Поради енергетската криза и големите сметки за струја, 

идниот период јавното осветлување во градот ќе работи со 

30 % помал капацитет. Ваквото функционирање нема да 

претставува проблем во јавното осветлување во градот. 

 

Очекуваме разбирање од граѓаните поради 

спроведувањето на овие мерки, бидејќи енергетската криза   



е со широки размери. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Проширување на дигиталните јавни услуги во 

Општина Кочани преку „мЗаедница“ 

 

Општина Кочани е една од првите во државата којашто ја 

користи мобилната и веб-апликација „мЗаедница“, која на 

граѓаните им нуди брза и едноставна комуникација со 

општината за пријавување проблеми, предлог-решенија и 

дигитално аплицирање за субвенции. 

 

На работилницата што неделава се одржа во Охрид, на 

која учествуваше и градоначалникот Љупчо Папазов со 

административни службеници и претставници на основни 

училишта, се говореше за претстојната надградба на 

апликацијата со две нови е-услуги: упис на деца во 

основни училишта и во градинки, како и за услугата 

мСоветник како алатка за директна комуникација на 

граѓаните со избраните членови на Советот.  

 

Истакнувајќи ги предностите од користењето на 

„мЗаедница“ во Општина Кочани, градоначалникот 

Папазов се осврна и на потребата од континуирана 

едукација на општинската администрација за стекнување 

вештини за примена на дигиталните услуги и посочи дека 

формалната процедура не треба да биде пречка за 

дигитализација и сите акти, правилници мора 

континуирано да се ажурираат поддржувајќи ги 

дигиталните услуги. 

 

Процесот на дигитализација и овозможувањето дигитални 

јавни услуги за граѓаните е неопходен за општините и овој 

пристап треба да биде стратешки и континуиран, за да има 

реални промени, поквалитетни услуги и задоволни граѓани 

– беше заклучено на Тркалезната маса на тема 

„Предизвици и можности за добро локално владеење во 

дигитална ера“ организирана од Центарот за социјални 

иновации Блинк 42–21. 

 

     

      
 

 

Сообраќајна едукација за првоодделенците од 

кочанските основни училишта 

  

Општина Кочани, Републичкиот совет за безбедност во 

сообраќајот на патиштата и Одделението за внатрешни 

работи Кочани, деновиве, во основните училишта „Св. 

Кирил и Методиј“ и „Малина Попиванова“ реализираа 

едукативни активности чија цел е поголемо знаење кај 

децата заради нивна заштита како учесници во 

сообраќајот.  

 

На учениците од прво одделение им беше поделен 

едукативно-информативен материјал со посочување на 



      

основните правила и прописи во сообраќајот кои тие треба 

да ги знаат и да ги почитуваат. 

 

Под мотото ,,Да ги заштитиме децата во сообраќајот“, 

слични активности ќе се реализираат во сите основни 

училишта во Кочани. Тие претставуваат уште еден дел од 

кампањата за зајакнување на сообраќајната култура што 

годинава ја реализира Општина Кочани преку Програмата 

за сообраќај и Локалниот акциски план за еднакви 

можности на жените и мажите. 

 

 

 
 

 

 

Доброволното противпожарно друштво го одбележа 

првиот роденден 

 

Доброволното противпожарно друштво од Кочани, на 17 

септември одбележа една година од основањето. 

 

Денот беше исполнет со целодневна програма во која, со 

поддршка на ОО Црвен крст – Кочани беше изведена 

показна вежба, а беа презентирани противпожарно возило 

и опремата на ДПД.  

 

Во културно-забавниот дел настапија ученици од ОМУ 

„Ристо Јуруков“, деца од градинките „Павлина Велјанова“ 

и „Амичи“, а во вечерните часови – и локални музички 

изведувачи. 

 

Во рамките на одбележувањето на роденденот на 

Доброволното противпожарно друштво, митрополитот 

Брегалнички, г. Иларион го освети Домот на 

Доброволното друштво кој се наоѓа во кругот на 

Територијалната противпожарна единица – Кочани. 

 

 

 
 

 
 

 

Светскиот ден на чистотата одбележан со повеќе 

еколошки акции 

 

По повод Светскиот ден на чистење на планетата, 

Општина Кочани се приклучи на глобалната акција со 

спроведување неколку еколошки акции во градот. 

 

Групи ученици од основните училишта „Раде Кратовче“ и 

„Никола Карев“ организираа еколошки акции со 

расчистување на своите училишни дворови. 

 

Во одбележување на овој ден се вклучија и екипи на КЈП 

„Водовод“, како и ангажираните лица во склоп на 

проектот Јавни работи мерка 6, кои работеа на 

расчистување на локалитетот кај Спомен-домот 

„АСНОМ“. 

 

Светскиот ден на чистењето е најголемата еднодневна 

граѓанска акција во светот во која се ангажираат милиони 

волонтери на сите нивоа од општеството во повеќе од 191 



земја за да се справат со глобалната криза со отпадот. 

 

 

 

 

Јавно осветлување за новиот паркинг на улицата 

„Стево Теодосиевски“ 

 

Во склоп на реконструкцијата на улицата „Стево 

Теодосиевски“ изграден е и паркинг до новоизградената 

коловозна лента. 

 

Фирмата назначена за поставување и одржување на 

јавното осветлување работи на поставување јавно 

осветлување на новиот паркинг простор со цел за безбедно 

паркирање на возилата. 

 

Новиот паркинг простор овозможува паркирање на околу 

40-ина возила. 

 

 
 

 

 

Одбележан Меѓународниот ден без автомобили – над 

двесте велосипедисти возеа „По патеката на оризот“ 

 

Со велосипедската тура „По патеката на оризот“, Општина 

Кочани го одбележа Меѓународниот ден без автомобили. 

Повеќе од двесте велосипедисти возеа на релацијата долга 

15 километри, што го поврзува Кочани со населените 

места Грдовци, Мојанци и Горни Подлог. 

  

На велосипедската тура учествуваше и градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов, кој ја истакна важноста 

на користењето на превозни средства што не ја загадуваат 

животната средина. 

 

Годинава, поддршка на настанот даде Ротари клубот 

Кочани-Виница, кој за велосипедистите обезбеди 

рефлектирачки елеци со натпис „Биди видлив“. Според 

Сашко Андонов, претседател на Ротари клубот, целта е да 

се пренесе пораката    велосипедистите да бидат соодветно 

обележани и заштитени, но и за посебно внимание од 

возачите кон оваа категорија учесници во сообраќајот. 

 

Велосипедистите паузираа во кругот на манастирот „Свети 

Јован“ во селото Горни Подлог, каде мештаните им 

организираа закуска. 

 

Турата се спроведе според протоколите за безбедност во 

сообраќајот од страна на Одделението за внатрешни 

работи – Кочани. 

 

Со овој настан Општина Кочани се вклучи во 

одбележувањето на Европската недела на мобилност.  

 



     

 
   

 
   

 
 

 

Ученици од Оризари се вклучија во одбележувањето на 

Европската недела на мобилност   

 

Во рамките на кампањата на Општина Кочани за 

зајакнување на сообраќајната култура, деновиве 

општинските служби за сообраќај во соработка со 

Одделението за внатрешни работи – Кочани и со 

претставници од Републичкиот совет за безбедност во 

сообраќајот реализираа активности за едукација и 

информирање на учесниците во сообраќајот.  

 

На Меѓународниот ден без автомобили беа дистрибуирани 

летоци со пораки за важноста на одржливата мобилност и 

за предностите на превозните средства што не ја 

загадуваат животната средина. 

 

Во вакви активности се вклучија и ученици од ОУ „Крсте 

Мисирков“ од Оризари, кои директно контактираа со 

возачи на моторни возила и упатуваа писмени пораки за 

безбедно, совесно и одговорно возење и за значењето на 

велосипедот како превозно и рекреативно средство.  

 

Во селото Горни Подлог, на тракторите како механизација 

која поради неозначеност може да предизивка опасност во 

сообраќајот, беа лепени рефелектирачки ленти со пораката 

„Вози одговорно“.   

 

Реализираните активности се дел и од одбележувањето на 

Европската недела на мобилност.  
 

  

 
 

 
 

 

Започна асфалтирањето на улицата „Јордан Зафиров“ 

 

Започна асфалтирањето на улицата „Јордан Зафиров“, со 

должина 300 метри и ширина 5 метри. Претходно при 

изградбата на улицата беа извршени подготовките пред 

асфалтирање, како што се нивелирање шахти, поставување 

рабници… 

 

На завршетокот на улицата е изграден и паркинг за повеќе 

возила. 

 

Работите ги извршува фирмата ВЕ-група од Радовиш. 

 

Истовремено се работи и на новоизградена улица 

„Смилевски конгрес“ (190 м должина и 6 м ширина). 

 

Во работните подготовки пред нејзиното асфалтирање беа 

извршени ископ и тампонирање, а во тек е поставувањето 

рабници. Од десната страна на улицата ќе биде изграден 

тротоар, а се предвидува и паркинг простор од десната 

страна на парцелата на новата детска градинка.  

 



   

 

 

Пакети со училиштен прибор за ученици од семејства 

корисници на социјална помош 

 

Во согласност со Програмата за социјална, детска и 

здравствена заштита и Програмата за поддршка во 

образованието, Општина Кочани обезбеди 164 училишни 

пакети за учениците од прво до деветто одделение, чии 

родители се приматели на социјална помош. 

 

Обезбедените училишни пакети се составени од 

училиштен прибор и ранци. 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов ги 

подели училишните пакети на учениците во ОУ „Никола 

Карев“. 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

Сменети прозорците во подрачното училиште на ОУ 

„Крсте Мисирков“ во Прибачево 

 

Деновиве се работи на промена на прозорците во 

Подрачното училиште „Крсте Петков Мисирков“ во село 

Прибачево. 

 

Со заменувањето на прозорците се овозможуваат подобри 

услови за настава и се придонесува за зголемување на 

енергетската ефикасност на објектот во текот на 

претстојната зима. 

 

   

 
 

 

 

 

 

„Денови на кочанскиот ориз – 2022“ – од 4 до 8 

октомври 

 

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз – 2022“, 

годинава ќе се одржи од 4 до 8 октомври. 

 

Во склоп на овогодишната програма, од 4 до 7 октомври ќе 

се одржат промоции на книги, средби со писатели и 

литературни читања во основните училишта во Кочани. 

 

Централниот дел од манифестацијата, традиционалното 

зажнејување и вршидба ќе се одржат в сабота, на 8 

октомври на оризовите полиња во с. Горни Подлог, 

Кочани. 

 

Во таа пригода ќе биде доделена наградата на 

најуспешниот оризопроизводител, ќе биде презентирана и 

дегустирана традиционална храна од ориз, а ќе се одржи и 

концерт на Ирена Спасовска со Маестро бенд. 

 

На 8 октомври во Градскиот парк во Кочани ќе се одржи 

целодневна програма исполнета со културно-забавни 

содржини со настапи од детските градинки, основните и 



од средните училишта... 

 

Со почеток во 13 часот свој концерт ќе одржи Зарина 

Првасевда со Ансамблот, додека во вечерните часови ќе 

настапат музички состави од Македонија, групите 

„Паркети“ и „Дејзи“. Во склоп на целодневната програма е 

и дефилето и настапите на домашни и странски фолклорни 

групи. 

 

Во текот на целиот ден граѓаните ќе имаат можност да ги 

посетат изложбените и продажните штандови со 

ракотворби, производи, изработки, органска храна итн. 

 

 

   
 

 

 

 

 

Потпишан договорот за реализација на проектот 

„Опремување на Мултикултурниот центар во Кочани“ 

 

Градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов го 

потпиша договорот за проектот наменет за опремување на 

Мултикултурниот центар во Кочани, којшто е одобрен од 

страна на Бирото за регионален развој преку јавниот повик 

за доделување средства за финансирање на проекти за 

развој на урбаните подрачја, одржлив и урбан развој од 

Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 

година. 

 

Преку проектот Мултикултурниот центар во Кочани ќе се 

опреми со систем за греење, ладење и вентилација, што ќе 

придонесе за користење на објектот во текот на целата 

година, како и ставање во функција на Мултикултурниот 

центар на услуга на сите граѓани на Општина Кочани за 

одржување на културни манифестации, концерти, кино 

проекции, јавни трибини, работилници, семинари, 

презентации, промоции и сл. 

 

Главна активност која ќе се реализира со овој проект е 

набавка, транспорт и монтажа на систем за греење и 

ладење со современа инвертер технологија, како и 

енергертски ефикасен вентилациски систем. 

 

Вкупниот буџет на проектот е 3.174.200 денари од кои 

 2.515.490 се од Бирото за регионален развој, а остатокот е 

обезбеден од Буџетот на Општина Кочани. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 

 

По повод 7 Септември – доделени највисоките 

општински награди 

 

По повод Денот на ослободувањето на Кочани, Советот на 

Општина Кочани на свечена седница ги додели 

највисоките општински награди и признанија. 

 

На седницата, градоначалникот Љупчо Папазов имаше 



 

 
     

 

обраќање во кое беа истакнати постигнувањата во 

изминатиот период. 

 

Според одлуката на Одборот за доделување награди на 

Општина Кочани, Наградата за животно дело постхумно е 

доделена на Киро Герасимов, новинар, поет, публицист и 

преведувач, автор на седумдесетина печатени дела. 

 

Во знак на признание за придонесот во развојот на 

Општина Кочани, Наградата за значајни остварувања за 

развојот на Општина Кочани ја доби компанијата 

Амфенол технолоџи Македонија. 

 

На свечената седница градоначалникот им врачи 

благодарници и на Павле Никола Стојков, учесник во 

Народноослободителната и антифашистичка борба на 

македонскиот народ и на Доброволното противпожарно 

друштво Кочани, за јакнење на волонтерството и за 

поддршката на локалната заедница во справување со 

елементарните непогоди. 

 

   

 
 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 18. седница 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 18. редовна седница, 

чиј дневен ред од првично предложените 18 точки беше 

проширен со уште 15.  

 

Советот ја повлече од дневен ред согласноста на Одлуката 

за зголемување на цената на метар кубен геотермална 

вода, по барањата од членови на Советот да се 

консултираат  најголемите корисници на геотермална вода 

во формирањето на нејзината цена. Како резултат на тоа, 

не беа усвоени и одлуката за измена и дополнување на 

Статутот на „Водовод“ и за основање подружница на 

Комуналното јавно претпријатие. 

 

Иако основната причина за предложениот ребаланс во 

Буџетот на Општина Кочани е за да се обезбедат услови за 

плаќање на електричната енергија, Советот не го усвои, 

заедно со измените во десет општински програми, што ја 

доведува Општина Кочани во незавидна состојба и може 

да предизвика исклучување на електричната енергија на 

општинските објекти и на јавното осветлување.  

 

На 18. седница, Советот ги усвои извештаите за 

работењето од претходната учебна година и годишните 

програми на општинските средни училишта за тековната 

учебна година; плановите за вработување за 2023 година 

во Детската градинка „Павлина Велјанова“ и во 

Библиотеката „Искра“, а донесе одлука за давање на 

времено користење на делови од недвижна ствар без 

надоместок на Министерството за одбрана – Одделение за 

одбрана Кочани.  

 



Членовите на Советот изгласаа неколку иницијативи: за 

изработка на физибилити студија за основање јавно 

претпријатие за производство и продажба на електрична 

енергија; иницијатива за развој и примена на системско и 

одржливо решение за обезбедување храна за лицата кои 

живеат во сиромаштија како и достава на храна до тешко 

подвижни лица; иницијатива за доделување еднократна 

помош во висина од 6 илјади денари за лица со 

попреченост, како и иницијативата за поставување 

безбедносни камери на територијата на општина Кочани. 

 

Според најавите на претседателот на Советот на Општина 

Кочани, Лазо Митев, во првата седмица од октомври ќе се 

одржи нова седница на која ќе се најдат точките за кои беа 

побарани корекции и доработка. 

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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../BILTEN%20NA%20OPSHTINA%20KOCHANI/BILTEN%202020/Documents%20and%20Settings/ljajtovska/Application%20Data/Microsoft/ЈУНИ%202011/МАЈ%202011/АПРИЛ%202011/ЈАНУАРИ%202011/DEKEMVRI/info@kocani.gov.mk

