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ТППЕ – Кочани доби ново противпожарно теренско 

возило 

 

Територијалната противпожарна единица – Кочани доби 

ново теренско противпожарно возило, донација од 

Дирекцијата за заштита и спасување. 

 

Новото возило е наменето за гаснење шумски пожари и 

пожари на сите тешко достапни места и се очекува да го 

подобри и забрза дејствувањето на пожарникарите во 

одредени ситуации. 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов на 

нашите пожарникари им посака успешно да го користат 

возилото и напомена дека со добивањето на ова возило 

ТППЕ – Кочани ја доби целата опременост за интервенции 

на терен при шумски пожари и на тешко достапни места. 

 

 
 

 

 

 

 

Се асфалтира локалниот патот Крушка – Ајдар (втора 

фаза) 

 

Започна асфалтирањето на вториот дел од локалниот пат 

Крушка – Ајдар, на 16 км оддалеченост од Кочани, во 

планинските предели на Осоговските Планини. 

 

Вкупната должина на новоизградениот дел на патот 

изнесува околу 770 метри. 

 

Асфалтирани се 200 метри, а деновиве ќе биде асфалтиран 

и остатокот од новоизградениот дел. 

 

Изведувач на работите е фирмата „Стоименов“. 

 



      

 
 

 
       

 

Кочани – во најтранспарентните општини според 

индексот на фискална транспарентност  

 

Во извештајот од истражувањето на фискалната 

транспарентност на општините, реализирано со Проектот 

на УСАИД за зајакнување на капацитетите за 

искористување на ресурсите, Општина Кочани е во 

групата најтранспарентни општини и го следи општиот 

тренд на постојано подобрување.  

  

Според индексот на буџетска транспарентност на ниво на 

единици на локалната самоуправа изработен од Центарот 

за економски анализи, Општина Кочани е на високото 

шесто место во групата 13 најтранспарентни општини во 

државата. Буџетската транспарентност за 2021/2022 во 

однос на претходната 2020/2021 фискална година бележи 

раст од два индексни поени, односно 15 од максимални 16 

поени.  

 

Даночната транспарентност на Општина Кочани е со  

многу висок степен на интензитет, односно измерена е 

транспарентност од 60 % на локалните даноци, со 20 % 

подобрување од минатата година. 

 

Во Извештајот на Проектот на УСАИД за зајакнување на 

капацитетите за искористување на ресурсите, Општина 

Кочани е издвоена како еден од добрите примери кои 

започнаа да ги споделуваат во живо седниците на Советот 

преку каналот Јутјуб. 

  

Мерењето на буџетската транспарентност на општините е 

извршено врз основа на степенот и начинот на достапност 

на документите кои се поврзани со буџетскиот процес кај 

секоја општина и степенот на учество на засегнатите 

страни во сите фази од буџетскиот процес, а нивото на 

даночната транспарентност е утврдено врз основа на 

достапноста на документи, информации и податоци 

поврзани со даночниот систем на локално ниво, како и со 

учеството на граѓаните во носењето одлуки.  

 

 

       

 

Чистење и уредување на јавно прометните површини 

во Кочани 

 

Сезонски работници ангажирани од Општина Кочани 

деновиве ги чистеа тротоарите од обрасната вегетација и 

ги уредуваа патеките во Стариот парк. 

 

Според комуналниот инспектор од Општина Кочани 

исчистени се дел од тротоарите на улиците „Павлина 

Велјанова“, „Роза Петрова“ (населба Валог), „Февруарски 

поход“, „Тодосија Паунов“ (од СОУ „Гошо Викентиев“ до 

влезот во Оризари) и тротоарот од Подлошката раскрсница 

до селото Горни Подлог. 



 

Идната седмица ќе продолжи уредувањето на јавно 

прометните површини и во централното градско подрачје 

и на периферните делови од Кочани.  

 

  
 

 
  

 

 

Првачињата станаа членови на Детската организација 

 

Со свечена заклетва, првачињата од основните училишта 

од Кочани се зачленија во Детската организација. Приемот 

во оваа организација се одржа во Градскиот парк, на 

организираниот настан од на Одделението за јавни 

дејности од Општина Кочани. 

 

Учениците од повисоките одделенија од основните 

училишта од Кочани на првачињата им приредија забавна 

програма со што им посакаа добредојде во Детската 

организација. 

 

Секоја година, првата седмица од месец октомври им се 

посветува на децата. Во Кочани Детската недела се 

одбележа со низа настани и активности. 

 

    

 
 

 
     

 

 

Промоција на нова опрема и теренски возила од 

швајцарската Програма за зачувување на природата  

 

На Пониква, Осоговските Планини се промовираше новата 

опрема и теренски возила за управувачот со заштитените 

подрачја Осоговски Планини и Малешево – ЈП 

Национални шуми, кои се обезбедени во рамки на 

поддршката на Швајцарија преку Програмата за 

зачувување на природата (ПЗП). 

 

Зајакнувањето на капацитетите на ЈП Национални шуми за 

одржливо управување со заштитените подрачја Осоговски 

Планинини и Малешево е еден од приоритетите во 

Плановите за управување со заштитените подрачја, каде 

покрај обезбедувањето соодветна опрема е вклучена и 

обука на лицата задолжени за реализација на предвидените 

активности. 

 

На настанот присуствуваа градоначалникот на Општина 

Кочани Љупчо Папазов, претставници од Министерството 

за животна средина и просторно планирање, 

Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанствo, Швајцарската агенција за развој и 

соработка, Јавното претпријатие Национални шуми, 

Центарот за развој на Источниот плански регион, 

претставници од Фармахем, Македонското еколошко 

друштво како и локални чинители. 

 

Настанот го организираше ЈП Национални шуми, со 

поддршка на Програмата за зачувување природата во 



Северна Македонија, координирана од Фармахем, проект 

на Швајцарската агенција за развој и соработка. 

 

  
 

  
 

  

 

Прием на делегациите гости на манифестацијата 

„Денови на кочанскиот ориз – 2022“  

 

Во рамките на 31. манифестација „Денови на кочанскиот 

ориз 2022“, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов организираше прием на официјалните делегаци, 

гости на од збратимените општини. 

 

Оваа година Општина Кочани е домаќин на гости од 

општините Казанлак, Перник и Разлог од Република 

Бугарија, Крижевци од Република Хрватска, како и 

Фолклорните ансамбли од Црна Гора, Бугарија, Босна и 

Херцеговина и Србија. 

 

На 8 октомври со почеток во 10 ч. на оризните полиња во 

с. Горни Подлог ќе се одржи традиционалното 

зажнејување и вршидба на ориз, доделувањето награда за 

најдобар оризопроизводител, како и настап на домашни и 

странски фолклорни групи и концерт на Ирена Спасовска. 

 

Со почеток од 12 ч., во Градскиот Парк ќе се одржи 

културно-забавна програма – концерт на Зарина 

Првасевда, а од 19 ч. – концерт на Паркети и група Дејзи. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Традиционалните обичаи – дел од манифестацијата 

„Денови на кочанскиот ориз – 2022“ 

 

На 8 октомври, поворка со гости од земјава и странство, 

членови на фолклорни друштва од Балканот, со 

македонска народна песна се упатија кон плодните 

оризови полиња подготвени за жетва. 

 

Со благослови и народна песна зажнејувањето први го 

започнаа членовите на Здружението на пензионери од 

Кочани. По жетвата беше прикажан обичајот вршидба, а 

во продолжение следуваа настапи на домашни и странски 

фолклорни ансамбли и концерт на Ирена Спасовска. 

 

Традиционалното зажнејување и целодневната програма ја 

следеа и заменик-министерот за земјоделство, шумарство 

и водостопанство Абдулшуќур Абедини и државниот 

советник за рурален развој Трајан Димковски. 

 

Големиот број гости имаа можност да уживаат во 

изложбените традиционални ракотворби и традиционална 

храна подготвена од домаќините на с. Горни Подлог. 

 

За најуспешен оризопроизводител годинава е избрана 

Анета Велкова од с. Грдовци. 



 

 
 

 
 

 
 

 

Културно-забавни содржини и штандови во Градскиот 

парк посветени на „Деновите на кочанскиот ориз“ 

 

Во рамките на манифестацијата „Денови на кочанскиот 

ориз – 2022“, во Градскиот парк се одржа културно-

забавна програма на која настапија децата од четири и 

шестгодишна возраст од ДГ „Павлина Велјанова“, ученици 

од основните и од средните училишта во Кочани, членови 

на Студиото за модерни танци „Урбан кру“, најмладите 

состави од ФА „Мугри“ и КУД „Руен“, како и 

интерпретатори од фестивалот на детска песна „Музички 

бранови“. 

 

На авторите ученици и на нивните ментори, учесници на 

литературниот и ликовниот конкурс на тема „Рака ориз – 

грст насмевки“  им беа доделени награди и признанија. 

 

Во програмата на манифестацијата концерт одржа „Зарина 

Првасевда“, а на штандови поставени во Градскиот парк 

беа изложени производи и изработки наменети за 

презентација и продажба.  

 

Со демонстрација на вежби и приказ на активности се 

претставија Извидничкиот одред „Ластовица“ и ОО на 

Црвен крст – Кочани. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Асфалтирање на три пешачки моста и санација на 

асфалтна површина 

 

Деновиве Општина Кочани изврши заштита на арматурата 

од корозија и асфалтирање на три пешачки моста во 

градот. 

  

Станува збор за два моста што ги спојуваат тротоарските 

површини на улиците „Борис Трајковски“ со „Гоце 

Делчев“. 

  

Третиот асфалтиран пешачки мост кој се наоѓа кај 

Основниот суд, ги спојува тротоарските површини на 

улиците „Никола Карев“ и „Глигор Апостолов-Гочо“. 

 

Истовремено се изврши санација на асфалтната површина 

на спојот на улиците „Тодосија Паунов“ и „Плачковица“. 

  

Изведувач на работните активности е фирмата „Ленди 

груп“. 



 

 
     

 

 

Честит 11 Октомври – Денот на македонското востание 

 

По повод Денот на македонското востание – 11 Октомври, 

делегации од Општина Кочани, Советот на Општината, 

Сојузот на борците од НОВ положија свежо цвеќе на 

Споменикот на слободата и бистите на борците Љупчо 

Сантов и Раде Кратовче во Градскиот парк. Свежо цвеќе 

положија и делегации од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и 

Левица. 

 

– Празнувајќи го 11 Октомври, им оддаваме почит на сите 

учесници во вооруженото и антифашистичко востание. 

Овој ден ja бележи пожртвуваноста на македонскиот 

народ, како и сите храбри борци и херои кои го дадоа 

својот живот за слобода и за создавање на самостојна и 

независна држава. Да ја чуваме сувереноста и 

независноста на нашата татковина. 

Нека е честит 11 Октомври, Денот на македонското 

востание – стои во честитката на градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов. 

 

 

 

 

Јавен повик за прибирање предлози од граѓаните, 

урбаните и месните заедници, здруженијата и 

институците и учество во креирањето на програмите 

на Општина Кочани за 2023 година 

 

Општина Кочани објави јавен повик до граѓаните, 

урбаните, месните заедници, здруженијата и 

институциите, со предлог-идеи и проекти да се вклучат во 

креирање на програмите на Општина Кочани за 2023 

година. 

 

Според повикот, ќе бидат поддржани проекти од култура, 

образование, граѓански сектор, социјална заштита, спорт, 

млади, меѓународна соработка, комунални работи, локален 

економски развој, урбанистичко планирање, животна 

средина и други области од надлежност на општината. 

 

Распределбата на средствата од Буџетот за 2023 година 

наменети за финансирање на проекти и активности, 

Општина Кочани ќе го врши врз основа на критериуми и 

приоритети. Временската рамка за спроведување на 

проектите е до крајот на 2023 година. 

 

Потребните податоци, предлог-проектите и активностите 

со финансиската конструкција, треба да се достават на 

посебна пријава од Едношалтерската канцеларија на 

Општина Кочани или од веб-страницата на Општина 

Кочани: www info@kocani.gov.mk. 

 

Поднесоците во електронска форма можат да се достават 

на е-адресата: info@kocani.gov.mk (со назнака: за јавен 

повик за предлог-проекти за развојни програми од делот 

https://www.cair.gov.mk/
mailto:info@kocani.gov.mk
mailto:info@kocani.gov.mk


на инфраструктурата, комунални работи, урбанистичко 

планирање и сл.) или преку Едношалтерската  канцеларија 

на Општина Кочани, најдоцна до 18 октомври 2022 година. 

Предлозите од областа на спортот, културата, социјалната 

заштита и сл., треба да се поднесат најдоцна до 20 ноември 

2022 година. 

 

 

 
 

 
 

 

Висока швајцарска делегација во посета на Општина 

Кочани и на Пречистителната станица за отпадни води 

во Мојанци  

 

На 14 октомври, висока швајцарска делегација беше во 

посета на Општина Кочани и на Пречестителната станица 

за отпадни води во с. Мојанци, меѓу кои Ирене Келин, 

претседателка на Националниот совет на Федералниот 

парламент на Швајцарската Конфедерација; Мартин 

Кандинас, прв заменик-претседател на Националниот 

совет; Ерик Нусбаумер, втор заменик-претседател на 

Националниот совет; Клаудио Фишер, раководител за 

меѓународни односи и повеќејазичност од Швајцарските 

парламентарни служби и Софи Лахат Рохрер, советник за 

наука од Одделот за меѓународни односи во Швајцарските 

парламентарни служби. Во посета беше и амбасадорката 

на Швајцарија во Република Северна Македонија, Н.Е.  

Вероника Улман. 

 

Пречистителната станица за отпадни води во с. Мојанци е 

проект финансиран од страна на Швајцарската агенција – 

СЕКО, капитален објект во кој се применува најсовремена 

технологија за пречистување и третман на отпадните води 

и се промовира самоодржливоста, каде што 70 % од 

енергијата што се троши е од сопствено производство. 

 

При денешната посета, претставници на Здружението 

„Меден Исток“ ги презентираа резултатите од Програмата 

за зачувување на природата во Македонија, проект 

финансиран од Владата на Швајцарија. 

 

 

 

 

Конкурс за обука на жени за брендирање, пакување и 

продажба на земјоделски производи 

 

До крајот на годината, Општина Кочани во соработка со 

Фондацијата ЦЕЕД Македонија, ќе ја реализира 

последната од серијата тематски обуки за економско 

јакнење на жените. 

 

На веб-страницата на Општина Кочани е објавен 

конкурсот за обука на жени за брендирање, пакување и 

продажба на земјоделски производи. Во дводневната 

онлајн обука ќе бидат опфатени 20 жени кои треба да 

бидат невработени или вработени во земјоделскиот сектор; 

да имаат идеја за започнување земјоделски бизнис, 

сопствен бизнис во земјоделскиот сектор или да се 



косопственички на таков бизнис. Според критериумите во 

конкурсот, предност ќе имаат бизниси не постари од пет 

години. Жените што ќе пројават интерес за обуката треба 

да се над 18 години, со минимум завршено средно 

образование и да се жителки на општина Кочани. 

 

Пријавувањето може да биде електронски и со пријава во 

Општина Кочани, а рокот е до 2 ноември. При изборот на 

учесничките ќе се следи принципот „прва пријавена – прва 

услужена“. Особено се охрабруваат да се пријават жени од 

ранливи категории: самохрани мајки, жени од рурални 

средини, жртви на семејно насилство, жени со 

попреченост. Обуката за брендирање, пакување и 

продажба на земјоделски производи ќе се реализира во 

првата половина од ноември. 

 

Целта на оваа обука е да го подобри пристапот до пазарот 

на труд и да ја зголеми конкурентноста на жените на 

пазарот на труд, преку подобрување на нивните бизнис-

вештини и на вештините за вработување и 

самовработување, како и да ја подобри конкурентноста на 

пазарот на компании предводени од жени или во 

сопственост на жени. 

 

Обуката ќе се реализира со Фондацијата ЦЕЕД 

Македонија, како дел од проектот на UN Women – 

„Промовирање на родово одговорни политики и буџети: 

кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во 

Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од 

Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската 

агенција за меѓународна соработка и развој – СИДА. 

 

 

 
 

 

 

Одржана јавната расправа за нацрт-буџетот за 2023 

година 

 

На 17 октомври во Мултикултурниот центар во Кочани, се 

одржа Јавната расправа за нацрт-буџетот на Општина 

Кочани за 2023 година, со цел да овозможи што поголема 

вклученост на граѓаните во креирањето на Буџетот за 

идната година. 

 

Присутните граѓани даваа предлози од јавен интерес 

поврзани со надлежностите на Локалната самоуправа: 

урбанистичко планирање, уредување на просторот и 

уредување на градежното земјиште; заштита на животната 

средина и природата; локален економски развој; 

комунални дејности; култура; спорт и рекреација; 

социјална заштита и заштита на децата; образование; 

здравствена заштита; противпожарна заштита и други 

работи определени со закон. 

 



Граѓаните своите предлози можат да ги достават и во 

електронска форма на е-адресата: info@kocani.gov.mk (со 

назнака: за јавен повик за предлог-проекти за развојни 

програми од делот на инфраструктурата, комунални 

работи, урбанистичко планирање и сл), или преку 

Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани 

најдоцна до 18 октомври 2022 година, додека за предлози 

од областа на спортот, културата, социјалната заштита и 

сл., најдоцна до 20 ноември 2022 година. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Потпишан колективниот договор меѓу Синдикатот на 

УПОЗ и Општина Кочани  

 

На 18 октомври, во просториите на Општина Кочани, 

градоначалникот Љупчо Папазов, претседателот на 

Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на 

Синдикалната организација при Локалната самоуправа на 

Општина Кочани Суад Мехмед, го потпишаа 

Колективниот договор на Општина Кочани. 

 

Со потпишувањето на овој колективен договор се 

уредуваат обврските, правата и другите прашања во врска 

со работниот однос на вработените при Општина Кочани, 

односно утврдување на критериумите за годишен одмор, 

платените и неплатените одсуства, надоместоците на плата 

и другите примања заради усогласување на пазарот на 

трудот, исплата на регрес за годишен одмор итн. 

 

– Денес, по низа години и многу обиди, го потпишавме 

колективниот договор на Општина Кочани. Голема 

благодарност до градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов, кој ја разбра улогата на синдикалната 

организација и ја прифати како рамноправен партнер.  

 

Нашите вработени го почитуваат овој мотивирачки 

пристап на градоначалникот и со односот кон работата и 

граѓаните ќе докажат дека ова е вистинскиот потег и 

насока во која треба да се движиме – истакна Суад 

Мехмед, претседател на Синдикалната организација на 

Општина Кочани. 

 

За првпат е потпишан ваков колективен договор за 

вработените во Општина Кочани со кој се уредуваат 

нивните права, обврски и одговорности со врска со 

работниот однос. 
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Мобилниот инфобус од Американското катче – Штип, 

во посета на Кочани 

 

На 19 октомври, мобилниот инфобус кој е партнерство 

меѓу Американското катче во Штип и библиотеката „Гоце 

Делчев“ во Штип, беше во посета на Кочани. Кочанските 

ученици имаа можност да се запознаат со оваа патувачка 

библиотека, којашто посетува различни градови и нуди 

активности за младите со кои тие подобро се запознаваат 

со американската култура, образование, англискиот јазик, 

напредните технологии како виртуелна реалност итн. 

 

На настанот во СОУ „Љупчо Сантов“ и ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ присуствуваше делегација од Амбасадата на 

САД меѓу кои Ерик Мејер, вршителот на должност 

амбасадор на САД, Шери Кинисон Хол и од Бирото за 

европски и евроазиски прашања како директорка на 

канцеларијата за односи со јавност и дипломатија. 

 

По средбата со учениците, присутната делегација го 

посети и се запозна со значењето и испишаната историја 

на Споменикот на слободата.  

 

 

 

 

Поставен часовник во реконструираниот Градски парк 

 

Во склоп на доуредувањето на Градскиот парк и 

опремување со реквизити, поставен е часовник кој 

дополнително ќе го краси просторот. 

 

Станува збор за донација од АД Инса – Белград и Инса 

Водаинженеринг од Велес како генерални застапници на 

Инса од Белград. 

 

Сите четири мерни површини на часовникот се со лед 

осветлување и тој е поврзан на градското осветлување што 

овозможува видливост и во вечерните часови. 

 

       

 
  

 

Честит 23 Октомври – Денот на македонската борба 

 

По повод 23 Октомври, Денот на македонската 

револуционерна борба, на Споменикот на слободата во 

Кочани, свежо цвеќе положија делегации од Општина 

Кочани, Советот на Општината, Сојузот на борците од 

НОВ, како и партиски делегации. 

 

По повод државниот празник, градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов упати честитка до 

граѓаните, во која стои: 

 

– Овој ден е историски ден, ден достоен за почит кон 

великаните на македонската револуционерна борба, кон 

сите борци за слободна и самостојна независна држава. На 



    

овој ден се потсетуваме на пожртвуваноста на нашите 

предци за слобода и независност. Нивната пожртвуваност 

тогаш е нашата слобода денес. Да се почитуваме меѓу себе 

и да се стремиме кон уште подобра иднина за новите 

генерации. Нека е вековит 23 Октомври, Денот на 

македонската револуционерна борба – се вели во 

честитката од градоначалникот Љупчо Папазов. 

 

 

 

 
 

 

 

По завршувањето на Кочанскиот панаѓур – исчистен 

просторот 

 

По завршувањето на Кочанскиот панаѓур, кој 

традиционално се одржува претпоследниот викенд од 

октомври, Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ го 

исчисти јавниот простор којшто беше наменет за оваа 

манифестација. 

 

Надлежните служби упатија апел кон сите граѓани за 

совесно и одговорно однесување кон животната средина и 

чистотата на јавните простори. 

 

      

 
 

 
 

 

 

Во Кочани се одржа Регионалниот форум на тема: 

Можностите за пристап до финансии – битен фактор за 

женското претприемништво 

  

Општина Кочани денеска беше домаќин на Регионалниот 

форум на тема „Можности и пристап до финансии – битен 

фактор за женско претприемништво“, што се одржа во 

рамките на проектот Национална платформа за женско 

претприемништво, кофинансиран од Европската Унија. 

 

Форумот го отвори Љупчо Папазов, градоначалник на 

Општина Кочани, кој ја истакна подготвеноста на 

единицата на локалната самоуправа да се грижи за 

економско јакнење на жените. 

 

– Нашата задача, мојата – како градоначалник и на 

Општина Кочани е да создаваме услови, да ги земаме 

предвид сугестиите и потребите на бизнисите започнати 

од жени и да одговараме на предизвиците на 

дигитализацијата како неодминлив дел од економските 

текови – истакна градоначалникот Папазов.  

 

На панел-дискусијата учествуваа: Зујица Ангелова, 

директорка на Центарот за развој на Источниот плански 

регион, Јасминка Пашалиска-Андоновска – координаторка 

на Програмата за зачувување на природата на Македонија, 

Јанка Димитрова, професорка на УГД – Штип и Билјана 

Митева, управителка на „Екопроект-Ко“ од Кочани. 

 

Според панелистите, една од главните цели е да се работи 

на зајакнување на капацитетите на граѓанските 



организации за креирање јавни политики и застапување во 

областа на женското претприемништво. 

  

Форумот што го реализираше Здружението на бизнис-

жени во партнерство со Сојузот на стопански комори на 

Македонија и Фондацијата за менаџмент и индустриско 

истражување, го следеа претставнички од граѓански 

здруженија, приватни компании и јавни институции од 

општините од Источниот плански регион.  
 

   

 
 

 

 

Доделени сертификатите на учесниците на Ликовниот 

конкурс „Jianting international youth painting contest 

2021“  

 
На 28 октомври во салата на Мултикултурниот центар во 

Кочани беа доделени сертификатите на учесниците – 

ученици од училишта од Кочани и училиштето за сликање 

и цртање при НУЦК „Бели мугри“ – Кочани, кои втора 

година по ред учествуваат на ликовниот конкурс „Jianting 

International youth painting contest 2021“, Народна 

Република Кина. 

 

Организаторот на конкурсот на учесниците им врачи 

сертификати и традиционални кинески сувенири за 

одлично изработените ликовни трудови. 

 

Општина Кочани е збратимена со Општина Вуши, 

Народна Република Кина. 
 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
   

 
 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 19. седница 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 19. седница, на која 

покрај предложениот дневен ред, членовите усвоија 

заклучок со кој препорачаа мораториум за вработувања во 

КЈП „Водовод“ до 31 декември 2022 година. Со 18 гласа 

„за“, Советот побара во наредните два месеца одговорните 

служби да достават план за намалување на бројот на 

вработени за наредната година, со кој КЈП „Водовод“ ќе се 

преструктурира во функционално претпријатие. 

 

Предлогот на КЈП „Водовод“, цената за метар кубен 

геотермална вода да биде 66,88 денари, не доби 

согласност. Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов, тоа  го оцени како преседан од невидени размери. 

 

– Со неизгласувањето на цената за метар кубен 

геотермална вода, 12 стопански субјекти, корисници на 

геотермална вода се принудени да бараат алтернативни 

форми на енергија кои се четири пати поскапи од 

геотермалната вода. Исто така се скрати можноста на 

„Водовод“ да се раздолжи за сметките за електрична 



енергија и да ја извршува оваа дејност за грејната сезона 

2022/23 година. Ги повикувам корисниците на геотермална 

вода, вклучително и директорите на училиштата, да се 

снабдат со други извори на енергија, поради неможноста 

на „Водовод“ да склучува следни договори – истакна на 

седницата градоначалникот Папазов. 

 

Советот ја донесе одлуката за измена и дополнување на 

Статутот на КЈП „Водовод“, за основање подружница на 

КЈП „Водовод“, но не го усвои Годишниот план за 

вработување во „Водовод“ за 2023 година, Извештајот за 

финансиското работење на КЈП „Водовод“ – Кочани за 

деветте месеци од 2022 година, а не ја поддржа и одлуката 

за делегирање надлежност на ЈП „Светлина-КО“, односно 

одлуката за давање на стопанисување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина Кочани. 

 

Членовите на Советот усвоија девет општински програми 

и ги изгласаа ребалансот на Буџетот за 2022 година и 

Извештајот за извршување на Буџетот за третиот квартал 

од тековната година. 

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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