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Асфалтирани улиците „Смилевски конгрес“ и 

„Маршал Тито“ во Грдовци 

 

Заврши асфалтирањето на две улици – во Кочани и село 

Грдовци. 

 

Улицата „Маршал Тито“ во с. Грдовци е реконструирана и 

асфалтирана заедно со краците, со вкупна должина од 350 

метри. 

 

Асфалтирана е и новоизградената улица „Смилевски 

конгрес“ во Кочани, со должина од 186 метри. На десната 

страна од улицата е изграден тротоар од павер елементи, 

нов паркинг простор, а поставено е и ново јавно 

осветлување.  

 

 
 

 
 

 

 

 
Потпишан договорот за отворање канцеларија во 

Кочани – дел од проектот Центар за дијаспора 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов и 

министерот во Владата задолжен за дијаспора, Џемаил 

Чупи го потпишаа договорот за отворање канцеларија во 

рамки на проектот Центар за дијаспора. 

 

Оваа канцеларија ќе работи со цел да се обезбедуваат 

помош, поддршка и полесно добивање на информациите 

на нашите согрѓани кои живеат надвор од државата, 

забрзување на постапките што ги водат иселениците во 

странство итн. 

 

Канцеларијата, во рамките на проектот Центар за 

дијаспора, која ќе има посредничка улога помеѓу 

иселениците и институциите ќе функционира во зградата 

на Општина Кочани, каде што ќе бидат ангажирани 

вработените во локалната администрација. 



 

       

 
 

 
 

 

 

Меморијален турнир во борење „Легендите на Спартак 

– 2022“ 

 

На 5 ноември во Кочани се одржа Меѓународниот 

меморијален турнир во борење „Легендите на Спартак“. 

 

Турнирот го отвори Градоначалникот на Општина Кочани, 

Љупчо Папазов, кој ги поздрави присутните и учесниците 

натпреварувачи од земјава и странство во машка и женска 

конкуренција. 

 

На турнирот, борачите на „Спартак“ освоија седум медали 

од кои пет во машка и два во женска конкуренција. – 2 

златни. Медалите ги освоија: 

Филип Ангелов (златен медал), 

Даријан Павлев (сребрен медал), 

Милан Трендов (сребрен медал), 

Михаил Ангеловски (сребрен медал) 

Андреј Соколов (бронзен медал), 

Славица Митева (златен медал) и 

Стојана Митева (златен медал). 

 

За најдобри борачи на турнирот се прогласени: 

најдобар странски борач – Атанас Костадинов (Бугарија), 

најдобар техничар – Алихан Мутазе – Шкупи, 

најдобар домашен борач – Даријан Павлев – Спартак, 

најдобар борач на турнирот – Филип Ангелов – Спартак. 

 

Овој меѓународен меморијален турнир е поддржан од 

Програмата за спорт на Општина Кочани. 

 

       

 
 

 
 

 

Отворен 16. Саем на книгата во Кочани 

 

На 7 ноември во ЈОУ Библиотека „Искра“ беше отворен 

16. Саем на книгата во Кочани.  

 

– Саемот на книгата се организира традиционално во 

рамките на Месецот на книгата. Годинава се претставуваат 

17 издавачки куќи од Македонија кои поголемиот дел од 

нив се долгогодишни соработници на нашата библиотека, 

а две издавачки куќи се нови – истакна Кристина 

Ѓорѓиевска Атанасова, директорка на ЈОУБ „Искра“ – 

Кочани. 

 

– Саемот на книга е од голема важност, бидејќи преку него 

се афирмира пишаниот збор и со најновите изданија 

издавачките куќи ја прават книгата достапна до 

читателите, граѓаните, учениците… Ова е добра можност 

посакуваните дела да се најдат на полиците на љубителите 

на пишаниот збор – истакна Љупчо Папазов, 

градоначалник на Општина Кочани.  



 

 

На отворањето на Саемот на книгата беа доделени 

наградите од конкурсот за најдобар расказ на тема 

„Нејзиното височество – книгата“. Од пријавените 26 

творби, седум беа на ученици од средните училишта, а 19 

на кочански основци. 

 

Првата награда од категоријата учесници од основните 

училишта во Кочани ја доби Мелани Велкова, ученичка од 

ОУ „Св. Кирил и Методиј“, а од средношколците за 

најуспешен беше прогласен расказот на Ели Серафимова 

од СОУ „Љупчо Сантов“ од Кочани. 

 

  

 
  

 

 
 

 

Градежни активности и хортикултурно уредување на 

неколку локации во градот 

 

Општина Кочани изврши градежни активности и 

хортикултурно уредување на повеќе локации во градот. Од 

нараснатата вегетација е расчистен и уреден тротоарскиот 

простор и кејот на Кочанска Река кон месноста Бавчалук. 

Покрај шеталиштето беа изработени мурали и графити. 

 

Истовремено се работи на изградба на високи потпорни 

ѕидови. Изградени се потпорни ѕидови на улиците „Лазар 

Стоименов“ и „Стево Теодосиевски“. Извршена е 

надградба на потпорен ѕид на улицата „Блаже Поп Арсов“, 

а во моментот се работи на изградба на потпорен ѕид на 

улицата „Пиринска“. 

 

Поставени се заштитни огради на потпорните ѕидови на 

кружниот тек на улица „Тодосија Паунов“, на крак од 

улицата „Македонска“, а во моментот заштитна ограда и 

столпчиња се поставуваат на булеварот „Стево 

Теодосиевски“. На овој булевар во тек е изградбата на 

скали од страна на Спортската сала. 

 

По санираните водоводни дефекти на повеќе улици, 

продолжува и крпењето на оштетени асфалтни површини. 

 

    

 
 

     

 

 

Градоначалникот Папазов оствари средба со младиот 

фудбалер Манев 

 

На 16 ноември, во општинската сала, градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов оствари средба со 

младиот успешен фудбалер Јован Манев од Кочани. 

 

Јован Манев кој е познат не само во Кочани и државата, 

туку и надвор од нејзините граници, почетоците во 

фудбалот ги започнува во ФК Кочани. Многубројни се 

неговите успеси и како дел од ФК Брегалница и ФК 

Осогово. Toj ја носи титулата на капитен на Македонската 

фудбалска репрезентација до 21 година. 

 



Во моментот Манев ги продолжува своите успеси како дел 

од Адана Демирспор – Турција. 

 

На средбата, Манев му подари на градоначалникот 

фудбалски дрес од клубот за кој настапува. Тие разговараа 

за досегашните успеси, како и за фудбалските активности 

предвидени во периодот што претстои. 

 

 

 
     

 

 

Националната годишна награда за жена претприемач 

на микрокомпании ја доби Даниела Јосевски од 

Кочани 
 

Во организација на Здружението на бизнис-жени, во 

партнерство со Фондацијата за менаџмент и индустриско 

истражување и Сојузот на стопански комори на 

Македонија, на 17 и 18 ноември во Скопје се одржа 

Вториот годишен самит на Национална платформа за 

женско претприемништво. 
 

На Самитот на тема „Инспиративна иднина“, чија цел е 

зголемување на видливоста и профилот на Националната 

платформа и придобивките што таа ги обезбедува за 

засегнатите страни и за женското претприемништво, беа 

доделени и наградите за најуспешни претприемачки за 

2022 година. 
 

Наградата за жена претприемач во категоријата микро 

компании ја доби Даниела Јосевски од Кочани, 

сопственичка и управителка на книговодственото биро 

„Јосевски консалтинг“ и дел од менаџерскиот тим на 

платформата за огласување „Маркетплус.мк“, која според 

податоците од Централен регистар исполнила најмногу од 

зададените критериуми за изборот. 
 

На Самитот се споделувааат најдобри практики и идеи за 

промоција, развој и поддршка на женското 

претприемништво. 
 

Општина Кочани како потписник на декларацијата за 

соработка со Националната платформа за женско 

претприемништво во наредната година ќе ги проширува 

мерките и активностите преку овој проект којшто е 

кофинансиран од Европската Унија. 
 

 

 
  

 

 ОУ „Крсте Мисирков“ од Оризари го одбележа 

патрониот празник 

 

Основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ во 

Оризари го одбележа својот патронен празник – 148 

години од раѓањето на првиот кодификатор на 

македонскиот литературен јазик и правопис, собирач и 

проучувач на македонското народно творештво, 

македонскиот филолог и етнограф, Крсте Петков 



 
  

Мисирков. 

 

По тој повод, свежо цвеќе на бистата на патронот во 

училишниот двор положија делегации од Општина Кочани 

и училиштето. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Остварена заштеда на електрична енергија во 

Општина Кочани 

 

Општина Кочани заедно со буџетските корисници 

(училишта, градинки и библиотека) за месец октомври 

2022 година во однос на месец октомври 2021 година има 

остварена вкупна заштеда на електричната енергија од 41 

процент. 

 

Имајќи предвид дека во Oпштина Кочани во периодот од 

2015 – 2017 година беше направена замена на постојните 

живини со нови ЛЕД-светилки, веќе беше постигната 

континуирана заштеда од 60 % во изминатиот период во 

однос на потрошувачката пред реконструкцијата и 

модернизацијата на јавното осветлување. 

 

Исто така, за дел од јавните објекти беа спроведени мерки 

за енергетска ефикасност што овозможи дополнителни 

заштеди. 

 

Заради специфичниот систем за водоснабдување на 

Кочани и напорите за непрекинато и континуирано 

водоснабдување на населението, КЈП „Водовод“ се задржа 

во рамки на потрошувачката на електрична енергија од 

претходните години. 

 

Потрошувачката на електрична енергија на КЈП „Водовод“ 

влегува со 86 % во вкупната потошувачка на Општина 

Кочани, што придонесува крајната заштеда на ниво на 

општина да изнесува 8,3 %. 

  

 

 

 
 

 

Работен состанок за ревизија на Пречистителната 

станица во с. Мојанци 

 

На 22 ноември во Општина Кочани се одржа работен 

состанок за ревизија на работењето на веќе спроведениот 

проект за Пречистителната станица во село Мојанци, 

проект финансиран од страна на Швајцарската агенција – 

СЕКО. 

 

Состанокот беше одржан помеѓу градоначалникот на 

Општина Кочани и претставници од СЕКО, Швајцарска 

амбасада, како и од Швајцарска канцеларија за ревизија. 

 



 
 

Пречистителната станица за отпадни води во село Мојанци  

е капитален објект во кој се применува најсовремена 

технологија за пречистување и третман на отпадни води и 

се промовира самоодржливоста, каде што 70 % од 

енергијата што се троши е од сопствено производство. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Јапонија донираше нов ехо-апарат и CTG фетален 

монитор во ЈЗУ Општа болница – Кочани 

 

На 24 ноември, амбасадорот на Јапонија Савада Хиронори 

беше во официјална посета на Општина Кочани и ЈЗУ 

Општа болница Кочани. 

 

Целта на посетата беше комплетирање на GGP-проектот со 

донација на медицински апарат кој се користи на 

Гинеколошкото одделение во ЈЗУ Општа болница Кочани. 

Со овој проект Јапонија овозможи ЈЗУ Општа болница 

Кочани да добие нов Canon ехо апарат и CTG фетален 

монитор во вкупен износ од 47. 863 евра. 

 

– Драго ми е дека овие апарати донесоа поквалитетни 

здравствени услови и безбедност за жените, идните мајки 

во Кочани, но и во целиот Источен регион, при следењето 

на нивната бременост – истакна Амбасадорот Савада. 

 

На средбата на амбасадорот Савада со градоначалникот на 

Општина Кочани Љупчо Папазов,  беше изразена 

огромната благодарност за донацијата која ќе биде од 

голема корист за пациентите од Кочани, но и пошироко во 

регионот. 

 

Директорот на ЈЗУ Општа болница Кочани, д-р 

Александар Серафимов истакна дека досега со јапонската 

донација на Гинеколошкото одделение се направени 6.870 

гинеколошки прегледи со ехо-апаратот и 2.340 CTG 

мониторирања на состојбата на плодот преку регистрација 

на срцевиот ритам. 

  

 

         

Засадени 50 дрвја во градското подрачје 

Општина Кочани засади 50 повеќегодишни и 

висококвалитетни дрвја од видот на јавор, јасен, индиски 

јоргован и бреза. 

  

Дрвцата се засадени во градското подрачје, на 

тротоарската површина и разделното зеленило на 

булеварите „Теодосија Паунов“ и „Стево Теодосиевски“ и 

во Градскиот парк. 

 

Дел од садниците се компензациско садење за оние што ќе 



бидат отстранети од локацијата кај „Тера маркет“, каде 

што е предвидено партнерно уредување. 

 

Ваквите акции на компензациско садење, но и 

пошумување на опожарените предели во околината на 

градот ќе продолжат и во наредниот период. 

 

 

 
 

 

 

Општина Кочани со поддршка на УСАИД ќе добие 

физибилити студија за воспоставување јавно-приватно 

партнерство за изградба и стопанисување со 

фотонапонски централи 

 

Општина Кочани со поддршка на УСАИД ќе добие 

физибилити студија за воспоставување јавно-приватно 

партнерство за изградба и стопанисување со фотонапонски 

електроцентрали. 

Студијата ќе ја работи експертски тим во рамки на два 

проекти финансирани од Агенцијата на САД за 

меѓународен развој (УСАИД). 

Станува збор за регионалниот проект Поврзани за развој 

(Connect for Growth – C4G) и проектот за зајакнување на 

мобилизацијата на ресурси (Strengthening Resource 

Mobilization Activity – SRMA). 

Поддршката ќе вклучи консултантска помош во изработка 

на физибилити студија за оправданост за воспоставување 

на јавно-приватно партнерство за изградба и 

стопанисување со фотонапонски електроцентрали на 

градежно земјиште и на јавните објекти. 

Доколку резултатите од студијата укажат дека јавно-

приватно-партнерство е соодветен механизам за 

постигнување на целите, консултантскиот тим ќе ја 

продолжи поддршката во изработка на тендерската 

документација и модел договорот, како и во текот на 

целиот процес на спроведување на постапката за 

доделување јавно-приватно партнерство – од објавување 

на огласот до склучување на договорот. 

 

 

 
 

 

Предавање и театарска претстава по повод Месецот на 

машкото здравје 

 

По повод Месецот на машкото здравје, Општина Кочани и 

Ротари клубот Кочани-Виница организираа настан со кој ја 

актуализираа потребата за грижата за здравјето на мажите. 

 

Во петокот, во салата на Мултикултурниот центар се 



 
 

 

 

 

одржа кратко предавање од д-р Дарко Иванов, психијатар 

во Центарот за ментално здравје во Кочани, кој истакна 

дека расте бројот на психичките растројства кај мажите и 

ја нагласи потребата од нивно навремено 

дијагностицирање и лекување. 

 

Во вториот дел, актерите Елена Шорова Дербов, Владимир 

Тулиев и Миле Вратеовски од Штипскиот театар ја 

прикажаа театарската претстава, комедијата „ЈЗУ 

Европа“, во режија на Кристина Атанасова Арсова. 

 

 
 

 
 

 

 

Градоначалникот на Општина Кочани даде отчет пред 

граѓаните за првата година од мандатот  

 

Вчера, градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов во Мултикултурниот центар даде отчет пред 

граѓаните за сработеното и активностите по повод една 

година од мандатот. 

 

За реализираните проекти во текот на изминатата година 

заедно со градоначалникот говореа и секретарот на 

Општина Кочани, раководителот на Секторот на 

уредување и располагање со градежно земјиште и 

раководителот на Одделението за јавни дејности. 

 

Презентираниот отчет за изминатата година содржи бројни 

завршени и отпочнати проекти од различни области, 

работни активности во делот на инфраструктурата, 

културата и спортот, образованието, противпожарна 

заштита итн. 

 

Градоначалникот Љупчо Папазов за наредната 2023 година 

најави и дел од идните проекти, како што се опремување 

на Мултикултурниот центар со уреди за ладење и греење, 

реставрација на Споменикот на слободата, дигитализација 

на општинските услуги итн. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

 
 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 20. седница 

 

Со дополнување на дневниот ред од пет нови точки, 

Советот на Општина Кочани ја одржа 20. редовна седница. 

 

Образложувајќи ја како причина блокадата во работата на 

Советот, а повикувајќи се на членот 74 од Законот за 

локална самоуправа, советникот Венко Крстевски 

предложи самоиницијативно распуштање на Советот, 

предлог кој со 3 гласа „за“ и 13 „воздржани“, не беше 

прифатен. 

 

По барање на СОУ „Гошо Викентиев“, Советот ја усвои 

одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот 



 

на Општина Кочани за 2022 година, при што од 

Програмата за средно образование, од ставките за 

електрична енергија, превоз и за реконструкција на 

градежни објекти ќе бидат пренаменети 3 милиони денари 

за набавка на компјутерска и информатичка опрема. 

 

Советот даде согласност цената на метар кубен 

геотермална вода да изнесува 61,9 денари; ја усвои 

одлуката за давање на стопанисување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина Кочани; 

Локалниот акциски план за подобрување на состојбата на 

ромската заедница во Општина Кочани, за периодот 2023 – 

2026 година; програмата за изградба на системи за 

водоснабдување, а го усвои и предлогот за воспоставување 

меѓуопштинска соработка со Општина Штип, за 

користење услуги од градежен инспектор. 

 

– Потребата од воспоставување ваква соработка произлезе 

од неколкумесечното отсуство на градежниот инспектор. 

Започната е постапка за вработување на градежен 

инспектор во Општина Кочани, но тоа лице ќе може да 

постапува дури откако ќе се стекне со лиценца. Целта е да 

се справиме со чувствителни прашања по пријава на 

граѓани, а имаме доставено и кривични пријави од Јавното 

обвинителство и очекуваме разрешница по овие прашања 

– истакна градоначалникот Љупчо Папазов. 

 

Во врска со прашањата за нелегални градежни активности 

на објектот во Монополот, градоначалникот додаде дека 

според Одделението за урбанизам, доколку се задржи 

истиот габарит на објектот, нема потреба од издавање ново 

одобрение за градба, а другите  активности се спречени со 

допис за опомена со кривична пријава. 

 

Советот на Општина Кочани не ги усвои предложените 

програми за уредување на градежно земјиште; за изградба 

и одржување на општински патишта и улици; за фекална и 

атмосферска канализација; за располагање со државно 

градежно земјиште; за изградба на објекти за домување на 

лица од социјален ризик; за изградба на јавно осветлување. 

 

Според општинските правни служби, неусвојувањето на 

програмите за развој за периодот 2023 – 2025 година, кое е 

со законски пропишан рок и е услов за креирање и 

донесување на Буџетот за 2023 година, Советот свесно оди 

кон самораспуштање. 

 

  

21. седница на Советот на Општина Кочани 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 21. седница на чиј 

предлог-дневен ред се најдоа две точки. 

 

Со 18 гласа „за“, Советот донесе заклучок за прифаќање на  

решението за запирање на објавувањето на Одлуката за 



 
 

 
 

 

 

 

доделување еднократна финансиска помош на локалните 

телевизии: ТВ Канал 8  и Телевизија Кочани – ЛД. По 

гласањето, на предлог на претседателот Лазо Митев, 

Советот ја симна од дневен ред втората точка – одлука за 

доделување еднократна финансиска помош на двете 

локални телевизии. 

Точките на 21. седница произлегоа од претходната 

седница, кога Советот даде поддршка на предлогот за 

еднократна помош на двата медиума, но градоначалникот, 

како надлежен за оценување на законитоста на прописите 

што ги донесува Советот на Општина Кочани, со решение 

го запре објавувањето на одлуката.  

 

 

Општина Кочани 

ул. „Раде Кратовче“ бр. 1 

2300 Кочани 

 033 274 001 

www.kocani.gov.mk  

info@kocani.gov.mk   
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