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„Еден ден – ко ниеден“ – Општина Кочани го одбележа 

Денот на лицата со попреченост 

 

На 2 декември, во Градскиот парк во Кочани, со културно-

забавна програма, Општина Кочани го одбележа 3 

Декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. 

 

Како учесници во програмските содржини и како 

посетители на настанот се вклучија и  ученици со 

попреченост, инклузирани во наставата во основните 

училишта, ученици од специјалната паралелка во ОУ 

„Малина Попиванова“ во Кочани, лица штитеници на 

Дневниот центар и членови на локалните здруженија.  

 

Одговорните во Општина Кочани истакнаа дека настанот 

има за цел да ги зближи институциите, здруженијата и 

заедницата заради поголемо разбирање и постојана 

поддршка на лицата со попреченост. 

 

– Да не биде само еден ден за поддршка на лицата со 

попреченост. Имаме Стратегија, Социјален план, во 2022 

година изработивме мапирање. Знаеме дека 38 лица се 

водат како невработени, 385 лица се над 26 години, 80 

проценти од мапираните лица имаат тешкотии со 

загревањето на своите домови, 40 проценти имаат потреба 

од поддршка во домот. Ние интервенираме во секој 

сегмент, но тоа не е доволно. Затоа како поединци, како 

институции – и локални и државни, како општество, да ја 

подигнеме нашата одговорност и чувство на повисоко 

ниво и да даваме континуирана поддршка на овие лица – 

рече во обраќањето градоначалникот на Општина Кочани 

Љупчо Папазов. 

 

За потребите на Дневниот центар за деца со попреченост, 

компанијата „Амфенол технолоџи Македонија“ донираше 

помагала. 

 



Во Градскиот парк на продажба беа понудени уметнички 

слики изработени од учесници на ликовните колонии 

организирани изминативе години од Општина Кочани, а за 

посетителите имаше и храна, пијалаци, книги и 

ракотворби по симболични цени. 

  

Собраните средства ќе бидат наменети за помагала за 

лицата со попреченост. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Со анкета од средношколци – граѓаните на Кочани беа 

консултирани за предизвиците во сообраќајот  

 

Во соработка со учениците и професорите од 

сообраќајната струка во СОУ „Гошо Викентиев“, денеска 

службите за сообраќај во Општина Кочани реализираа 

уште една анкета по прашалник за проблемите и 

предизвиците во сообраќајот, користењето на еколошки 

превозни средства и за паркирањето. 

 

Обработката и анализата на добиените одговори ќе 

помогне во креирањето на политики, мерки и активности 

за подобрување на состојбата во сообраќајот и примена на 

нови сообраќајни решенија, посебно во централното 

градско подрачје. 

  

Во текот на 2022 година Општина Кочани во неколку 

наврати реализираше испитување на јавното мислење, 

едукативни средби со ученици и печатење и дистрибуција 

на летоци со пораки за правилно и законито однесување во 

сообраќајот.  

 

Кампањата за зајакнување на сообраќајната култура во 

која значаен придонес дадоа учениците од сообраќајната 

насока со професорката Љубинка Ристова, има за цел да ја 

зајакне свеста кај населението за влијанието на 

сообраќајот врз климатските промени.  

 

Активностите произлегоа од Локалниот акциски план за 

еднакви можности на жените и мажите и од Програмата за 

сообраќај на Општина Кочани за 2022 г. 

 

       

     
 

 

Реализирана акција за заловување кучиња скитници 

 

На повеќе локации каде што беа затекнати кучиња 

скитници, како и на локации по барања од жители, на 

подрачјето на општина Кочани се спроведе акција за 

заловување кучиња скитници. 

 

Заловувањето го спроведоа стручни екипи од 

Ветеринарната клиника ИНО-ВЕТ од Куманово, врз 

основа на претходно склучен договор за услуги со КЈП 

„Водовод“ – Кочани. 



 

По заловувањето на кучињата ќе се врши вакцинација со 

сите вакцини кои се предвидени со Законот и Правилникот 

за благосостојба на кучиња скитници и тие ќе бидат 

кастрирани. 

 

Општина Кочани апелира до граѓаните своите домашни 

миленици да ги шетаат со заштитна маска и согласно 

Законот за јавна чистота, да носат со себе ќеси и да ги 

собираат фекалните остатоци што милениците ги оставаат 

на јавните површини, како и одговорно да се грижат и да 

не ги оставаат без нивен надзор. 

 

  

 
 

 
 

 

Акција за пошумување – засадени 3 илјади садници 

багрем 

 

Во организација на Општина Кочани, на 6 декември, беше 

спроведена акција за пошумување на месноста над село 

Бели. Станува збор за пошумување на површини кои 

претходно беа опожарени. 

 

Во акцијата за пошумување, освен вработените во 

Општина Кочани, учество зедоа Територијалната 

противпожарна единица – Кочани, екипи од Секторот на 

Градско зеленило од КЈП „Водовод“, како и двете 

младински организации при средните училишта „Гошо 

Викентиев“ и „Љупчо Сантов“. 

 

Со акцијата се засадени 3 илјади садници багрем. 

 

       

    
 

    
 

 

Отворени денови за средби со граѓаните 

 

Два викенда, на 3 и 4 и на 10 и 11 декември, во 

просториите на Општина Кочани  се реализираа Отворени 

денови за средби со граѓаните, на кои присутните имаа 

можност да предложат идеи и проекти за оформувањето на 

Буџетот за 2023 година. 

 

Во Отворени денови се приклучија голем број граѓани и 

беа забележани голем број предлози. На 10 декември 

присуствуваше и пратеникот Зоран Коцевски, а на 11 

декември – пратеничката Благица Ласовска, коишто имаа 

можност дирекно да ги слушнат споделените идеи на 

граѓаните. 

 



     
 

        
 

 

120 нови садници на повеќе јавни површини во Кочани 

 

Како општествено одговорна компанија, Халк банка 

донираше 120 садници од видот смрча и туја смарагд. 

 

Дел од садниците беа засадени во кругот на ООУ „Св. 

Кирил и Методиј“ – Кочани. Во акцијата за засадување на 

13 декември, се вклучија Општина Кочани, вработените од 

Халк банка и ООУ „Св. Кирил и Методиј“. 

 

Преостанатите садници ќе бидат засадени во склоп на 

останатите училишта, градинки и јавни површини во 

Кочани. 

 

  

 
 

 

  

Уредено ново игралиште во Детската градинка 

„Павлина Велјанова“ 

 

Во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ е оформено детско 

игралиште со нови рекизити, коешто е донација од 

„Пакомак“ ДОО. 

 

Со поставувањето на новите играчки во дворот на објектот 

„Цветови“, се одговара на потребите на дечињата и  

претставува дополнување на целокупниот инвентар на 

детската градинка. 

 

Донацијата во вредност од 126.850 денари се состои од 

детски лулашки, клацкалка и инфотабла. 

 

 

   
  

   
  

 

Заврши реконструкцијата на канализациската мрежа 

во Тркање 

 

Реконструкцијата на канализациската мрежа во село 

Тркање е завршена. Улицата „Гоце Делчев“ на којашто се 

изведуваа градежните работи и прекопи е асфалтирана и е 

вратена во првобитната состојба. 

 

Со реконструкцијата на канализационата мрежа се реши 

долгогодишен проблем со канализацијата во село Тркање. 

 

Инвеститор е Швајцарската агенција за економска 

соработка – СЕКО, а ги изведе фирмата Изгрев-

инженеринг од Велес. 

 

  

    

 

Уредување на тротоари на повеќе улици во градот 

 

Во тек се нови градежни активности во Кочани, уредување 

на тротоарски површини со бехатон плочки со вкупна 

површина од 1 400 метри квадратни. 

 



 

   
 

 

Изминатиов период се работеше на уредување на 

тротоарите на дел од улиците „Димитар Влахов“ и 

„Никола Карев“, а се работи на уредување на тротоарските 

површини на дел од улиците „Иван Иванов-Балашо“ и 

„Пролетерски бригади“. 

 

Изведувач на работите е градежната фирма „Патиомонт“ 

од Кавадарци, а средствата се наменети од Буџетот на 

Општина Кочани. 

 

 

 
 

 

 

 

Проектот „Паметно мерење и управување на 

енергијата во системот за јавно осветлување“ е избран 

за победнички проект 

 

По објавениот повик за „Спроведување на мали проекти во 

областа на енергетиката, климатската заштита и 

транспортот за општини и градови од РС Македонија“, 

предлог-проектот на Општина Кочани „Паметно мерење и 

управување на енергијата во системот за јавно 

осветлување“ е избран како еден од победничките проекти 

кој ќе добие финансиска и техничка поддршка од проектот 

ЕУ за енергетска транзиција: Пакт на градоначалници во 

Западен Балкан и Турција финансиран од Европската 

Унија и Германското федерално министерство за 

економска соработка и развој. 

 

Проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во 

системот за јавно осветлување“ е чекор напред кон 

модернизацијата и управувањето со енергијата во системот 

за јавно осветлување. Целта на проектот е да се воспостави 

модерен и паметен систем за мерење и управување со 

јавното осветлување во Општина Кочани, што би довело 

до заштеда и поефикасно искористување на електричната 

енергија за јавно осветлување на територија на Oпштина 

Кочани. 

 

Со овој проект се планира да се надградат постојните 

улични кабинети преку кои се вклучува група светилки со 

паметна и енергетска опрема, со што ќе се постигне 

значително подобрување на работењето и управувањето на 

уличното осветлување. 

 

 

 
 

 

 

 

Одбележани 50 години од постоењето на Детската 

градинка „Павлина Велјанова“  

 

Детската градинка „Павлина Велјанова“ од Кочани 

одбележа 50 години од постоењето. 

 

Со богата програма подготвена од стручниот, 

воспитувачкиот и негувателскиот тим и дечињата, беше 

одбележан јубилејот пред полната сала во 

Мултикултурниот центар во Кочани. 



 
 

 

– Одбележувањето на 50-годишниот јубилеј на нашата 

установа основана во 1972 година е одбележување на 

растежот и развојот, создавање ден за ден, по еден дел од 

мозаикот на градинката, којашто 50 години создава еден 

современ, модерен втор дом за сите деца од различни 

возрасни групи што престојуваат тука – истакна Јованка 

Ефтимова, в.д. директор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ 

Кочани. 

 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов му 

честиташе на целиот тим од кочанската градинка, вклучен 

во секојдневното несебично вложување, како за работата 

на градинката, така и за воспитувањето и грижата кон 

децата. Воедно им заблагодари и на сите пензионирани – 

поранешни вработени во „Павлина Велјанова“, за 

придонесот во работата на оваа јавна установа. 

 

   

 

   
 

    

 

Новогодишен сјај во кочанскиот Градскиот парк  

 

Заблеска новогодишниот сјај во кочанскиот Градски парк. 

Во пресрет на новогодишните и божиќните празници 

Градскиот парк ќе биде местото каде нашите сограѓани ќе 

имаат можност да уживаат во новогодишниот амбиент, 

исполнет со убава енергија, насмевки и забава. 

 

Оваа година за прв пат се организира Новогодишен базар 

од страна на „Пролет бар“, во соработка со Општина 

Кочани. Новогодишната организација ќе биде исполнета и 

музичка програма со настапи на домашни музички 

изведувачи. 

 

Оваа година традиционалниот Новогодишен концерт на 

ОМУ „Ристо Јуруков“ за прв пат ќе се одржи на отворено 

во Градскиот парк во деновите:  27.12.2022 во 15 часот, на 

28.12.2022 во 12 часот и на 29.12.2022 во 17 часот. 

 

 

 
 

 

 

Новогодишни концерти на ФА „Љупчо Сантов“ – 

Оризари  

 

На 24 и 25 декември, беа одржани новогодишни концерти 

на ФА „Љупчо Сантов“ од Оризари. 

 

На 24 декември беше одржан концерт со играорната група 

во Домот на културата во Зрновци, додека на 25 декември 

(недела) по 21. пат беше одржан традиционалниот концерт 

во Домот на културата во Оризари.  

        

Во изминатата 2022 година, ФА „Љупчо Сантов“ имаше 

учество на 24 фестивали и манифестации во Македонија со 

59 настапи, успешно презентирајќи го изворниот фолклор 

од Осоговијата. 

 



ФА „Љупчо Сантов“ најавува дека и во 2023 година има 

предвидено богата програма со учество на фестивали и 

манифестации во Македонија и во странство. 

 

 

 
 

 
 

 

Отворен училиштен клуб за поддршка на учениците 

Роми во СОУ „Гошо Викентиев“ 

 

Во СОУ „Гошо Викентиев“ е отворен училиштен клуб за 

поддршка на ученици Роми од средното училиште.  

 

За реализација на овој проект е обезбедена училница и 

компјутерска опрема, со цел полесно совладување на 

наставниот материјал и полесно извршување на 

училишните задачи. 

 

Проектот е реализиран со донација на компјутерска 

опрема од страна на ВЕ ЕФЕКТ, Стокхолм, Шведска 

Подружница Скопје, а партнер на проектот е ромското 

здружение „Авена“. 

 

 

 
 

 
 

 

30 студенти ги потпишаа договорите за користење 

општинска стипендија за студиската 2022/23 година 

 

На 29 декември, 30 студенти што ќе ја користат општинска 

стипендија во студиската 2022/2023 година ги потпишаа 

договорите со Општина Кочани. 

 

Според Комисијата за доделување на студентските 

стипендии, на конкурсот пристигнале 35 пријави. Од нив 

17 студенти добиле стипендија за постигнат висок успех 

во студирањето, осуммина се од социјално загрозени 

семејства и петмина студенти се од медицински науки. 

 

Петмина од пријавените кандидати не ги исполниле 

условите да добијат стипендија поради некомплетна 

документација, несоодветен просек или не се студенти на 

државните универзитети. Во категоријата стипендии за 

студенти од Ромската етничка заедница и студенти кои се 

лица со попреченост и лица со ретки болести немаше ниту 

една пријава. 

 

Стипендиите со месечен износ од 3 илјади денари ќе се 

доделуваат за период од десет месеци за студиската 

2022/23 година. 

 

Градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов им 

ги додели договорите на студентите и им посака многу 

успех во понатамошното студирање. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Новогодишна честитка од градоначалникот Љупчо 

Папазов 

 

По повод новогодишните и божиќните празници, 

градоначалникот Љупчо Папазов упати честитка до 

граѓаните на Општина Кочани во која се вели: 

 

Почитувани сограѓани, 

 

Во пресрет на новогодишните и божиќните празници, во 

мое име и во име на администрацијата на Општина 

Кочани, од сѐ срце ви ги честитам претстојните празници 

со желби за добро здравје, просперитет, среќа и меѓусебна 

сплотеност. 

 

Од годината која изминува зад нас да ги понесеме 

позитивните мигови, успеси и искуства. Да ги пречекаме 

новогодишните празници во мир и благосостојба, а Новата 

2023 година да ни биде предизвик за ново докажување – се 

вели во честитката од градоначалникот Папазов. 

 

 

 
 

 
 

 

Новогодишни пакетчиња за првачињата од кочанските 

училишта 

 

Во пресрет на новогодишните и божиќните празници, 

Општина Кочани приреди дружење со првачињата од 

кочанските основни училишта. 

 

На платото пред Центарот за култура „Бели мугри“, во 

новогодишниот амбиент во Градскиот парк, присутните ги 

поздрави градоначалникот на Општина Кочани Љупчо 

Папазов, кој на сите им посака добро здравје, радост, 

успеси и среќа во Новата 2023 година. 

 

Сите 330 првачиња од Кочани добија новогодишни 

пакетчиња, донација од компаниите „Антура“, „Алекс“ и 

„Данитекс“. Пакетчиња добија и децата од Дневниот 

центар со попреченост и од Логопедско-дефектолошкиот и 

едукативен центар „Логомедика“. 

 

Децата со нивните родители и најблиски уживаа во 

настапите на нивните сограѓани, најмладите од Приватната 

детска градинка и училиштето за странски јазици 

„Амичи“, како и во настапот на хорот при ОУ „Никола 

Карев“, кои со песна и со стихови упатија новогодишни 

пораки. 

 

                    СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 



 

 
 

 

 

Советот на Општина Кочани ја одржa 22. седница  

 

На 14 декември, Советот на Општина Кочани ја одржа 22. 

редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа шест точки. 

 

Советот ја усвои одлуката за измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година, 

како и одлуките за воспоставување соработка, за 

формирање заедничка комисија за соработка меѓу 

Општина Кочани и општините од Источниот плански 

регион: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, 

Штип, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип и 

Чешиново-Облешево. Исто така Советот ги усвои одлуката 

за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

општините Кочани и Штип и решенијата за именување 

членови на заедничките комисии за меѓуопштинска 

соработка.  

 

На 22. седница пред Советот беше претставен Нацрт-

буџетот за 2023 година. Помошник-раководителот на 

Секторот за финансии во Општина Кочани, Гоце Манев, 

образложи дека вкупниот буџет за идната година е 

планиран со износ од 707.265.000 денари, а основниот 

буџет – 271.121.000 денари.  

 

Буџетот од самофинансирање е 18.080.000 денари, на 

дотации – 383.749.000 денари, а буџетот од донации е 

планиран со 34.315.000 денари. Приходи од кредити во 

2023 година не се планирани. Максималниот износ на 

сопствените приходи е планиран со износ од 199.930.000 

денари, а пренесениот вишок на приходи – 16.000.000 

денари – тоа се средствата наменети за изградба на 

објектите за социјално загрозените семејства. Во 2023 

година се очекува да биде зголемен износот од данокот на 

додадена вредност на 55.100.000 денари. Сите буџетски 

приходи ќе бидат распределени по 40 соодветни буџетски 

потпрограми.  

 

Капиталните расходи на основниот буџет во 2023 година 

се очекува да изнесуваат 43,63 %, а тековно-оперативните 

56,37 %. Од вкупниот буџет, капиталните расходи се 

планирани со 19,07 %, а тековно-оперативните – 80,93 %. 

 

 

 
 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа 23. седница – 

донесен Буџетот за 2023 година 

 

Советот на Општина Кочани ја одржа последната седница 

за оваа календарска година. 

 

Со 12 гласа „за“ и еден „воздржан“, на 23. седница беше 

донесен Буџетот на Општина Кочани. Наредната година 

вкупниот буџет е проектиран на 707.265.000 денари, а 

основниот буџет е 271.121.000 денари. Капиталните 



 
 

 

 

 

расходи по програми се планирани со 43,63 %, а тековно-

оперативните расходи со 56,37 %.  

 

Мнозинството во Советот усвои 28 програми, ги прифати 

предложените критериуми за распределба на блок-дотации 

на општинските основни и средни училишта за 2023 

година и нивните финансиски планови, а беше донесен и 

Деталниот урбанистички план за село Оризари. 

 

Поздравувајќи го создадениот предновогодишен амбиент 

во Градскиот парк во Кочани, по предлог на Венко 

Крстевски, Советот ја усвои одлуката за продолжено 

работно време за два часа на угостителските објекти и 

поддршка на културни-забавни содржини за организиран 

дочек на Новата година во Кочани. 

   

Во расправата во врска со Програмата за сообраќај за 2023 

година, советниците побараа да се изврши ревизија на 

ценовникот за паркинг, да се воведе зонско паркирање, 

паркинг-места со плаќање за хуманитарни цели, да се 

уредат нови паркинзи на неколку локации во градот и да 

се намали месечниот износ за паркирање за резидентите во 

Трговскиот центар.  

 

На крајот на седницата, градоначалникот Љупчо Папазов 

имаше годишно обраќање пред Советот на Општина 

Кочани. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Годишно обраќање на градоначалникот Љупчо 

Папазов пред Советот на Општина Кочани 

 

На 23. седница на Советот на Општина Кочани, 

градоначалникот Љупчо Папазов имаше годишно 

обраќање во кое говореше за амбиентот за работа во 2022 

година, за условите и поддршката од граѓаните и од 

членовите на Советот. 

 

– Ви благодарам за донесувањето на Буџетот за 2023 

година и ве повикувам во претстојната година сите 

заеднички да се посветиме на  интересот на граѓаните,  со 

исполнување на буџетските планирања. Во 2022 г. ја 

испуштивме можноста да пристапиме кон регулираниот 

пазар на електрична енергија и да ја користиме 

регулираната цена за набавка на струја за јавното 

осветлување, со тоа да заштедиме 10-ина милиони денари 

во сериозната енергетска криза и тие средства да ги 

вложиме во капитални инвестиции. Вкупното извршување 

на буџетот до одржувањето на седницата е 87,89 %,  

расходите се 82,42 %, извршувањето во делот на 

самофинансирање  е 82,92 %, во делот на дотации е 93,33 

%, а во делот на донација 67, 32 % – истакна Папазов. 

  

Во годишното обраќање градоначалникот презентираше 

анализа на работењето на Советот, со одржани седници, 



донесени одлуки и работа на комисии. 

  

– Ја пропуштивме можноста со поддршката на цената на 

геотермалната вода што ја испорачува до корисниците, да 

му овозможиме на КЈП „Водовод“ колку-толку во оваа 

криза да издвојува средства за инвестирање во квалитетно 

водоснабдување, изнесување на сметот и другите услуги 

кон граѓаните. Да го смениме начинот на работа во 

следната година – повика Папазов. 

 

Во делот на реaлизацијата на проектите и програмите, 

градоначалникот го истакна продолжувањето на 

реализацијата на проектот за уредување на Градскиот 

парк; дооформувањето на булеварот „Стево 

Теодосиевски“; реконструкцијата на 2 200 м од  потисниот 

цевковод од системот за водоснабдување; изградбата на 

колекторскиот систем во Тркање, кој ќе се поврзе со 

Пречистителната станица за отпадни води и др. 

 

– Реализирана е поддршка во образованието, социјалата, 

здравството, културата, каде претстои реставрација и 

конзервација на Споменикот на слободата, проект што ќе 

биде проследен со хортикултурно уредување и 

облагородување на околината со дополнителни содржини 

– информираше Папазов. 

 

Во своето годишно обраќање градоначалникот повика на 

поддршка во заедничката  реализација на сите предвидени 

позиции од буџетот на Општината за 2023 година и 

конструктивно дејствување со отчетност, одговорност и 

транспарентност. На членовите на Советот и на сите 

граѓани на општина Кочани им посака здравје, среќа и 

успех во Новата 2023 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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