
Врз основа на член 6став (1) ал.4 од Правилникот за начинот на организирање 
на културна манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во општина Кочани бр.08-
626/1 од 17.03.2017 година и чл.5 ст.1 ал.4 од  Одлуката за отпочнување на активности 
за организирање на културната манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во 2017 
година и за формирање на организационен одбор бр.08-627/1 од 17.03.2017 година, а во 
согласност со Програмата за активностите на Општина Кочани од областа на културата 
за 2017 година бр.09-2208/1 од 16.12.2016 година  (Службен гласник бр.13/2016 год.), 
Одборот за организирање на манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ во 2017 година 
објавува 

ОГЛАС 

За избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани 

1. Право на учество во постапката за доделување на награда за избор на најуспешен 
земјоделец на општина Кочани, имаат физички лица кои се: 
- жители на општина Кочани - се докажува со поднесување на копија од лична 

карта, (овој услов не носи бодови, но е задолжителен услов за пријавениот 
кандидат и е елиминаторен услов),  
и  

- регистрирани земјоделски производители во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - се докажува со поднесување на Решение за упис на производни 
капацитети (во фотокопија или  оригинал) од Единствен регистар на 
земјоделски стопанства (ЕРЗС) при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство Подрачна единица Кочани (овој услов не носи бодови, но е 
задолжителен услов за пријавениот кандидат и е елиминаторен услов). 
 

o Право на учество во постапката за доделување на награда за избор на 
најуспешен земјоделец на општина Кочани немаат лицата на кои претходно 
им била доделена таква награда за најдобар/ најуспешен земјоделец на 
општина Кочани во последните 5/пет/ години наназад. 

 
2. Физичките лица кои се жители на општина Кочани и се регистрирани земјоделски 

производители во ЕРЗС (Единствен регистар на земјоделски стопанства) при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,треба да ги исполнуваат 
следните задолжителни  критериуми: 
 
Ред.
бр. 

Задолжителни 
критериум 

Докази/ документи со кои се 
докажува, дека подносителот на 
пријавата ги исполнува 
утврдените критериуми 
 

Посебни услови и 
предмет на 
бодување 

2.1 Количина на 
предадена арпа -ориз 
во килограми на 
годишно ниво 
откупени од 
регистрирани 
откупувачи во 
периодот од 30.08.2016 
година до 30.08.2017 
год.  

Се докажува со поднесување на 
Потврда (во копија или 
оригинал) издадена од 
регистриран откупувач на 
територијата на РМ која 
содржи податоци за 
откупувачот, за лицето кое 
извршило предавање на 
земјоделски производи, и 
податоци за вид и количина на  
предадените земјоделски 
производи: арпа-ориз. 
 

Овој критериум се 
бодува со 35 бодови 



2.2 Млад полнолетен 
земјоделец  

Се докажува со поднесување на 
копија од лична карта 
 

Овој критериум се 
бодува со 20 бодови 

2.3 Поседување и/или 
располагање со имот-
земјоделско земјиште 

Се докажува со поднесување 
на Решението за упис на 
производни капацитети од 
Единствен регистар на 
земјоделски стопанства 
(ЕРЗС) при Министерството за 
земјоделство, шумарство и 
водостопанство Подрачна 
единица Кочани - доказот се 
поднесува во фотокопија или 
оригинал 

Овој критериум се 
бодува со 10 бодови 

2.4 Значајни остварувања 
и постигнувања во 
областа на 
земјоделството во 
Република Македонија 
и на меѓународно ниво 
 

Се докажува со доставување на 
фотокопија од доделената 
потврда/ сертификат 

Овој критериум се 
бодува со 10 бодови 
од кои за 
1 место-10 бода 
2 место-  6 бода 
3 место-  3 бода 

2.5 Остварени приходи на 
подносителот на 
пријавата за 2016 
година 

Се докажува со поднесување на 
Уверение за остварени 
приходи за 2016 год. издадено 
од Управа за јавни приходи- во 
оригинал или копија 

Овој критериум се 
бодува со 25 бодови 
 

 
2.7. Вкупениот број на бодови за сите критериуми изнесува 100 бода. 
2.8. За најуспешен земјоделец на општина Кочани ќе се избере оној земјоделец кој 
освои најмногу бодови до 100 бода или вкупно 100 бода. 
 

3. Огласот за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани е објавен на веб 
страната на Општина Кочани, на Огласна табла на Општина Кочани и во најмалку 1 
(еден) локален тв медиум и трае до 20.09.2017 година до 16:00 часот. 
Ако последниот ден од рокот за поднесување на пријави се паѓа во недела или е 
државен праник, пријави можат да се поднесат следниот работен ден до утврдениот 
термин (час). 
Секоја пријава која е поднесена подоцна од утврденот рок, ќе се смета за 
задоцнета и нема да се разгледува. 

 
4. Наградата за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани е парична и ја 

доделува Градоначалникот на Општина Кочани на предлог на организациониот одбор и 
согласно изготвената ранг листа, за што донесува Одлука за доделување на награда за 
најуспешен земјоделец на општина Кочани . 
 
Бр.08-1660/1 
11.09.2017 година 
Кочани 

ОПШТИНА КОЧАНИ 
Организационен одбор 

Претседател 
Аника Илијевска Ѓорѓиева, ср 



ПРИЈАВА	

по	Објава	за	доделување	на	награда	на	најуспешен	земјоделец	на	општина	Кочани	
 

Подносител на пријавата : 
 

Име Татково име Презиме 

Адреса на живеење: Град/ село Улица и број Општина 
 

Држава 
 

Дата на раѓање:  /   
ЕМБГ 
Лична карта бр. Издадена од:  

Со важност од:
Со важност до:  

Семејна состојба (заокружете ):     во брак,    разведен/а ,  
 
 родител/старател/посвоител,  на _______ деца (се наведува бројот на деца) 

  

Изјава за семејна состојба 
 

Изјавувам дека сум во брак со_______________________________ 
склучен на ден___________________________________,  

од кој имам изродено______________ деца/,  или 
сум старател на ______________ деца, / или 

сум посвоител_________________ деца. 
 
Изјавил: с.р. потпис:________ 

Телефон за контакт: Мобилен тел.: Емаил: 
Член на здружение, асоцијација, друштво, задруга  од областа на земјоделството (се наведува ако членува во некое здружение и т.н.):  
 
Значајни остварувања и постигнувања од областа на земјоделството во Република Македонија и на меѓународно ниво (се наведува ако има такви): 
 

Примени награди во областа на земјоделството (се наведува ако има такви): 
 
Сопственик на следната опрема и земјоделска механизација (опцијално/се наведува ако има такви): 
 
 
 



За исполнување на условите и критериумите утврдени од Одборот за организирање на манифестацијата  „Денови на кочанскиот ориз“ во 2017 
година со цел спроведување на постапка за доделување на награда за најуспешен земјоделец на општина Кочани , заедно со оваа пријава ги 
приложувам следните документи: 

Ред
.бр. 

Задолжителни 
услови и критериум 

Податоци кои пишува подносителот на 
пријавата 

Докази/ документи со кои се 
докажува, дека подносителот на 
пријавата ги исполнува утврдените 
критериуми 

Доставен / 
недоставен документ 

Се пишува документот кој го 
доставува подносителот на 

пријавата и се наведува бројот 
на документот 

1 Да е жител на 
општина Кочани 

Изјавувам дека сум жител на општина 
Кочани и живеам на адресата која погоре ја 
имам напишано. 

Да              не 
заокружете 

Се докажува со поднесување на 
копија од лична карта,  
(овој услов не носи бодови, но е 
задолжителен услов за пријавениот 
кандидат и е елиминаторен услов). 

 

2 Во последните 5 
(пет) години да нема 
добиено  награда за 
најдобар/најуспешен 
земјоделец на 
општина Кочани. 

Изјавувам дека во последните 5 (пет) 
години да нема примано награда за 
најдобар/најуспешен земјоделец на 
општина Кочани. 

Да              не 
Заокружете 

 
 

Се докажува со поднесување на 
Изјава дека во последните 5 (пет) 
години да нема добиено награда за 
најдобар/најуспешен земјоделец 
на општина Кочани - се поднесува 
во оригинал, потпишана од 
подносителот на пријавата. 
-овој услов не носи бодови, но е 
задолжителен услов за пријавениот 
кандидат и е елиминаторен услов) 

 

3 Да е регистриран 
како земјоделски 
производител во 
Единствениот 
регистар на 
земјоделското 
стопанство при 
Министерството за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство  

Изјавувам дека сум регистриран како 
земјоделски производител во ЕРЗС при 
МЗШВ.  
 
 

Да              не 
Заокружете 

 

Се докажува со поднесување на 
Решение за упис на производни 
капацитети (во фотокопија или  
оригинал) од Единствен регистар 
на земјоделски стопанства (ЕРЗС) 
при Министерството за 
земјоделство, шумарство и 
водостопанство Подрачна единица 
Кочани - (овој услов не носи бодови, но 
е задолжителен услов за пријавениот 
кандидат и е елиминаторен услов). 

 



Изјавувам дека сум производител на 
следните земјоделски производи: 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
 
Важно во оваа постапка само оризовата 
арпa ќе биде предмет на бодување! 

 
 

4 Потврдување на 
количината на 
предадена арпа ориз 
на регистрирани 
откупувачи во 
периодот од 
30.08.2016 година до 
30.08.2017 год.  

Изјавувам дека имам предадено 

________________ кг   арпа ориз на 

годишно ниво на регистрирани откупувачи 

во периодот од 30.08.2016 година до 

30.08.2017год. 

 

 

Се докажува со поднесување на 
Потврда издадена од регистриран 
откупувач за откупена арпа ориз 
во кг,  важи за периодот од 
30.08.2016 година до 30.08.2017 
год.  
Потврдата треба да содржи 
податоци за откупувачот, за лицето 
кое извршило предавање на 
зем.производи, и податоци за вид и 
количина на  предадените 
земјоделски производи:арпа-ориз 
(се поднесува во копија или 
оригинал) 
Овој критериум се бодува со 35 
бодови. 

 

5 Млад полнолетен 
земјоделец 

Имам ___________ години возраст. Се докажува со поднесување на 
копија од лична карта. Овој 
критериум се бодува со 20 бодови 

 

6 Поседување и/или 
располагање со имот 

Изјавувам дека обработувам сопствен имот-
земјиште во површина од __________ха. 
 
Изјавувам дека обработувам земјиште под 
закуп во површина од __________ха. 
 

Се докажува со поднесување на 
Решение за упис на производни 
капацитети од Единствен 
регистар на земјоделски 
стопанства (ЕРЗС) при 
Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство ПЕ 

 



Кочани -доказот се поднесува во 
фотокопија или во оригинал. 
Овој критериум се бодува со 10 
бодови. 

7 Значајни 
остварувања и 
постигнувања во 
областа на 
земјоделството во 
Република 
Македонија и на 
меѓународно ниво 

Доколку подносителот на пријавата има остварено значајни остварувањаво 
областа на земјоделството  во Република Македонија и на меѓународно ниво 
доставува фотокопија од доделената потврда/ сертификат за оствареното 
значајно постигнување во областа на земјоделството. Овој критериум се бодува 
со 10 бодови кои се распределуваат на следниот начин: 
-за освоено 1 место од областа на земјоделството се доделуваат 10 бода, 
-за освоено 2 место од областа на земјоделството се доделуваат    6 бода и 
-за освоено 3 место од областа на земјоделството се доделуваат   3 бода. 

 

8 Остварени приходи 
на подносителот на 
пријавата за 2015 год 

Се докажува со поднесување на Уверение за остварени приходи за 2016 год. 
издадено од Управа за јавни приходи- во оригинал или копија 
Овој критериум се бодува со 25 бодови. 

 

 
Со потпишувањето на ова пријава давам согласност моите лични податоци да бидат употребувани во постапката за доделување 

на награда на најуспешен земјоделец на општина Кочани и истите да се обработуваат во согласност со прописите за заштита на лични 
податоци а за постигнување на целта на постапката во која ја поднесуваам ова пријава за учество. 
 

Кочани, дата____________2017 година  
                                                                                                                                     Подносител на пријава 

 
________________________ 

Име и Презиме   
 

________________ 
 Потпис



Прилог- Образец на Изјава дека во последните 5 (пет) години да не е добитник на награда за 
најдобар/најуспешен земјоделец на општина Кочани 
 
 
 

Изјава 
 

 Јас ________________    ___________________   ___________________ 
                            (име)                          (татково име)                   (презиме) 
 
со адреса на живеење: ___________________   ___________________________    _________ 
                                                  (град/село)                                 (улица)                            (број) 
 
со ЕМБГ:_______________________ и лична карта бр:_____________________________ 
 

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека во последните 5 (пет) години  

немам добиено награда за најдобар/најуспешен земјоделец на општина Кочани. 

Оваа изјава ја давам согласно условите дефинирани во постапката за избор на најуспешен 

земјоделец на општина Кочани. 

 

 

Кочани, дата:____________           Изјавил,   потпис 

_________________ 
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