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Врз основа  член  36 став (1) точка 1 и точка 15  и  член 22 став (1) точка 8  од  

Законот  за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), 

Советот на Општина  Кочани  на седницата одржана на ---.12.2020 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

за поддршка на образованието на општина Кочани за 2021 година 

 

I. 

Образованието е со закон загарантирано право на децата. Правото на образование 

се остварува со задолжително основно и средно образование во кое низ процесот на 

учење децата и младите ги градиме како личности. 

Во Општина Кочани учениците се опфатени во воспитно образовни институции 

со посетување на нaстава во шест основни училишта, од кои едно училиште за музичко 

образование на заинтересираните ученици и две средни училишта. 

Основни цел на програмата е да се даде дополнителна поддршка во реализирање 

на проекти активности, едукација и поддршка на ученичкиот активизам, преку локално 

поврзување на училиштата за развој на локалната заедница, како и промоција на 

успешни училишни практики и поединци во Општина Кочани. 

Активностите се планирани во следните содржини: 

- Поддршка на образовните институции при планирање и реализирање на 

Годишните програми за работа на училиштата во настава, вон настава и 

училишни проекти 

- Подршка на ученици од социјално ранливи категории 

- Промовирање и поддршка на успешни поединци и добри образовни практики 

- Стипендирање на студенти 

 

1. Поддршка на активности за реализирање на Годишните програми за работа 

на училиштата во настава, вон настава и училишни проекти 

 

Во рамки на Годишните програми за работа на училиштата се планираат и  

реализираат програмски содржини за кои е потребна локална координација и поддршка. 

Тоа е основа за планирање на содржини за поддршка на образованието каде како 

Локaлна самоуправа даваме поддршка на активности и нивна координација во 

поврзувањето на повеќе воспитни институции и локална промоција.  

Училиштата планираат и реализираат содржини за работа согласно насоките од БРО 

и МОН финансиски покриени согласно блок дотациите добиени со посебна формула од 

МОН како и со активности кои се планираат и реализираат преку проекти во кои се 

вклучени или аплицираат училиштата.  

Општина Кочани согласно ингеренциите и согласно Законот за локална самоуправа 

обезбедува поддршка на воспитно образовниот процес во училиштата со координација 

и поддршка како дел од Програмата за подршка на образованието на Општина Кочани.  

Согласно условите како и работата во ситуација на пандемија со Ковид-19 оваа 

година во фокусот ќе се активности за заштита на себе и другите, подигање на 

граѓанската свест и одговорност, меѓуетничката интеграција во образованието, 

младински и ученички активизам на локално ниво.  

Општината обезбедува поддршка за реализирање на активности од Годишните 

програми на училиштата кои се во интерес на локалната заедница, а во кои се вклучени 

учениците и врботените од училиштата во насока свесност за себе и другите заштита од 

Ковид-19, негување на мултикултура и толеранција, иницијативи за поубава локална 

средина за сите и запознавање и промоција на локалните потенцијали на Општина 

Кочани. 
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Наведените содржини ќе се реализираат по поднесени барања за поддршка од 

училиштата за: 

 

Поддршка на активности на училиштата за : 

- Меѓуетничка интеграција во образованието 

- Младински активизам 

- Заштита на здравјето 

- Запознавање на околината 

 

Меѓуетничка интеграција во образованието 

- Поддршка на реализирање на програмите за меѓуетничка интеграција во 

годишните програми на училиштата во Општина Кочани 

Тема: Разбирање и почитување на другите и учење за културата на другите 

- Реализирање на содржините за Стратегија за меѓуетничката интеграција и 

младинско учество во Општина Кочани со активности во настава, вон настава  

како и партнер училиштата од земјата. 

 

Ученички  и младински  активизам : 

- Поддршка на настани 

- Поддршка на иницијативи од локалната заедница 

- Работилници на тема младите идни одговорни  и активни граѓани на општеството 

- Идеи за создавање на поубаво Кочани. 

 

Едукација за унапредување на здравјето 

- Справување со пандемијата на Ковид-19  кај младите на локално ниво 

- Ментално и емоционално здравје. 

 

Активности за запознавање на учениците за Осогово како заштитен предел 

- Едукативни работилници 

- Посета и истражувања . 

 

1.1.Финансиски средства за реализација на активности по точка 1: 

 

1.1.1 За поддршка на  проекти од областа на образованието што ги аплицираат 

училиштата, а ги поддржува Општина Кочани предвидени се вкупно 

60.000,00 денари, од кои од Програмата за основно образование N1 – 

30.000,00 денари и Програмата за средно образование  N2 – 30.000,00 денари. 

1.1.2 Потребни средства за пропаганден материјал и активности се 20.000,00 

денари. Средствата се обезбедени во Програмата за култура за 2021 година на 

Општина Кочани. 

1.1.3 За организирање на настани се предвидени средства во висина на 90.000,00 

денари. Средствата се предвидени во Програмата за култура за 2021 година 

на Општина Кочани. 

 

2. Поддршка на ученици од социјално ранливи категории 

На учениците од социјално загрозените семејства им е потребна помош за 

успешно отпочнување на учебната година. Училишниот прибор за дел од 

семејствата (посебно многудетното семејство) е голем проблем, не само негово 

набавување, туку и негово  навремено обезбедување. Затоа Oпштина Кочани 

предвидува  помош на семејствата од социјално загрозени семејства со училишен 

прибор. 
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 Истата се обезбедува по доставени податоци од училиштата. Ова помош ќе се 

овозможи поддршка за започнување на учебната година со училишен  прибор. 

За оваа активност се предвидени средства во висина на 150.000,00 денари од 

Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита  на 

Општина Кочани за 2021 година. 

 

3. Промовирање и поддршка на успешни поединци и добри образовни практики 

 

3.1. Доделување на парични награди на ученици првенци на генерацијата во 

општинските основни и средни училишта и на ученици кои усвоиле прво место 

на државен акредитиран натпревар или прво, второ или трето место на 

меѓународен натпревар односно олимпијада. 

Општина Кочани ќе додели парични награди на учениците кои се прогласени за  

првенци на генерацијата во општинските основни и средни училишта и на учениците 

поединци кои освоиле прво место на државен акредитиран натпревар или прво, второ 

или трето место на меѓународен натпревар односно олимпијада.  

Паричните награди ќе се одобрат и доделат со одлука на Градоначалникот на 

Општина Кочани во која ќе бидат утврдени износите на наградите во рамките на 

предвидените за тоа средства во Програмата за поддршка на образованието на 

општина Кочани за 2021 година донесена од Советот на Општина Кочани.  

Заради промовирање и поддршка на наградените ученици се планира паричните 

награди свечено да им бидат доделени на свечена седница на Советот на Општина 

Кочани.  

За награди на учениците се предвидени вкупно 180.000,00 денари, од кои од 

Програмата за основно образование N1 – 120.000,00 денари и Програмата за 

средно образование  N2 – 60.000,00 денари. 

 

3.2. Доделување на парични награди на поединци - наставен кадар кои 

општинските основни и средни училиштата ќе ги предложат како најдобар 

практичар за учебната 2020/2021 година и доделување на општинска награда од 

Градоначалникот за посебен придонес во образованието на општина Кочани. 

 Општина Кочани ќе додели парични награди на поединци - наставен кадар  кои 

општинските основни и средни училиштата ќе ги предложат како најдобар 

практичар за учебната 2020/2021 година. Се однесува на вработените во училиштата 

кои оствариле посебни резултати во работата и го афирмирале училиштето и 

локалната средина. Наградените ќе се избират - по еден поединец од секое училиште 

по критериум/и на училиштата за Наставник на годината за 2020/2021, за што 

изборот од училиштето ќе се изврши со одлука на училишниот одбор која ќе биде 

доставена до Градоначалникот заради доделување на наградите. 

Исто така во 2021 година во областта на образованието се планира да се додели 

парична награда од Градоначалникот на Општина Кочани за посебен придонес во 

образованието на општина Кочани. 

Во понатамошниот процес на подготвување и креирање на критериумите и 

спроведување на постапката за начинот на доделување на паричните награди во 

областта на образованието ќе учествува Комисијата за култура, образование и спорт 

формирана од Советот на Општина Кочани, а по потреба Градоначалникот може да 

формира и посебна комисија за оваа постапка. 

Се утврдува паричните награди да се одобрат и доделат со одлука на 

Градоначалникот на Општина Кочани, во која ќе бидат утврдени износите на 

наградите во рамките на предвидените за тоа средства во Програмата за поддршка 

на образованието на општина Кочани за 2021 година донесена од Советот на 

Општина Кочани.  
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Општина Кочани финансиски ги поддржува  овие активности со вкупен износ 

од 100.000,00 денари, од кои од Програмата за основно образование N1 – 

50.000,00 денари и Програмата за средно образование  N2 – 50.000,00 денари. 

 

3.3.Поддршка на училиштата во промоција на Општина Кочани на учество на 

натпревари и настани 

Промоција и поддршка на добрите практики, идентификување и поддршка на 

талентирани и надарени ученици каде се презентира и промовира училиштето и 

локалната средина. Тоа се остварува преку учество на училишни односно меѓу 

училишни тимови на различни видови на натпревари,  квизови, ликовни и литературни 

манифестации и слични активности. Поддршката во овој дел се однесува за 

промовирање на добри училишни практики во задолжителното образование. 

За  реализирање и поддршка на натпревари и манифестации организирани од 

Општина Кочани се предвидени се 300.000,00 денари од Програмата за основно 

образование N1 – 230.000,00 денари и Програмата за средно образование  N2 –

70.000,00 денари. Истите ќе се реализираат согласно условите со состојбата со 

пандемијата со Ковид-19. 

 

 

4. Стипендирање на студенти 

Општина Кочани доделува 30 (триесет) стипендии на годишно ниво, на студенти 

жители на општина Кочани за следните категории на студенти: 5 (пет) стипендии за 

студенти од Ромската етничка заедница, 10 (десет) стипендии за студенти од 

социјално загрозени семејства, 5 (пет) стипендии за студенти запишани на факултети 

за медицински науки, а останатите стипендии за студенти кои постигнале висок 

успех во студирањето. Стипендиите се доделуваат за 10 (десет) месеци во текот на 

една студиска година. Стипендиите се доделуваат на начин и во постапка утврдена 

во Правилникот за доделување на стипендии на студенти жители на Општина 

Кочани донесен од Советот на Општина Кочани. Стипендиите се доделуваат врз 

основа на распишан Конкурс од Градоначалникот кој и трае 15 дена, а се објавува на 

огласната табла на Општина Кочани, во локалните медиуми и на веб страната на 

Општина Кочани. Стипендиите ги доделува Градоначалникот на Општина Кочани 

во постапка, начин, услови и критериуми утврдени Правилникот. Износот на 

стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно.  

За доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани се планирани 

вкупно 900.000,00 денари. Средствата се предвидени во Програмата на Советот на 

Општина Кочани. 

 

5. Вкупни средства за реализација на Програмата за поддршка на образованието 

на општина Кочани за 2021 година  

Вкупните средства за реализација на сите активности планирани во Програмата за 

поддршка на образованието на општина Кочани за 2021 година изнесуваат 

1.800.000,00 денари од наведените програми, од кои 1.160.000,00 денари се 

планирани како средства да се обезбедат од други буџетски програми, а 640.000,00 

денари се планирани како средства од Програмата за поддршка на образованието за 

2021 година. 
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5.1.Средствата предвидени во други програми на Општина Кочани за реализација на 

активности планирани во Програмата за поддршка на образованието во Општина 

Кочани за 2021 година во износ од  1.160.000,00 денари, според следниот: 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Р 

Ред. 

Бр. 

Опис на планирани активниости Износ на 

средства во 

денари 

Други програми 

1. Пропаганден материјал и 

активности 

20.000,00 Програма за култура за 

2021 година 

2. Организирање на настани 90.000,00 Програма за култура за 

2021 година 

3. Поддршка на ученици од социјално 

ранливи категории 

150.000,00 Програма за остварување 

на социјална, детска и 

здравствена заштита за 

2021 година 

4. Доделување на стипендии 900.000,00 Програма на Совет на 

Општина Кочани 

Вкупно средства: 1.160.000,00 денари 

 

5.2. Средства предвидени во Програмата за поддршка на образованието во општина  

Кочани за 2021 година во износ од 640.000,00 денари. 

 

Р Е К А П И Т У Л А Р 

Ред. 

Бр. 

Опис на планирани активниости Средства од Програмата 

за поддршка на 

образованието на 

општина Кочани за 2021 

година (во денари) 

1. Поддршка на проекти од областа на образованието 

што ги аплицираат училиштата а ги поддржува 

Општината 

60.000,00 

2. Доделување на парични награди на ученици 

првенци на генерацијата во општинските основни и 

средни училишта и на ученици кои усвоиле прво 

место на државен акредитиран натпревар или прво, 

второ или трето место на меѓународен натпревар 

односно олимпијада 

180.000,00 
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3 Доделување на парични награди на поединци - 

наставен кадар кои општинските основни и средни 

училиштата ќе ги предложат како најдобар 

практичар за учебната 2020/2021 година и 

доделување на општинска награда од 

Градоначалникот за посебен придонес во 

образованието на општина Кочани 

100.000,00 

4. Поддршка на училиштата во промоција на Општина 

Кочани на учество на натпревари и настани 

300.000,00 

Вкупно средства: 640.000,00 

 

II. 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Кочани“. 

 

Бр.-------------- 

---.----.2020 година 

Кочани 

Претседател на  

Советот на Општина Кочани 

Томе Солевски 
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