
      БРОЈ  1           КOЧАНИ,  11 февруари 2022 ГОДИНА             ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Службен гласник на Општина Кочани бр. 1/2022

 
 Врз основа на членот 50, став 1, 
точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), 
Градоначалникот на Општина Кочани, 
донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани 

одржана на 31.01.2021 и 04.02.2022 година

I

 Ги објавувам актите донесени на 
седницата на Советот на Општина Кочани, 
одржана на 31.01.2022 и 04.02.2022  година, и 
тоа:
 1.План за дополнување на  Планот за 
јавни  набавки на Општина Кочани за  2022 
година, Бр.09-388/1
 2.Правилник изменување и 
дополнување на  Правилникот за уредување 
на начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители  на општина Кочани за 
набавување на лекови кои не се наоѓаат 
на Позитивната листа на лекови, како и за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор од 
градот Кочани, Бр.09-330/1
 3.Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за доделување 
стипендии на студенти жители на Општина 
Кочани, Бр.09-331/1
 4.Правилник  за  изменување и 
дополнување на Правилникот за доделување 
на стипендија на спортист - спортска надеж  

на Општина  Кочани, Бр.09-332/1
 5.Правилник изменување и 
дополнување на Правилникот за уредување 
на начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители  на Општина Кочани 
за поправка и оспособување на станбен 
простор, Бр.09-333/1
 6.Одлука за давање на согласност 
на договор за примање на донација од 
ПАКОМАК ДОО Скопје, Бр.09-335/1
 7.Одлука за расходување и бришење 
од понатамошна евиденција на постојани 
средства и ситен инвентар на Општина 
Кочани, Бр.09-384/1
 8.Одлука за утврдување на просечни 
цени на градежно и земјоделско земјиште 
за подрачјето на општина Кочани за 2022 
година, Бр.09-387/1
 9.Одлука за донесување на План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација за ГП 4.5 и ГП4.6 од ДУП 
на град Кочани, донесен со Одлука бр.07-
138 од 16.07.1998 год., со намена Г2 – лесна 
индустрија и мало стопанство, составени 
од КП бр.16053/29, КП бр.16053/30, 
КП бр.16053/31, КП бр.15915/113 и КП 
бр.15915/137 во КО Кочани, Општина 
Кочани, Бр.09-392/1
 10.Одлука за давање на трајно 
управување и користење, без надомест, на 
изградена водоводна, фекална и атмосферска 
канализациска мрежа во 2021 година наКЈП 
„Водовод“ – Кочани, Бр.09-393/1
 11.Одлука за давање на трајно 
управување и користење недвижни ствари- 
згради, без надоместок, на ОУ„Св.Кирил и 
Методиј“- Кочани, Бр.09-394/1
 12.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за чистењето на одводните 
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канали и речните корита на подрачјето на 
Општина Кочани во 2021 година, Бр.09-
327/1
 13.Заклучок за прифаќање на Планот 
за чистење на каналите и речните корита  
на подрачјето на општина Кочани за 2022 
година, Бр.09-328/1
 14.Заклучок за прифаќање на 
Информацијата за пошумувањето и заштита 
од ерозија на подрачјето на Општина 
Кочани, Бр.09-329/1
 15.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршување на Буџетот 
на Општина Кочани за 2021 година – IV 
квартал , Бр.09-334/1
 16.Заклучок за усвојување на 
плановите за запишување ученици во прва 
година во општинските средни училишта 
„Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во 
учебната 2022/2023 година, Бр.09-336/1
 17.Заклучок за усвојување Извештај 
за реализација на Програмата за изградба 
и одржување на општинските патишта и 
улици во Општина Кочани за 2021 година, 
Бр.09-382/1
 18.Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршен попис на Општина 
Кочани за 2021 година, Бр.09-383/1
 19.Заклучок за прифаќање на 
Финансиски извештај од коалицијата 
„Најдоброто за мојата општина“, Бр.09-385/1
 20.Заклучок за прифаќање на 
Финансиски извештај од коалицијата 
„Обнова на Македонија“предводена од 
ВМРО ДПМНЕ, Бр.09-386/1
 21.Заклучок за давање согласност 
на Одлуката  за утврдување на висината на 
вредноста на бодот за исплата на плата на 
вработените во KЈП „Водовод“ Кочани за 
2022 година, Бр.09-389/1
 22.Решение за верификација на 
членови  на Локален младински совет на 
општина Кочани, Бр.09-395/1
 23.Решение за изменување на 
Решение за именување  командант, 
началник и членови на Штабот за заштита и 
спасување, Бр.09-396/1

 24.Решение за разрешување на 
членовите и именување членови на Управен 
одбор на КЈП „Водовод” – Кочани, Бр.09-
397/1
 25.Решение за разрешување 
на членовите и именување членови 
на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на 
КЈП „Водовод“ – Кочани, Бр.09-398/1
 26.Решение за разрешување и 
именување членови  на Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани, 
Бр.09-399/1
 27.Решение за разрешување  и 
именување членови  на Управниот одбор на 
ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани, Бр.09-
400/1
 28.Решение за разрешување и 
именување членови на Училишниот одбор 
на СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани, Бр.09-
401/1
 29.Решение за запирање на 
објавувањето на: Заклучок за усвојување 
на Планот за  работа-активности на КЈП 
„Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-
390/1, од 04.02.2022 година и   Заклучок 
за давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – 
Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 година, 
за промена – зголемување на  цената на м3 
геотермална вода, Бр.09-391/1, од 04.02.2022 
година, Бр.09-402/2    

II

 1.Правилник за уредување на 
начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани и лица во социјален ризик, жители  
на општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување на карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 
надвор од градот Кочани и карта за превоз за 
лица сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани (ПРЕЧИСТЕН 
ТЕКСТ), Бр.09-330/2
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 2.Правилник за доделување 
стипендии на студенти жители на Општина 
Кочани (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ), Бр.09-331/2
 3. Правилник за доделување на 
стипендија на спортист - спортска надеж  на 
Општина  Кочани (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ), 
Бр.09-332/2
 4.Правилник за уредување на 
начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители  на општина Кочани за 
поправка и оспособување на станбен 
простор (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ), Бр.09-
333/2

III

 Заклучокот влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.08-402/1
11.02.2022 година

К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,

Љупчо Папазов



II
 Планот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Кочани“ .

Бр.09-388/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев
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 Врз основа на членот 75, став 4 од Законот за јавни набавки („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.24/2019), а во врска со Правилникот за формата, 
содржината, како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки 
(„Службен весник на Република Македонија бр.64/2019), Советот на Општина Кочани 
на седницата одржана на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, донесе  

 
 

 
ПЛАН 

 ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА 
КОЧАНИ ВО 2022 ГОДИНА 

 
 
I 

Во Годишниот план за јавни набавки за 2022 година, (Службен гласник на 
Општина Кочани бр. 16/2020), се вршат следниве измени и дополнувања: 

Во делот III “Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи“, по 
ставка 3.23 се додаваат ставките: 3.24 и 3.25, кои гласат:  

 

III Договори и рамковни 
спогодби за јавни 
набавки на работи 

     

3.24 Изградба на локален 
пат м.вКрушка-м.в 
Ајдар втор дел  

 февруари 7.036.700,00 Поедноставена 
отворена 
постапка 

 

3.25 Изградба и 
реконструкција на 
сливни решетки 

 февруари 500.000,00 Набавка од 
мала вредност 

 

 

II 

Планот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Кочани“ . 

 

 

бр.09-388/1                                                                                  Претседател 
04.02.2022 година                                                        на Советот на Општина Кочани 
Кочани                                                                                         Лазо Митев 
 



 Врз основа на член 36 став (1)  
точка 15, а во врска со член 21 и член 22 
став (1) точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/02), член 11 став (1)  
алинеи 1 и 6  од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19, 
275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.01.2022 година, донесе

П Р А В И Л Н И К 
изменување и дополнување на  Правилникот 
за уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители  на 
општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување на карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 
надвор од градот Кочани и карта за превоз 
за лица сместени во специјализирани 

установи надвор од градот Кочани
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

 Со овој правилник се врши 
изменување и дополнување на Правилникот 
за уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители  на 
општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување на карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 
надвор од градот Кочани и карта за превоз за 
лица сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани („Службен гласник 
на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018 

Член 2

 Во насловот на Правилникот и 
во целиот текст на истиот секаде после 
зборовите: „социјално загрозени граѓани“ 

се додават зборовите: „и лица во социјален 
ризик“.
 Во целиот текст на Правилникот 
зборовите: „Република Македонија“ и 
кратенката „РМ“ се заменуваат со зборовите: 
„Република Северна Македонија„.
Во членот 1 во ставот 2 точката на крајот од 
реченицата се брише и се додават зборови: 
„или се нашол во состојба на социјален 
ризик.“ 
 Во членот 1 после ставот 3 се додава 
нов став 4 кој гласи: „Под лице кое е во 
состојба на социјален ризик се мисли на 
состојба која има потенцијал да го отежни 
или оневозможи непреченото социјалното 
функционирање на поединецот, семејството, 
која може да дојде во потреба од социјална 
помош поради болест (од карцином, 
ковид, заразни болести, ретки болести) 
или поради имање на долготрајни телесни, 
интелектуални, ментални или сетилни 
нарушувања (лица со попреченост) кои во 
интеракција со различни пречки може да 
го спречат целосно и ефикасно учество на 
таквото лице во општеството на еднаква 
основа со другите.“
 

Член 3

 Во  членот 2 ставот 3 се менува и 
гласи: 
„Финансиската помош за набавување на 
лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови е во висина до:
-  2.000,00 денари за социјално 
загрозени граѓани,
-  3.000,00 денари за болни од карцином 
и лица со попреченост и ретки болести и до
- 1.500,00 денари по член на семејство 
за лица болни од Ковид-19 или други заразни 
болести.“

Член 4

 Членот 3 се менува и гласи:
„За остварување на правото за доделување 
на финансиската помош за набавување на 
лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
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листа на лекови, како и за обезбедување 
на карта за превоз заради лекување во 
здравствена установа надвор од градот 
Кочани, барателот треба да исполнува еден 
од следните услови: 
-  да е невработено лице;
 - да е корисник на социјална парична 
помош;
 - да е корисник на социјална пензија;
-  да е лице заболено од карцином;
-  да не остварува приходи по било каков 
основ;
-  да е лице со попреченост или лице заболено 
од ретки болести“  или
- да е лице болно од Ковид - 19 или од друга 
заразна болест.“

Член 5

 Во член 4  став 1 после алинеја 5, 
точката се заменува со запирка и  се додаваат 
нови три алинеи 6, 7, и 8 кои гласат:
-  За лице корисник на социјлна 
пензија се доставува релевантен писмен 
доказ издаден од надлежен орган (пример 
Решение за категоризација на лицето или 
потврда дека користи посебен додаток);
- за лице со попреченост или за лице 
заболено од ретки болести се доставува 
релевантен писмен доказ издаден од 
надлежен орган (пример потврда од матичен 
лекар дека лицето е на регистерот за ретки 
болести) и 
- за лице болно од Ковид -19 се 
доставува копие од решението дека лицето 
е позитивно на ковид и му е одредено 
лекување и изолација во домашни услови, 
а за лице заболено од друга заразна болест 
се доставува потврда од матичен лекар во 
оригинал.
 Во членот 4 став 2 алинеја 2 и алинеја 
3 зборовите: „Центарот за вработување на 
РМ“ се заменуват со: „ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кочани“
 Во членот 4 ставот 3 се менува и 
гласи: „За лицата кои се во социјален ризик 
не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 

условите за социјален статус утврдени со 
овој Правилник.“

Член 6

 Во членот 5 став 2 алинеја 2 и алинеја 
3 зборовите: „Центарот за вработување на 
РМ“ се заменуват со: „ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кочани“
 Во членот 5 ставот 3 се менува и 
гласи: „За лицата кои се во социјален ризик 
не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 
условите за социјален статус утврдени со 
овој Правилник.“

Член 7

Членот 6 се менува и гласи: 
(1) „Правото на финансиска помош за 
набавување на лекови кои не се наоѓаат на 
Позитивната листа на лекови, може да се 
користи на следниот начин во тековната 
година:
- еднаш во пет месеци за лица во 
социјално загрозена состојба,
- еднаш во четири месеци за лица 
болни од карцином, лица со попреченост и 
лица со ретки болести  и
- еднократно за лицата болни од 
Ковид-19 или од други заразни болести 
и оваа помош се доделува за секој член од 
семејството/домаќинството. 
(2) Правото на финансиска помош за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор од 
градот Кочани, секој барател во социјално 
загрозена состојба и секој барател во 
социјален ризик, може да го искористи само 
еднаш во три месеци во тековната година.
(3) За лицата кои се во социјален ризик 
не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 
условите за социјален статус утврдени со 
овој Правилник.“



Член 8

 Членот 7 се менува и гласи: 
„Правото на користење на финансиска 
помош за набавување на лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови 
не го исклучува истовременото користење 
на правото на финансиска помош за 
набавувањена карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и обратно.“

Член 9

 Членот 8 се менува и гласи:
„Овој вид на финансиска помош наменета 
за помагање на социјално загрозени граѓани 
и лица во социјален ризик за набавување 
на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување 
на Република Северна Македонија, за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор од 
градот Кочани, се доделува само на жители 
на општина Кочани, односно барателот 
и неговиот брачен/вонбрачен другар се 
жители на Општина Кочани.“

Член 10

 Се задолжува Секторот за правни, 
јавни дејности и општи работи да изготви 
пречистен текст на Правилникот за 
уредување на начинот и условите на 
доделување финансиска помош на социјално 
загрозени граѓани, жители на општина 
Кочани за набавување на лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови, 
како и за обезбедување карта за превоз за 
лекување во здравствена установа надвор 
од градот Кочани и истиот се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Член 11

 Овој правилник влегува во сила 
осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе 
се објави во „Службен гласник на Општина 
Кочани“.

Бр.09-330/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

Лазо Митев

 Врз основа на членот 36, став 1, т. 
15, а во врска со членот 21, став 1 и членот 
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 31.01.2022 
година, донесе

   ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на 
Правилникот за доделување стипендии на 

студенти жители на Општина Кочани

Член 1

 Со овој Правилник се врши 
изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-2252/1 
од 15.12.2017 година („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018 и 
бр.12/2018).

Член 2

  Во целиот текст на Правилникот за 
доделување стипендии на студенти жители 
на општина Кочани секаде после зборовите: 
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„Ромската етничка заедница“ се додава 
следниот текст: „и студенти кои се лица со 
попреченост и лица со ретки болести“.
Во целиот текст на Правилникот за 
доделување стипендии на студенти жители 
на општина Кочани зборовите:„ Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите 
„Република Северна Македонија.“

Член 3

 Во членот 2 став 6 се менува и гласи:
„Износот на стипендијата која се доделува 
на студент, од било која категорија на 
студенти од ставот 1 на овој член, изнесува 
најмалку 3.000,00 денари месечно, а го 
утврдува Градоначалникот на општина 
Кочани со посебна одлука во рамките 
на планираните буџетски средства за 
доделување на стипендии. По исклучок 
доколку на јавниот конкурс за доделување 
на вкупно 30 стипендии се прифатени и 
рангирани помалку од 30 кандидати за 
добивање на стипендии, Градоначалникот 
може да донесе одлука со која ќе го зголеми 
износот на стипендијата по студент во 
рамките на вкупните планирани буџетски 
средства за доделување на стипендии под 
услов зголемениот поединечен износ да 
не изнесува повеќе од 5.000 денари по 
стипендија/студент.“

Член 4

 Во членот 4-б став 1 точката 1 
која гласи: „Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 7,50“,  се менува 
и гласи: „Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 7,00“.

Член 5

 Во членот 7 став 1 после точката 9 се 
брише точката и се додава нова точка 10 која 
гласи:
„10. За студенти од Ромската етничка 
заедница се доставува Изјава за етничка 

припадност, за студентите кои се лица 
со попреченост и лица со ретки болести 
се доставува релевантен писмен доказ 
за попреченоста, односно констатирана 
дијагноза за боледување од ретка болест, 
издаден од надлежен орган (пример решение 
од Центарот за јавно здравје, извештај од 
специјалист /потврда од матичен лекар).“
Во членот 7  ставот 2 се менува и гласи:
„Пријавите со документите се  поднесуваат во 
определениот рок наведен во распишаниот 
Конкурс за доделување на стипендии на 
еден од следните начини за поднесување:
•во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
•по пошта на адреса: Општина Кочани ул. 
„Раде Кратовче“ бр. 1, 2300 Кочани или
•по електронски пат преку апликацијата  
мЗаедница,  со тоа што при прикачување на 
пријавата за стипендија во електронската 
апликација подносителот е должен да ги 
скенира и задолжително да ги прикачи 
документите кои се бараат за исполнување 
на условите за доделување на стипендија.“ 
По ставот 2 се додаваат  два нови ставови 3 
и 4 кои гласат:
 „Доколку поднесената  пријава за 
стипендија преку апликацијата  мЗаедница 
е оценета како прифатлива од комисијата за 
доделување на стипендии  и  според бројот 
на добиени бодови е во ранг листата на 
максималниот број на стипендии кои се 
доделуваат, Комисијата за доделување на 
стипендии,  преку апликацијата  ќе го извести  
подносителот на пријавата за стипендија 
во рок од најмногу 5 дена, да ги достави во 
оригинал или во копија заверена на нотар 
документите кои ги прикачил скенирани 
на апликацијата  при поднесувањето на 
пријавата за стипендија.
 Ако подносителот на пријавата не ги 
достави во определениот рок  во писмена 
форма документите кои ги прикачил на 
електронската апликација или истите се 
делумно доставени и/или се разликуваат 
од документите прикачени во апликацијата 
и со тоа подносителот на пријавата за 
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стипендија не успеал да докаже дека ги 
исполнува во целост условите за добивање 
на стипендија, комисијата ќе ја отфрли оваа 
пријава како неприфатлива и ќе изготви 
друга (изменета ) ранг листа на прифатени 
пријави до Градоначалникот.“

 Член 6

 Во членот 9 ставот 6 се менува и 
гласи:
 „За донесената одлука од 
Градоначалникот на Општина Кочани со 
која се доделуваат стипендии на студенти 
жители на општина Кочани се известуваат 
сите кандидати кои имаат поднесено пријава 
за стипендија, преку објавување на одлуката 
за доделување на стипендии на веб страната 
на општина Кочани. Кандидатите кои не се 
добиле стипендија писмено за известуваат за 
причините за недоделување на стипендија, а 
кон известувањето се приложува копија од 
одлуката од Градоначалникот. “

Член 7

 Се задолжува Секторот за правни, 
јавни дејности и општи работи да изготви 
пречистен текст на Правилникот за 
доделување на стипендија на спортист - 
спортска надеж  на општина  Кочани и 
истиот да се објави во „Службен гласник на 
Општина Кочани“.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со осмиот 
ден од денот на донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-331/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а 
во врска со член 21 и член 22 став (1) точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), 
член 22-а од Закон за спортот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 
6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 98/19 и 244/19) Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 31.01.2022 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К
за  изменување и дополнување на 
Правилникот за доделување на стипендија 
на спортист - спортска надеж  на општина  

Кочани

Член 1

 Со овој Правилник се врши измена и 
дополнување на Правилникот за доделување 
на стипендија на спортист - спортска 
надеж  на општина  Кочани бр.09-2250/1 
од 15.12.2017  година („Службен гласник на 
Општина Кочани“ бр.13/2007).

Член 2

 Членот 2 се менува и гласи:
„Општина Кочани доделува 2 (две) 
стипендии на спортисти - спортска надеж 
на општина  Кочани.
Стипендија - спортска надеж на Општина  
Кочани се доделува на една спортистка и 
еден спортист.
Стипендијата се доделува за време од 10 
(десет) месеци во текот на годината.
Износот на стипендијата не може да 
биде понизок од 3000 денари месечно, а 
средствата се планираат во Буџетот на 
Општина  Кочани.
Висината на стипендијата ја определува 
Градоначалникот на Општина Кочани со 
посебна одлука.
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Стипендијата се доделува на спортисти од 
Општина Кочани, членови на спортски 
друштва, клубови и асоцијации кои 
имаат постигнато резултати во спортски 
натпреварувања.
Исплатата на стипендијата се врши 
почнувајќи од месец март и завршува со 
месец декември.“
Член 3
Во членот 3,  точка 7 ставот 1 се менува 
и гласи: „Учесници на национални или 
меѓународни систем натпревари во некои од 
следните спортови:
1. Aтлетика
2. Автомобилизам
3. Моторциклизам
4. Картинг
5. Бадминтон
6. Бокс
7. Борење
8. Велосипедизам
9. Ватерполо
10. Воздухопловство
11. Веслање
12. Гимнастика
13. Едрене
14. Кајак на диви води
15. Кајак на мирни води
16. Карате
17. Кик Бокс
18. Коњички спорт
19. Кошарка
20. Куглање
21. Мечување
22. Одбојка
23. Пливање
24. Пинг понг
25. Параглајдерство и змејарство
26. Пеливантсво
27. Ракомет
28. Скијање
29. Спортски риболов
30. Стрелаштво
31. Стреличарство
32. Спорт за инвалидизирани лица

33. Тенис
34. Триатлон
35. Таеквондо
36. Фудбал
37. Џудо
38. Шах.

Член 4

 Во членот 5 ставот 3 се менува и 
гласи:
„Конкурсот се објавува на веб страната 
на Општина Кочани и на огласна табла на 
Општина Кочани и трае минимум 8 дена.“

Член 5

 Во членот 6,  ставот 2 се менува и 
гласи:
„Пријавите со документите се  поднесуваат 
во определениот рок наведен во 
распишаниот Конкурс за доделување на 
стипендија на спортист- спортска надеж 
на општина Кочани, на еден од следните 
начини за поднесување:
-во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
- по пошта на адреса: Општина Кочани 
ул.„Раде Кратовче“ бр. 1, 2300 Кочани  или
-по електронски пат преку апликацијата 
мЗаедница,  со тоа што при прикачување на 
пријавата за стипендија во електронската 
апликација подносителот е должен да ги 
скенира и задолжително да ги прикачи 
документите кои се бараат за исполнување 
на условите за доделување на стипендија.“

 После ставот 2 се додава нов став 3 
кој гласи: „Ако подносителот на пријавата 
за стипендија не ги прикачил согласно 
Конкурсот сите потребни документи на 
електронската апликација мЗаедница или 
истите се делумно прикачени ќе се смета 
дека истиот не успеал да докаже дека ги 
исполнува во целост условите за добивање 



на стипендија и комисијата ќе ја отфрли 
оваа пријава како неприфатлива.“

Член 6

 Се задолжува Секторот за правни, 
јавни дејности и општи работи да изготви 
пречистен текст на Правилникот за 
доделување на стипендија на спортист - 
спортска надеж  на општина  Кочани и 
истиот да се објави во „Службен гласник на 
Општина Кочани“.

Член 7

 Овој правилник влегува во сила со 
осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе 
се објави во „Службен гласник на Општина 
Кочани“.

  Бр.09-332/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став (1)  
точка 15, а во врска со член 21 и член 22 
став (1) точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/02), член 11 став (1)  
алинеи 1 и 6  од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19, 
275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.01.2022 година, донесе

П Р А В И Л Н И К 
изменување и дополнување на Правилникот 
за уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители  

на општина Кочани за поправка и 
оспособување на станбен простор

Член 1

Со овој правилник се врши изменување и 
дополнување на Правилникот за уредување 
на начинот и условите на доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани, жители на општина Кочани за 
поправка и оспособување на станбен простор 
бр. 09-2257/1 од 15.12.2017 година („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017).
 

Член 2

 Во  членот 2, став 3 од  
Правилникот, износот „30.000,00 денари“, 
се менува и гласи: „45.000,00 денари“. 
Во  членот 2, став 4 од  Правилникот 
износот „60.000 денари“ се 
менува и гласи: „80.000 денари“.

Член 3

 Во членот 4, став 1, алинеја 4 после 
запирката се додава следниот текст: „за  
лице со попреченост се доставува соодветен 
релевантен доказ од надлежен орган (пример 
потврда за користење на посебен додаток или 
решение за вид и степен на попреченост) и “.

Член 4

 Во членот 9 ставовите 
1 и 2 се менуваат и гласат:
„Контрола на терен за тоа дали барателот 
ги има вградено одобрените градежни 
материјали за објектот за кој му била одобрена 
финансиска помош во вид на градежни 
материјали од Градоначалникот согласно 
овој Правилник, вршат комуналните редари 
и општинскиот градежен инспектор по 
барање на Комисијата, за што изготвуваат 
записник од извршениот увид на лице место 
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и истиот го доставуваат до Комисијата.
Градежните материјали можат да се користат 
само за поправка/санација и оспособување 
на објектот (домот за живеење) кој е 
изграден/легализиран согласно позитивните 
законските прописи во Република Северна 
Македонија за кој објект барателот има 
добиено одлука од Градоначалникот со која му 
е одобрена помош во градежни материјали.“

Член 5

 Се задолжува Секторот за правни, 
јавни дејности и општи работи да изготви 
пречистен текст на Правилникот за 
уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители 
на општина Кочани за поправка и 
оспособување на станбен простор.

Член 6

 Овој правилник влегува 
во сила осмиот ден од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-333/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” број 
5/2002), а во врска со член 3 став 1 и член 
6 од Законот за донации и за спонзорство 
во јавните дејности (“Службен весник на 
Република Македонија” број 47/06, 86/08, 

51/11, 28/14 и 153/15) и член 6 став 3 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен весник 
на Република Македонија” број 61/04, 96/04, 
67/07,156/09, 47/11 и 192/15), Советот на 
Општина Кочани на седницата, одржана 
на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, 
донесе

О Д Л У К А  
за давање на согласност на договор за 
примање на донација од ПАКОМАК ДОО 

Скопје

Член 1

 Со оваа Одлука се дава согласност 
на Договорот за примање на донација од  
ПАКОМАК ДОО Скопје,  бр. 03-220/1 од 
20.01.2022 година за  поддршка на дејности 
од јавен карактер како и  пoддршка на 
подигнување на еколошката свест за 
потребата од селекција на отпадот од 
пакување и заштита на животната средина. 
Донацијата се состои од: 2 (две) детски 
лулашки, 1 (една) клацкалка и  1 (една) инфо 
табла. Донацијата е во вредност од 126.850 
денари. 

Член 2

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-335/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-384/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002 година),a  во согласност со член 
12 и 13 од Методологијата за процена 
на пазарна вредност на недвижен имот 
(Службен весник на Република Македонија 
бр. 54/12,17/13,21/13 и 142/2014 ) и член 21 
став 2 од Законот за даноците на имот имот 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 

35/2011; 53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015; 
192/2015; 23/2016; 96/2019; 151/2021 И 
151/2021), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе

Одлука
за утврдување на просечни цени на градежно 
и земјоделско земјиште за подрачјето на 

општина Кочани за 2022 година

Член 1

 Со оваа одлука се утврдуват 
просечните цени на градежното и 
земјоделското земјиште за подрачјето на 
Oпштина Кочани за 2022 година а врз 
основа на просечната цена од извршените 
купопродажби во 2021 година. Истата е во 
согласност со Одлуката за определување 
на пазарни зони и пресметковни бодови 
за утврдување на пазарната вредност на 
згради и други градежни објекти кои се 
изградени на подрачјето на општина Кочани 
и разграничувањето  по групи на населени 
места, по катастарски култури и категории 
на земјиште Кочани 09-300/1 од 30.01.2019 
и Одлуката за изменување и дополнување 
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на Одлуката за определување на зони и 
пресметковни бодови за утврдување на 
пазарната вредност на градежно земјиште 
на подрачјето на Oпштина Кочани згради и 
други градежни објекти кои се изградени на 
подрачјето на Oпштина Кочани бр.09-360/1 
од 31.01. 2020 година

Член 2

 Просечните цени на градежното и 
земјоделското земјиште за подрачјето на 
општина Кочани утврдени со оваа одлука 
се основа за пресметување на даноците 
на имот, наследство, подарок и промет на 
недвижности во управна постапка пред 
органите на општина Кочани освен кога 
цената постигната во актот за  пренос 
на правото на сопственост е повисока 
од пазарната вредност утврдена според 
Методологијата за процена на пазарна 
вредност на недвижниот имот. Во таков 
случај даночна основа за пресметување на 
данок на промет е цената постигната во 
актот за пренос на правото на сопственост .

Член 3 

 Во долу наведените табели е даден 
преглед со пресметана просечна цена на 
градежно и земјоделско земјиште изразена 
во денари по метар квадратен:

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен  весник на Република Македонија“ бр. 5/2002 година),a  во согласност со член 
12 и 13 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот (Службен 
весник на Република Македонија бр. 54/12,17/13,21/13 и 142/2014 ) и член 21 став 2 од 
Законот за даноците на имот имот („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011; 53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015; 192/2015; 
23/2016; 96/2019; 151/2021 И 151/2021), Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, донесе 

 
Одлука 

за утврдување на просечни цени на градежно и земјоделско земјиште за 
подрачјето на општина Кочани за 2022 година 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуват просечните цени на градежното и земјоделското земјиште 
за подрачјето на Oпштина Кочани за 2022 година а врз основа на просечната цена од 
извршените купопродажби во 2021 година. Истата е во согласност со Одлуката за 
определување на пазарни зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната 
вредност на згради и други градежни објекти кои се изградени на подрачјето на општина 
Кочани и разграничувањето  по групи на населени места, по катастарски култури и 
категории на земјиште Кочани 09-300/1 од 30.01.2019 и Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за определување на зони и пресметковни бодови за 
утврдување на пазарната вредност на градежно земјиште на подрачјето на Oпштина 
Кочани згради и други градежни објекти кои се изградени на подрачјето на Oпштина 
Кочани бр.09-360/1 од 31.01. 2020 година 

Член 2 
Просечните цени на градежното и земјоделското земјиште за подрачјето на 

општина Кочани утврдени со оваа одлука се основа за пресметување на даноците на 
имот, наследство, подарок и промет на недвижности во управна постапка пред органите 
на општина Кочани освен кога цената постигната во актот за  пренос на правото на 
сопственост е повисока од пазарната вредност утврдена според Методологијата за 
процена на пазарна вредност на недвижниот имот. Во таков случај даночна основа за 
пресметување на данок на промет е цената постигната во актот за пренос на правото на 
сопственост . 

 
Член 3  

Во долу наведените табели е даден преглед со пресметана просечна цена на 
градежно и земјоделско земјиште изразена во денари по метар квадратен: 

 
 

 
Земјоделско земјиште запишано во Имотните листови за: 
 К.О. Кочани, К.О. Оризари, К.О. Прибачево, К.О. Грдовци,Мојанци, К.О. Г.Подлог, 
К.О. Д.Подлог, К.О. Мојанци, К.О. Тркање, К.О. Бели, К.О. Нивичани 
 
 1-ва 

класа 
2-ра 

класа 
3-та 

класа 
4-та 

класа 
 

5-та 
класа 

6-та 
класа 

7-ма 
класа 

8-ма 
класа 

неплодно 



Оризна нива 29 48 50 28 26 22 22 22  

Ниви 26 45 88 28 14 15 16 8  

Интензивен 
овоштарниk 

41 55 50 40 37 34 31 28  

Интезивни 
лозја 

62 8 34 28 26 22 19 16  

Градини 91 111 68 62 56 50 43 37  

Ливади 62 55 12 9 6 6 6 6  

Шуми 60 16 2 9 9 9 9 9  

Пасишта 50 45 10 92 31 34 5 4  

 
Земјоделско земјиште во ридско планинските подрачја запишано во Имотните листови 
за: 
К.О. Пантелеј, К.О.Пашаџиково, К.О.Г.Градче, К.О.Црвена нива, К.О.Рајчани, К.О. 
Јастребник, К.О.Полаки, К.О.Вранинци, К.О.Безиково, К.О.Пресека, К.О.Новосело, 
К.О.Костиндол,Речани,Главовица, К.О.Небојани 
 
 1-ва 

класа 
2-ра 

класа 
3-та 

класа 
4-та 

класа 
 

5-та 
класа 

6-та 
класа 

7-ма 
класа 

8-ма 
класа 

неплодно 

Ниви 30 28 25 22 18 6 12 26  

Интезивен 
овоштарник 

49 31 37 31 37 18 12 6  

Интезивни 
лозја 

68 62 55 26 31 28 25 18  

Градини 55 49 25 37 108 25 18 15  

Ливади 18 15 33 144 6,00 12 12 164  

Шуми 18 15 6 185 150 15 9 9  

Пасишта 18 15 12 9 12 11 5 4  

 
3. Градежно земјиште  
 

ПРВА ЗОНА  3593,00 денари 
ВТОРА ЗОНА  1850,00 денари 
ТРЕТА ЗОНА   728,00  денари 

ЧЕТВРТА ЗОНА   333,00 денари 
ПЕТТА ЗОНА   450,00 денари 
ШЕСТА ЗОНА                    3707,00 денари 
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 За земјоделското и градежното 
земјиште за кое по зони, групи на 
населени места, по катастарски култури 
и категории на земјиште на подрачјето 
на Oпштина Кочани  нема податоци за 
извршени купопродажби во текот на 2021 
г.,просечната цена е определена врз основа 
просечниот надоместок за метар квадратен 
експроприрано земјоделско земјиште на 
подрачјето на општина Кочани и врз основа 
на споредбените податоци  за  земјоделското 
земјиште, шумите и пасиштата како и 
градежните земјишта кои се во промет во 
општините кои се соседни на Oпштина 
Кочани.

Член 4

 Со донесувањето на оваа одлука ќе 
престане да важи Одлуката за утврдување 
на просечни цени на градежно и земјоделско 
земјиште за подрачјето на Oпштина Кочани 
бр. 09-317/1 од 28.01.2021 година, објавена 
во „Службен гласник на Oпштина Кочани“ 
бр.02/2021. 

Член 5

 Одлуката влегува во сила со денот 
на донесувањето, а  ќе се применува од 
01.01.2022 година и истата ќе се објави во 
„Службен гласник на Oпштина Кочани“

Бр.09-387/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 63 став 9 од 
Законот за урбанистичко планирање („ 
Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 32/20) Советот на Општина 
Кочани, на седницата одржана на 31.01.2022 
година и 04.02.2022 година, донесе

          О Д Л У К А  
за донесување на План за парцелација од 
Урбанистички проект со план за парцелација 
за ГП 4.5 и ГП4.6 од ДУП на град Кочани, 
донесен со Одлука бр.07-138 од 16.07.1998 
год., со намена Г2 – лесна индустрија и мало 
стопанство, составени од КП бр.16053/29, 
КП бр.16053/30, КП бр.16053/31, КП 
бр.15915/113 и КП бр.15915/137 во КО 

Кочани, Општина Кочани

Член 1

 Со оваа одлука се донесува План за 
парцелација од Урбанистички проект со 
план за парцелација за ГП 4.5 и ГП4.6 од ДУП 
на град Кочани, донесен со Одлука бр.07-
138 од 16.07.1998 год., со намена Г2 – лесна 
индустрија и мало стопанство, составени 
од КП бр.16053/29, КП бр.16053/30, 
КП бр.16053/31, КП бр.15915/113 и КП 
бр.15915/137 во КО Кочани, Општина 
Кочани, со Тех. бр. 12/2021 од октомври 2021 
г., изработен од  Друштво за урбанизам, 
проектирање и инжинеринг ПЛАНЕРИС 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

Член 2
 Со Планот за парцелација од 
Урбанистички проект со план за парцелација 
за ГП 4.5 и ГП4.6 од ДУП на град Кочани, 
донесен со Одлука бр.07-138 од 16.07.1998 
год., со намена Г2 – лесна индустрија и мало 
стопанство, составени од КП бр.16053/29, 
КП бр.16053/30, КП бр.16053/31, КП 
бр.15915/113 и КП бр.15915/137 во КО 
Кочани, Општина Кочани, се формира 
градежна парцела Г4.(5,6) со површина од 
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2.620,57м2 составена од ГП4.5 со површина 
од 1.470,57м2 и ГП4.6 со површина од 
1.150,00м2, односно составена од КП бр. 
16053/29, КП бр. 16053/30, КП бр. 16053/31, 
КП бр.15915/113 и КП бр. 15915/137 во КО 
Кочани. Промената се врши со цел да се 
формира една поголема градежна парцела 
со ист сопственик, а со намена: Г2 - лесна 
индустрија и мало стопанство.

                   Член 3

          Границaта на планскиот опфат е даденa 
во графичкиот прилог, и  претставена 
описно
 Од исток проектниот опфат граничи 
со дел од КП бр. 15915/1 и дел од КП 
бр.16053/1. Границата продолжува на југ и 
граничи со дел од КП бр. 16053/1 и КП бр. 
16053/17, продолжува на запад и граничи со 
КП бр. 16053/27 и дел од КП бр. 15915/112, 
потоа оди на север и граничи со дел од улица 
- Февруарски Поход;
 Површината на планскиот опфат во 
рамките на опишаните граници изнесува 
2.620,57м2.

Член 4

 Планот за парцелација од член 1 на 
оваа одлука содржи:
- Опис и образложение за парцелација
- Графички дел – план за парцелација
- Синтезна карта

 Член 5

 Оваа одлука влегува во сила осмиот 
ден од објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Кочани“.

Бр.09-392/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 
Претседател на Советот

на Општина Кочани,   
 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 10 и член 41 став 2 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/2002) и 
членот 3, став 2 од Законот за користење 
и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска 
сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 
190/2016, 21/2018, 101/2019 И 275/2019), 
Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.01.2022 година и 04.02.2022 
година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
за давање на трајно управување и користење, 
без надомест, на изградена водоводна, 
фекална и атмосферска канализациска 

мрежа во 2021 година на
 КЈП „Водовод“ – Кочани

 Член 1

 Со оваа одлука на КЈП „Водовод“ – 
Кочани се даваат на трајно управување и 
користење, без надомест, следните недвижни 
ствари:
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Врз основа на членот 36 став 1 точка 10 и член 41 став 2 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) 
и членот 3, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 
21/2018, 101/2019 И 275/2019), Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање на трајно управување и користење, без надомест, на изградена 

водоводна, фекална и атмосферска канализациска мрежа во 2021 година на 
 КЈП „Водовод“ – Кочани 

 
 

                                                     Член 1 
         Со оваа одлука на КЈП „Водовод“ – Кочани се даваат на трајно 

управување и користење, без надомест, следните недвижни ствари: 
 

ИЗГРАДЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА ПО УЛИЦИ 
ЗА ПЕРИОД  2021 ГОДИНА 

 УЛИЦА 
Вид на цевка  материал и спојни 

елементи 
  

Главна линија Приклучоци Вредност на 
чинење  

(без ДДВ) Попр. 
пресек 
Ф мм 

Долж. 
во 

метри 

Попр. 
пресек 
Ф мм 

Долж. во 
метри 

1 ул. „Кирил и Методиј“      
 ПЕХД црево 40/10 56.00    
 

 
   ВКУПНО 9.441,00 

2 Кочанско поле (кај Герлофс)      

 ПЕХД црево 90/10 200    
 

 
   ВКУПНО 82.031,00 

3 ул. „Бел камен“      
 ПЕХД црево 63/10 30    
 

 
   ВКУПНО 11.686,00 

4 ул.„Искра“ (санација на 
водоводна мрежа) 

     

 ПЕХД црево 25/10 25    
 

 
   ВКУПНО 11.740,00 

5  ул.„Искра“      

 ПЕХД црево 25/10 50    
 ПЕХД црево 32/10 35    
 

 
   ВКУПНО 26.591,00 

6 ул.„Тодосие Паунов“ 
(за кружен ток, само материјал) 

     

 ПЕХД црево 63/10 20    
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   ВКУПНО 2.071,00 
7 ул.„Кирил и Методиј“      
 ПЕХД црево 63/10 10    
 

 
   ВКУПНО 36.681,00 

8 ул.„Стево теодосиевски“         
 ПЕХД црево 40/10 60    
 

 
   ВКУПНО 12.633,00 

9 Болница (Ковид центар)      
 ПЕХД црево 32/10 50    
     ВКУПНО 72.537,00 
10 ул.„Бел камен“      
 ПЕХД црево 63/10 80    
     ВКУПНО 9.059,00 
11 ул. „Скопска“ (згради Алекс)      
 ПЕХД црево 32/10 20    
     ВКУПНО 3.084,00 
12 ул.„Кресенско востание“      
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
25/10 
40/10 

30 
10 

   

     ВКУПНО 8.316,00 
13 Пат кон с. Бање (дислокација)      
 ПЕХД црево 110/10 120    
     ВКУПНО 80.205,00 
14 с. Оризари и с. Грдовци (само 

материјал) 
     

 ПЕХД црево 40/10 10    
     ВКУПНО 4.617,00 
15. с.Оризари (премин на линија за 

колектор) 
 
 

    

 ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 

32/10 
25/10 
20/10 

15 
15 
15 

   

     ВКУПНО 46.774,00 
16 Градинка(само материјал)      
 ПЕХД црево 63/10 20    
     ВКУПНО 2.722,00 
17 с. Оризари (дислокација)      
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 

25/10 
32/10 

110/10 
63/10 

15 
70 

1.700 
30 

   

     ВКУПНО 1.315.216,00 
18 ул. „Кирил и Методиј“       
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
20/10 
25/10 

15 
20 

   

     ВКУПНО 39.985,00 
19 ул. „Вита Поп Јорданова“      
 ПЕХД црево 32/10 30    
     ВКУПНО 11.041,00 
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20 ул. „Вера Которка“        
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
63/10 
40/10 

110 
96 

   

     ВКУПНО 22.000,00 
21 ул. „Стево Теодосиевски“      
 ПЕХД црево 25/10 40    
     ВКУПНО 9.996,00 
22 ул. „Бел Камен“      
 ПЕХД црево 90/16 150    
     ВКУПНО 123.772,00 
23 Премин преку пат (кај Антура)      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 300 13    
     ВКУПНО 26.126,00 
24 Улици во Кочани      
 ПЕХД црево 20/10 50    
     ВКУПНО 34.572,00 
25 ОУ „Малина Попиванова“      
 ПЕХД црево 20/10 10    
     ВКУПНО 608,00 
26 ул.„Страшо Ербапче“      
 ПЕХД црево 63/10 140    
     ВКУПНО 19.703,00 
27 ул. „Гошо Викентиев“      
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 

20/10 
25/10 
32/10 
40/10 
50/10 
63/10 
90/10 

30 
262 
20 
23 
10 
5 

210 

   

     ВКУПНО 272.592,00 
28 ул. „Мишо Арсов“      
 ПЕХД црево 25/10 60    
     ВКУПНО 1.890,00 
29 с. Оризари      
 ПЕХД црево 110//10 45    
     ВКУПНО 96.904,00 
30 с. Долни Подлог      
 ПЕХД црево 25/10 35    
     ВКУПНО 6.509,00 
31 Градски парк      
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
ПЕХД црево 
ПЕХД црево 

63/10 
40/10 
32/10 
25/10 

50 
100 
80 
25 

   

     ВКУПНО 82.157,00 
32 ул. „Тодосие Паунов“ 

 (кружен ток печатница) 
     

 ПЕХД црево 25/10 60    
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ПЕХД црево 40/10 20 
     ВКУПНО 13.018,00 
33 ул. „Стево Теодосиевски“      
 ПЕХД црево 

ПЕХД црево 
25/10 
63/10 

40 
37 

   

     ВКУПНО 31.696,00 
    ВКУПНО БЕЗ ДДВ       2.527.973,00 
    18% ДДВ 455.035,14 
    ВКУПНО СО ДДВ       2.983.008,14 

 
ИЗГРАДЕНА ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИОНА 

МРЕЖА ПО УЛИЦИ ЗА ПЕРИОД  2021  

 УЛИЦА 
Вид на цевка  материјал 

Вид 
на 

кан. 

Главна линија Приклучоци Вредност на 
чинење 

(без ДДВ) 
 Попр. 

пресек 
Ф мм 

Долж. 
во 

метри 

Попр. 
пресек 
Ф мм 

Долж. во 
метри 

1 Колерски гробишта ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  200 24.00    
 

 
    ВКУПНО 26.887,00 

2 ул.„Крижевска“ (решетки) АК      
 

 
      

 
 

    ВКУПНО 64.644,00 
3 ул.„Искра“  ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 250 
200 
160 
600 

323.60 
70.27 
65.60 

4.76 

   

 
 

    ВКУПНО 506.472,00  
4 ул.„Кирил и 

Методиј”(приклучоци) 
ФК      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД  160 100.00    
 

 
    ВКУПНО 14.672,00 

5 ул.„Петровденска” 
(приклучоци) 

ФК      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 160 
200 
250 

18.00 
6.00 
6.00 

   

 
 

    ВКУПНО 18.833,00 
6 ул.„Страшо Ербапче“ ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
 200 

600 
99.30 

1.84 
   

 
 

    ВКУПНО 92.665,00 
7 ул.„Крум Вранински“ 

(реконструкција) 
ФК      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД  200 32.70    
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  600 1.00    
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    ВКУПНО 29.340,00 
8 Аневско маало с. Оризари 

(пропусти под пат) 
      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД  200 22.70    
 

 
    ВКУПНО 10.222,00 

9 Ул.„Кресенско Востание“ 
(приклучоци) 

ФК      

 Полиетил. коругирани  ПЕХД 
Полиетил. коругирани  ПЕХД 

 160 
600 

70.80 
2.00 

   

 
 

    ВКУПНО 56.614,00 
10 Ул. „Раде Кратовче“ АК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  315 130.00    
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  400 6.00    
 

 
    ВКУПНО 197.413,00 

11 Ул.„Борис Ефремов“ 
(шахти) 

      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД       
 

 
    ВКУПНО  37.042,00 

12 ул.„Кирил и Методиј“ (само 
материјал) 

      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД  160 18.00    
 

 
    ВКУПНО 2.641,00 

13 С. Оризари ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  160 96.00    
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  600 1.0    
 

 
    ВКУПНО 59.203,00 

14 Болница Кочани (Ковид 
Центар) 

      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 200 
600 

79.00 
2.70 

   

 
 

    ВКУПНО 110.947,00 
15 С. Грдовци ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД  200 223.88    
 

 
    ВКУПНО 7.946,00 

16 ул. „Вера Которка“ ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 200 
160 
600 

163.20 
52.80 
3.00 

   

 
 

    ВКУПНО 133.653,00 
17 ул. „Вера Которка“ АК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 250 
315 
600 

186.60 
36.00 
4.80 

   

 
 

    ВКУПНО 177.381,00 
18 Ул. „Тодосија Паунов” 

(решетка) 
АК      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД  200 24.00    
      ВКУПНО 92.925,00 
19 ул. „Кресенско Востание“ ФК      
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                                                                              ВКУПНО БЕЗ ДДВ   3.447.136,00 
                                                                                                 18% ДДВ      620.484,00 
                                                                                 ВКУПНО СО ДДВ   4.067.620,00 
 
 
 
 
                       

 Полиетил. коругирани  ПЕХД  160 30.00    
 

 
    ВКУПНО 61.945,00 

20 Ул.„Гошо Викентиев“ 
(решетка) 

АК      

 Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 315 
250 

109.00 
127.00 

   

 
 

    ВКУПНО 458.650,00 
21 ул.„Страшо Ербапче”  ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

 250 
200 
630 

50.00 
70.00 
3.00 

   

 
 

    ВКУПНО 107.300,00 
22 Градинка (Драчевик) ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
 200 

630 
109.00 

2.10 
   

      ВКУПНО 96.218,00 
23 ул.„Мишо Арсов“ ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
 160 

400 
59.00 
6.00 

   

      ВКУПНО 27.512,00 
24 ул. „Раде Кратовче“  

(само  материјал) 
 

АК 
     

      ВКУПНО 125.989,00 
25 ул. „Стево Теодосиевски“ ФК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
 

 200 
630 

54.50 
3.00 

   

      ВКУПНО 66.681,00 
25 ул. „Стево Теодосиевски“  АК      
 Полипроп. коругирани  ПЕХД 

Полипроп. коругирани  ПЕХД 
Полипроп. коругирани  ПЕХД 

  92.50 
145.50 

9.0 

   

      ВКУПНО 292.064,00 
26 ул. „Тодосија Паунов“ и ул. 

„Македонска“ (изградба на 
сливни решетки и промена 
на капаци) 

 
АК 

     

      ВКУПНО 571.277,00 
      ВКУПНО 

(ФК+АК) 
3.447.136,00 
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Член 2
 Оваа одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-393/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36, став 1, точка 
10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002) и членот 3, став 2 од Законот 
за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/2015, 
106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018, 
101/2019 И 275/2019), Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 31.01.2022 
година и 04.02.2022 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
за давање на трајно управување и користење 
недвижни ствари- згради, без надоместок, 

на ОУ„Св.Кирил и Методиј“- Кочани

Член 1

         Со оваа одлука на ОУ„Св.Кирил и 
Методиј“- Кочани се даваат на трајно 
управување и користење, без надоместок, 
следните недвижни ствари-згради, посебни 
делови од згради и други објекти, кои се 
наоѓаат во м.в „Ул.1“ на КП.бр.1998/1, КО 
Горни Подлог, запишани во Имотен лист бр. 
101, сопственост на Општина Кочани и тоа:

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
1, влез 1, ПР, број /, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 44 м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
1, влез 2, ПР, број /, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 11 м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
1, влез 1, кат К1, број /, намена на посебен 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 
22 м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
1, влез 1, кат К1, број /, намена на посебен 
дел од зграда ДП, со внатрешна површина 
од 392 м2 и
-зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-
4, влез 1, ПР, број /, намена на посебен дел од 
зграда П,  со внатрешна површина од 65 м2.

 Член 2

 Оваа одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-394/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 
Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) 
, Советот на Општина Кочани на седницата 
одржана на  31.01.2022 година и 04.02.2022 
година, донесе 
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 З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Информацијата за 
чистењето на одводните канали и речните 
корита на подрачјето на општина Кочани во 

2021 година

 I

 Се прифаќа Информацијата за 
чистењето на одводните канали и речните 
корита на подрачјето на општина Кочани во 
2021 година.

II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-327/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002) , Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на  31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Планот за чистење на 
каналите и речните корита  на подрачјето на 

Општина Кочани за 2022 година 

 
 I

 1.Се прифаќа Планот за чистење на 
каналите и речните корита на подрачјето на 
Општина Кочани за 2022 година.

 2.Советот на Општина Кочани бара 
да се чисти и речното корито на „Трканска 
река“. 

II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-328/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002) , Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на  31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Информацијата за 
пошумувањето и заштита од ерозија на 

подрачјето на општина Кочани

I

     Се прифаќа Информацијата за 
пошумувањето и заштитата од ерозија на 
подрачјето на општина Кочани.
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 II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-329/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 7 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија 
“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за извршување 
на Буџетот на Општина Кочани за 2021 

година – IV квартал  

I

 1. Се усвојува Извештајот за 
извршување на Буџетот на Општина Кочани 
за 2021 година – IV квартал. 

II

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-334/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“, 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани, на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување на плановите за запишување 
ученици во прва година во општинските 
средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо 

Викентиев“ во учебната 2022/2023 година

I

 1.Се усвојуваат плановите за 
запишување ученици во прва година во 
општинските средни училишта „Љупчо 
Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 
2022/2023 година.
2.Советот на Општина Кочани бара 
Општинските основни и средни училишта 
да им овозможат на учениците избор и на 
Италијанскиот јазик како втор изборен 
странски јазик и тоа да им се овозможи во 
анкетните листови што се поднесуваат до 
училиштата.

II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.
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Бр.09-336/1
31.01.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Oпштина Кочани на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

 З А К Л У Ч О К
за усвојување Извештај за реализација на 
Програмата за изградба и одржување на 
општинските патишта и улици во општина 

Кочани за 2021 година

I

 Се усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за изградба и одржување на 
општинските патишта и улици во општина 
Кочани за 2021 година. 

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-382/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани, на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештајот за извршен 

попис на Општина Кочани за 2021 година

I

Се усвојува Извештајот за извршен попис на 
Општина Кочани за 2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен гласник 
на Општина Кочани“.

Бр.09-383/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002) , Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на  31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 
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 З А К Л У Ч О К

за прифаќање на Финансиски извештај 
од коалицијата „Најдоброто за мојата 

општина“
 
 

I

     Се прифаќа Финансискиот извештај 
од коалицијата „Најдоброто за мојата 
општина“.

II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-385/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002) , Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на  31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за прифаќање на Финансиски 
извештај од коалицијата „Обнова на 
Македонија“предводена од ВМРО ДПМНЕ

 

I

 Се прифаќа Финансискиот 
извештај од коалицијата „Обнова на 
Македонија“предводена од ВМРО ДПМНЕ.

II

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-386/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), а во врска со членот 11, став 1, 
точка 6 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен  весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 
19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 
25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019 И 
275/2019), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К
за давање согласност на Одлуката  за 
утврдување на висината на вредноста на 
бодот за исплата на плата на вработените во 

KЈП Водовод Кочани за 2022 година



I

            Се дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани 
за утврдување на висината на вредноста на 
бодот за исплата на плата на вработените во 
KЈП Водовод Кочани за 2022 година, бр.02-
35/1 од 17.01.2022 година.

II

 Заклучокот  влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-389/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член  18 став 5 од 
Законот за младинско учество и младински 
политики („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 41 
став 2 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на 
седницата одржана на 31.01.2022 година и 
04.02.2022 година, донесе

        З А К Л У Ч О К
 за верификација на членови  на Локален 

младински совет на општина Кочани

I.     
    
 Со оваа Одлука се врши верификација 
на членови на Локалниот младински совет 
на Општина Кочани, избрани од страна на 
делегатите на Локалното собрание на млади 
на Општина Кочани и тоа на : 

 1.Иле Матеничарски номиниран 
член на Локален младински совет  од Црвен 
Крст на РСМ – Општинска организација 
Кочани (клуб на млади при ОО ЦК-Кочани) 
 2.Јани Михајлов номиниран член 
на Локален младински совет  од Унија на 
млади сили на ВМРО-ДПМНЕ ОК Кочани- 
Политички подмладок 
 3.Тина Соколовска номиниран член 
на Локален младински совет  од  Здружение 
„Еднакви за сите“ - Кочани 
 4.Иван Јанев номиниран член на 
Локален младински совет  од ЛК СДММ 
Кочани – Политички подмладок 
 5.Јаким Јакимов номиниран член на 
Локален младински совет  од боречки клуб 
„Спартак“ – Кочани

II.

 Заклучокот влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-395/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев
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 Врз основа на членот 110, став 2 од 
Законот за заштита и спасување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
36/2004; 49/2004; 86/2008; 85/2009; 114/2009; 
124/2010; 18/2011; 93/2012; 41/2014; 
129/2015; 71/2016; 106/2016 И 83/2018) и 
членот 10 од Уредбата за видот, големината 
и организацијата на силите за заштита и 
спасување („Службен  весник на Република 
Македонија“ бр. 12/2006), членот 2 од 
Одлуката за формирање на просторни сили 
за заштита и спасување („Службен  гласник 
на Општина Кочани бр.16/08), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
ден --.01. 2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за изменување на Решение за именување  
командант, началник и членови на Штабот 

за заштита и спасување

 I.

 Во Решението за именување  
командант, началник и членови на Штабот 
за заштита и спасување („Службен гласник 
на Општина Кочани“ бр.5/2019), се вршат 
следните измени: 

-Во точката  I., зборовите: „Николчо 
Илијев“ се заменуваат со зборовите „Љупчо 
Папазов“.
-Во точката  II. зборовите: „Александар 
Јосифов“ се заменуваат со зборовите: „Дејан 
Рашков“. 
-Во точката  II. став 2, точка 3 алинеја 2, 
зборовите: „Андреј Киров- директор“, се 
заменуваат со зборовите: „ Иван Иванов- 
ВД. “.     

 II.

 Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-396/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 36 став 1 
точка 5 и член 41 став 2  од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана 
на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, 
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
 за разрешување на членовите и именување 
членови на Управен одбор на КЈП „Водовод” 

– Кочани

I

 1.Од членови на Управниот одбор на 
КЈП „Водовод“ – Кочани се разрешуваат:

 - Ивица Лазаров
 - Милкица Диванисова Јаневски
 - Александра Тасевска
 - Елена Сандева
 - Лилјана Шалева Нисева
 - Марија Васевска
 - Ванчо Јакимов
 - Ристе Горгиев
 - Софче Златкова
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 2.За членови на Управниот одбор на 
КЈП „Водовод“ – Кочани се именуваат:

- Ристе Ѓорѓиев 
- Гоце Димитров 
-            Светлана Кралова
- Сања Павлова Димитрова
- Дарко Стојчевски 
- Јордан Синадинов 
- Даниел Пешовски 
- Кирил Фатал 
- Горан Георгиев 

II

            Решението влегува во сила со денот 
на денот на донесувањето, а ќе се  објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.
 

Бр.09-397/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 26, став 
2 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен  весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 
19/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 
25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019 
И 275/2019), и член 41 став 2 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002)  Советот 
на Општина Кочани на седницата одржана 
на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, 
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување на членовите и именување 
членови на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на 

КЈП „Водовод“ – Кочани

 I

 1.Од членови на Надзорниот 
одбор одбор за контрола на материјално- 
финансиското работење на КЈП„Водовод“ – 
Кочани се разрешуваат:

- Роза Тодосова
- Ристе Ефтимов
- Никола Димитров
- Лилјана Трајановска Велкова
- Андријана Ѓоргиева

 2.За членови на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално- финансиското 
работење  на КЈП „Водовод“ – Кочани се 
именуваат:

- Душко Мицовски 
- Михаил Андов 
- Ванчо Каранфилов 
- Катерина Личкова Сандев 
- Никола Ивановски 

II

            Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-398/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев
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Врз основа на членот 114 став 13 од Законот 
за заштита на децата („Службен весник на 
Република Северна Македонија“, бр. 23/2013, 
12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 
150/2015, 192/2015, 27/2016,163/2017, 
21/2018, 198/2018, 104/2019, 146/2019, 
275/2019, 88/2020, 311/2020 И 294/2021), 
и член 41 став 2 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002)  Советот на Општина 
Кочани на седницата одржана на 31.01.2022 
година и 04.02.2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
 за разрешување и именување членови  
на Управниот одбор на ЈОУДГ „Павлина 

Велјанова“ – Кочани

I

1.Од функцијата членови  на Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – 
Кочани – претставници од Основачот се 
разрешуват:
- Љубинка Ефремова
- Игор Бојков
- Методи Зарински

2.За  членови на Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Павлина Велјанова“ – Кочани  се  именуваат:

- Катица Тасева 
- Гордана Манева 
- Ратка Ефремова 

II

Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

                 Бр.09-399/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 
 Врз основа на членот 13, став 2 од 
Законот за библиотеките („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
66/2004, 89/2008, 116/2010, 51/2011, 88/2015, 
152/2015, 39/2016 и 122/2021), Советот на 
Општина Кочани на седницата одржана на 
31.01.2022 година и 04.02.2022 година, донесе

 Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување  и именување членови  
на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека 

„Искра“ – Кочани

 I

 1.Од функцијата членови  на 
Управниот одбор на ЈОУ Библиотека 
„Искра“- Кочани, се разрешуваат:

-  Ристе Ѓорѓиев
- Ванчо Петров 
- Кристина Ефремова
- Илија Захариев и
- Магдалена  Кочовска 

 2. За   членови на Управниот одбор 
на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани се 
именуваат:
- Александар Димитров – претставник од 
редот на истакнати поединци од областа на 
културата
- Драган Трајчев - претставник од редот на 
истакнати поединци од областа на културата 
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- Перо Костадинов - претставник од редот 
на истакнати поединци од областа на 
културата
- Румена Тодорова – од редот на вработените 
во ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани
- Кристина Георгиевска Атанасова - од редот 
на вработените во ЈОУ Библиотека „Искра“- 
Кочани

II

 Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-400/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на членот 88, став 
5 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 44/1995; 16/1996; 24/1996; 
34/1996; 35/1997; 82/1999; 41/2001; 29/2002; 
52/2002; 40/2003; 42/2003; 78/2003; 67/2004; 
30/2005; 51/2005; 55/2005; 113/2005; 3/2006; 
35/2006; 71/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008; 
92/2008; 98/2008; 142/2008; 88/2009; 33/2010; 
116/2010; 156/2010; 18/2011; 51/2011; 6/2012; 
100/2012; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
135/2014; 10/2015; 98/2015; 145/2015; 
30/2016; 127/2016; 67/2017; 64/2018; 161/2019 
И 229/2020), и член 41 став 2 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002)  Советот 
на Општина Кочани, на седницата одржана 
на 31.01.2022 година и 04.02.2022 година, 
донесе

 Р Е Ш Е Н И Е 
          за разрешување и именување членови 
на Училишниот одбор на СОУ „Љупчо 

Сантов“ – Кочани

I
 1.Од функцијата членови на 
Училишниот одбор на СОУ „Љупчо 
Сантов“ – Кочани, поради истек на 
мандатот- претставници  на Основачот, се 
разрешуваат:

- Јорданчо Јанев
- Зоран Деспотовски и
- Розета Арсова

 2. За членови на Училишниот 
одбор на СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани, 
претставници на Основачот се именуваат :

- Јулија Златкова
- Јоже Јованов и 
- Нина Панова Велков

II

 Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-401/1
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Претседател на Советот
на Општина Кочани,   

 Лазо Митев

 Врз основа на член 51 став 1 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина 
Кочани донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
за запирање на објавувањето на: Заклучок за 
усвојување на Планот за  работа-активности 
на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2022 
година, Бр.09-390/1, од 04.02.2022 година и   
Заклучок за давање согласност на Одлуката 
на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – 
Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 година, 
за промена – зголемување на  цената на м3 
геотермална вода, Бр.09-391/1, од 04.02.2022 

година                                                   

I

 Се запира објавувањето на:
 1. Заклучок за усвојување на Планот 
за  работа-активности на КЈП „Водовод“ 
– Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 
04.02.2022 година и   2. Заклучок за давање 
согласност на Одлуката на Управниот одбор 
на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 
20.12.2021 година, за промена – зголемување 
на  цената на м3 геотермална вода, Бр.09-
391/1, од 04.02.2022 година                                                   .

II

 Ова решение влегува во сила со денот 
на донесување и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кочани“.

О б р а з л о ж е н и е

 Советот на Општината Кочани на 
ден 31.01.2022 година (прекината) и на 
04.02.2022 година (продолжение)  одржа 
редовна седница на која донесе:
 1. Заклучок за усвојување на Планот 
за  работа-активности на КЈП „Водовод“ 
– Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 
04.02.2022 година и  
  2. Заклучок за давање согласност 
на Одлуката на Управниот одбор на КЈП 
„Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 

година, за промена – зголемување на  цената 
на м3 геотермална вода, Бр.09-391/1, од 
04.02.2022 година.                                                  

 По извршената проверка на начинот 
на донесување на горе наведените акти, 
се утврди дека во моментот на гласање по 
овие две точки во салата биле присутни 
19 членови на Советот на Општина 
Кочани, а Претседателот на Советот на 
Општина Кочани, повикувајки се на 
членот 41 став 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), каде што е уредено 
дека , цитираме„ Советот одлучува со 
мнозинство гласови од присутните членови, 
ако со закон и со статутот поинаку не е 
утврдено“ и на членот 44 став 5 истиот закон 
во кој е уредено дека цитираме„ Членот на 
советот вработен во јавните служби кои ги 
основала општната , не може да учествува 
во процесот на одлучувањето за прашања 
што се однесуваат на јавната служба во која 
е вработен“ констатира дека со 9 ласа За 
, 7 гласа Против и 1 Воздржан, Советот ги 
донел. 
 Имајки во предвид дека во моментот 
на гласање по овие две точки во салата 
биле присутни 19 членови на Советот на 
Општина Кочани, сметаме дека заклучоците 
се донесени без потребниот број на гласови, 
односно без потребното мнозинство кое 
во моментот на гласање по овие две точки 
изнесува 10 (десет) гласови.
Врз основа на горенаведеното се одлучи 
како во диспозитивот на ова Решение.

Бр.08-402/2
04.02.2022 година

К о ч а н и

 Градоначалник
на Општина Кочани,

Љупчо Папазов
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 Врз основа на член 10 од 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за уредување на начинот 
и условите на доделување на финансиска 
помош на социјално загрозени граѓани, 
жители  на Општина Кочани за набавување 
на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување 
на карта за превоз за лекување во 
здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор 
од градот Кочани (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.01/2022), Секторот за 
правни, јавни дејности и општи работи при 
Општина Кочани изготви Пречистен текст 
на Правилникот за уредување на начинот 
и условите на доделување на финансиска 
помош на социјално загрозени граѓани, 
жители  на општина Кочани за набавување 
на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување на 
карта за превоз за лекување во здравствена 
установа надвор од градот Кочани и карта за 
превоз за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани.
 Пречистениот текст на Правилникот 
за уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани, жители  на 
Општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување на карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 
надвор од градот Кочани и карта за превоз за 
лица сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани ги опфаќа: 
Правилник за уредување на начинот и 
условите на доделување финансиска помош 
на социјално загрозени граѓани, жители на 
општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 

надвор од градот Кочани („Службен 
гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017), 
Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за уредување на начинот и 
условите на доделување финансиска помош 
на социјално загрозени граѓани, жители на 
општина Кочани за набавување на лекови 
кои не се наоѓаат на Позитивната листа на 
лекови, како и за обезбедување карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 
надвор од градот Кочани (Службен 
гласник на Општина Кочани бр.1/2018) и 
Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за уредување на начинот 
и условите на доделување на финансиска 
помош на социјално загрозени граѓани, 
жители  на општина Кочани за набавување 
на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување на 
карта за превоз за лекување во здравствена 
установа надвор од градот Кочани и карта за 
превоз за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани (Службен 
гласник на Општина Кочани бр.01/2022).
Бр.09-330/2
31.01.2022 година
Кочани
Сектор за правни, јавни дејности и општи 
работи
Помошник раководител
Анна Кралева
 

П Р А В И Л Н И К 
за уредување на начинот и условите на 
доделување на финансиска помош на 
социјално загрозени граѓани и лица во 
социјален ризик, жители  на општина 
Кочани за набавување на лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови, 
како и за обезбедување на карта за превоз 
за лекување во здравствена установа надвор 
од градот Кочани и карта за превоз за лица 
сместени во специјализирани установи 

надвор од градот Кочани
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(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот 
и условите за доделување на финансиска 
помош на социјално загрозени граѓани 
и лица во социјален ризик, жители на 
Општина Кочани за набавување  на 
лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Република Северна Македонија, како и за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор од 
градот Кочани.
 Основната цел која се очекува да се 
постигне преку доделувањето на овој вид 
на помош е набавувањена транспарентна, 
социјална, достапна, ефикасна и квалитетна 
мерка за потребите на корисникот кој е 
материјално необезбеден и нема средства 
за егзистенција или се нашол во состојба на 
социјален ризик.
Под специјализирани установи надвор од 
градот Кочани се мисли на јавни здравствени 
установи/заводи за рехабилитација, 
специјализирани здравствени установи 
- заводи, општи болници, здравствени 
домови, центри, клиники, специјални 
болници, психијатриски болници и останати 
здравствени установи во Република Северна 
Македонија;  казнено – поправни установи и  
воспитно - поправни домови во Република 
Северна Македонија;  институции за грижа 
на деца без родители и родителска грижа/
дом за деца без родители во Република 
Северна Македонија.
 Под лице кое е во состојба на 
социјален ризик се мисли на состојба која има 
потенцијал да го отежни или оневозможи 
непреченото социјалното функционирање 
на поединецот, семејството, која може 

да дојде во потреба од социјална помош 
поради болест (од карцином, ковид, заразни 
болести, ретки болести) или поради имање 
на долготрајни телесни, интелектуални, 
ментални или сетилни нарушувања (лица 
со попреченост) кои во интеракција со 
различни пречки може да го спречат 
целосно и ефикасно учество на таквото 
лице во општеството на еднаква основа со 
другите.
Право на користење и утврдување висина 
на финасиската помош

Член 2

 Правото на финансиска помош 
на социјално загрозени граѓани и лица 
во социјален ризик, жители на општина 
Кочани за набавување на лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови, 
како и за обезбедување на карта за превоз 
за лекување во здравствена институција 
надвор од градот Кочани и карта за превоз 
за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани се 
определува и ќе се реализира во согласност 
со Програмата за спроведување социјална, 
детска и здравствена  заштита на Општина 
Кочани која ја донесува Советот на Општина 
Кочани за секоја буџетска година.
 Финансиската помош за набавување 
на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување на 
карта за превоз за лекување во здравствена 
установа надвор од градот Кочани и карта за 
превоз за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани ја 
доделува Градоначалникот на Општина 
Кочани на социјално загрозени граѓани 
и лица во социјален ризик од општина 
Кочани.
Финансиската помош за набавување на 
лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови е во висина до:
-2.000,00 денари за социјално загрозени 
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граѓани,
- 3.000,00 денари за болни од карцином и 
лица со попреченост и ретки болести и до
-1.500,00 денари по член на семејство за 
лица болни од Ковид-19 или други заразни 
болести.
 Финансиската помош за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени во 
специјализирани установи надвор од градот 
Кочани е во висина на цената на автобуска 
карта во еден правец или за повратна карта 
според потребите на барателот.
 Средствата за доделување на 
финансиска помош на социјално загрозени 
граѓани и лица во социјален ризик, жители 
на општина Кочани за набавување на 
лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување на 
карта за превоз за лекување во здравствена 
институција надвор од градот Кочани 
и карта за превоз за лица сместени во 
специјализирани установи надвор од градот 
Кочани се обезбедуваат од Буџетот на 
Општина Кочани.
 Начин и услови за користење на 
финансиската помош 

Член 3

„За остварување на правото за доделување 
на финансиската помош за набавување на 
лекови кои не се наоѓаат на Позитивната 
листа на лекови, како и за обезбедување 
на карта за превоз заради лекување во 
здравствена установа надвор од градот 
Кочани, барателот треба да исполнува еден 
од следните услови: 
-  да е невработено лице;
 - да е корисник на социјална парична 
помош;
 - да е корисник на социјална пензија;
-  да е лице заболено од карцином;
-  да не остварува приходи по било каков 

основ;
-  да е лице со попреченост или лице заболено 
од ретки болести“  или
- да е лице болно од Ковид -19 или од друга 
заразна болест.“

 Потребни документи за остварување 
на правото на финансиската помош за 
набавување на лекови кои не се наоѓаат на 
Позитивната листа на лекови 

 Член 4

 За остварување на правото за 
доделување на финансиската помош за 
набавување на лекови кои не се наоѓаат на 
Позитивната листа на лекови, барателот 
поднесува барање во архивата на Општина 
Кочани, а кон истото приложува:
- фотокопија од лична карта,
- изјава за давање на согласност за користење 
на лични податоци, во оригинал,
- изјава за семејна состојба, во оригинал,
- оригинална рецепта на увид  и фотокопија 
од истата, за лекови кои не се наоѓаат на   
Позитивната листа на лекови кои паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигурување 
на Република Северна Македонија, издадена  
од матичен лекар или доктор специјалист, 
непостара  од 1 (еден) месец,
- медицинска документација со дијагноза на 
болеста  – за исполнување на условот од чл.3 
ст.1 ал.4 од овој правилник ( во оригинал за 
увид и еден примерок во фотокопија),
-за лице корисник на социјлна пензија се 
доставува релевантен писмен доказ издаден 
од надлежен орган (пример Решение за 
категоризација на лицето или потврда дека 
користи посебен додаток);
- за лице со попреченост или за лице заболено 
од ретки болести се доставува релевантен 
писмен доказ издаден од надлежен орган 
(пример потврда од матичен лекар дека 
лицето е на регистерот за ретки болести) и 
- за лице болно од Ковид-19 се доставува 
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копие од решението дека лицето е 
позитивно на ковид и му е одредено 
лекување и изолација во домашни услови, 
а за лице заболено од друга заразна болест 
се доставува потврда од матичен лекар во 
оригинал.
 За докажување на социјалниот статус 
барателот доставува:
- Потврда дека е невработено лице за 
барателот и за брачниот/вонбрачниот другар 
- издадена од Агенцијата за вработување на 
РМ (оригинал);
- Потврда дека е корисник на социјална 
парична помош - издадена од ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
- Кочани (оригинал);
- Потврда дека е корисник на постојана 
парична помош- издадена од ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
- Кочани (оригинал);
-Уверение за пријавени и остварени приходи 
од Управа за јавни приходи за последната 
година- во оригинал,  за барателот и за 
брачниот/вонбрачниот партнер.
 
 За лицата кои се во социјален ризик 
не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 
условите за социјален статус утврдени со 
овој Правилник..
За малолетни лица подносител на барањето 
е родителот/старателот, односно корисник 
на правото е родителот/старателот.

 Потребни документи за остварување 
на правото на финансиската помош за 
набавување на карта за превоз заради 
лекување во здравствена институција 
надвор од градот Кочани и карта за превоз 
на лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани

Член 5

 За остварување на правото за 
доделување на финансиската помош за 

обезбедување на карта за превоз заради 
лекување во здравствена установа надвор 
од градот Кочани и карта за превоз за лица 
сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани барателот 
поднесува барање во архивата на Општина 
Кочани, а кон истото приложува:
- фотокопија од лична карта,
- изјава за давање на согласност за користење 
на лични податоци, во оригинал,
- изјава за семејна состојба, во оригинал,
- упат од матичен лекар или доктор 
специјалист за лекување или контролен 
преглед во во здравствена установа надвор 
од градот Кочани, се доставува во оригинал 
на увид и фотокопија за предметот (за 
барателите кои имаат потреба од лекување/
контролен преглед во здравствена установа 
надвор од градот Кочани),
- медицинска документација со дијагноза 
на болеста (за лицата болни од карцином) 
( се доставува во оригинал на увид и еден 
примерок во фотокопија),
- релевантен писмен доказ во оригинал 
(потврда) дека барателот е сместен во 
специјализирана установа надвор од 
градот Кочани (за лицата сместени во 
специјализирани установи надвор од градот 
Кочани).
 За докажување на социјалниот статус 
барателот доставува:
- Потврда дека е невработено лице за 
барателот и за брачниот/вонбрачниот 
партнер- издадена од Агенцијата за 
вработување на РМ (оригинал);
- Потврда дека е корисник на социјална 
парична помош- издадена од ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
- Кочани (оригинал);
- Потврда дека е корисник на постојана 
парична помош- издадена од ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
- Кочани (оригинал);
- Уверение за пријавени и остварени приходи 
од Управа за јавни приходи за последната 
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година- во оригинал за барателот и за 
брачниот/вонбрачниот партнер.
За лицата кои се во социјален ризик не 
се бара да ги исполнуваат и докажуваат 
условите за социјален статус утврдени со 
овој Правилник. 
 Доколку болното лице има потреба 
од придружба при патувањето, кое нешто 
е видно од медицинската документација 
Градоначалникот на Општина Кочани 
одобрува финансиска помош за 
обезбедување на карта за превоз и за лицето 
кое го придружува. Доколку болното лице 
е малолетно лице, Градоначалникот на 
Општина Кочани одобрува финансиска 
помош за обезбедување на карта за превоз 
за малолетното лице и за лицето кое го 
придружува -родителот/старателот.
За лице сместено во специјализирана 
установа надвор од градот Кочани кое има 
потреба од придружба при патувањето, 
кое нешто е видно од медицинската 
документација Градоначалникот на Општина 
Кочани одобрува финансиска помош за 
обезбедување на карта за превоз за лицето 
сместено во специјализирана установа 
надвор од градот Кочани и за лицето кое го 
придружува. Доколку лицето сместено во 
специјализирана установа надвор од градот 
Кочани е малолетно лице, Градоначалникот 
на Општина Кочани одобрува финансиска 
помош за обезбедување на карта за превоз 
за малолетното лице и за лицето кое го 
придружува -родителот/старателот.
За малолетни лица подносител на барањето 
е родителот/старателот, односно корисник 
на правото е родителот/старателот.
 

Други услови
Член 6

(1) Правото на финансиска помош за 
набавување на лекови кои не се наоѓаат на 
Позитивната листа на лекови, може да се 
користи на следниот начин во тековната 

година:
- еднаш во пет месеци за лица во 
социјално загрозена состојба,
- еднаш во четири месеци за лица 
болни од карцином, лица со попреченост и 
лица со ретки болести  и
- еднократно за лицата болни од 
Ковид-19 или од други заразни болести 
и оваа помош се доделува за секој член од 
семејството/домаќинството. 
(2) Правото на финансиска помош за 
обезбедување на карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и карта за превоз за лица сместени 
во специјализирани установи надвор од 
градот Кочани, секој барател во социјално 
загрозена состојба и секој барател во 
социјален ризик, може да го  искористи само 
еднаш во три месеци во тековната година.
(3) За лицата кои се во социјален ризик 
не се бара да ги исполнуваат и докажуваат 
условите за социјален статус утврдени со 
овој Правилник.

Член 7

 Правото на користење на финансиска 
помош за набавување на лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови 
не го исклучува истовременото користење 
на правото на финансиска помош за 
набавувањена карта за превоз за лекување 
во здравствена установа надвор од градот 
Кочани и обратно.

Член 8

 Овој вид на финансиска помош 
наменета за помагање на социјално 
загрозени граѓани и лица во социјален 
ризик за набавување на лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна 
Македонија, за обезбедување на карта за 
превоз за лекување во здравствена установа 
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надвор од градот Кочани и карта за превоз за 
лица сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани, се доделува само 
на жители на Општина Кочани, односно 
барателот и неговиот брачен/вонбрачен 
другар се жители на Општина Кочани.
Разгледување на поднесеното барање и 
донесување на одлука за користење
Член 9
За приемот на барањето и разгледување на 
поднесената документација се составува 
Записник.
Подносителот на Барањето е должен да дава 
точни податоци.
Ако се утврди дека барателот дал нецелосни 
или невистинити податоци, истиот го губи 
правото согласно овој правилник.
Врз основа на поднесеното барање и 
приложените докази кон барањето, 
доколку истото е основано, ги содржи 
сите потребни документи и е поднесено во 
согласност со условите од овој Правилник,  
Градоначалникот ќе донесе одлука со 
која на барателот ќе му одобри и додели 
финансиската помош за основот за кој е 
поднесено барањето.
Доколку барањето е некомплетно, 
нецелосно и не ги исполнува условите од 
овој Правилник, Градоначалникот ќе донесе 
одлука за неприфаќање на истото.
За донесената одлука се известува 
барателот. 

Член 10

 Барателот на финансиската помош 
за набавување на лекови кои не се наоѓаат 
на Позитивната листа, може во било која 
аптека во општина Кочани да ги подигне 
лековите со доставување на Одлуката 
донесена од Градоначалникот за доделување 
на финасиска помош за лекови кои не се 
наоѓаат на Позитивната листа на лекови (во 
оригинал) и  во висина на износот одобрен 
со одлуката од Градоначалнилот.

 За подигнатите лекови  во висината 
на одобрениот износ согласно доставената 
одлука од Градоначалникот на Општина 
Кочани аптеката доставува фактура 
до Општина Кочани со податоци за 
корисниците. 

Член 11

 Барателот на финансиската помош 
за обезбедување на карта за превоз за 
лекување во здравствена установа надвор 
од градот Кочани и карта за превоз за лица 
сместени во специјализирани установи 
надвор од градот Кочани, може да користи 
превоз на релацијата наведена во Одлуката 
донесена од Градоначалникот која барателот 
ја доставува во оригинал до превозникот. 
Доколку е потребно и придружба на 
барателот, во Одлуката на Градоначалникот 
се одобрува карта за превоз на наведената 
релација и за придружникот.
За извршениот превоз превозникот 
доставува фактура до Општина Кочани со 
податоци за корисниците. 

Член 12

 Општината Кочани не ги обврзува 
барателите да подигаат лекови само од една 
аптека. Ова право барателите можат да го 
остварат од било која аптека која се наоѓа на 
подрачјето на Општина Кочани,  а  врз основа 
на Одлуката донесена од Градоначалникот 
со која му се доделува право на користење на 
барателот уредено според овој правилник.
Правото на финансиската помош за 
обезбедување на карта за превоз со или 
без придружба, за лекување во здравствена 
установа надвор од градот Кочани и карта за 
превоз за лица сместени во специјализирани 
установи надвор од градот Кочани барателот 
може да го искористи врз основа на Одлуката 
донесена од Градоначалникот со која му 
се доделува ова право согласно условите 



од овој правилник, по единичната цена на 
автобуска карта за наведената релација од 
едно лице во еден или правец или повратна 
карта.

Член 13

 Против одлуката на Градоначалникот 
може да се поднесе приговор во рок од 3 
(три) дена од денот на приемот на одлуката.
Приговорот го разгледува комисија 
формирана од Градоначалникот од редот на  
администрацијата со мандат од 4 години. 
Комисијата го разгледува приговорот во 
рок од три работни дена и за својата работа 
составува записник во кој дава предлог 
за основаноста или неоснованоста на 
поднесениот приговор и истиот го доставува 
до Градоначалникот.
 Постапувајќи по записникот на 
комисијата за разгледување на поднесениот 
приговор, Градоначалникот на Општина 
Кочани донесува Решение за прифаќање 
или за неприфаќање на приговорот.
Градоначалникот одлучува по поднесениот 
приговор во рок од 15 дена од денот на 
приемот на истиот во архивата на Општина 
Кочани.
 Решението на Градоначалникот е 
конечно.

 Измени и дополнување на овој 
правилник

Член 14
Овој правилник може да се измени или 

дополни само во писмена форма.

Член 15
Овој правилник влегува во сила со денот на 

донесувањето.

 Врз основа на член 7 од Правилникот 
за изменување и дополнување на 
Правилникот за доделување на стипендии 
на студенти жители на општина Кочани 
(Службен гласник на Општина Кочани 
бр.01/2022)., Секторот за правни, јавни 
дејности и општи работи при Општина 
Кочани изготви Пречистен текст на 
Правилникот за доделување на стипендии 
на студенти жители на општина Кочани.
Пречистениот текст на Правилникот за 
доделување стипендии на студенти жители 
на Општина Кочани ги опфаќа: Правилник 
за доделување стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-2252/1 
од 15.12.2017 година (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.13/2017), Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-276/1 
од 24.01.2018 година (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.1/2018) Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-2307/1 
од 29.10.2018 година (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.12/2018 и Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на општина Кочани (Службен 
гласник на Општина Кочани бр.01/2022).

Бр.09-331/2
31.01.2022 година
Кочани 
Сектор за правни, јавни дејности и општи 
работи
Помошник раководител
Анна Кралева,

ПРАВИЛНИК
за доделување стипендии на студенти 

жители на Општина Кочани

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
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Член 1

 Со овој Правилник се утврдуваат 
условите, критериумите и постапката за 
доделување на стипендии на студенти од 
Општина Кочани.

I. Општи одредби

Член 2
Општина Кочани доделува најмногу 30 
(триесет) стипендии, на годишно ниво, на 
студенти жители на општина Кочани за 
следните категории на студенти: најмногу 
5 (пет) стипендии за студенти од Ромската 
етничка заедница и студенти кои се лица 
со попреченост и лица со ретки болести, 
10 (десет) стипендии за студенти од 
социјално загрозени семејства, најмногу 
5 (пет) стипендии за студенти запишани 
на факултети за медицински науки, а 
останатите стипендии за студенти кои 
постигнале висок успех во студирањето.
Доколку на јавниот конкурс не се пријават 
студенти од Ромската етничка заедница и 
студенти кои се лица со попреченост и лица 
со ретки болести, студенти запишани на 
факултети за медицински науки или нивните 
пријави се оценети како неприфатливи, 
бројот на стипендии распределен за овие 
категории на студенти, Градоначалникот 
може да ги додели овие стипендии на 
студентите од социјално загрозени 
семејства пријавени по јавниот конкурс 
кои ги исполнуваат условите за доделување 
на стипендија, а според редоследот на 
рангирање по бодови согласно изготвената 
ранг-листа.
 Стипендиите од ставот 1 на овој 
член се доделуваат на редовни студенти 
запишани на студии од прв циклус на јавните 
високообразовни институции во Република 
Северна Македонија, согласно објавен 
конкурс за доделување на стипендии.

Стипендиите од ставот 1 на овој член ги 
доделува Градоначалникот на Општина 
Кочани во постапка, начин, услови и 
критериуми утврдени со овој правилник. 
Стипендиите од ставот 1 на овој член се 
доделуваат според посебни критериуми за 
секоја категорија на студенти  утврдени во 
овој правилник.
 Износот на стипендијата која 
се доделува на студент, од било која 
категорија на студенти од ставот 1 на овој 
член, изнесува најмалку 3.000,00 денари 
месечно, а го утврдува Градоначалникот 
на општина Кочани со посебна одлука во 
рамките на планираните буџетски средства 
за доделување на стипендии. По исклучок 
доколку на јавниот конкурс за доделување 
на вкупно 30 стипендии се прифатени и 
рангирани помалку од 30 кандидати за 
добивање на стипендии, Градоначалникот 
може да донесе одлука со која ќе го зголеми 
износот на стипендијата по студент во 
рамките на вкупните планирани буџетски 
средства за доделување на стипендии под 
услов зголемениот поединечен износ да 
не изнесува повеќе од 5.000 денари по 
стипендија/студент.
Стипендиите се доделуваат за 10 (десет) 
месеци во текот на една студиска година.
Стипендиите се неповратни. 
Исплатата на стипендиите се врши 
почнувајки од месец Септември, а завршува 
со месец Јуни за студиската  година.
II. Право на стипендија

Член 3

 Право на стипендија имаат 
студентите кои се:
-жители на Општина Кочани (од градот 
Кочани и населените места кои припаѓаат 
на Општина Кочани),
-државјани на Република Северна 
Македонија,
-редовни студенти запишани на студии од 
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прв циклус на јавните високообразовни 
институции во Република Северна 
Македонија ,
-не повторувале година во текот на 
студирањето,
-не се корисници на стипендија или кредит 
од други институции или компании,
-студентите кои се заинтересирани за 
доделување на стипендија, можат да се 
пријавуваат започнувајки од втората 
студиска година.
-студентот кој конкурирал за два или повеќе 
вида на стипендии од утврдените категории 
согласно членот 2 на овој правилник и 
ги исполнил условите за добивање, ќе 
му се додели стипендија само за една од 
утврдените категории на студенти според 
распределба на комисијата за стипендии.

 III. Посебни критериуми за 
доделување на стипендии на студенти по 
категории утврдени во членот 2 од овој 
Правилник

 III.1.Критериуми за доделување на 
стипендии на студенти кои постигнале 
висок успех во студирањето

Член 4

 За доделување на стипендии на 
студенти кои постигнале висок успех 
во студирањето се утврдуваат следните 
критериуми:
 1.Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 8,00 (осум). 
По овој основ може да се добијат најмногу 
70 бода.

 Распределување на утврдените 70 
бода по основ на остварен успех во текот 
на студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 70 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,51 до 10 ...............
.................70 бода;

- Остварен успех од 9,01 до 9,50 
.............................65 бода;
- Остварен успех од 8,51 до 9,00 
.............................60 бода;
- Остварен успех од 8,00 до 8,50 
.............................55 бода;
      Овој критериум е елиминаторен, доколку 
кандидатот за стипендија нема остварено 
просечен успех во текот на студирањето од 
најмалку 8,00 неговата пријава ќе се оцени 
како неприфатлива и истата нема да биде 
предмет на понатамошно разгледување и 
бодување во постапката.
 2.Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода. 

 3.Материјалните можности на 
студентот и неговото семејство за кој 
се земаат месечните примања  по член 
на семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
  По овој основ може да се добијат 
најмногу 20 бода.

 При распределување на утврдените 
20 бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
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поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 20 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 
член на семејство  .................20 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........16 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........12 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........10 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ............7 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари 
по член на семејство  ..........3 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари 
по член на семејство  ........2 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари 
по член на семејство  ........1 бода;
- За приходи над 15.000 денари по член 
на семејство  .......................0 бода.
 4.Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
По овој основ може да се добијат 5 бода.
 Максималниот број на бодови 
кои може да ги добие студентот согласно 
утврдените критериуми од овој член и тоа за 
остварен успех во текот на студирањето - 70 
бода, дефицитарност на студиските кадри – 
5 бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство- 20 бода и студент на 
самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
За усвоените бодови според утврдените 
критериуми од овој член комисијата 
изготвува посебна ранг-листа за оваа 
категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
При утврдување на ранг листата според 
добиените бодови за оваа категорија на 
студенти, при ист број на бодови предност 
има кандидатот со пониски материјални 
примања.
При при ист број на бодови за кандидатите 

со материјални примања, предност има 
кандидатот кој прв ја поднел пријавата за 
стипендија во архивата на Општина Кочани.

 III.2.Критериуми за доделување 
на стипендии на студенти од Ромската 
етничка заедница и студенти кои се лица со 
попреченост и лица со ретки болести 

Член 4-а

За доделување на стипендии на студенти 
од Ромската етничка заедница и студенти 
кои се лица со попреченост и лица со ретки 
болести се утврдуваат следните критериуми:
 1.Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 6,00 (шест). 
По овој основ може да се добијат најмногу 
60 бода.

 Распределување на утврдените 60 
бода по основ на остварен успех во текот 
на студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:
-Остварен успех од 9,01 до 10 ..........................
......60 бода;
-Остварен успех од 8,01  до 9,00 
............................55 бода;
-Остварен успех од 7,01 до 8,00 
.............................50 бода;
-Остварен успех од 6,00 до 7,00 
.............................45 бода;
 2.Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.

 3.Материјалните можности на 
студентот и неговото семејство за кој 
се земаат месечните примања  по член 
на семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
 По овој основ може да се добијат 
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најмногу 30 бода.
 При распределување на утврдените 
30 бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 30 бода и тоа:
-За приходи од 0 до 2.000 денари по член на 
семејство  .................30 бода;
-За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член 
на семејство  ..........25 бода;
-За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член 
на семејство  ..........22 бода;
-За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член 
на семејство  ..........20 бода;
-За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член 
на семејство  ..........18 бода;
-За приходи над 8.000 денари по член на 
семејство  .........................0 бода;
 4.Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
По овој основ може да се добијат 5 бода.
 Максималниот број на бодови кои може да ги 
добие студент од Ромската етничка заедница 
и студенти кои се лица со попреченост и 
лица со ретки болести согласно утврдените 
критериуми од овој член и тоа за остварен 
успех во текот на студирањето - 60 бода, 
дефицитарност на студиските кадри – 5 
бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство - 30 бода и студент на 

самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
За усвоените бодови според утврдените 
критериуми од овој член комисијата 
изготвува посебна ранг-листа за оваа 
категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
При утврдување на ранг листата според 
добиените бодови, при ист број на бодови 
предност има кандидатот со пониски 
материјални примања.
При при ист број на бодови за кандидатите 
со материјални примања, предност има 
кандидатот кој прв ја поднел пријавата за 
стипендија во архивата на Општина Кочани.
Ако составувајќи ја ранг листата за оваа 
категорија на студенти се констатира дека 
остануваат недоделени стипендии истите 
ќе се доделат на студенти од социјално 
загрозените семејства пријавени по јавниот 
конкурс кои ги исполнуваат условите за 
доделување на стипендија, а според редослед 
на рангирање по бодови согласно изготвена 
ранг-листа.

III.3. Критериуми за доделување на 
стипендии на студенти од социјално 
загрозени семејства 
     Член 4-б
За доделување на стипендии на студенти од 
социјално загрозени семејства се утврдуваат 
следните критериуми:
1. Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 7,00. 
По овој основ може да се добијат најмногу 
40 бода.

Распределување на утврдените 40 бода 
по основ на остварен успех во текот на 
студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 40 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,01  до 10 ..............
.................40 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 9,00 
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.............................30 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,00 
.............................25 бода;
Овој критериум е елиминаторен, доколку 
кандидатот за стипендија нема остварено 
просечен успех во текот на студирањето од 
најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени 
како неприфатлива и истата нема да биде 
предмет на понатамошно разгледување и 
бодување во постапката.
2. Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
     По овој основ може да се добијат 5 бода.

 3.Материјални можности на 
студентот и неговото семејство за кој се 
земаат месечните примања по член на 
семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
            По овој основ може да се добијат 
најмногу 50 бода.

 При распределување на утврдените 
50 бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 50 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 

член на семејство  .................50 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........45 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........40 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........35 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ..........30 бода;
- За приходи над 8.000 денари по член 
на семејство  .........................0 бода;
4. Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
 По овој основ може да се добијат 5 
бода.

 Максималниот број на бодови кои 
може да ги добие студент од социјално 
загрозено семејство согласно утврдените 
критериуми од овој член и тоа за остварен 
успех во текот на студирањето - 40 бода, 
дефицитарност на студиските кадри – 5 
бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство- 50 бода и студент на 
самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
 За усвоените бодови според 
утврдените критериуми од овој член 
комисијата изготвува посебна ранг-листа за 
оваа категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
 При утврдување на ранг листата 
според добиените бодови, при ист број на 
бодови предност има кандидатот со пониски 
материјални примања.
 При при ист број на бодови за 
кандидатите со материјални примања, 
предност има кандидатот кој прв ја поднел 
пријавата за стипендија во архивата на 
Општина Кочани.
Ако составувајќи ја ранг листата за оваа 
категорија на студенти се констатира дека 
остануваат недоделени стипендии истите ќе 
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се доделат на студенти кои постигнале висок 
успех во учењето пријавени по јавниот 
конкурс кои ги исполнуваат условите за 
доделување на стипендија, а според редослед 
на рангирање по бодови согласно изготвена 
ранг-листа.

 III.4.Критериуми за доделување 
на стипендии на студенти запишани на 
факултети за медицински науки

Член 4-в

 За доделување на стипендии на 
студенти запишани на факултети за 
медицински науки се утврдуваат следните 
критериуми:
 1.Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 7,50 . 
По овој основ може да се добијат најмногу 
60 бода.

Распределување на утврдените 60 бода 
по основ на остварен успех во текот на 
студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,01 до 10 ...............
.................60 бода;
- Остварен успех од 8,51  до 9,00 
............................55 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 8,50 
.............................50 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,00 
.............................45 бода;
     Овој критериум е елиминаторен, доколку 
кандидатот за стипендија нема остварено 
просечен успех во текот на студирањето од 
најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени 
како неприфатлива и истата нема да биде 
предмет на понатамошно разгледување и 
бодување во постапката.
 2.Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

 3.Материјални можности на 
студентот и неговото семејство за кој 
се земаат месечните примања  по член 
на семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
            По овој основ може да се добијат 
најмногу 30 бода.
При распределување на утврдените 30 
бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 30 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 
член на семејство  .................30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........26 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ...........17 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари 
по член на семејство  .........15 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари 
по член на семејство  .......12 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари 
по член на семејство  .......10 бода;
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- За приходи од 15.001 до 23.000 денари 
по член на семејство  .........5 бода;
- За приходи над 23.000 денари по член 
на семејство  ........................0 бода.
 4.Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
 По овој основ може да се добијат 5 
бода.
 Максималниот број на бодови кои 
може да ги добие студентот запишан на 
факултет за медицински науки согласно 
утврдените критериуми од овој член и тоа за 
остварен успех во текот на студирањето - 60 
бода, дефицитарност на студиските кадри – 
5 бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство- 30 бода и студент на 
самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
 За усвоените бодови според 
утврдените критериуми од овој член 
комисијата изготвува посебна ранг-листа за 
оваа категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
При утврдување на ранг листата според 
добиените бодови, при ист број на бодови 
предност има кандидатот со пониски 
материјални примања.
 При при ист број на бодови за 
кандидатите со материјални примања, 
предност има кандидатот кој прв ја поднел 
пријавата за стипендија во архивата на 
Општина Кочани.
Ако составувајќи ја ранг листата за оваа 
категорија на студенти се констатира дека 
остануваат недоделени стипендии истите 
ќе се доделат на студенти од социјално 
загрозените семејства пријавени по јавниот 
конкурс кои ги исполнуваат условите за 
доделување на стипендија, а според редослед 
на рангирање по бодови согласно изготвена 
ранг-листа.

Член 5

 Приоритет за добивање на стипендија 
при доделување на стипендиии за сите 
категории на студенти имаат студентите 
кои се без родители и студентите кои до 
полнолетството престојувале во домови за 
згрижување на деца во Република Северна 
Македонија.

 IV. Постапка за доделување на 
стипендии

Член 6

Стипендиите се доделуваат врз основа на 
распишан Конкурс.
 Конкурсот го распишува 
Градоначалникот на Општина Кочани.
 Конкурсот трае 15 дена.
 Конкурсот се објавува на огласната 
табла на Општина Кочани, во локалните 
медиуми и на ВЕБ страната на Општина 
Кочани.
 Конкурсот за доделување на 
стипендии се распишува еднаш во годината 
со одлука на Градоначалникот.

Член 7

 Заинтересираните кандидати за 
доделување на стипендија согласно условите 
од распишаниот конкурс ги поднесуваат 
следните документи:

 1.Пријава од студентот согласно 
распишаниот конкурс,
 2.Потврда за редовно запишан 
зимски семестар за соодветната студиска 
година,
 3.Уверение со број на положени 
испити во претходните години;
 4.Документи за утврдување на 
материјалната состојба на кандидатот:
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- За вработените членови на семејството да 
се достават потврди за остварена плата за 
последниот месец сметано до поднесување 
на пријавите или доколку за овој месец не 
е исплатена плата, да се достави потврда за 
последната исплатена плата за оваа година 
(за родителите-старатели, брат/сестра кои 
се вработени во државни и јавните установи 
да се достави потврда за плата заверена од 
овластен орган, а за родителите-старатели, 
брат/сестра кои се вработени во приватни 
фирми да се достави потврда за плата 
заверена од работодавачот);
-за пензионираните членови на семејството 
се доставува документ за висина на пензија 
– чек;
- За разведени родители да се достави доказ 
за разводот и доколку кандидатот прима 
алиментација истата да се прикаже како 
месечен приход;
-  За корисници на социјална помош да се 
доставува последно решение или последен 
чек;
- За инвалидитет да се достави наод 
и мислење за видот и степенот на 
попреченоста во физичкиот или психичкиот 
развој и специфичните потреби издадена од 
надлежна установа, а согласно Правилникот 
за оцена на специфичните потреби на лицата 
со пречки во физичкиот или психичкиот 
развој;
- За невработените членови на семејството 
на студентот Потврда од Агенцијата  за 
вработување дека се невработени или 
примаат паричен надоместок;
-  За браќа/сестри на кандидатот, кои се 
ученици/студенти, се доставува потврда од 
училиштето, односно факултетот или друга 
институција.
- Уверение од Управата за јавни приходи, 
за остварени приходи по разни основи за 
претходната година (приходи од самостојна 
дејност, приходи од вршење земјоделска 
дејност, приходи од имот и имотни права, 
приходи од капитал, капитални добивки, 

добивки од игри на среќа и други наградни 
игри, други приходи) за двајцата родители 
– старатели, брат/сестра на кандидатот 
поединечно и за самиот кандидат;
 5.Изјава на кандидатот дека не е 
корисник на друга стипендија,
 6.Изјава на кандидатот дека 
доставените документи се вистинити и 
податоците одговарат на прикажаната 
состојба,
 7.Изјава за обработка и користење на 
личните податоци на кандидатот и неговото 
потесно семејство (родители-старатели, 
браќа, сестри), 
 8.За починат родител – Извод од 
матичната книга на умрените од Управата за 
водење на матични книги; 
 9.Фотокопија од лична карта на 
студентот;
 10.За студенти од Ромската етничка 
заедница се доставува Изјава за етничка 
припадност, за студентите кои се лица 
со попреченост и лица со ретки болести 
се доставува релевантен писмен доказ 
за попреченоста, односно констатирана 
дијагноза за боледување од ретка болест, 
издаден од надлежен орган (пример решение 
од Центарот за јавно здравје, извештај од 
специјалист /потврда од матичен лекар).

 Пријавите со документите се 
поднесуваат во определениот рок наведен 
во распишаниот Конкурс за доделување на 
стипендии на еден од следните начини за 
поднесување:
• во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
• по пошта на адреса: Општина Кочани 
ул.„Раде Кратовче“ бр.1, 2300 Кочани или
• по електронски пат преку 
апликацијата мЗаедница, со тоа што при 
прикачување на пријавата за стипендија во 
електронската апликација подносителот 
е должен да ги скенира и задолжително да 
ги прикачи документите кои се бараат за 
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исполнување на условите за доделување на 
стипендија. 
Доколку поднесената  пријава за стипендија 
преку апликацијата мЗаедница е оценета 
како прифатлива од комисијата за 
доделување на стипендии  и  според бројот 
на добиени бодови е во ранг листата на 
максималниот број на стипендии кои се 
доделуваат, Комисијата за доделување на 
стипендии,  преку апликацијата  ќе го извести  
подносителот на пријавата за стипендија 
во рок од најмногу 5 дена, да ги достави во 
оригинал или во копија заверена на нотар 
документите кои ги прикачил скенирани 
на апликацијата  при поднесувањето на 
пријавата за стипендија.
Ако подносителот на пријавата не ги 
достави во определениот рок  во писмена 
форма документите кои ги прикачил на 
електронската апликација или истите се 
делумно доставени и/или се разликуваат 
од документите прикачени во апликацијата 
и со тоа подносителот на пријавата за 
стипендија не успеал да докаже дека ги 
исполнува во целост условите за добивање 
на стипендија, Комисијата ќе ја отфрли оваа 
пријава како неприфатлива и ќе изготви 
друга (изменета) ранг листа на прифатени 
пријави до Градоначалникот.

Член 8

Доставените пријави по Конкурсот за 
доделување на стипендии, ги разгледува 
Комисија која ја формира Градоначалникот 
на Општина Кочани, од редот на вработените 
во општинската администрација.
Комисијата е составена од 3 (три) члена и 
нивни заменици.
 Мандатот на членовите на Комисијата 
трае 4 (четири) години.

Член 9
 Комисијата за доделување на 
стипендии работи во полн состав.

 Комисијата за доделување на 
стипендии некомплетните и не благовремени 
пријави не ги разгледува.
 Комисијата за својата работа води 
Записник.
 Комисијата од пристигнатите пријави 
утврдува ранг листа и му ја доставува 
на Градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
Градоначалникот врз основа на доставената 
ранг листа донесува Одлука за доделување 
на стипендии на студенти од општината 
Кочани.
 За донесената одлука од 
Градоначалникот на Општина Кочани со 
која се доделуваат стипендии на студенти 
жители на општина Кочани се известуваат 
сите кандидати кои имаат поднесено пријава 
за стипендија, преку објавување на одлуката 
за доделување на стипендии на веб страната 
на општина Кочани. Кандидатите кои не се 
добиле стипендија писмено за известуваат за 
причините за недоделување на стипендија, а 
кон известувањето се приложува копија од 
одлуката од Градоначалникот.
 Против одлуката на Градоначалникот 
може да се поднесе приговор во рок од 5 
(пет) дена од денот на приемот на одлуката.
 Приговорот се поднесува до 
Градоначалникот на Општина Кочани, 
а го разгледува посебна комисија 
формирана од Градоначалникот од редот на 
администрацијата во состав од 3 члена со 
мандат од 4 години. 
По поднесениот приговор Градоначалникот 
донесува Решение со кое го прифаќа или го 
одбива поднесениот приговор. 
Решението на Градоначалникот е конечно.

Член 10

Градоначалникот на Општина Кочани ќе 
склучи посебен договор со  студентот на 
кој му е доделена стипендија со кој ќе бидат 
подетално уредени начинот и условите за 
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користење на стипендијата.

Член 11
  
Договорот за користење на стипендија 
склучен помеѓу Градоначалникот на 
Општина Кочани и студентот на кој му е 
доделена стипендија согласно донесената 
Одлука за доделување на стипендии од 
Градоначалникот на Општина Кочани, ќе 
биде раскинат по вина на студентот во 
следните случаи:
- студентот  дал лажни податоци 
поврзани со остварувањето на правото на 
стипендија,
- студентот недолично се однесува во 
средината (направи казниво дело, учествува 
во тепачка, пијанчење и слично).
           Во случај на раскинување на договорот 
за користење на стипендија по вина на 
студентот согласно ставот 1 од овој член 
студентот е должен во целост да ги врати 
исплатените средства по основ на стипендија 
на сметката на општината.
          Во случај на раскинување на договорот 
за користење на стипендија по вина на 
студентот во согласност со ставот 1 од 
овој член студентот нема право правото 
да аплицира по распишаниот конкурс 
за доделување на стипендија во рок од 3 
години. 
       Договорот за користење на стипендија 
склучен помеѓу Градоначалникот на 
Општина Кочани и студентот на кој му е 
доделена стипендија со Одлука за доделување 
на стипендии донесена од Градоначалникот 
на Општина Кочани ќе биде раскинат со 
спогодба склучена помеѓу Градоначалникот 
или студентот или со еднострана писмена 
изјава од Градоначалникот или од студентот, 
во случај кога студентот добил стипендија 
од друга институција (Министерство 
за образование и наука) согласно јавно 
објавени резултати од спроведениот 
конкурс за доделување на стипендии или 

според други приложени докази. 
      При раскинување на договорот за 
користење на стипендија склучен помеѓу 
Градоначалникот на Општина Кочани и 
студентот согласно условите од ставот 4 
на овој Правилник, студентот има обврска 
да ги врати сите стипендии кои му биле 
исплатени од Општината со уплата на 
истите на сметка на Општина Кочани.
       Во случај на раскинување на договорот 
за користење на стипендија склучен помеѓу 
Градоначалникот на Општина Кочани 
и студентот по било кој основ, доколку 
од распишаните вкупно 30 стипендии 
согласно објавениот јавен конкурс останале 
недоделени стипендии, Градоначалникот на 
Општина Кочани може да одлучи и да донесе 
посебна одлука со која овие стипендии ќе ги 
додели на студентите чиј пријави се оценети 
како прифатливи пријави по објавениот 
јавен конкурс за доделување на стипендии 
и се содржани во ранг-листата по бодови 
изготвени од комисијата, а доделувањето на 
овие стипендии ќе го врши по редослед на 
усвоените бодови содржани во ранг-листата 
на бодови.

Член 12

 Студентите на кои им е доделена 
стипендија од Општина Кочани имаат 
можност на нивно барање непосредно да 
се запознаат со вршењето на работите кои 
спаѓаат во надлежност на Општината преку 
пројавување на интерес за доброволно 
практиканство во административната 
зграда на Општина Кочани  во траење од 
15 дена за време на летниот распуст т.е. во 
месеците Јули и Август, доколку оценат дека 
ова практиканство  може да им помогне во 
нивните студии преку стекнување на знаење 
и практично искуство.
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Член 13

Правилникот  влегува во сила осмиот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

 Врз основа на член 6 од Правилникот 
за доделување на стипендија на спортист 
- спортска надеж  на општина  Кочани  
(„Службен гласник на Општина Кочани 
бр.01 /2022“) Сектор за правни, јавни 
дејности и општи работи изготви Пречистен 
текст на Правилникот за доделување на 
стипендија на спортист - спортска надеж  
на општина  Кочани кој опфаќа: Правилник 
за доделување на стипендија на спортист 
- спортска надеж  на општина  Кочани 
(„Службен гласник на Општина Кочани 
бр.13/2017“) и Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за доделување 
на стипендија на спортист - спортска надеж  
на Општина  Кочани („Службен гласник на 
Општина Кочани бр.01/2022“)

Бр.09-332/2
31.01.2022 година
Кочани 
Сектор за правни, јавни дејности и општи 
работи
Помошник раководител
Анна Кралева

П Р А В И Л Н И К
за доделување на стипендија на спортист - 

спортска надеж  на Општина  Кочани
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат условите, 
критериумите и постапката за доделување  
на стипендија на спортист - спортска надеж 
на општина Кочани.

  I. Општи  одредби 
Член 2

Општина Кочани доделува 2 (две) стипендии 
на спортисти - спортска надеж на општина  
Кочани.
Стипендија - спортска надеж на Општина 
Кочани се доделува на една спортистка и 
еден спортист.
Стипендијата се доделува за време од 10 
(десет) месеци во текот на годината.
Износот на стипендијата не може да 
биде понизок од 3000 денари месечно, а 
средствата се планираат во Буџетот на 
Општина  Кочани.
Висината на стипендијата ја определува 
Градоначалникот на Општина Кочани со 
посебна одлука.
Стипендијата се доделува на спортисти 
од општина Кочани, членови на спортски 
друштва, клубови и асоцијации кои 
имаат постигнато резултати во спортски 
натпреварувања.
Исплатата на стипендијата се врши 
почнувајќи од месец март и завршува со 
месец декември.

II.  Право на стипендија
Член 3

Право на стипендија имаат кандидати кои 
се:
 1.Жители на Општина  Кочани;
 2.На возраст од 17-20 години;
 3.Членови  на спортски клуб, 
друштво или асоцијација регистрирана во 
Агенција за млади и спорт со решение за 
вршење дејност спорт;
 4.Членови на национални спортски 
федерации кои реализираат национални 
спортски систем на  натпревари и 
учествуваат во меѓународни натпревари за 
возрасни категории;
 5.Спортисти во индивидуални 
спортови врз основа на остварени  спортски 
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резултати според утврдена ранг листа 
на најуспешните млади спортисти до 20 
години од страна на меѓународна спортска  
федерација;
 6.Спортисти  во екипни спортови 
врз основа на составот на Репрезентациите 
до 20 години според  утврдена ранг листа 
на најуспешните млади спортисти до 20 
години од соодветниот спорт, подготвени 
од националните спортски федерации;
 7.„Учесници на национални или 
меѓународни систем натпревари во некои од 
следните спортови:
1. Aтлетика
2. Автомобилизам
3. Моторциклизам
4. Картинг
5. Бадминтон
6. Бокс
7. Борење
8. Велосипедизам
9. Ватерполо
10. Воздухопловство
11. Веслање
12. Гимнастика
13. Едрене
14. Кајак на диви води
15. Кајак на мирни води
16. Карате
17. Кик Бокс
18. Коњички спорт
19. Кошарка
20. Куглање
21. Мечување
22. Одбојка
23. Пливање
24. Пинг понг
25. Параглајдерство и змејарство
26. Пеливантсво
27. Ракомет
28. Скијање
29. Спортски риболов
30. Стрелаштво
31. Стреличарство
32. Спорт за инвалидизирани лица

33. Тенис
34. Триатлон
35. Таеквондо
36. Фудбал
37. Џудо 
38. Шах.
Стипендијата- спортска надеж на 
Општина Кочани не може да се доделува 
два пати последователно, односно во две 
последователни календарски години на ист 
спортист на кој претходната година му била 
доделена ваква стипендија.
По исклучок од горенаведениот став, 
стипендијата – спортска надеж на Општина 
Кочани може да се додели на ист спортист 
на кој претходната година му била доделена 
ваква стипендија доколку во постапката е 
поднесена само една прифатлива пријава за 
стипендија.

 III.Критериуми за доделување на 
стипендијата- спортска надеж на општина 
Кочани

Член 4

За доделување на стипендијата се утврдуваат 
следните критериуми:

 1.За учество на национален систем 
натпревари                      5 бода

 2.За освоено место на национален 
систем натпревари:
                                I                  15 бода
                                II                 10 бода
                                III                  5 бода

3. За учество на меѓународни систем 
натпревари                    10 бода

4. За освоено место на меѓународни 
систем натпревари:
                            I                  20 бода
                            II                 15 бода
                            III                10 бода



 5.За приложен Календар со 
предвидени идни учества на спортски 
натпревари во национални или меѓународни 
системи                                   10 бода

 IV. Постапка за доделување на 
стипендии

Член 5

Стипендијата се доделува врз основа на 
распишан Конкурс.
Конкурсот го распишува Градоначалникот 
на Општина Кочани.
Конкурсот се објавува на веб страната на 
Општина Кочани и на огласна табла на 
Општина Кочани и трае минимум 8 дена.
Конкурсот се распишува најдоцна до месец 
март.

Член 6

Согласно објавениот конкурс кандидатот 
поднесува пријава кон која ги приложува 
следните документи:
-Кратка биографија на кандидатот,
-Фотокопија од Решение за упис во 
регистерот на Агенцијата за млади и 
спорт на спортско друштво, клубот или 
асоцијацијата каде членува кандидатот,
-Фотокопија од лична карта на кандидатот,
-Изјава за давање на согласност за користење 
на лични податоци,
-Уверение од национална спортска 
федерација (НСФ) за постигнати резултати 
на кандидатот во спортски натпревари 
од републички или меѓународен карактер 
(доколку постигнал резултати),
-Календар од национална спортска 
федерација (НСФ) за планирани идни 
учества на кандидатот на спортски 
натпревари од национален или меѓународен 
карактер (доколку има),
-Доказ (сертификати/дипломи) за учество 

на национални и/или меѓународни 
натпревари,
- Доказ (сертификати/дипломи) 
за постигнати резултати и усвоено 1-во, 
2-ро или 3-то место на национални и/или 
меѓународни натпревари.

 Пријавите со документите се  
поднесуваат во определениот рок наведен 
во распишаниот Конкурс за доделување на 
стипендија на спортист- спортска надеж 
на општина Кочани, на еден од следните 
начини за поднесување:
- во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
- по пошта на адреса: Општина Кочани 
ул.„Раде Кратовче“ бр. 1, 2300 Кочани  или
-  по електронски пат преку 
апликацијата мЗаедница,  со тоа што при 
прикачување на пријавата за стипендија во 
електронската апликација подносителот 
е должен да ги скенира и задолжително да 
ги прикачи документите кои се бараат за 
исполнување на условите за доделување на 
стипендија.

 Ако подносителот на пријавата 
за стипендија не ги прикачил согласно 
Конкурсот сите потребни документи на 
електронската апликација мЗаедница или 
истите се делумно прикачени ќе се смета 
дека истиот не успеал да докаже дека ги 
исполнува во целост условите за добивање 
на стипендија и комисијата ќе ја отфрли 
оваа пријава како неприфатлива.

Член 7

Доставените пријави по конкурсот за 
доделување на стипендија –спортска надеж 
ги разгледува Комисија формирана од 
Градоначалникот на Општина Кочани од 
редот на општинската администрација.
Комисијата е составена од три члена и нивни 
заменици.
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Комисијата се именува за период од четири 
години.

Член 8

 Комисијата за спроведување на 
постапката за доделување на стипендија 
на спортист – спортска надеж на општина 
Кочани работи во полн состав.
Комисијата некомплетните и 
неблаговремените пријави не ги разгледува.
Комисијата за својата работа води Записник.
Комисијата од прифатливите пријави 
утврдува ранг листа и му ја доставува 
на Градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
Градоначалникот врз основа на утврдената 
ранг-листа донесува Одлука за доделување 
на стипендија на спортист – спортска надеж 
на општина Кочани.
Градоначалникот донесува одлука 
за доделување на стипендија или за 
поништување на постапката во рок кој 
не е подолг од рокот за поднесување на 
пријавите, сметајќи од денот определен како 
краен рок за поднесување на пријавите. 
Градоначалникот може да ја поништи 
постапката за доделување на стипендија 
на спортист – спортска надеж на Општина 
Кочани ако не е поднесена ниту една пријава 
или ниту една прифатлива пријава.
За Одлуката за доделување на стипендија 
или за поништување на постапката писмено 
се известуваат кандидатите, во рок од три 
дена од денот на донесување на одлуката на 
Градоначалникот. 
Против Одлуката на Градоначалникот може 
да се поднесе Приговор во рок од 3 (три) 
дена од денот на приемот на Одлуката. 
Приговорот се поднесува до Градоначалникот 
на Општина Кочани.

Член 9

 Со кандидатот на кој му е доделена 

стипендијата- спортска надеж на општина 
Кочани ќе биде склучен посебен Договор 
со кој подетално ќе се утврди начинот и 
условите за користење на стипендијата.

Член 10

 Овој правилник може да се измени 
или дополни само во писмена форма.

Член 11

 Овој правилник влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.

 Врз основа на член 7 од Правилникот 
за изменување и дополнување на 
Правилникот за доделување на стипендии 
на студенти жители на општина Кочани 
(Службен гласник на Општина Кочани 
бр.01/2022)., Секторот за правни, јавни 
дејности и општи работи при Општина 
Кочани изготви Пречистен текст на 
Правилникот за доделување на стипендии 
на студенти жители на општина Кочани.
Пречистениот текст на Правилникот за 
доделување стипендии на студенти жители 
на Општина Кочани ги опфаќа: Правилник 
за доделување стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-2252/1 
од 15.12.2017 година (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.13/2017), Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-276/1 
од 24.01.2018 година (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.1/2018) Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на општина Кочани бр.09-2307/1 
од 29.10.2018 година (Службен гласник на 
Општина Кочани бр.12/2018 и Правилник за 



изменување и дополнување на Правилникот 
за доделување на стипендии на студенти 
жители на општина Кочани (Службен 
гласник на Општина Кочани бр.01/2022).

Бр.09-331/2
31.01.2022 година
Кочани Сектор за правни, јавни 
дејности и општи работи
Помошник раководител
Анна Кралева

ПРАВИЛНИК
за доделување стипендии на студенти 

жители на Општина Кочани
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

 Со овој Правилник се утврдуваат 
условите, критериумите и постапката за 
доделување на стипендии на студенти од 
Општина Кочани.

I. Општи одредби
Член 2

 Општина Кочани доделува најмногу 
30 (триесет) стипендии, на годишно ниво, 
на студенти жители на општина Кочани за 
следните категории на студенти: најмногу 
5 (пет) стипендии за студенти од Ромската 
етничка заедница и студенти кои се лица 
со попреченост и лица со ретки болести, 
10 (десет) стипендии за студенти од 
социјално загрозени семејства, најмногу 
5 (пет) стипендии за студенти запишани 
на факултети за медицински науки, а 
останатите стипендии за студенти кои 
постигнале висок успех во студирањето.
Доколку на јавниот конкурс не се пријават 
студенти од Ромската етничка заедница и 
студенти кои се лица со попреченост и лица 

со ретки болести, студенти запишани на 
факултети за медицински науки или нивните 
пријави се оценети како неприфатливи, 
бројот на стипендии распределен за овие 
категории на студенти, Градоначалникот 
може да ги додели овие стипендии на 
студентите од социјално загрозени 
семејства пријавени по јавниот конкурс 
кои ги исполнуваат условите за доделување 
на стипендија, а според редоследот на 
рангирање по бодови согласно изготвената 
ранг-листа.
 Стипендиите од ставот 1 на овој 
член се доделуваат на редовни студенти 
запишани на студии од прв циклус на јавните 
високообразовни институции во Република 
Северна Македонија, согласно објавен 
конкурс за доделување на стипендии.
Стипендиите од ставот 1 на овој член ги 
доделува Градоначалникот на Општина 
Кочани во постапка, начин, услови и 
критериуми утврдени со овој правилник. 
 Стипендиите од ставот 1 на овој член 
се доделуваат според посебни критериуми 
за секоја категорија на студенти  утврдени 
во овој правилник.
 Износот на стипендијата која 
се доделува на студент, од било која 
категорија на студенти од ставот 1 на овој 
член, изнесува најмалку 3.000,00 денари 
месечно, а го утврдува Градоначалникот 
на општина Кочани со посебна одлука во 
рамките на планираните буџетски средства 
за доделување на стипендии. По исклучок 
доколку на јавниот конкурс за доделување 
на вкупно 30 стипендии се прифатени и 
рангирани помалку од 30 кандидати за 
добивање на стипендии, Градоначалникот 
може да донесе одлука со која ќе го зголеми 
износот на стипендијата по студент во 
рамките на вкупните планирани буџетски 
средства за доделување на стипендии под 
услов зголемениот поединечен износ да 
не изнесува повеќе од 5.000 денари по 
стипендија/студент.
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 Стипендиите се доделуваат за 10 
(десет) месеци во текот на една студиска 
година.
 Стипендиите се неповратни. 
 Исплатата на стипендиите се врши 
почнувајки од месец Септември, а завршува 
со месец Јуни за студиската  година.
II. Право на стипендија
                            Член 3
 Право на стипендија имаат 
студентите кои се:
- жители на Општина Кочани (од 
градот Кочани и населените места кои 
припаѓаат на Општина Кочани),
- државјани на Република Северна 
Македонија,
- редовни студенти запишани 
на студии од прв циклус на јавните 
високообразовни институции во Република 
Северна Македонија ,
- не повторувале година во текот на 
студирањето,
- не се корисници на стипендија или 
кредит од други институции или компании,
- студентите кои се заинтересирани 
за доделување на стипендија, можат да 
се пријавуваат започнувајки од втората 
студиска година.
- студентот кој конкурирал за 
два или повеќе вида на стипендии од 
утврдените категории согласно членот 2 
на овој правилник и ги исполнил условите 
за добивање, ќе му се додели стипендија 
само за една од утврдените категории на 
студенти според распределба на комисијата 
за стипендии.

 III.Посебни критериуми за 
доделување на стипендии на студенти по 
категории утврдени во членот 2 од овој 
Правилник

 III.1.Критериуми за доделување на 
стипендии на студенти кои постигнале 
висок успех во студирањето

     Член 4
 За доделување на стипендии на 
студенти кои постигнале висок успех 
во студирањето се утврдуваат следните 
критериуми:
 1.Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 8,00 (осум). 
По овој основ може да се добијат најмногу 
70 бода.
 Распределување на утврдените 70 
бода по основ на остварен успех во текот 
на студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 70 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,51 до 10 ...............
.................70 бода;
- Остварен успех од 9,01 до 9,50 
.............................65 бода;
- Остварен успех од 8,51 до 9,00 
.............................60 бода;
- Остварен успех од 8,00 до 8,50 
.............................55 бода;
 Овој критериум е елиминаторен, 
доколку кандидатот за стипендија нема 
остварено просечен успех во текот на 
студирањето од најмалку 8,00 неговата 
пријава ќе се оцени како неприфатлива и 
истата нема да биде предмет на понатамошно 
разгледување и бодување во постапката.
 2.Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
 По овој основ може да се добијат 5 
бода. 
 3.Материјалните можности на 
студентот и неговото семејство за кој 
се земаат месечните примања  по член 
на семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
            По овој основ може да се добијат 
најмногу 20 бода.
 При распределување на утврдените 
20 бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 



во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 20 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 
член на семејство  .................20 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........16 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........12 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........10 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ............7 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари 
по член на семејство  ..........3 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари 
по член на семејство  ........2 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари 
по член на семејство  ........1 бода;
- За приходи над 15.000 денари по член 
на семејство  .......................0 бода.
4. Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
По овој основ може да се добијат 5 бода.
 Максималниот број на бодови 
кои може да ги добие студентот согласно 
утврдените критериуми од овој член и тоа за 
остварен успех во текот на студирањето - 70 
бода, дефицитарност на студиските кадри – 
5 бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство- 20 бода и студент на 

самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
 За усвоените бодови според 
утврдените критериуми од овој член 
комисијата изготвува посебна ранг-листа за 
оваа категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
 При утврдување на ранг листата 
според добиените бодови за оваа категорија 
на студенти, при ист број на бодови предност 
има кандидатот со пониски материјални 
примања.
 При при ист број на бодови за 
кандидатите со материјални примања, 
предност има кандидатот кој прв ја поднел 
пријавата за стипендија во архивата на 
Општина Кочани.

 III.2.Критериуми за доделување 
на стипендии на студенти од Ромската 
етничка заедница и студенти кои се лица со 
попреченост и лица со ретки болести.

Член 4-а

За доделување на стипендии на студенти 
од Ромската етничка заедница и студенти 
кои се лица со попреченост и лица со ретки 
болести се утврдуваат следните критериуми:
 1.Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 6,00 (шест). 
По овој основ може да се добијат најмногу 
60 бода.
 Распределување на утврдените 60 
бода по основ на остварен успех во текот 
на студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,01 до 10 ...............
.................60 бода;
- Остварен успех од 8,01  до 9,00 
............................55 бода;
- Остварен успех од 7,01 до 8,00 
.............................50 бода;
- Остварен успех од 6,00 до 7,00 
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.............................45 бода;
 2.Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.

 3.Материјалните можности на 
студентот и неговото семејство за кој 
се земаат месечните примања  по член 
на семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
            По овој основ може да се добијат 
најмногу 30 бода.

 При распределување на утврдените 
30 бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 30 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 
член на семејство  .................30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........25 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ..........18 бода;

- За приходи над 8.000 денари по член 
на семејство  .........................0 бода;
 4.Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
По овој основ може да се добијат 5 бода.
  Максималниот број на бодови кои 
може да ги добие студент од Ромската 
етничка заедница и студенти кои се лица 
со попреченост и лица со ретки болести 
согласно утврдените критериуми од овој 
член и тоа за остварен успех во текот на 
студирањето - 60 бода, дефицитарност на 
студиските кадри – 5 бода, материјални 
можности на студентот и неговото семејство 
- 30 бода и студент на самохран родител -5 
бода, изнесува вкупно 100 бода.
 За усвоените бодови според 
утврдените критериуми од овој член 
комисијата изготвува посебна ранг-листа за 
оваа категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
При утврдување на ранг листата според 
добиените бодови, при ист број на бодови 
предност има кандидатот со пониски 
материјални примања.
При при ист број на бодови за кандидатите 
со материјални примања, предност има 
кандидатот кој прв ја поднел пријавата за 
стипендија во архивата на Општина Кочани.
Ако составувајќи ја ранг листата за оваа 
категорија на студенти се констатира дека 
остануваат недоделени стипендии истите 
ќе се доделат на студенти од социјално 
загрозените семејства пријавени по јавниот 
конкурс кои ги исполнуваат условите за 
доделување на стипендија, а според редослед 
на рангирање по бодови согласно изготвена 
ранг-листа.

III.3. Критериуми за доделување на 
стипендии на студенти од социјално 
загрозени семејства 
     Член 4-б



За доделување на стипендии на студенти од 
социјално загрозени семејства се утврдуваат 
следните критериуми:
 1.Остварен успех во текот на 
студирањето - најмалку 7,00. 
По овој основ може да се добијат најмногу 
40 бода.
 Распределување на утврдените 40 
бода по основ на остварен успех во текот 
на студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 40 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,01  до 10 ..............
.................40 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 9,00 
.............................30 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,00 
.............................25 бода;
 Овој критериум е елиминаторен, 
доколку кандидатот за стипендија нема 
остварено просечен успех во текот на 
студирањето од најмалку 7,50 неговата 
пријава ќе се оцени како неприфатлива и 
истата нема да биде предмет на понатамошно 
разгледување и бодување во постапката.
 2.Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
     По овој основ може да се добијат 5 бода.

 3.Материјални можности на 
студентот и неговото семејство за кој се 
земаат месечните примања по член на 
семејството на студентот во однос на 
просечно исплатената плата по вработен во 
РМ за последните 3 (три) месеци.
            По овој основ може да се добијат 
најмногу 50 бода.
 При распределување на утврдените 
50 бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 

по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 50 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 
член на семејство  .................50 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........45 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........40 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........35 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ..........30 бода;
- За приходи над 8.000 денари по член 
на семејство  .........................0 бода;
 4.Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
 По овој основ може да се добијат 5 
бода.
 Максималниот број на бодови кои 
може да ги добие студент од социјално 
загрозено семејство согласно утврдените 
критериуми од овој член и тоа за остварен 
успех во текот на студирањето - 40 бода, 
дефицитарност на студиските кадри – 5 
бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство- 50 бода и студент на 
самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
 За усвоените бодови според 
утврдените критериуми од овој член 
комисијата изготвува посебна ранг-листа за 
оваа категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
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 При утврдување на ранг листата 
според добиените бодови, при ист број на 
бодови предност има кандидатот со пониски 
материјални примања.
 При при ист број на бодови за 
кандидатите со материјални примања, 
предност има кандидатот кој прв ја поднел 
пријавата за стипендија во архивата на 
Општина Кочани.
 Ако составувајќи ја ранг листата за 
оваа категорија на студенти се констатира 
дека остануваат недоделени стипендии 
истите ќе се доделат на студенти кои 
постигнале висок успех во учењето 
пријавени по јавниот конкурс кои ги 
исполнуваат условите за доделување на 
стипендија, а според редослед на рангирање 
по бодови согласно изготвена ранг-листа.

 III.4.Критериуми за доделување 
на стипендии на студенти запишани на 
факултети за медицински науки

Член 4-в

 За доделување на стипендии на 
студенти запишани на факултети за 
медицински науки се утврдуваат следните 
критериуми:
1.Остварен успех во текот на студирањето - 
најмалку 7,50 . 
По овој основ може да се добијат најмногу 
60 бода.

Распределување на утврдените 60 бода 
по основ на остварен успех во текот на 
студирањето: кандидатот за стипендија 
може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:
- Остварен успех од 9,01 до 10 ...............
.................60 бода;
- Остварен успех од 8,51  до 9,00 
............................55 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 8,50 
.............................50 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,00 

.............................45 бода;
     Овој критериум е елиминаторен, доколку 
кандидатот за стипендија нема остварено 
просечен успех во текот на студирањето од 
најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени 
како неприфатлива и истата нема да биде 
предмет на понатамошно разгледување и 
бодување во постапката.
2. Дефицитарност на кадрите што 
за секоја студиска година ја утврдува 
со посебна одлука Градоначалникот на 
Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.

3. Материјални можности на студентот 
и неговото семејство за кој се земаат 
месечните примања  по член на семејството 
на студентот во однос на просечно 
исплатената плата по вработен во РМ за 
последните 3 (три) месеци.
            По овој основ може да се добијат 
најмногу 30 бода.
При распределување на утврдените 30 
бода по основ материјални можности на 
студентот и неговото семејство се земаат 
во просек материјалните можности на 
студентот и неговото семејство, односно 
вкупниот број на месечните примања 
(месечните нето плати и годишните приходи 
по разни основи прикажани во образецот 
од Управа за јавни приходи – приходи: 
од вршење на земјоделска дејност, од 
вршење на стопанска дејност, од вршење на 
самостојна дејност, од имот и имотни права, 
од авторски права и права на индустриска 
сопственост, од дивиденди, од остварени 
капитални добивки, од добивки од игри на 
среќа и други приходи) во семејството на 
студентот поделени по член од семејството 
поделени на 12 месеци, при што кандидатот 
може да добие најмногу 30 бода и тоа:
- За приходи од 0 до 2.000 денари по 
член на семејство  .................30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари 
по член на семејство  ..........26 бода;



- За приходи од 3.001 до 4.000 денари 
по член на семејство  ..........22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари 
по член на семејство  ..........20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари 
по член на семејство  ...........17 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари 
по член на семејство  .........15 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари 
по член на семејство  .......12 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари 
по член на семејство  .......10 бода;
- За приходи од 15.001 до 23.000 денари 
по член на семејство  .........5 бода;
- За приходи над 23.000 денари по член 
на семејство  ........................0 бода.
 4.Студент на самохран (починат/
разведен) родител, студенти со посебни 
потреби.
 По овој основ може да се добијат 5 
бода.
 Максималниот број на бодови кои 
може да ги добие студентот запишан на 
факултет за медицински науки согласно 
утврдените критериуми од овој член и тоа за 
остварен успех во текот на студирањето - 60 
бода, дефицитарност на студиските кадри – 
5 бода, материјални можности на студентот 
и неговото семејство- 30 бода и студент на 
самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 
100 бода.
 За усвоените бодови според 
утврдените критериуми од овој член 
комисијата изготвува посебна ранг-листа за 
оваа категорија на студенти, која ја доставува 
на градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
 При утврдување на ранг листата 
според добиените бодови, при ист број на 
бодови предност има кандидатот со пониски 
материјални примања.
 При при ист број на бодови за 
кандидатите со материјални примања, 
предност има кандидатот кој прв ја поднел 
пријавата за стипендија во архивата на 

Општина Кочани.
 Ако составувајќи ја ранг листата за 
оваа категорија на студенти се констатира 
дека остануваат недоделени стипендии 
истите ќе се доделат на студенти од социјално 
загрозените семејства пријавени по јавниот 
конкурс кои ги исполнуваат условите за 
доделување на стипендија, а според редослед 
на рангирање по бодови согласно изготвена 
ранг-листа.

Член 5

 Приоритет за добивање на стипендија 
при доделување на стипендиии за сите 
категории на студенти имаат студентите 
кои се без родители и студентите кои до 
полнолетството престојувале во домови за 
згрижување на деца во Република Северна 
Македонија.

 IV. Постапка за доделување на 
стипендии

Член 6

Стипендиите се доделуваат врз основа на 
распишан Конкурс.
 Конкурсот го распишува 
Градоначалникот на Општина Кочани.
 Конкурсот трае 15 дена.
 Конкурсот се објавува на огласната 
табла на Општина Кочани, во локалните 
медиуми и на ВЕБ страната на Општина 
Кочани.
 Конкурсот за доделување на 
стипендии се распишува еднаш во годината 
со одлука на Градоначалникот.

Член 7

 Заинтересираните кандидати за 
доделување на стипендија согласно условите 
од распишаниот конкурс ги поднесуваат 
следните документи:
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 1Пријава од студентот согласно 
распишаниот конкурс,
 2.Потврда за редовно запишан 
зимски семестар за соодветната студиска 
година,
 3.Уверение со број на положени 
испити во претходните години;
 4.Документи за утврдување на 
материјалната состојба на кандидатот:
- За вработените членови на семејството да 
се достават потврди за остварена плата за 
последниот месец сметано до поднесување 
на пријавите или доколку за овој месец не 
е исплатена плата, да се достави потврда за 
последната исплатена плата за оваа година 
(за родителите-старатели, брат/сестра кои 
се вработени во државни и јавните установи 
да се достави потврда за плата заверена од 
овластен орган, а за родителите-старатели, 
брат/сестра кои се вработени во приватни 
фирми да се достави потврда за плата 
заверена од работодавачот);
-за пензионираните членови на семејството 
се доставува документ за висина на пензија 
– чек;
- За разведени родители да се достави доказ 
за разводот и доколку кандидатот прима 
алиментација истата да се прикаже како 
месечен приход;
-  За корисници на социјална помош да се 
доставува последно решение или последен 
чек;
- За инвалидитет да се достави наод 
и мислење за видот и степенот на 
попреченоста во физичкиот или психичкиот 
развој и специфичните потреби издадена од 
надлежна установа, а согласно Правилникот 
за оцена на специфичните потреби на лицата 
со пречки во физичкиот или психичкиот 
развој;
- За невработените членови на семејството 
на студентот Потврда од Агенцијата  за 
вработување дека се невработени или 
примаат паричен надоместок;

-  За браќа/сестри на кандидатот, кои се 
ученици/студенти, се доставува потврда од 
училиштето, односно факултетот или друга 
институција.
- Уверение од Управата за јавни приходи, 
за остварени приходи по разни основи за 
претходната година (приходи од самостојна 
дејност, приходи од вршење земјоделска 
дејност, приходи од имот и имотни права, 
приходи од капитал, капитални добивки, 
добивки од игри на среќа и други наградни 
игри, други приходи) за двајцата родители 
– старатели, брат/сестра на кандидатот 
поединечно и за самиот кандидат;
 5.Изјава на кандидатот дека не е 
корисник на друга стипендија,
 6.Изјава на кандидатот дека 
доставените документи се вистинити и 
податоците одговарат на прикажаната 
состојба,
 7.Изјава за обработка и користење на 
личните податоци на кандидатот и неговото 
потесно семејство (родители-старатели, 
браќа, сестри), 
 8. За починат родител – Извод од 
матичната книга на умрените од Управата за 
водење на матични книги; 
 9.Фотокопија од лична карта на 
студентот;
 10.За студенти од Ромската етничка 
заедница се доставува Изјава за етничка 
припадност, за студентите кои се лица 
со попреченост и лица со ретки болести 
се доставува релевантен писмен доказ 
за попреченоста, односно констатирана 
дијагноза за боледување од ретка болест, 
издаден од надлежен орган (пример решение 
од Центарот за јавно здравје, извештај од 
специјалист /потврда од матичен лекар).

 Пријавите со документите се 
поднесуваат во определениот рок наведен 
во распишаниот Конкурс за доделување на 
стипендии на еден од следните начини за 
поднесување:



• во Едношалтерската канцеларија на 
Општина Кочани,
• по пошта на адреса: Општина Кочани 
ул.„Раде Кратовче“ бр.1, 2300 Кочани или
• по електронски пат преку 
апликацијата мЗаедница, со тоа што при 
прикачување на пријавата за стипендија во 
електронската апликација подносителот 
е должен да ги скенира и задолжително да 
ги прикачи документите кои се бараат за 
исполнување на условите за доделување на 
стипендија. 
Доколку поднесената  пријава за стипендија 
преку апликацијата мЗаедница е оценета 
како прифатлива од комисијата за 
доделување на стипендии  и  според бројот 
на добиени бодови е во ранг листата на 
максималниот број на стипендии кои се 
доделуваат, Комисијата за доделување на 
стипендии,  преку апликацијата  ќе го извести  
подносителот на пријавата за стипендија 
во рок од најмногу 5 дена, да ги достави во 
оригинал или во копија заверена на нотар 
документите кои ги прикачил скенирани 
на апликацијата  при поднесувањето на 
пријавата за стипендија.
Ако подносителот на пријавата не ги 
достави во определениот рок  во писмена 
форма документите кои ги прикачил на 
електронската апликација или истите се 
делумно доставени и/или се разликуваат 
од документите прикачени во апликацијата 
и со тоа подносителот на пријавата за 
стипендија не успеал да докаже дека ги 
исполнува во целост условите за добивање 
на стипендија, Комисијата ќе ја отфрли оваа 
пријава како неприфатлива и ќе изготви 
друга (изменета) ранг листа на прифатени 
пријави до Градоначалникот.
Член 8
Доставените пријави по Конкурсот за 
доделување на стипендии, ги разгледува 
Комисија која ја формира Градоначалникот 
на Општина Кочани, од редот на вработените 
во општинската администрација.

Комисијата е составена од 3 (три) члена и 
нивни заменици.
 Мандатот на членовите на Комисијата 
трае 4 (четири) години.

Член 9

 Комисијата за доделување на 
стипендии работи во полн состав.
 Комисијата за доделување на 
стипендии некомплетните и не благовремени 
пријави не ги разгледува.
 Комисијата за својата работа води 
Записник.
 Комисијата од пристигнатите пријави 
утврдува ранг листа и му ја доставува 
на Градоначалникот на разгледување и 
одлучување.
Градоначалникот врз основа на доставената 
ранг листа донесува Одлука за доделување 
на стипендии на студенти од општината 
Кочани.
 За донесената одлука од 
Градоначалникот на Општина Кочани со 
која се доделуваат стипендии на студенти 
жители на општина Кочани се известуваат 
сите кандидати кои имаат поднесено пријава 
за стипендија, преку објавување на одлуката 
за доделување на стипендии на веб страната 
на општина Кочани. Кандидатите кои не се 
добиле стипендија писмено за известуваат за 
причините за недоделување на стипендија, а 
кон известувањето се приложува копија од 
одлуката од Градоначалникот.
 Против одлуката на Градоначалникот 
може да се поднесе приговор во рок од 5 
(пет) дена од денот на приемот на одлуката.
 Приговорот се поднесува до 
Градоначалникот на Општина Кочани, 
а го разгледува посебна комисија 
формирана од Градоначалникот од редот на 
администрацијата во состав од 3 члена со 
мандат од 4 години. 
По поднесениот приговор Градоначалникот 
донесува Решение со кое го прифаќа или го 
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одбива поднесениот приговор. 
Решението на Градоначалникот е конечно.

Член 10

Градоначалникот на Општина Кочани ќе 
склучи посебен договор со  студентот на 
кој му е доделена стипендија со кој ќе бидат 
подетално уредени начинот и условите за 
користење на стипендијата.

Член 11
  
Договорот за користење на стипендија 
склучен помеѓу Градоначалникот на 
Општина Кочани и студентот на кој му е 
доделена стипендија согласно донесената 
Одлука за доделување на стипендии од 
Градоначалникот на Општина Кочани, ќе 
биде раскинат по вина на студентот во 
следните случаи:
- студентот  дал лажни податоци 
поврзани со остварувањето на правото на 
стипендија,
- студентот недолично се однесува во 
средината (направи казниво дело, учествува 
во тепачка, пијанчење и слично).
           Во случај на раскинување на договорот 
за користење на стипендија по вина на 
студентот согласно ставот 1 од овој член 
студентот е должен во целост да ги врати 
исплатените средства по основ на стипендија 
на сметката на општината.
          Во случај на раскинување на договорот 
за користење на стипендија по вина на 
студентот во согласност со ставот 1 од 
овој член студентот нема право правото 
да аплицира по распишаниот конкурс 
за доделување на стипендија во рок од 3 
години. 
       Договорот за користење на стипендија 
склучен помеѓу Градоначалникот на 
Општина Кочани и студентот на кој му е 
доделена стипендија со Одлука за доделување 

на стипендии донесена од Градоначалникот 
на Општина Кочани ќе биде раскинат со 
спогодба склучена помеѓу Градоначалникот 
или студентот или со еднострана писмена 
изјава од Градоначалникот или од студентот, 
во случај кога студентот добил стипендија 
од друга институција (Министерство 
за образование и наука) согласно јавно 
објавени резултати од спроведениот 
конкурс за доделување на стипендии или 
според други приложени докази. 
      При раскинување на договорот за 
користење на стипендија склучен помеѓу 
Градоначалникот на Општина Кочани и 
студентот согласно условите од ставот 4 
на овој Правилник, студентот има обврска 
да ги врати сите стипендии кои му биле 
исплатени од Општината со уплата на 
истите на сметка на Општина Кочани.
       Во случај на раскинување на договорот 
за користење на стипендија склучен помеѓу 
Градоначалникот на Општина Кочани 
и студентот по било кој основ, доколку 
од распишаните вкупно 30 стипендии 
согласно објавениот јавен конкурс останале 
недоделени стипендии, Градоначалникот на 
Општина Кочани може да одлучи и да донесе 
посебна одлука со која овие стипендии ќе ги 
додели на студентите чиј пријави се оценети 
како прифатливи пријави по објавениот 
јавен конкурс за доделување на стипендии 
и се содржани во ранг-листата по бодови 
изготвени од комисијата, а доделувањето на 
овие стипендии ќе го врши по редослед на 
усвоените бодови содржани во ранг-листата 
на бодови.

Член 12

 Студентите на кои им е доделена 
стипендија од Општина Кочани имаат 
можност на нивно барање непосредно да 
се запознаат со вршењето на работите кои 
спаѓаат во надлежност на Општината преку 
пројавување на интерес за доброволно 



практиканство во административната 
зграда на Општина Кочани  во траење од 
15 дена за време на летниот распуст т.е. во 
месеците Јули и Август, доколку оценат дека 
ова практиканство  може да им помогне во 
нивните студии преку стекнување на знаење 
и практично искуство.

Член 13

Правилникот  влегува во сила осмиот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Кочани“.
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