
                              

 

 

 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: „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 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                                                           Претседател 

31.01.2022 година                               на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                               Лазо Митев 


