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

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

Советот на Општина  Кочани  на седницата одржана на 16.12.2020 година, донесена е 

Програма за поддршка на образованието на општина Кочани за 2021 година бр.09-2649/1 

од 16.12 2020 и е објавена во ,,Службен гласник на општина Кочани бр.15 од 16.12 2020. 

За реализацијата на истата изготвен е: 

 

Извештај за реализирани соддржини од Програма за поддршка на образование за 

2021 година 

 

 

Основни цел на Програмата за поддршка на образованието е да се даде 

дополнителна поддршка во реализирање на проекти активности, едукација и поддршка 

на ученичкиот активизам, преку локално поврзување на училиштата за развој на 

локалната заедница, како и промоција на успешни училишни практики и поединци во 

Општина Кочани. 

Активностите кои се реализираа се планирани во следните содржини: 

1.Поддршка на образовните институции при планирање и реализирање на Годишните 

програми за работа на училиштата во настава, вон настава и училишни проекти 

2.Подршка на ученици од социјално ранливи категории 

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

4.Стипендирање на студенти. 

За целите и можностите што ги нуди програмата директорите на основните и 

средните училишта  беа информирани на работна средба каде беше презентирана 

содржината на програмата,а конкурсот за стипендии се објави на веб страната на 

општината.  

1.Во делот за Поддршка на активности за реализирање на Годишните програми за 

работа на училиштата во настава, вон настава и училишни проекти 

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

година во фокусот беа планирани  активности за:  

- Меѓуетничка интеграција во образованието 

- Младински активизам 

- Заштита на здравјето 

- Запознавање на околината 

Меѓуетничка интеграција во образованието како дел од работата на училиштата во 

оваа година во соработка и со финансиска поддршка од  МЦГО Општина Кочани 

изработи Стратегија за Меѓуетничка интеграција во образованието и младински 

активизам изработена од вработен во институцијата(Лилјана Арсова -советник за 

образование) за која не се одвоени финансиски сретства за експерт.Стратегијата е  

донесена со одлука на Советот бр.09-590/1 од 25.02 2021 година 

Активностите кои ги реализираа училиштата согласно нивните програми и партнерства 

со училишта од земјата за содржини за Мегуетничка интеграција.Општина Кочани како 

новина иницираше активност за младински активизам со сите основни и средни 

училишта каде учениците работејќи во фокус групи работеа на тема ,,Наши идеи и 

планови за подобрување на градот“. Од приоритетите кои ги издвоија учениците се 

реализираше акција за ,,Разубувување на локалитетот на Споменикот на 

слободата“.Каде се направи план за реализирање на активности помеѓу Општина Кочани 

,Македонскиот центар за граѓанско образование финансиран од УСАИД и Младинскиот 

образоваен форум.МОФ како организатор на средбите и работилниците со младите кои 

се реализираа онлајн заради пандемијата од КОВИД-19. 
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Ученички  и младински  активизам се реализираше со следните активности: 

 Идеи за создавање на поубаво Кочани. 

Планирани и реализирани се Работилници на тема младите идни одговорни  и активни 

граѓани на општеството.Реализирани се 3 работилници за млади планирани и 

реализирани од страна на Младинскиот образовен форум финансирани од страна на 

УСАИД како наши партнери во Стратегијата за  Меѓуетничка интеграција во 

образованието и младински активизам. 

Направена е  анкета со младите во Кочани на тема:Избор на приоритети за подобрување 

на начинот на живот во нашата општина.(анкетирани 157 млади ( 77 машки / 80 женски) 

и изработен извештај од страна на Младински образовен форум ,каде се направи избор  

на приоритети за младите. 

Активностите од овој дел се финансиски покриени од страна на Македонскиот центар 

за граѓанско образование финансирано од УСАИД. 

 

 Поддршка на иницијативи од  младите во локалната заедница 

 За оваа година поддржана е една ученичка иницијатива со младинско учество и  тоа 

Разубавување на просторот околу споменикот на слободата каде Општина Кочани 

обезбеди клупи за седење  а Македонскиот центар за граѓанско образование 

финансирано од УСАИД  обезбеди канти за отпад  за да истите се постават на простор 

пред Споменикот на слободата. 

 

Едукација за унапредување на здравјето и здрав животен стил. 

 

Оваа година Општина Кочани распиша конкурс на Тема:Мојот велосипед од 

соништата за јакнење на свеста за користење на велосипедот како превозно сретство кое 

не ја загадува околината.Сите училишта имаа работилници на темата и се изработија 

ликовни творби.Свои ликовни творби на распишаниот  конкурсот доставија училиштата 

со задолжените ментори. Во  активноста земаа учество 126 ученика( 82 женски/44 

машки) со ликовни творби кои на промотивен настан беа изложени и беа доделени 

благодарници за учениците и училиштата.Во соработка со невладината граѓанска 

организација ЕКО ЛОЏИК се организираше и промотивен н настан за општината од 

страна  на ,,Вело училиштата,, на ново изградениот терен во ОУ,,Малина Попиванова-

Кочани. 

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

 

Училиштата самостојно немаат побарано средства за реализирање на содржини и 

активностите  во овој дел.Голем дел од активностите се покриени од други извори  

фондации и организаци(планирани 170.000,00 за потребите на овој дел од програмата 

набавени се 6 клупи во износ од 60,000 денари) 

Средства од други извори за реализираните активности: 

 120.000,ден од Македонски центар за граѓанско образование финансирано од  

УСАИД  за поддршка за изработка на Стратегија за Меѓуетничка интеграција и 

активности во истата.  

 30.000 денари за едукативни содржини и настан за велосипедизмот реализирано 

од Невладина организација,, Еко Лоџик“-Скопје со финансиска поддршка од 

нивна страна. 
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2.Поддршка на ученици од социјално ранливи категории 

На учениците од социјално загрозените семејства им е потребна помош  во училишен 

прибор за успешно отпочнување на учебната година. Училишниот прибор за дел од 

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

набавување, туку и негово  навремено обезбедување. Затоа Oпштина Кочани додели 

помош на семејствата од социјално загрозени семејства со училишен прибор. Истата се 

обезбеди по доставени податоци од училиштата.  

Така согласно барањата на основните училиштата во месец септември се обезбедија  

комплети за училишен прибор од прво до трето одделение за 176 ученика ,од четврто до 

шесто одделение 147 комплети и од седмо до девето одделение 109 комплети.Вкупно 

432 ученика(221 машки/211 /женски) 

 

2.1.Финансиски средства за реализација на активности по точка 2: 
За оваа активност се предвидени средства во висина на 150.000,00 денари од Програмата 

за остварување на социјална, детска и здравствена заштита  на Општина Кочани за 2021 

година потрошени 78,551,00 денари. 

 

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

 

3.1. Доделување на парична награда на ученици првенци на генерацијата во 

општинските основни и средни училишта 

Општина Кочани  и оваа учебна година со одлука на Градоначалникот бр.03-1924/1 

од 04.08 2021 година додели парични награди на учениците кои се прогласени за  

Првенци на генерацијата во општинските основни и средни училишта.Така на 

Првенците на генерацијата на сите основни и средни училишта во Општина Кочани им 

беа исплатени парични средства во износ од по 15.000 денари.Промоцијата на наградите 

беше на Свечената седница на Општина Кочани.(Вкупно 120.000 денари) 

3.2.Доделување на ученици кои освоиле прво место на државен акредитиран 

натпревар или прво, второ или трето место на меѓународен натпревар односно 

олимпијада 

Со одлука на Градоначалникот бр.08-2895/1 од 13.12 2021 година  и на учениците 

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

или трето место на меѓународен натпревар односно олимпијада.им се доделија парични 

средства на 10 ученика и тоа на 6 во износ од 5000 ден и на 4 ученика од 3000 денари 

Наградите им беа доделени на свечен прием кај градоначалникот за учениците со 

освоено прво место на државен натпревар и прво ,второ и трето место на меѓународен 

натпревар на акредитирани натпревари во редовната настава. 

Поради тоа што учениците од ОМУ,,Ристо Јуруков“ имаат почесто учество на 

натпревари и поради можноста за онлајн учеството учествуваа на натпревари во повеќе 

делови од светот.Со истата одлука на Градоначалникот им беа доделени благодарници 

и подарок од Општина Кочани. 

За награди на учениците се предвидени вкупно 180.000,00 денари.Сите средства се 

потрошени во овој дел. 

 

3.3.Доделување на парична награда на поединци кои училиштата ќе ги предложат 

како најдобар практичар.Се однесува на вработените во училиштата кои оствариле 

посебни резултати во работата и го афирмирале училиштето и локалната средина. 

Иако беше изработени критериуми за избор Наградата за најдобар практичар не се 

реализираше поради изборниот процес а на наредното усвојување на Програата за 2022 

година овој дел од програмата беше отфрлен од Советот на Општина Кочани.  
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(останати средства од овој дел се  100,00 00 денари) 

 

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

натпревари и настани 

Промоција и поддршка на добрите практики, идентификување и поддршка на 

талентирани и надарени ученици каде се презентира и промовира училиштето и 

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

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

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

промовирање на добри училишни практики во задолжителното образование. 

За  реализирање и поддршка на натпревари и манифестации организирани од 

Општина Кочани се предвидени се 300.000,00 денари истите не се реализирани поради 

пандемијата од КОВИД-19 каде имаше забрана за реализирање на настани и натпревари. 

И истите се искористени за Програмите за основно и средно образование за 

подобрување на условвите за работа на училиштата.  

 

4. Стипендирање на студенти 

Согласно правилникот Општина Кочани се доделени 24 стипендии на студенти 

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

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

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

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

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

година. Стипендиите се доделуваат на начин и во постапка утврдена во Правилникот за 

доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани донесен од Советот 

на Општина Кочани. Стипендиите се доделуваат врз основа на распишан Конкурс од 

Градоначалникот кој и трае 15 дена, а се објавува на огласната табла на Општина 

Кочани, во локалните медиуми и на веб страната на Општина Кочани. Стипендиите ги 

доделува Градоначалникот на Општина Кочани во постапка а со одлука бр.08-2271/57 

од 22.12 2020 год.,износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно. (30.000 

ден.по стипендист) 

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

вкупно 900.000,00денари.Искористени се 720.000,00 ден.(9 машки/15 женски) 

Средствата се предвидени во Програмата на Градоначалникот на Општина Кочани. 

 

Изработил:Лилјана Арсова 

 

                                                          


