
Врз основа на Програмата за активностите во областа на спортот и 
младите во град Скопје за 2022 година (“Службен гласник на Град Скопје“ 
број 2/22), Комисијата за спроведување постапка за стипендирање на 
спортисти – средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на 
градот Скопје, жители на Скопје, за 2022 година, донесе 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СПОРТИСТИ – СРЕДНОШКОЛЦИ 

УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО  
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ 

 
Барањата за добивање на стипендии ги разгледува Комисија формирана од 
Градоначалникот на Град Скопје. 
Распределбата на средствата за стипендии е утврдена со посебни 
критериуми, кои се составен дел на Правилникот.  
Средствата се доделуваат од Буџетот на Град Скопје од Програмата за 
активностите во областа на спортот и младите во градот Скопје за 2022 
година, во износ од 3.600.000 денари.  
Односно, ќе се доделуваат стипендии поединечно за секој избран ученик 
или ученичка во вкупен нето износ од 24.000 денари за тековната 2022 
година. 

Критериуми 

Право на добивање на стипендија имаат:  

1. Државјани на Република Северна Македонија;  
2. Жител/ка на Скопје чие место на живеење е на подрачјето на град Скопје (се 

однесува на десетте скопски општини Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, 

Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари); 
3.Редовен или вонреден ученик/ученичка во средно училиште на подрачјето 
    на град Скопје; 
4. Активен спортист/ка, член на спортски клуб регистриран на подрачјето 
    на град Скопје и регистриран во матичната националнита спортска 
    федерација на Република Северна Македонија; 
5. Високи спортски постигнувања во екипни и индивидуални спортови во 

претходната 2021 година, и постигнувања во 2022 година сé до завршување на 
Јавниот повик: освоени медали на светски, европски и балкански првенства во 
олимписки и неолимписки спортови, освојување на медали на светски и европски 
купови во олимписки спортови, освојување на домашно првенство или купот на 
Македонија, постигнување истакнати лични индивидуални резултати на 
репрезентативно ниво и поставување на државни рекорди на официјални 
натпревари. 
 

 
 
 



Бодовни критериуми за успех во образованието 
 

а) одличен успех со 5.00    30 бодови 
б) одличен успех                 25 бодови 
б) многу добар успех          20 бодови 
в) добар успех                     15 бодови 
г) доволен успех                  10 бодови 
 
Бодовни критериуми за остварени резултати на спортистки и спортисти, 
класифицирани во следниве точки: 

А. 70 Бодови за олимписки спортови: 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални спортови кои имаат освоени медали на светски 
првенства каде што учествувале најмалку 30 земји и во поединечна 
категорија се натпреварувале најмалку 8 натпреварувачи со остварени 
најмалку две победи, и освоен пласман до 8-мо место на истите; 

-  Репрезентативци на РСМ, спортистки и спортисти во екипни спортови кои 
имаат освоени медали на светски првенства и освоен пласман до 8-мо  

место на истите; 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални спортови кои имаат освоени медали на 
европски првенства каде што учествувале најмалку 15 земји и во 
поединечна категорија се натпреварувале најмалку 8 натпреварувачи со 

остварени најмалку две победи, и освоен пласман до 5-то место на истите; 

-  Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во екипни спортови кои имаат освоени медали на европски 

првенства и освоен пласман до 5-то место на истите. 

Б. 60 Бодови за неолимписки спортови: 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални спортови кои имаат освоени медали на светски 
првенства каде што учествувале најмалку 30 земји и во поединечна 
категорија се натпреварувале најмалку 8 натпреварувачи со остварени 
најмалку три победи, и освоен пласман до 8-мо место на истите; 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во екипни спортови кои имаат освоени медали на светски 
првенства и освоен пласман до 8-мо  место на истите; 



- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални спортови кои имаат освоени медали на 
европски првенства каде што учествувале најмалку 15 земји и во 
поединечна категорија се натпреварувале најмалку 8 натпреварувачи со 

остварени најмалку три победи, и освоен пласман до 5-то место на истите; 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во екипни спортови кои имаат освоени медали на европски 

првенства и освоен пласман до 5-то место на истите. 

В. 50 Бодови за: 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални спортови кои имаат освоени медали на 
балкански првенства; 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во екипни спортови кои имаат освоени медали на балкански 
првенства; 

Г. 30 Бодови за: 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални и екипни спортови кои со својот клуб го освоиле 
домашното првенство или купот на Република Северна Македонија, и за 
постигнати резултати до 3 место на европски и светски купови во 

олимписките спортови. 

Д. 25 Бодови за: 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти во индивидуални и екипни спортови кои со својот клуб не го 
освоиле домашното првенство или купот на Република Северна 
Македонија, но постигнале истакнати лични индивидуални резултати. 

- Репрезентативци на Република Северна Македонија, спортистки и 
спортисти кои на други официјални натпревари поставиле  државни 

рекорди. 

6. Со пријавата за аплицирање, апликантите се должни да ги приложат 
следните документи: 
  

• копија од извод од матична книга на родени на апликантот;  
• потврда од средното училиште каде апликантот е редовен или вонреден 
   ученик во учебната 2021/2022 година; 
• копија од свидетелството за завршена учебна 2020/2021 година; 



• потврда од клубот дека е член на истиот; 
• потврда од матичната национална федерација дека е член 
   репрезентативец во својата генерација; 
• апликантите да достават потврда од матичната национална федерација за 
постигнатите спортски резултати од 01.01.2021 година, сé до завршување 
на Јавниот повик во 2022 година. 
 
7.Право на стипендија можат да остварат најмногу до 4 стипендисти од ист 

спорт. 
 
8.Во постапката за распоредување на буџетските средства за 
стипендирање во 2022 година, ќе влезат во изборот апликанти кои врз 
основа на критериумите ќе обезбедат најмалку 50 бодови, од вкупно 100 
бодови.  
  
9.По доделувањето на стипендијата се склучува договор за стипендирање, 

со што се утрдуваат правата и обврските на корисникот и давателот на 
стипендијата.  
  
10.Доколку има повеќе кандидати со ист број бодови, Комисијата го 

задржува правото да побара и дополнителна потребна документација. 
Во случај на ист број на бодови, предност ќе има апликантот кој има 
освоено повеќе бодови за успехот во образованието (просек на оцените во 
свидетелството за завршената учебна 2020/2021 година). 
 
11.Доколку, не се исполни квотата со бројот на избраните стипендисти од 

истиот спорт, бројот на избрани стипендисти се дополнува редоследно од 
ранг листата на останатите апликанти кои освоиле најмалку 50 бодови. 
 
 
 
                                                     Комисија за спроведување постапка  
                                           за стипендирање на спортисти – средношколци 

                                           ученици во средните училишта на  
                                             подрачјето на градот Скопје, жители на Скопје 


