
Врз основа на член 5 став (2) од Правилникот за доделување на стипендија на 
спортист – спортска надеж на општина Кочани бр.09-2250/1 од 15.12.2017 година 
донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ 
бр.13/2017), Градоначалникот на Општина Кочани на ден ___.03.2018 година објавува 
 

К О Н К У Р С 

за доделување стипендиja на спортист – спортска надеж на општина Кочани  

 

Општина Кочани доделува 1 (една) стипендија на спортист – спортска надеж 
на општина Кочани за остварени спортски резултати и достигнувања во 2017та 
година. 
 Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно. 
 Стипендијата се доделува за време од 6 (шест) месеци, во текот на 2018 
година. 
 Исплатата на стипендијата ќе се врши почнувајќи од месец Април и завршува 
со месец Септември 2018 година. Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Кочани за 2018 година. 
 
I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА 
 

Право на стипендија имаат кандидатите 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 до 20 години; 

5. Спортисти во индивидуални спортови врз основа на остварени спортски  

резултати според утврдена Ранг-листа на најуспешните млади спортисти до 20 

години од страна на националната 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, подготвена од страна на националните спортски  

федерации. 

7. Учесници на национални или меѓународни систем натпревари во некои од 

следните спортови: 

- борење 
- велосипедизам; 
- гимнастика; 
- карате; 
- кошарка; 
- скијање; 
- тенис; 
- триатлон; 
- фудбал и 
- шах. 

 



II.  КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА: 

За доделување на стипендијата се утврдени следните критериуми: 
 

1. За учество на национални систем натпревари        5 бода; 
 

2. За освоено место на национални систем  натпревари: 
- I  место           15  бода; 
- II место                        10  бода;   
- III место                         5  бода; 
 
3. За  учество  на  меѓународни систем натпревари                  10  бода; 

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

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

 
III.  НАЧИН  И  РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ 

III.1.   Потребни  документи за пријавување: За аплицирање по објавениот конкурс 
потребно е кандидатот да поднесе: 

 Пријава со назнака: „Пријава по Конкурс за доделување стипендија на 
спортист – спортска надеж на општина Кочани “ -  (кандидатот  го пополнува 
образецот на пријава дадена кон Конкурсот), 

 Кратка  биографија на кандидатот - CV , 
 Фотокопија од Решение за упис  во регистерот на Агенцијата за млади и спорт  

на спортското  друштво, клубот  или асоцијацијата  каде членува кандидатот, 
 Фотокопија  од  лична карта на кандидатот, 
 Изјава за давање согласност за користење на лични податоци, 
 Уверение од Националната  спортска  федерација (НСФ) за постигнати  

резултати на кандидатот во спортски натпревари  од републички  или 
меѓународен карактер; 

 Календар  од Националната  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 на национални и/или меѓународни натпревари. 

 

III.2.Рок за поднесување на пријави: Пријавите се доставуваат најдоцна до 
28.03.2018 година до 18:00 часот. Секоја пријава поднесена после утврдениот рок 
за поднесување на пријави ќе се смета за задоцнета и нема да биде предмет на 
разгледување 

 
III.3.Начин на поднесување на пријава: Кандидатот ја поднесува пријавата со 
потребната документација во Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани или 
по пошта на адреса: Општина  Кочани, ул.“Раде  Кратовче“ бр.1,  2300 Кочани. 

 
IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 
Постапката за доделување стипендија на спортист – спортска надеж на општина 
Кочани ја спроведува комисија формирана од Градоначалникот, која ги разгледува 
пристигнатите пријави и за својата работа води записник кој го доставува до 
Градоначалникот во кој е утврдена ранг листа на прифатливи пријави.  



 
Градоначалникот врз основа на утврдената ранг листа донесува одлука за 
доделување стипендија на спортист – спортска надеж на општина Кочани. 
 
V. ПРАВНА ЗАШТИТА 
Против одлуката за доделување стипендија на спортист – спортска надеж на 
општина Кочани до Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од три 
дена од приемот на одлуката. 
 
 VI. Дополнителни информаци 
Дополнителни информации во врска со постапката може да се побарат: 

- во Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани, 
- од Комисијата за спроведување на постапката за доделување стипендија на 

спортист – спортска надеж на општина Кочани. 
 

Оваа постапка е уредена со Правилникот за доделување на стипендија на спортист – 
спортска надеж на општина Кочани бр.09-2250/1 од 15.12.2017 година донесен од 
Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017), кој 
е објавен на веб страната на Општина Кочани http://www.kocani.gov.mk/. 

 

 

 
         Градоначалник 
                                                                                                                                на Општина Кочани 
                  Николчо Илијев, ср. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВА 

 
ПРИЈАВА ПО ОБЈАВЕН КОНКУРС   

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 1 (ЕДНА) СТИПЕНДИЈА НА  

СПОРТИСТ-СПОРТСКА НАДЕЖ НА ОПШТИНА КОЧАНИ  

 
 

1. Име, татково име и презиме на спортистот: ______________________________________ 

2. Дата, месец и година на раѓање, место:____________________________________________ 

3. Адреса на живеење според лична карта:_____________________________________________ 

4. Телефон за контакт (мобилен):____________________________________________________ 

5. Број на трансакциска сметка, банка:_______________________________________________ 

6. Спортски клуб каде спортистот членува:_________________________________________ 

7. Спорт со кој активно се занимава и има остварено значајни спортски 

остварувања и постигнувања во 2017 година______________________________________ 

 

8. Дали е член на спортски клуб, друштво или асоцијација регистрирана во 
Агенција за млади и спорт со решение за вршење дејност спорт: ______________  (се 
одговара со да или не, доколку е член се приложува писмен доказ во фотокопија); 

9. Дали е член на национални спортски федерации кои реализираат национални 
спортски систем на натпревари и учествуваат во меѓународни натпревари за 
возрасни категории до 20 години: ______________  (се одговара со да или не, доколку е 
член се приложува писмен доказ во фотокопија); 

10. Дали е спортист во индивидуални спортови врз основа на остварени спортски  
резултати според утврдена Ранг-листа на најуспешните млади спортисти до 20 
години од страна на националната спортска федерација: _______________(се одговара 
со да или не, доколку е ДА се приложува писмен доказ во фотокопија); 

11. Дали е спортист 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 страна на 
националните спортски  федерации:  _______________(се одговара со да или не, доколку 
е ДА се приложува писмен доказ во фотокопија); 

12. Дали е учесник на национални или меѓународни систем натпревари и во кој 
спорт:____________________________________________________________________________________. 

13. Колку години спортува:__________________________________________________________. 
 

14. Остварени резултати во 2017 година: Спортистот во табелата која следи 
наведува податоци за остварени спортски резуилтати и достугнувања на 
национално и/или меѓународно ниво во 2017 година  и за истите приложува 
докази : 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учество на  
национални 
систем 
натпревари 

Спортистот наведува дали има учество на национални систем 
натпревари: 

Освоено 
место на 
национални 
систем  
натпревари 

Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
 
Доколку има повеќе настапи за постигнати резултати податоците 
можат да се наведат.  
Спортистот наведува податоци  за освоено место , вид на натпревар и 
место на одржување во 2017 година и приложува докази за истите – 
диплома /сертификат/уверение и сл. 

Учество  на  
меѓународни 
систем 
натпревари 

Спортистот наведува дали има учество на национални систем 
натпревари: 

Освоено 
место на 
меѓународни 
систем 
натпревари 

Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Освоено _______  (1,2,3) место на натпревар по______________________________, 
одржан во  2017 година во ________________________ место на одржување. 
 
Доколку има повеќе настапи за постигнати резултати податоците 
можат да се наведат.  
Спортистот наведува податоци  за освоено место , вид на натпревар и 
место на одржување во 2017 година и приложува докази за истите – 
диплома /сертификат/уверение и сл. 

Календар со 
предвидени 
идни 
учества на 
спортски 
натпревари 
во 
национални 
или 
меѓународни  
системи 
(доколку 
има) 

Спортистот приложува Календар со предвидени идни учества на 
спортски натпревари во национални или меѓународни  системи 
(доколку има). 

 
 



 
Ред. 
бр. 

Листа на документи кои 
доставува кандидатот 

Означи го документот кој го доставува кандидатот  со 
штиклирање на квадратчето 

1.  Пријава со назнака:  „Пријава по 
Конкурс за доделување 
стипендија на спортист – 
спортска надеж на општина 
Кочани “ 

 доставена 

 недоставена 

2.  Кратка  биографија на 
кандидатот - CV  доставена 

 недоставена 
 

3.  Фотокопија од Решение за упис  
во регистерот на Агенцијата за 
млади и спорт  на спортското  
друштво, клубот  или 
асоцијацијата  каде членува 
кандидатот 

 доставено, и тоа (да се наведе): 

1.__________________________________________ 

____________________________________________ 

 недоставено 
 

4.  Фотокопија  од  лична карта на 
кандидатот  доставена 

 недоставена 
 

5.  Изјава за давање согласност за 
користење на лични податоци  доставена 

 недоставена 
 

6.  Уверение од Националната  
спортска  федерација (НСФ) за 
постигнати  резултати на 
кандидатот во спортски 
натпревари  од републички  или 
меѓународен карактер 

 доставено, и тоа(да се наведе): 

1.__________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 недоставено 
 

7.  Календар  од Националната  
спортска  федерација (НСФ)  за  
планирани идни  учества  на  
кандидатот на  спортски  
натпревари од национален  или  
меѓународен  карактер (доколку 
има) 

 доставен 

 недоставен 

8.  Доказ (сертификати/дипломи) за 
учество на национални и/или 
меѓународни натпревари 

 доставен/и  и тоа(да се наведе): 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

 

 недоставен/и 
 

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

 доставен/и  и тоа(да се наведе): 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

 недоставен/и 
 

 



 
 
 

Изјава 

за давање согласност за употреба и користење на личните податоци 

 
 
 
 

Јас___________________________________________________________ (Име, Татково име и Презиме), 

со адреса на живеење: __________________________________________________________________________,  

, под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека  со потпишување 

на оваа изјава давам изречна согласност Општина Кочани одговорното лице и 

вработените (комисија, архива) да ги користи,  употребува и чува моите лични 

податоци во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци за 

потребите, односно при спроведување на постапката за доделување на стипендија на 

спортист – спортска надеж на општина Кочани пропишана со Правилникот за 

доделување на стипендија на спортист – спортска надеж на општина Кочани бр.09-

2250/1 од 15.12.2017 година донесен од Советот на Општина Кочани („Службен 

гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017). 

 

Кочани, ____._____.2018 година 

 

Изјавил: 

_____________________________ 

(Да се наведе име, татково име и презиме) 

___________________________ 
Своерачен потпис 


