
 

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15, а во врска со членот 21 и членот 22, став 1, 

точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.5/02), членот 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. 

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                                                          Претседател 

31.01.2022 година                                на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                               Лазо Митев 

 


