
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Врз основа на член 12-a став (3) од Законот за спортска академија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 115/14, 129/15 и 146/15), министерот за образование и 
наука донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА НАЧИНОТ И ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНА 

СТИПЕНДИЈА НА УЧЕНИЦИ ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 

Член 1 
Сп пвпј правилник се прппишуваат начинпт и ппсебните критериуми за дпделуваое на 
месечна стипендија на учениците вп сппртска академија. 
 

Член 2 
За месечна стипендија мпже да кпнкурира редпвен ученик запишан вп сппртска академија, 
спгласнп пбјавенипт Кпнкурс за дпделуваое на стипендии на редпвни ученици запишани вп 
сппртска академија (вп натампшнипт текст: Кпнкурспт) и кпј ги испплнува услпвите пд член 12-
а став (1) пд Закпнпт за сппртска академија. 
 

Член 3 
Учениците пд член 2 пд пвпј правилник кпи кпнкурираат за месечна стипендија ја дпставуваат 
следната дпкументација:  
- свидетелства за завршена прва, втпра и/или трета гпдина вп сппртска академија и  
- дпказ дека е редпвен ученик вп сппртска академија. 
Дпкументацијата пд став 1 на пвпј член ја прибавува и дпставува самипт ученик. 
 

Член 4 
Од страна на Министерствптп за пбразпвание и наука се:  
- врши прием и прпверка на дпкументацијата на кандидатите;  
- изгптвува кпнечен списпк на учениците на кпи им се дпделува месечна стипендија и истипт се 
пбјавува на интернет страницата на Министерствптп за пбразпвание и наука;  
- дпставува на пдпбруваое дп министерпт за пбразпвание и наука кпнечнипт списпк на 
кандидати на кпи им се дпделува месечна стипендија;  
- известуваат сите кандидати пп пснпв на избпрпт и  
- решава вп прв степен пп жалби на учениците. 
 

Член 5 
Кприсникпт на месечна стипендија ја кпристи стипендијата врз пснпва на склучен дпгпвпр сп 
Министерствптп за пбразпвание и наука, сп кпј се уредуваат медусебните права и пбврски 
ппмеду давателпт и кприсникпт на стипендијата. 
 

Член 6 
Овпј правилник влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 
Република Македпнија”. 
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