
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Врз основа на член 15 став 7 од Законот за спортската академија („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 115/14 и 129/15), министерот за образование и наука, 

донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ТРЕНЕР НА УЧЕНИЦИ ВО СПОРТСКА 

АКАДЕМИЈА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните критериуми за тренер на ученици во 
спортска академија. 

Член 2 

Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за фудбал во спортска 
академија се:  
- да поседува потврда за најмалку две години клупска работа во соодветната 
категорија за која е кандидат во последните пет години, или потврда за најмалку пет 
години работен стаж како тренер со соодветна Б, А или ПРО диплома издадена од 
Фудбалската федерација на Македонија,  
- да поседува потврда дека не му е изречена дисциплинска мерка од страна на 
дисциплински орган на Фудбалската федерација на Македонија во последните пет 
години,  
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и 
способности за пренесување на знаења и вештини и  
- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено 
првенство, куп или настап во евро куповите. 

Член 3 

Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за кошарка во спортска 
академија се:  
- да е член на Здружението на кошаркарски тренери на Македонија,  
- да има освоени титули во првенства и натпреварувања признати од Меѓународната 
кошаркарска федерација,  
- да работел со сениорска или младинска репрезентација на минимум едно 
натпреварување во рамките на Меѓународната кошаркарска федерација,  
- да има најмалку пет години работно искуство како тренер во Република Македонија 
или во странство, во кошаркарска лига призната од Меѓународната кошаркарска 
федерација и  
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и 
способности за пренесување на знаења и вештини. 

Член 4 

Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за ракомет во спортска 
академија се:  
- да поседува стручни и професионални знаења во струката, при што се зема во 
предвид задолжително поседување на меѓународни сертификати,  
- да поседува трета категорија евидентирана во Здружението на ракометни тренери на 



Македонија согласно РИНЦК Конвенцијата за меѓусебно признавање на стандарди и 
сертификати во областа на образованието на тренерите за ракомет во Европа,  
- да поседува потврда за најмалку две години клупска работа во соодветната 
категорија за кој е кандидат во последните пет години или најмалку десет години 
работа во Ракометната репрезентација на Македонија,  
- да поседува потврда за минимум пет години работен стаж како тренер,  
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и 
способности за пренесување на знаења и вештини и  
- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено 
првенство, куп или настап во евро куповите. 

Член 5 

Посебни критериуми за тренери на ученици во паралелките за тенис во спортска 
академија се:  
- да поседува ниво на тренерска едукација кое се докажува со сертификат од 
Македонската тениска федерација или друг тренерски сертификат/лиценца која е 
верифициран/а од Тренерскиот комитет при Македонската тениска федерација.  
- да има најмалку три години работно искуство со врвни јуниори на возраст од 12 до 18 
години или професионални играчи над 18 години, кое се докажува со потврда од 
матичен клуб член на Македонската тениска федерација и потврда од Македонската 
тениска федерација;  
- да поседува лиценца за тренер од Македонската тениска федерација;  
- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и 
способности за пренесување на знаења и вештини и  
- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено 
првенство, куп или настап во евро куповите. 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 

Бр.20-13470/2 
 

20 август 2015 година Министер, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

 


