
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 

Весник на РМ“ бр.05/2002) и член 19 став 2 точка 11 од од Статутот на Општина Берово 

(„Службен Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008, 20/2010 и 20/19), 

Советот на Општина Берово на 35 -та седница одржана на ден  29.07.2020 година донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К   
за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 

талентирани ученици во ОСУ„Ацо Русковски“ - Берово 

 

 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

 (1) Со овој правилник се утврдуваат, условите, критериумите и постапката за 

доделување на стипендија на талентирани ученици во ОСУ ,,Ацо Русковски” Берово, од 

страна на Општина Берово, како и начинот на нивното доделување. 

 (2) Средствата за реализација на овој вид стипендии се планираат во Буџетот на 

Општина Берово на годишно ниво по претходно направена процена. 

 

ОПШТИНСКА СТИПЕНДИЈА 

Член 2 

 (1) Доделувањето на општинската стипендија на 10 (десет) талентирани ученици е 

со цел да се поттикнат учениците да постигнуваат подобри резултати во воспитно - 

образовната работа и слободните активности, да го афирмираат училиштето и општината 

во државни и меѓународни рамки. 

(2) Општинска  стипендија  за престојната учебна година за период од 9 (девет) 

месеци, се доделува на 10(десет) редовни ученици запишани во ОСУ ,,Ацо Русковски” 

Берово, согласно објавен Конкурс за доделување на стипендии на талентирани ученици 

запишани во ОСУ ,,Ацо Русковски” (во натамошниот текст: Конкурсот),  кои ги 

исполнуваат условите предвидени во овој Правилник. 

 (3) Конкурсот за доделување на стипендии на талентирани ученици, ќе биде 

истакнат на општинската Веб страна, на огласна табла во општината и на  огласна табла 

во ОСУ ,,Ацо Русковски” Берово. 

 

ВРЕДНОСТ НА ОПШТИНСКАТА СТИПЕНДИЈА 

Член 3 

(1) Општина Берово доделува општинска стипендија за талентирани ученици во средното 

образование, запишани во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово. 

(2) Општина Берово доделува општинска стипендија на првите 10 (десет) ученика кои 

според наведените критериуми во овој Правилник освоиле најмногу бодови. 

(3) Доколку на ранг листата има двајца или повеќе ученици со ист број на бодови, 

Комисијата ќе постапи по принципот „ прв дојден, прв услужен“. 

(4) Првите 10 (десет) ученика кои имаат добиено најмногу бодови на ранг листата според 

критериумите од Правилникот, ќе добијат месечна општинска стипендија за 

претстојната учебна година во времетраење од 9 (девет) месеци, во висина од 

2.000,00(две илјади денари) денари месечно. 

 

КРИТЕРИУМИ, РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 4 

(1) Средствата за 10 (десет) општински стипендии, предвидени во Буџетот на општина 

Берово, ќе се распределуваат на учениците кои се државјани на Република Северна 



Македонија, запишани како редовни ученици во II (втора), III (трета) и IV (четврта) 

година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово; 

(2) Најдоцна  до 10 (десети) септември, во тековната година, општина Берово, ќе обајви 

Конкурс за стипендирање на 10 (десет) талентирани ученици за тековната учебна 

година; 

(3) Учениците кои конкурираат за стипендија, се должни да достават пријава, со која во 

прилог ги доставуваат следните документи: 

 

- Уверение за државјанство за ученикот во оригинал или фотокопија заверена на нотар(не 

постаро од 6 месеци); 

 

- Фотокопија од свидетелства(заверени на нотар): 

 за завршена прва година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово (за учениците од втора 

година),  

 за завршена прва и втора година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово (за учениците од 

трета година) 

 за завршена прва, втора и трета година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово (за 

учениците од четврта година); 

 

- Потврда од училиштето дека ученикот/чката е запишан/а како редовен ученик во 

ОСУ„Ацо Русковски“ Берово во тековната учебна година(оригинал); 

 

-Потврда за примерно поведение во текот на средното образование(оригинал); 

 

- Документ кој потврдува учество и освоени награди на индивидуални државни 

натпревари организирани од акредитирани здруженија, интернационални 

натпревари и олимпијади(оригинал или фотокопија заверена на нотар). 

 

-Фотокопија од трансакциска сметка на ученикот/чката (доколку ученикот/чката нема 

сопствена трансакциска сметка, тогаш доставува фотокопија од трансакциска сметка на 

еден од родителите/старателот и фотокопија од личен документ за идентификација од 

родителот/старателот на чие име е трансакциската сметка); 

 

-Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга 

стипендија, објавена на општинската веб страна; 

 

-Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и 

податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава, 

објавена на општинската веб страна ; 

 

-Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот и 

неговото потесно семејство, објавена на општинската веб страна; 

 

(4) Документацијата од став 3 на овој член, во хартиена форма, учесникот  ја прибавува и 

доставува директно во архива на општина Берово или по пошта со назнака во горниот лев 

агол на пликото„ Пријава на Конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици 

запишани во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово“, на адреса „Општина Берово, ул.„Димитар 

Влахов“ бр.10, Берово“. 

 

 

 



Член 5 

Корисникот на стипендијата од општина Берово  ја користи стипендијата врз основа на 

склучен Договор со општина Берово, со кој подетално ќе се уредат меѓусебните права и 

обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата. 

 

Член 6 

Секој критериум што го исполнува кандидатот за добивање на општинска стипендија, 

Комисијата за стипендирање на талентирани ученици, го вреднува на следниот начин: 

 

 

 Континуиран одличен успех изминатите години  

Ред.бр. Просек Бодови 

1. 5,00 30 

2. од 4,90 до 4,99 25 

3. Од 4,80 до 4,89 20 

 

 

 Континуирано примерно поведение 

Ред. бр. Оправдани изостаноци бодови 

1. Нема изостаноци 10 

2. Од 0 до 100 оправдани изостаноци 5 

3. Над 100 оправдани изостаноци 0 

 

 

 По еден бод се одзема за секој направен неоправдан изостанок  

 

 Учество и освоени награди на државни натпревари организирани од акредитирани 

здруженија на наставници кои можат да организираат натпревари за учениците од 

средните училишта, интернационални натпревари и олимпијади 

 

За награди освоени на државно ниво ќе се признаваат само награди доделени од 

акредитирани здруженија на наставници од страна на Министерството за образование и 

наука кои организираат натпревари на ученици. 

 

 

Државен натпревар Бодови 

1 место 15 

1 награда 13 

2 место 11 

2 награда 10 

3 место 8 

3 награда 7 

Пофалница 5 

Учество 3 

 

 



 

Учество и освоено место на Олимпијада 

 

Олимпијада Бодови 

1 место 17 

2 место 13 

3 место 10 

Пофалница 7 

Учество 5 

 

Учество и освоено место на Меѓународен натпревар 

 

Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од 

најмалку десет различни држави. 

 

Меѓународен натпревар Бодови 

1 место 19 

2 место 15 

3 место 12 

Пофалница 9 

Учество 7 

 

Напомена: Ќе се земаат во предвид сите горенаведени критериуми по бодови.   

 

Член 7 

 Општина Берово ќе додели стипендија на 10 (десет) талентирани ученици кои 

според наведените критериуми во член 6 од овој Правилник, освоиле најмногу поени. 

Доколку два или повеќе ученика имаат ист број на поени, Комисијата ќе постапи по 

принципот  „ прв дојден, прв услужен “. 

 

Член 8 

 (1) За разгледување на документите по објавениот Конкурс, Градоначалникот 

формира Комисија за стипендирање на талентирани ученици, составена од 3 (три) члена 

од редот на вработените во општинската администрација.  

 (2) По доставата на потребната документација од страна на учениците,  Комисијата 

ја разгледува целокупната документација на пријавените кандидати, ги применува 

критериумите од овој Правилник и за својата работа води Записник. 

(3) Комисијата изготвува бодовна листа за секој кандидат, според која се рангираат 

кандидатите, утврдува Ранг листа и утврдената Ранг листа му ја доставува на 

Градоначалникот на разгледување и одлучување.  

(4) Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа, донесува Одлука за 

доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици. 

 (5) Ненавремените и некомплетни пријави, нема да се разгледуваат и бодуваат. 

(6) За одлуката за доделување на стипендии се известуваат сите учесници на конкурсот. 

 (7) Против Одлуката на Градоначалникот може да се поднесе Приговор во рок од 

5(пет) дена од денот на известувањето за извршениот избор. Приговорот со поднесува до 

Градоначалникот на Општина Берово. 



 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 9 

Пријавата од член 4 став 3, ќе биде достапна во електронска форма за симнување 

на веб страната на општина Берово. 

 

Член 10 

Со донесувањето на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 

доделување на стипендии бр.01-337/1 од 22.2.2012 година и Измената и дополнување на 

Правилник за доделување на стипендии бр.04-337/2 од 23.02.2012 година. 

 

Член 11 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во 

"Службен гласник на Општина Берово". 

 

 

 

Бр.09-2371/1                                                                                  Совет на Општина Берово 

29. 07.2020 година                                                                                   Претседател 

Берово                                                                                               с.р. Јован Матеничарски 


