
 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Северна 

Македонија бр.5/2002) во врска  со  член 79 и член 82 од Статутот на општина Маврово и Ростуше 

како и одлука бр 05-448/7 од 27.12.2021 донесена од страна на Советот на општина Маврово и 

Ростуше,Повереникот на општина Маврово и Ростуше го објавува следниот: 

КОНКУРС 

за доделување на еднократен финансики надомест на редовни и вонредни студенти запишани 

на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни 

установи во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година 

Општина Маврово и Ростуше за студиската 2021/2022 година ќе додели финансиски надомест на 

редовни и вонредни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и 

приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа по 

следните групи: 

 

I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИ ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 

Право на финансики надомест имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус 

кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република 

Северна Македонија и кои ги исполнуваат следните услови: 

1.Барање за финансиски надомест. 

2.Потврда за редовен студент односно запишан зимски семестар (Прв,Трет,Петти или Седми 

семестар) 

3.Трансакциска сметка. 

4. Важечки документ за идентификација (Лична карта или Пасош). 

5.Да е жител на општина Маворов и Ростуше. 

6.Да не е во работен однос. 

 

 II.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ  

Право на финансики надомест имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус 

кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република 

Северна Македонија и кои ги исполнуваат следните услови: 

1.Барање за финансиски надомест 

2.Потврда за вонреден студент односно запишан зимски семестар (Прв,Трет,Петти или Седми 

семестар). 

3.Трансакциска сметка. 



4. Важечки документ за идентификација (Лична карта или Пасош). 

5. Да е жител на општина Маврово и Ростуше. 

6.Да не е во работен однос.  

 

III.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ ЗА СТУДЕНТИ КОЈ ДИПЛОМИРАЛЕ ВО 

УЧЕБНАТА 2021/2022г 

Право на финансиски надомест имаат студентите кои завршиле прв циклус на студии на јавните и 

приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија и кои ги 

исполнуваат следните услови 

1.Барање за финансиски надомест.  

2.Уверение за положени испити или диплома. 

3.Трансакциска сметка. 

4.Важечки документ за идентификација (Лична карта или Пасош). 

5.Да е жител на општина Маврово и Ростуше. 

6.Да не е во работен однос. 

IV. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА 

Висината на финансискиот надомест изнесува 6.000 денари за една студиска година 

 

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат хартијена пријава и ги 

доставуваат бараните документи во просториите на општината Маврово и Ростуше. 

Од 18.01.2022 до 07.02.2022 секој работен ден од 10h до 15h. 

 

 

Ненавремената документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во 

конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот. 

 

 

 

 


