
ТОЧКА 2 
ПРЕДЛОГ 

 
Бр. 08 – 910/2 
26.9.2022 година   
Скопје 
 
 

Врз основа на членoвите, 14, 15 и 17 од Статутот на Фондацијата „Константин Стојанов“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-пречистен текст бр. 08-348 од 21.4.2011 
година, член 3 и член 4, став 1 од Правилникот за критериумите, начинот и постапката за 
користење на средствата на Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје бр. 08-704/2 од 4.6.2021 година, Одборот на Фондацијата распишува 
 
 

КОНКУРС 
за доделување стипендии од 

Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
 
1. Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

доделува најмногу за 10 стипендии на 10-те првозапишани студенти во 1-ва година на 
Катедрата на  француски јазик и на Катедрата за преведување на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

 
2. Стипендијата е едногодишна и е во висина од 1.000 евра.  

 
3. Се исплаќа по 100 евра, месечно, во текот на 10 месеци во студиската година, 

почнувајќи од октомври заклучно со јули месец. 
 

4. Правата и обврските на добитниците на стипендијата ќе се утврдат со договор. 
Стипендијата ќе се продолжува секој семестар под услов, начин и постапка утврдени во 
договорот за доделување на стипендијата. 
 

5. Потребни документи: 
- пријава (образец бр. 1); 
- биографија (CV); 
- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за последната 

исплатена плата за оваа година, односно за пензионираните членови на семејството, да 
се достави документ за висината на пензијата - чек; за браќа/сестри на кандидатот, кои 
се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или од 
друга институција; 

- изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија; 
- изјава од кандидатот за вистинитоста на доставените документи и податоци; 
- изјава за согласност за обработка и  користење на личните податоци на кандидатот и 

неговото потесно семејство; 
- изјава за бројност на членови во  потесно семејство на кандидатот. 
 Обрасците може да се преземат од веб страницата www.ukim.edu.mk или од Ректоратот 
на Универзитетот. 
 Потребните документи кон пријавата, се доставуваат во копија. 

   

http://www.stipendii.mon.gov.mk/documents/18/3652082a-507c-4041-acae-5c6764de1e5e
http://www.stipendii.mon.gov.mk/documents/18/7159ce91-ee68-4a38-99c6-3b3f498a6030
http://www.stipendii.mon.gov.mk/documents/18/84cf7040-13bb-48eb-90ec-5a26f9ec4791
http://www.ukim.edu.mk/


6. Пријавите, со потребната документација, се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на Конкурсот.  

 Документите се поднесуваат во Архивата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, или по пошта, на следнава адреса: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
 (за доделување стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“) 
 Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје 
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