
 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ  

НА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ РОМИ ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД 

ПРВ ЦИКЛУС И ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ И 

ПРИВАТНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ И ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

 
 
Здружението на граѓани „Ромаверзитас во рамките на проектот „Зголемување на 

пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на 

пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија/Директорат за Проширување и 

Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) од Будимпешта, објавува Конкурс за стипендии 

за  студенти Роми. 

 

Конкурсот за стипендија се однесува за сите студенти Роми запишани на 

додипломски студии од прв циклус и постдипломски студии од втор циклус 

на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во 

Република Северна Македонија. 

 

 

 I ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ 

 
Проектот има за цел да го намали јазот помеѓу Ромите и не-Ромите во учеството и 

завршувањето на квалитетно образование преку родово чувствително 

програмирање, да ја подобри транзицијата на учениците Роми од образованието 

кон вработувањето и да промовира долгорочни системски промени и десегрегација 

на образовните системи во Западен Балкан и Турција. 

 

Целите на проектот ќе се постигнат преку: 

� доделување стипендии за студенти Роми во високото образование; 

� поддршка на транзицијата помеѓу нивоата на образование и вработувањето; 

� градење на капацитетите на надлежните органи и нивно разбирање на 

специфичните предизвици со кои се соочува ромската заедница; 

� поддршка на регионално вмрежување и размена на искуства со цел да се 

придонесе кон вклучување на Ромите во националните политики и, каде што 

е релевантно, промени во политиките и законодавството. 

 

 



 

 

II КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА  

 

Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски редовни студии 

од прв циклус и постдипломски студии од втор циклус кои студираат на некои од  

јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република  

Северна Македонија, кои ги исполнуваат следните критериуми  

 

1. Јасно да се изјаснуваат како Роми1 ; 

2. Во моментот да се редовни студенти запишани на додипломски студии од 

прв циклус и постдипломски студии од втор циклус на јавните и приватните 

универзитети и високообразовни установи во Република Северна 

Македонија; 

3. Студентите кои што се запишани на вонредни студии или учат од далечина 

не се подобни за овој повик; 

4. Покажуваат мотивација за продолжување на можностите за вработување во 

областа на студирањето за време на доделувањето стипендии; 

5. Периодот што универзитетите го дозволуваат на студентите да ги подготват 

своите завршни тези (што не бара задолжително присуство на студентите на 

семинари / колоквиуми, курсеви, предавања, задолжителна практика или 

испитување) не е дозволено за поддршка на стипендијата; 

6. Среден просечен успех не помал од 7.5 во текот на студирањето (за студенти 

од втора, трета, четврта, петта, шеста година и студенти на постдипломски 

студии); 

7. Среден просечен успех од сите 4 години во средно образование да не е 

помал од 4.5 (за студенти запишани на прва година на додипломски студии); 

8. Да се државјани на Република Северна Македонија; 

9. Да бидат мотивирани да присуствуваат на сите проектните активности 

планирани со проектот; 

10. Да подготват апликација и да изразат желба да бидат корисници на овој 

проект; 

11. Само поднесени, комплетни и усогласени пријави се сметаат за подобни. 

 

 

                                                 
1 Во согласност со терминологијата на европските институции, тука се користи заедничкиот термин "Роми" кои се однесува на неколку различни групи (на пример, 

Ромите, Синти, Кале, Роми, Романишели, Беаши, Ениши, Дом, Лом, Ром...) без да се негира спецификацијата на оваа група 



 

 

III ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУАВЊЕ 

 
 

1. Пријава за стипендирање на студенти Роми (http://bit.ly/2PRQCQF); 

2. Потврда за редовен студент во студиската  2019/2020 година, оригинал; 

3. Уверение за положени испити, оригинал или заверено на нотар (за студенти 

од втора, трета, четврта, петта, шеста година и студенти на втор циклус 

студии); 

4. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница 

(http://bit.ly/2WQ09Jq); 

5. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за 

потребите на здружението на граѓани Ромаверзитас (http://bit.ly/32rab4M);  

6. Мотивационо писмо; 

7. Копија од уверение за државјанство; 

8. Копија од трансакциска сметка на име на студентот; 

9. Изјава за економско - социјалниот статус на семејството (семејствата кои се 

приматели на социјална парична помош исто така да достават и потврда од 

центар за социјални работи) (http://bit.ly/34GiSJY).  

10. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија за Роми 

(http://bit.ly/2JZuFLD) 

  

Предност при селекцијата на избраните кандидати ќе им биде дадена на 
кандидатите кои се: 
 

- Лица посветени на своите студии и имаат солиден успех; 
- Лица со пониски финансиски приходи / социјални приходи; 

- Лица кои не се корисници на стипендија за Роми ; 

- Лица кои не се вработени за време на студиите.          

                                                                          

 
IV MЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ 

  

Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е да  достават комплетна 

документација на следните начини: 

- Да ја достават лично својата апликација во просториите на Ромаверзитас 

Скопје или 



 

 

- Да ја достават со препорачана пошта до адресата на Здружението на граѓани 

„Ромаверзитас“ 

Ул. 11 Октомври бр. 8/1-2, 1000 Скопје, Здружение на граѓани „Ромаверзитаво 

поштенски плик со назнака „Пријава за конкурс за стипендии за Роми“  

 

Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот 

и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот. 

Дополнителни информации за повикот можете да добиете само во просториите на 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 075 239 126, секој 

работен ден од 09:00 до 16:00 часот.  

Комуникацијата преку социјалните мрежи (facebook, viber, whatsapp, twitter и други) 

не се сметаат за официјална комуникација и проектниот тим нема обврска да 

известува и одговара на таков канал на комуникација. 

Краен рок за аплицирање  до 25.11.2019 годинa, 23:59 часот локално време 


