
 

  
 

 

 

Водич за аплицирање  

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот Образовен фонд од Будимпешта 

(РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за 

образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од 

Европската Унија. Главната цел на регионалниот проект е да се затвори јазот меѓу Ромите и не-

Ромите, да се обезбеди пристап до квалитетно образование за Ромите во сите фази и да се обезбеди 

непречена транзиција од образованието до вработување промовирање на трајни системски промени 

во Западен Балкан и Турција. 

• Краен рок за аплицирање: 25.11.2019 година 

• Забелешка: Пред да започнете со процесот на аплицирање Ве советуваме: 

• Внимателно прочитајте го Формуларот за упатства за апликација за да можете да ги 

разберете барањата и да обезбедите успешна усогласеност и завршување на вашата 

апликација. 

*** 

ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

Ова е академска стипендија заснована на заслуги за студенти Роми1 кои се државјани и постојани 

жители на Република Северна Македонија. Подобни кандидати се редовни студенти Роми од прва, 

втора, трета, четврта, петта или шеста година на редовни додипломски и постдипломски студии на 

еден од факултетите/универзитетите во државата. 

На избраните кандидати ќе им се даде можност да учествуваат во советувањето за развој на кариера, 

менторството, обуките за практични вештини, можности за обавување на практиканстка работа во 

приватни фирми, институции, невладеин организации и меѓународните организации и олеснета 

посета на агенциите за вработување што ќе овозможат пристап до пазарот на трудот. 

Вкупниот број на стипендии за Република Северна Македонија е: 5 стипендии. 

 

                                                             
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. 

 



 

  
 

 

Содржина 

 

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

• Износот на основната стипендија е фиксен и годишно  изнесува 1.000 евра за една  академска 

година. 

• Стипендијата има за цел само делумно да ги покрие трошоците поврзани со образованието, како 

што се учебници, испити и трошоците за живеење. 

• Поддршката за стипендија се доделува на успешни апликанти само за академската година за која 

влегоа во натпреварот за стипендии (на пример, академската 2019/2020 година); 

• Процедурата за аплицирање за стипендијата е преку пошта, препорачано испраќање на потребните 
документи или преку директна достава до канцеларијата / адресата на Здружението на граѓани 

„Ромаверзитас, ул. 11 Октомври бр. 8/1-2, 1000 Скопје 

• Програмата за стипендии доделува најмногу 5 стипендии за студенти. 

Конфликт на интереси 

Кандидатите кои се вработени (фиксни позиции), на Ромaвeрзитас Македонија, Фондација отворено 

општество (OSF), национални фондации на Фондацијата Сорос (SFN) или Ромски образовен фонд 

и други редовни работни позиции, не се подобни за стипендија. 

Комуникација 

Со цел да се осигура дека апликантите можат да комуницираат правилно со Ромаверзитас 
Македонија, на овој повик за стипендии во однос на сите барања и информации поврзани со 

поднесената пријава или академскиот статус на корисниците, апликантите мора да: 

• Користат активна и лична e-mail адреса од (Gmail, Yahoo), која редовно се проверува за секоја 
кореспонденција. 

• Пораките преку социјалните мрежи не се сметаат за официјални. 

 

 

 



 

  
 

 

 

II. КРИТЕРИУМИ  

Кандидатите треба да ги исполнат следните услови со цел да се квалификуваат на конкурсот 

за стипендии објавен од Здружението на граѓани Ромаверзитас.  

1. Јасно да се изјаснуваат како Роми2; 

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. 

Предност во процесот на избор на кандидати ќе им се даде 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 други стипендии за Роми; 

• Лица кои не се вработени за време на студиите. 

                                                             
2 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. ФАЗИ НА АПЛИЦИРАЊЕ 

За да бидат разгледани за поддршка за стипендии во академската 2019/2020 година, апликантите 

мора да се усогласат со роковите на Програмата, како што е опишано во деталите подолу. 

ФАЗА 1 – Поднесување на пријавата 

• Ромаверзитас Македонија, краен рок за поднесување на пријавите за стипендии 

за високо образование е : 25.11.2019 година, 23:59 часот локално време 

 

Апликацијата треба да содржи: 

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

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

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

втора, трета, четврта, петта, шеста година и студенти на втор циклус на студии); 

4. Изјава дека кандидатот е припадник на ромска 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) 

 

 

 

 

 

Важно: Апликациите кои не ги исполнуваат овие критериуми за подобност не се 

разгледуваат понатаму во конкурсот за стипендии.  

Здружението на граѓани Ромаверзитас Македонија по затворањето на процесот на проверка 

ќе ги извести  сите аплицирани лица за резултатите од селекцијата. 



 

  
 

 

 

IV. МЕХАНИЗАМ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ 

Механизмот за донесување одлуки се базира на конкретни критериуми за селекција и 

процес на селекција како што е наведено подолу: 

A. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 

Критериумите за избор на стипендијата ја земаат во предвид валидноста и квалитетот на 

информациите и приложените документи. Со цел да ги зголемат своите шанси во 

конкуренцијата, апликантите мора да се стремат целосно да ги исполнат критериумите за 

избор, наведени погоре и  да поднесат апликација и соодветни и релевантни материјали и 

информации. 

 

Бодување при процесот на селекција на подобните кандидати 

• 50% од успехот на кандидатот (врз основа на отценките и постигнатите резултати); 

• 20% Социјално-економски статус (врз основа на изјава за економскиот и 

социјалниот статус на семејството) 

• 20% од мотивацијата на апликантот (врз основа на прикажаната мотивација); 

• 10% од мотивацијата покажана на лично интервју. 

 

 

 

Б. ПРОЦЕС НА ИЗБОР 

 

 

 

1. Прв чекор - проверка на 

поднесена апликација 



 

  
 

 

 

 

Чекор еден - Проверка на поднесена апликација 

Техничка проверка на усогласеноста на апликациите со критериумите за подобност на 

Програмата. 

Чекор два - Евалуација на апликацијата 

Во овој дел независно се разгледуваат, поднесените пријави, едена по едена, и 

назначувањето резултати за секоја апликација според претходно утврдениот сет на 

критериуми за оценување.  

 

Чекор три - Лични интервјуа 

Во случај на зголемен интерес и поголем број од 10 пристигнати апликации за стипендија, 

апликанти кои ќе бидат рангирани на првите 10 места (согласно начинот на бодување 

наведен погоре) ќе бидат поканети на задолжително лично интервју со некој од членовите 

на Националниот одбор за селекција или проектниот тим. Во такви ситуации, личното 

интервју станува задолжително за поканетите кандидати. 

Забелешка: Оние кандидати кои ќе бидат поканети да присуствуваат на личното интервју, 

но не се придржуваат кон ова барање, ќе бидат дисквалификувани од конкурсот за 

стипендии. 

Поканата за лични интервјуа, како и местото и другите административни детали, ќе бидат 

испратени до заинтересираните апликанти преку електронска пошта, од страна на 

Ромаверзитас Македонија. 

Чекор четири- финализирање на процесот на селекција/селекција: 

Евалуацијата ја спроведуваат Националните изборни одбори (NSB). Националните изборни 

одбори имаат три до пет члена кои се: претставници на граѓанското општество и академици, 

2. Чекор два - Евалуација на 

апликациите 

3. Чекор три - Лични интервјуа 

4. Чекор четри - финализирање на 

процесот на селекција/селекција 



 

  
 

 

претставник на персоналот на организацијата и претставник на Министерството за 

образование и наука од контакт точката за Роми.  

По завршувањето на горенаведените чекори, на секој кандидат ќе му биде доделен конечен 

статус или во "условно прифатен" или во "Одбиен" на оние кои ќе бидат  неуспешни во 

оваа фаза од конкурсот за стипендија. 

V. КОМУНИКАЦИЈА ЗА ИСХОДОТ ОД ПРОЦЕСОТ НА СЕЛЕКЦИЈА 

Ромаверзитас Македонија ги доставува резултатите од процесот на селекција до 

апликантите преку е-пошта и контактите кои ги пријавиле во апликацијата. 

VI. МЕХАНИЗАМ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ЖАЛБИ И ПРИГОВОР ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОД КОНКУРСОТ 

Апликантите имаат можност да ги оспорат резултатите од конкурсот за стипендии, во рок 

од една недела од моментот на приемот на известувањето. 

 

Жалбите / приговорите треба да се испраќаат исклучиво на оваа адреса на е-пошта: 

office@romaversitas.org.mk  

 

Жалбите / оспорувањата испратени на други адреси на е-пошта од онаа наведена погоре 

нема да се разгледуваат или потврдуваат. Понатаму, Ромаврзитас Македонија бара од 

апликантите да ја користат оваа е-адреса само за жалби/оспорувања во врска со резултатите 

од процесот на селекција. 

 

VII. ВИДЛИВОСТ 

Ромаверзитас Македонија мора да ги преземе сите неопходни чекори за да го објави фактот 

дека Европската унија ги финансира или кофинансира акциите. Колку што е можно, 

активностите кои целосно или делумно се финансираат од Европската Унија мораат да 

инкорпорираат информации и комуникациски активности наменети за подигнување на 

свеста за конкретната или општа публика за причините за акцијата и поддршката на ЕУ за 

акцијата во земјата или регионот засегнати страни, како и резултатите и влијанието на оваа 

поддршка. 

 



 

  
 

 

Ромаверзитас Македонија мора да ги почитува целите и приоритетите и да ја гарантира 

видливоста на финансирањето на ЕУ (види Прирачникот за комуникација и видливост за 

надворешни активности на ЕУ специфициран и објавен од Европската комисија на адреса 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/ прирачник за комуникација и видливост-eu-external-

actions_en). 

 

Ромаверзитас Македонија го задржува правото да го одбие обезбедувањето на поддршка на 

секој апликант чие однесување и / или припадност кон групи или други субјекти од кои 

цели и активности се неспојливи со вредностите и принципите промовирани со овој проект 

"Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и 

Турција "и нејзините цели. 

 


