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Врз основа на член 59 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на 
Машинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, на предлог од Деканот на Факултетот, Деканатската управа на седницата одржана на 
05.10.2017 година, ја донесе следнава 
 
 

О Д  Л  У  К  А 
за стипендирање на студенти запишани по прв пат во зимски семестар во учебната 2017/18 

година на Машинскиот факултет во Скопје 
 
 

Член 1 
 Со оваa одлука се уредува начинот на кој се реализираат стипендиите кои ќе им се 
доделуваат на студентите запишани по прв пат во зимски семестар во учебната 2017/2018 
година на Машинскиот факултет во Скопје 

 
Член 3 

 Стипендии ќе бидат доделени на по еден студент од секоја студиска програма на 
Факултетот кој освоил најмногу поени на тестирањето, а најмалку 80 проценти од максимално 
освоените поени на тестирањето (т.е. од најдобриот тест). 
 Доколку помалку од шест студенти освоиле најмалку 80 проценти на тестирањето, 
Комисијата има право да го намали прагот на минимум освоени поени под 80 проценти со цел 
да бидат доделени најмалку шест стипендии.  

 
Член 4 

 Тестирањето ќе се состои 60 прашања од областа на математиката, логиката и физиката 
и ќе се спроведе од тричлена комисија составена од: доц. д-р Никола Аврамов, доц. д-р Бојан 
Прангоски и доц. д-р Бојан Јованоски, во термин кој ќе биде објавен на веб - страната на 
Факултетот. 
 Комисијата подготвува извештај за резултатите од тестирањето и му го доставува на 
Деканот на факултетот. 

 
Член 5 

 Студентите кои според постигнатите резултати ги исполнуваат условите за добивање 
стипендија го добиваат правото на користење на стипендија со одлука на Деканот на 
факултетот. 
 

Член 6 
 Стипендирањето ќе се реализира на начин што студентите кои ќе бидат корисници на 
стипендијата нема да плаќаат партиципација до крајот на школувањето доколку ги 
исполнуваат условите за стипендирање, за што ќе потпишат договор со Факултетот. 
 

Член 7 
 Студентот го губи правото на стипендија ако: 
 - се испише од Факултетот, односно ги прекине студиите; 
 - се префрли на друга студиска програма или на друг факултет; 
 - по основите утврдени со Статутот на УКИМ му мирува статусот на студент; 

- вкупната просечна оценка во текот на студирањето му е помалку од 8,5; 
 - има повеќе од два презапишани предмети; 



 - не го потпише договорот со Факултетот за уредување на меѓусебните права и обврски; 
 - по свое барање се откаже од правото за користење на стипендијата. 

Студентот кој го изгубил правото на стипендија не е должен да го исплати износот на 
партиципацијата која му била одбиена до моментот на губењето на стипендијата. 
 

Член 8 
 Во случај два или повеќе студенти од иста насока да имаат постигнато еднакви 
најдобри резултати на тестирањето, за носител на стипендија ќе биде избран студентот кој 
имал повисок број на поени на решението за прием на Факултетот.   
 

Член 9 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

Одлуката да се достави до: продеканите на Факултетот, студентска служба, општа 
служба и архивата на  Факултетот. 
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