
 
МАКО СИГРЕ 

Врз основа на членот 15 од Статутот на МАКО СИГРЕ, Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ,  
го донесе овој 

ПРАВИЛНИК  
за стипендии и награди на студенти  

1 Општи одредби 

Член 1 

(1) Со овој Правилник се уредуваат постапките и критериумите врз основа на кои МАКО СИГРЕ 
доделува стипендии и награди за студентите од студиските програми по 
електроенергетика запишани на Факултетот за електротехника и информациски 
технологии во Скопје (во натамошниот текст: ФЕИТ) и Техничкиот факултет во Битола (во 
натамошниот текст: ТФБ).  

Член 2 

(1) МАКО СИГРЕ доделува годишни стипендии за сите студиски години на студентите 
запишани на прв циклус студии за студиските програми ЕАОИЕ, ЕЕС и ЕЕУМ на ФЕИТ и 
студиската програма ЕЕСОИЕ, односно ЕЕС на ТФБ: 

1. за студентите од прва година за најдобро рангираните студенти при упис на факултет и 

2. за втора или повисока студиска година за студентите што имаат најдобар успех во 
студирањето во претходните студиски години. 

(2) МАКО СИГРЕ доделува награди за дипломираните студенти што постигнале највисок 
просек во текот на студирањето на една од студиските програми наведени во ставот (1). 

(3) Стипендиите/наградите се доделуваат во согласност со планот за активности во секоја 
календарска година и одлуките на Собранието, односно Извршниот одбор (во натамошниот 
текст ИО). 

(4) Бројот на стипендии, односно награди, како и износите на стипендиите и наградите ги 
определува ИО за што донесува одлука што ја објавува на веб порталот на МАКО СИГРЕ (во 
натамошниот текст: веб портал). 

(5) Одлуката од ставот (4) ИО ја носи на почетокот на секоја календарска година, но не подоцна 
од 30. јуни. 

(6) Годишната стипендија се исплаќа по една половина за секој запишан семестар. 

2 Потребни документи  

Член 3 

(1) За доделување стипендии за втора и повисока студиска година МАКО СИГРЕ распишува 
јавен конкурс и го објавува на веб порталот. 

(2) Заинтересираните студенти за добивање на стипендија се јавуваат на јавно објавениот 
конкурс преку соодветен веб формулар. 

(3) Со пријавата кандидатите ги доставуваат следниве податоци: 

1. име и презиме со кирилично писмо и опционално со латинично писмо,  

2. адреса за електронска пошта и телефон за контакт, 

3. студиската програма на која се запишани на соодветниот факултет и студиската година 
за која се поднесува пријавата за стипендија и број на индекс и 

4. број на положени предмети, освоени кредити и просечна оценка. 

(4) Со доставување на пријавата за втора или повисока студиска година кандидатите 
изјавуваат дека, во моментот на поднесување на пријавата, не се носители на друг вид 
финансиска поддршка, како што е дефинирано во членот 16. 
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(5) Покрај информациите наведени во ставот (3), кандидатите доставуваат и уверение за 
положени испити што треба да ги содржи следниве податоци: 

1. студиска програма и семестар во кој е запишан студентот, 

2. список на положени предмети со кредити и добиена оценка, 

3. просечна оценка од положените предмети и 

4. вкупен број освоени кредити. 

(6) Право за конкурирање за стипендија во втора или повисока студиска година имаат сите 
студенти што ги исполнуваат условите од членот 16, независно од тоа дали претходно биле 
носители на стипендија доделена од МАКО СИГРЕ. 

(7) За исплата на делот од стипендијата за летниот семестар, добитниците на стипендија треба 
да достават уверение за положени испити или потврда за запишан летен семестар во 
тековната академска година на студиската програма за која добиле стипендија. 

(8) За доставување на уверението/потврдата од ставот (7) МАКО СИГРЕ ќе испрати 
електронска порака во која ќе бидат наведени инструкциите за доставување, како и рокот 
до кога документот треба да се достави. 

(9) Уверенијата наведени во овој член се доставуваат во електронска форма (.pdf формат) и 
треба да бидат верна копија (во боја, А4 формат) на оригиналните документи и при тоа мора 
да бидат јасно читливи. 

Член 4 

(1) Стипендиите за првата студентска година се доделуваат врз основа на податоците добиени 
од факултетите од ранг листите за запишување на една од студиски програми наведени во 
членот 2. 

(2) Добитниците на стипендија за прва година ги доставуваат податоците од членот 3, освен 
податоците за постигнат успех од став (3) точка 4., како и уверение за запишан зимски 
семестар. 

(3) За исплата на делот од стипендијата за летниот семестар добитниците на стипендија за 
прва година имаат обврска да достават уверение/потврда како што е предвидено во членот 
3 став (7) за добитниците на стипендиите за втора или повисока година. 

Член 5 

(1) Наградите за најдобри дипломирани студенти се доделуваат врз основа на податоците 
добиени од факултетите за постигнатиот успех на дипломираните студенти. 

3 Доделување и исплата на стипендиите и наградите 

Член 6 

(1) МАКО СИГРЕ го задржува правото да одбие пријава за стипендија доколку доставените 
документи не се пропишаниот формат или не ги содржат сите информации неопходни за 
рангирање на кандидатите. 

(2) МАКО СИГРЕ го задржува правото дополнително да ги провери доставените уверенија. Ако 
со проверката се утврди дека студент добил стипендија врз основа на лажни документи 
(уверенија, потврди и сл.) или дал лажна изјава, студентот е должен да ги врати средствата 
исплатени за академските години за кои се однесуваат лажните документи/изјави и нема 
право да учествува на следен конкурс за доделување на стипендија. 

Член 7 

(1) Добитниците на стипендии/награди се должни до МАКО СИГРЕ да ги достават следните 
информации што се неопходни за исплатата на средствата или се потребни за исполнување 
на законските обврски за плаќање на персонален данок: 

1. адреса и општина на живеење (од лична карта) 

2. единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) 

3. назив на банката и банкарска сметка на која ќе се исплатат средствата. 
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(2) Информациите од ставот (1) се достапни само на Комисијата од членот 12 и тие ќе бидат 
избришани од евиденцијата на МАКО СИГРЕ по комплетирање на исплатите на 
стипендиите, односно наградите. 

(3) Податоците од ставот (1) се доставуваат преку веб порталот. 

Член 8 

(1) Персоналниот данок за исплатените стипендии и награди го плаќа МАКО СИГРЕ, во името 
на добитниците. 

(2) Стипендиите и наградите можат да се исплатат само ако добитниците се пријавени во 
системот e-Персонален данок во Управата за јавни приходи и имаат денарска сметка во 
комерцијална банка на нивно име. 

Член 9 

(1) Студентот што добил стипендија го губи правото за исплата на делот од стипендијата во 
летниот семестар ако: 

1. не достави потврда за запишан летен семестар во предвидениот рок, 

2. ја смени студиската програма, т.е. достави потврда за запишан летен семестар на 
студиска програма различна од програмите наведени во членот 2 или 

3. достави изјава до МАКО СИГРЕ дека се откажува од стипендијата. 

(2) Доколку на конкурсот за стипендии за некоја студиска програма не се јавиле кандидати или 
пријавените кандидати не ги исполниле потребните услови, МАКО СИГРЕ го задржува 
правото да додели две стипендии на некоја од другите студиски програми. Во таквите 
случаи се составува заедничка ранг листа од сите пријавени студенти што ги исполниле 
предвидените услови, а не добиле стипендија и најдобро рангираниот студент од 
заедничката ранг листа ќе ја добие стипендијата. 

(3) МАКО СИГРЕ го задржува правото, во рамките на техничките можности, да додели 
стипендија на следниот рангиран студент во соодветната група доколку некој од студент го 
изгубил правото на стипендија во летниот семестар. Во таквите случаи новите стипендисти 
ќе го добијат делот од соодветната стипендија само за летниот семестар. 

Член 10 

(1) Исплатата на стипендиите/наградите нема да биде реализирана доколку добитниците не 
ги достават неопходните информации. 

(2) МАКО СИГРЕ не презема одговорност за исплата на стипендиите/наградите ако студентот 
достави погрешни информации и поради тоа не може да се реализира исплатата или 
средствата се префрлени на друго лице. 

4 Објавување на резултатите 

Член 11 

(1) МАКО СИГРЕ објавува списоци на стипендирани/наградени студенти на својата веб 
страница. Заради заштита на личните податоци, јавно достапните информации ги 
вклучуваат: името и презимето студентот, името на факултетот, студиската програма за 
која се однесува стипендијата/наградата, студиската година на која е запишан студентот, 
како и постигнатата просечна оценка во текот на студирањето за наградените студенти. 

(2) Прелиминарните ранг листи врз основа на кои се доделуваат стипендиите се објавуваат на 
веб порталот, но тие се достапни само за кандидатите што учествувале на конкурсот за 
соодветната студиска програма и академска година. Во тие листи, покрај податоците 
наведени во претходниот став, ќе бидат објавени и: бројот на поени, просечната оценка, број 
освоени кредити и вкупниот број положени испити. 

5 Спроведување на постапките 

Член 12 

(1) За спроведување на постапките за доделување стипендии/награди Претседателот на МАКО 
СИГРЕ ќе формира Комисија за стипендии и награди (во натамошниот текст Комисија). 

https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/register.seam
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(2)  Комисијата од ставот (1) ќе биде составена од најмалку три, но не повеќе од пет, членови 
од редовите на ИО и членовите на МАКО СИГРЕ, од кои најмалку двајца се членови и на 
Секретаријатот. 

Член 13 

(1) Постапките за доделување стипендии за втора или повисока година се спроведуваат во 
зимскиот семестар. 

(2) Рокот за пријавување на конкурсот ќе биде најмалку 14 дена од денот на објавувањето. 
Информацијата за конкурсот се објавува на веб порталот, а Комисијата ќе побара помош од 
факултетите да ја проследат информацијата до своите студенти. 

(3) Комисијата, врз основа на доставените информации, документи и критериумите од членот 
16, во рок не подолг од седум дена од завршување на конкурсот, ќе состави прелиминарна 
ранг листа на кандидатите што ќе биде објавена на веб порталот и ќе ги извести 
кандидатите со електронска порака. 

(4) Кандидатите што сметаат дека се неправилно оценети, т.е. одбиени имаат право да достават 
приговор преку електронска пошта до Секретаријатот на МАКО СИГРЕ, преку Комисијата за 
стипендии и награди. Рокот за доставување на приговорите е пет дена од датумот на 
известување преку електронска пошта. 

(5) По доставените приговори одлучува Секретаријатот на МАКО СИГРЕ, а Секретаријатот е 
должен да одговори на доставените приговори од ставот (4) во рок од пет дена од приемот 
на приговорот. 

(6) Одлуката на Секретаријатот по приговорите е конечна. 

Член 14 

(1) После истекот на рокот за приговори од членот 13, Комисијата, во соработка со 
Секретаријатот, изготвува извештај за спроведената постапка и изготвува листи на 
кандидати што се стекнале со право за стипендија, а извештајот го доставува до ИО за 
одобрување. 

(2) Извршниот одбор, во рок не подолг од 14 дена, ќе донесе одлука по извештајот од ставот 
(1). Одлуката на ИО е конечна. 

(3) Врз основа на позитивна одлука на ИО од ставот (2), Комисијата ја објавува конечната листа 
на студенти што се стекнале со право на стипендија на веб порталот и ќе ги извести сите 
пријавени кандидати. 

Член 15 

(1) Стипендиите за прва година се доделуваат пред почетокот наставата во прва година. 

(2) Постапката за доделување награди, по правило, се спроведува во мај или јуни, т.е. пред 
промоцијата на дипломираните студенти на факултетите. 

(3) Комисијата, врз основа на информациите добиени стручните служби на ФЕИТ и ТФБ, ќе 
состави листи на студенти што ќе добиваат стипендија за прва година, односно награди за 
дипломиран студент со највисок просек за соодветната студиска програма. 

(4) Листите од ставот (3) се конечни и се објавуваат како јавно достапни информации на веб 
порталот.  

6 Критериуми  

Член 16 

(1) Стипендиите за прва година се доделуваат на најдобро рангираните кандидати според 
редниот број на ранг листите за запишување на секоја студиска програма одделно.  

(2) Критериуми за добивање стипендија за втора и повисока година се: 

1. студентот да не добил стипендија или друг вид финансиска поддршка (стипендија од 
ЕСМ, МЕПСО, ЕВН Македонија или друг вид државна стипендија или студентски кредит), 

2. запишан зимски семестар на една од студиските програми од членот 2 и 

3. број на поени (заокружен на три децимални места) пресметани како производ на 
вкупниот број освоени кредити и просечната оценка од положените испити. 




