УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Бр. __________________
Дата _____________2021 година
Скопје

Врз основа на член 110 и член 114 од Законот за високото образование (Службен весник
на РМ бр. 82/2018) и одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на
факултетите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во учебната 2021/2022 година,
Медицинскиот факултет на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје претставуван од
Деканот проф. д-р Соња Топузовска (во натамошниот текст: Факултетот) и

студентот _________________________________________________ од _____________________
Ул. _______________________________________ бр. __________, ЕМБГ ____________________
(во натамошниот текст: Студентот), на ден ___.___. 2021 година го склучија следниот

Д О Г О В О Р
за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес во
учебната 2021/2022 година

Член 1
Факултетот презема обврска студентот, запишан како РЕДОВЕН студент СО
КОФИНАНСИРАЊЕ на студиска програма ___________________________________________
по Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2021/2022 година (во
натамошниот текст: Конкурсот за запишување) да му овозможи да студира како редовен студент
согласно Конкурсот за запишување, Закон и актите на Универзитетот и Факултетот.
Член 2
Висината на средствата за студирање изнесува 400 ЕВРА, пресметани во денарска
противвредност.
Утврдениот износ студентот го плаќа во денарска противвредност според средниот
курс на Народна банка на Република Северна Македонија што важи на денот на на плаќањето,
во 2 (две) еднакви рати, од кои првата при запишувањето на учебната година, а втората пред
почетокот на летниот семестар од тековната учебна година.
Предходниот став на овој член се применува за секоја учебна година одделно.
Надоместокот од став 1 на овој член студентот го плаќа редовно во текот на
целокупното студирање до дипломирањето без право на ослободување од надоместокот, освен
ако го исполнил условот од член 2 на овој договор.
Член 3
Студентот се обврзува надоместокот на студиите да го уплаќа во висина, на начин,
услови и рокови определени со Конкурсот за запишување и со овој Договор.
Доколку студентот во определениот рок не го уплати надоместокот за студирање не
може да ги остварува правата и обврските пропишани со Закон, Правилата за студирање на
Медицинскиот факултет и другите акти на Универзитетот и Факултетот.

Член 4
Доколку студентот не ги исполни условите за напредување во следниот семестар,
односно не ги исполнил условите за слушање на одреден предмет/и, ги поднесува трошоците за
студирање, односно преслушување на предметот/предметите согласно актите на Универзитетот
и Факултетот.
Надоместокот од предходниот став на овој член се уплаќа при запишување на
предметот/предметите, односно семестарот.
Член 5
Факултетот е должен, додека трае овој Договор на студентот да му обезбеди услови за
редовно студирање заради остварување на наставно-образовниот процес во согласнсот со
Законот за високото образование, Статутот на УКИМ и Правилата за студирање на Факултетот.
Член 6
Договорот е склучен за времето додека трае студирањето на студентот.
Член 7
Студентот може да го раскине овој Договор без можност за враќање на уплатените
средства за студирање со што му престанува статусот на студент на факултетот.
Пред да му престане статусот на студент (дипломирање, испишување), студентот е
должен да ги исполни сите финансиски обврски кон Факултетот.
Член 8
Во случај на спор по овој Договор надлежен е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 9
Овој Договор се смета за склучен со денот на потпишувањето од страна на
договорените странки.
Договорот е склучен во три еднакви примероци од кои два за Факултетот и еден за
студентот.

СТУДЕНТ

________________

Декан
Проф.д-р Соња Топузовска

______________________

