
 
 

 
 
Врз основа на член 50, став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

„(Сл.весник на РМ“ бр.5/02), Меморандумот за соработка број 09-4844/1 од 
07.04.2022 година, склучен помеѓу општина Охрид и Универзитет за туризам и 
менаџмент, Скопје, како и Правилникот за начинот, критериумите и постапката за 
доделување на 15 стипендии за додипломски студии на жители на општина Охрид 
кои имаат намера да студираат на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, 
Градоначалникот на Општина Охрид го обајвува следниот: 
 

 
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС 

за доделување на 15 стипендии за додипломски студии на жители на 
општина Охрид кои имаат намера да студираат на Универзитетот за туризам 

и менаџмент Скопје 

 

 
Општина Охрид и Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје склучија 

меморандум за соработка со цел да обезбедат услови за идни партнерства за 
развој на туризмот. Целта на меморандумот е продлабочување на соработката 
помеѓу двете институции и овозможување на услови за аплицирање на проекти 
кои се од заеднички интерес. Меморандумот опфаќа и реализација на практикуми 
за студенти, организирање на настани од заеднички интерес и подобрување на 
капацитетите на вработените во општината со реализација на обуки, работилници 
и семинари од страна на универзитетот. Универзитетот за туризам и менаџмент од 
Скопје ќе овозможи и експертска поддршка во сферата на градење и креирање на 
атрактивни туристички брендови и ќе додели петнаесет стипендии за упис на 
додипломски студии во академската 2022/2023 година кои ќе бидат наменети за 
студенти од Општина Охрид. Градоначалникот на општина Охрид ќе објави Јавен 
повик за пројавување на интерес на жители на општина Охрид кои се 
заинтересирани во новата академска година да студираат на овој универзитет.  

 
1. Право на учество на јавниот повик имаат: 
 
 - жители на општина Охрид; 

 - кои ги исполнуваат потребните услови кои ќе бидат пропишани согласно 
конкурсот за прием на студенти на Универзитетот за туризам и менаџмент 
Скопје; 

 - се високо мотивирани да стекнат академски знаења на овој Универзитет; 

   

 
2. Потребни документи и начин на пријавување 



- Мотивационо писмо во кое јасно ќе биде наведено досегашното 
образование, познавање на странски јазици, причините за аплицирање, 
постигнатиот успех во рамки на средното образование како и факултетот на 
кој студентот ќе се запише; 

           - Копија од лична карта; 
 - Општина Охрид го заддржува правото доколку е неопходно во текот на 
постапката да побара и други документи кои ќе се неопходни за донесување на 
правилна одлука; 
 Документите се доставуваат по пошта во затворен коверт на адреса: 
Општина Охрид, Сектор за образование, ул.„Димитар Влахов“ бр.57 – Охрид 
со назнака „3а јавен повик за доделување на стипендии на Униврзитетот за 
туризам и менаџмент Скопје , или лично во архивата на општина Охрид. 
 Општина Охрид ќе достави список до Универзитетот со избраните студенти 
а сите формалности околу уписот и потребната документација ќе бидат обврска на 
студентот. 

 
 
5.Рок на пријавување 
 

Јавниот повик трае 20 дена сметано од денот на објавувањето. 
Нема да бидат разгледувани пријави: доставени по истекот на рокот на 

Јавниот повик, пријави доставени по електронска пошта и нецелосни пријави без 
приложени документи кои задолжително се бараат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


