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Истражувањето „„Колку и на што троши еден македонски 
студент?“ е поддржано од Фондација Отворено општество-
Македонија (ФООМ), како дел од заложбите на ФООМ за 
зајакнување на улогата и влијанието на граѓанското општество 
како сериозен фактор во креирањето и спроведувањето 
квалитетни, инклузивни и отчетни образовни политики 
и практики, особено оние кои ги афектираат младите и 
студентите.

Истражувањето е резултат на заедничките напори на 
Здружението на млади аналитичари и истражувачи (ЗМАИ) 
и Младински образовен форум (МОФ). Ова истражување 
не претендира да одговори на сите прашања поврзани 
со трошоците за студирање на македонските студенти, но 
правејќи сериозен обид да дојде до првични сознанија за тоа 
колку и на што троши еден студент на државните универзитети, 
претендира во јавноста сериозно да го покрене прашањето за 
тоа како живее еден македонски студент? 

Веруваме дека ова истражување ќе биде доволен предизвик и 
солидна појдовна основа за тоа Државниот завод за статистика 
да направи  анализа за тоа колку чини студентската кошничка 
во РМ. Исто така, веруваме дека овие првични истражувачки 
наоди ќе испровоцираат квалитетна дискусија во академската 
заедница, помеѓу студентите и професорите, кај образовните 
власти и кај целокупната јавност за тоа што може и треба да 
направат универзитетите, државата и општеството за да го 
подобрат статусот на студентите, како идни активни граѓани и 
движечка сила на македонската економија.

Изразуваме благодарност на прф. Д-р Борче Треновски кој 
со своите драгоцени совети помогна во заокружувањето на 
истражувањето и извештајот.
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I.   
ВОВЕД

Државниот завод за статистика, на годишно ниво, ја објавува публикацијата ,,Потрошувачката на 
домаќинствата во Република Македонија“1, во која се презентирани систематизирани податоци 
добиени од статистичкото истражување направено врз основа на ,,Анкетата за потрошувачката 
на домаќинствата“, според која  се оценува животниот стандард на домаќинствата во државата. 
Истражувањето е спроведено на целата територија на Македонија, на примерок од 1% од вкупниот 
број домаќинства.

Досега во нашата држава не е спроведено истражување со цел да се утврди животниот стандард на 
студентите. Покрај партиципацијата што ја плаќаат кон факултетот, а која е речиси изедначена на сите 
факултети, студентите на државните универзитети во Република Македонија имаат и дополнителни 
трошоци. Административните трошоци кои се задолжителни и се надвор од партиципацијата, 
трошоците за патување, материјалите за учење, трошоците за домување итн. претставуваат товар 
на буџетот на студентот и на неговото семејство. Студентскиот стандард е регулиран со Закон2, кој 
е оскуден и опфаќа многу мал дел од стандардот, како што се домувањето и стипендирањето на 
студентите. 

Недостигот на податоци и анализи за тоа колку навистина ги чини студентите студирањето на 
државните универзитети во Македонија и колкав или каков е нивниот животен стандард, е основниот 
мотив што го   иницираше ваквото истражување.

Намерата на ова истражување е да се добие претстава за висината на трошоците на студентите 
кои студираат на државните универзитети во Македонија. Главна цел на истражувањето е да се 
идентификуваат потребите на студентите, кои ќе служат како основа за подигање на свеста и 
поттикнување иницијатива кај релевантните надлежни институции за подобрување на животниот 
стандардот на студентите. Врз основа на намерата и целта на истражувањето, ќе се подготват 
предлог-политики  што  би можеле да служат како основа во креирањето на идните политики за 
подобрување на животниот стандард на студентите. 

1 Публикација 2017 - http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=2
2 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013,120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/16 и 178/16)
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 II. 
ЦЕЛ И МЕТОДОЛОШКИ  
ПРИСТАП НА  
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Главна цел на ова истражување е да се мапираат трошоците и да се добие претстава за видот и 
за висината на трошоците на студентите кои студираат на државните универзитети во Македонија. 
Истражувањето се обиде да даде одговор на прашањето колку и на што трошат македонските 
студенти и врз основа на добиените истражувачки наоди да даде препораки/предлог-политики за 
подобрување на студентскиот стандард.

За целите на ова истражување беа користени квантитативни и квалитативни алатки за прибирање и 
анализирање податоци. Квантитативните податоци се прибираа преку анкетен прашалник, креиран за 
целите на ова истражување, а наменет за студентите на државните универзитети, кој содржи прашања 
за: трошоците за студирање, трошоците за домување, режиските трошоци и трошоците за транспорт, 
основните месечни трошоци за живот и за културно-забавен живот. Во поглед на втората категорија, 
беа  анализирани акти на ниво на факултетите, како и видот, висината на административните трошоци 
што ги плаќаат студентите по различни основи, поединечно по универзитетите и споредбено, во 
рамките на петте државни универзитети во Република Македонија: Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ 
во  Скопје, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот ,,Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот 
,,Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот ,,Апостол Павле“ во Охрид (Државниот универзитет 
,,Мајка Тереза“, кој почна со работа во 2016 година и, поради краткиот период на работа, не е опфатен 
во истражувањето зашто сè уште нема студенти од сите студиски години).

Методолошки, истражувањето беше поделено на два дела: 

1 > спроведување теренско истражување за мапирање на видот и висината на  трошоците на 
студентите во текот на студирањето, според нивната перцепција/мислење, и

2 > прибирање и анализа на податоците за висината на административните трошоци по универзитети. 
За прибирање на податоците беа користени барања според Законот за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер.
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ПРАШАЛНИК ЗА ПЕРЦЕПЦИЈАТА  
НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ  
ЗА СТУДИРАЊЕ 

Со цел да се испита перцепцијата на студентите за видот и за висината на трошоците што ги 
имаат во текот на студирањето, како и да се оцени куповната моќ на студентите, беше креиран 
прашалник, а во текот на февруари и март 2018 година беше спроведена теренска анкета на петте 
државни универзитети во Република Македонија, во главните универзитетски градови (Скопје, Штип, 
Тетово, Битола и Охрид). Прашалникот се состои од вкупно 23 прашања (прилог 1), девет од нив се 
однесуваат на мерењето на демографските карактеристики на испитаниците (возраст, пол, етничка 
заедница, година на студии, членови во фамилијата и место на живеење), додека другите прашања се 
однесуваат на:

`` Расположливите средства на студентите на месечно ниво (прашање 7);

`` Трошоците на студентите

` за партиципација (прашање 6);

` поврзани со факултетот (прашање 10) - со посебно издвоена категорија административни 
трошоци  (партиципација за студирање, ИКСА, плаќање испити, запишување и заверка на 
семестар) и ,,скриени“ трошоци неопходни за активно учество во наставата (трошоци за 
материјали, особено кај техничките факултети; дополнителна приватна настава и сл.); 

` за домување (прашање 12);

` режиски трошоци (прашање 14) - вода, струја, греење, телефон, интернет, одржување;

` за превоз (прашање 15);

` за секојдневен живот (прашање 16) - храна; хигиена, медицина и/или козметички услуги; 
спортски тренинзи и други хобијa; културно-забавни настани; дискотеки и кафулиња алкохол и/
или цигари;

`` Типот на живеалиштето (прашање 11);

`` Финансиската моќ на семејството на испитаникот и поврзаноста со одлуката за избор на 
факултетот (прашање 9 и прашање 17); 

`` Квалитетот на културно-забавниот живот (прашање 18);

`` Животниот стандард на студентите (прашање 19).

По завршувањето на теренската анкета, прибраните податоци се обработени со користење на 
програмскиот јазик за статистичка анализа R(ар) и програмскиот софтвер Матлаб. Дополнително, 
се изврши статистичката анализа (Т-тест) со цел да се утврдат разликите меѓу студентите во 
расположливите средства на месечно ниво и месечните трошоци на студентите. Оваа анализа е 
направена на ниво на сите студенти, во согласност со типот на живеење на студентите (патува до 
универзитетот од друг град, живее и студира во различен град, живее и студира во ист град) и врз 
основа на градовите во кои живееат студентите.  
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ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ  
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

Веб-страниците на универзитетите и на најголемиот број факултети содржат оскудни информации. 
Информациите што беа потребни за оваа анализа не беа достапни на поголемиот број веб-страници 
на државните високообразовни установи. Со цел да се добијат релевантни податоци, беа испратени 
барања во согласност со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, до сите 
факултети на петте државни универзитети кои беа дел од примерокот за анализа.

Беа испратени вкупно 396 барања, додека вкупниот број одговори беше 366. Барањата беа испратени 
во текот на месец февруари 2018. 

Прашањата кои беа поставени до универзитетите се следниве: 

1 > Доставете ни ценовник/тарифник за висината на надоместоците што ги плаќаат. 

2 > Доставете ни листа на потребните документи за пријавување испит. 

3 > Доставете ни листа на потребните документи за заверка на семестар за прв циклус студии. 

4 > Студентите на прв циклус студии за образовние и административни услуги на факултетот.

5 > Доставете ни листа на потребни документи за пријавување и полагање  дипломски испит. 

6 > Доставете ни листа на потребните документи за упис на семестар. 

7 > Доставете ни листа на потребните документи за упис на факултетот.
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Високото образование во Република Македонија се одвива на вкупно деветнаесет високообразовни 
институции кои имаат акредитирани програми за студирање  на шест државни и тринаесет приватни 
високообразовни установи. Државни универзитети се: Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“  (УКИМ), 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“  (УКЛО), Универзитетот ,,Апостол Павле“ (УАП), Државниот 
универзитет во Тетово (ДУТ), Универзитетот ,,Гоце Делчев“ (УГД) и Универзитетот ,,Мајка Тереза“ (УМТ). 
Финансирањето на високото образование се регулира со Законот за високото образование (ЗВО) и со 
интерните правни акти на универзитетите, односно на факултетите. 

Како извори за анализа за да се утврдат административните трошоците што ги имаат студентите 
кон високообразовните установи се користени Законот за високото образование, извештајот на 
Државниот завод за ревизија и интерните правилници и тарифници на високообразовните институции 
во Република Македонија. 

ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Законот за високото образование (во натамошниот текст ЗВО) содржи начелни одредби според кои 
би требало да се раководат универзитетите во однос на финансиите. Станува збор за одредби од 
кои понатаму произлегуваат сите интерни правни акти на високообразовните установи во Република 
Македонија. Законот уредува повеќе области во високото образование во Република Македонија:  се 
уредуваат автономијата на универзитетот и академската слобода, условите и постапката за основање, 
статусни промени и престанок со работа на високообразовните установи, нивната дејност, системот 
за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование, основите за организација, 
управување, развој и финансирање на високообразовната дејност, правата и обврските на 
студентите, признавањето на странските високообразовни квалификации и надзорот над работата на 
високообразовните установи. 

Според ЗВО, јавните високообразовни установи можат да се финансираат и да се стекнуваат со 
средства по различни основи. Средствата за финансирање на јавните универзитети, односно на 
јавните самостојни високи стручни школи и на студиите од јавен интерес, се обезбедуваат од буџетот 
на Република Македонија и од други извори определени со Закон3. Под други извори се подразбираат 
средства стекнати од: партиципации; школарини; вршење образовни услуги на правни и физички лица 
(домашни и странски); продавање научни и стручни услуги и производи на правни и физички лица 
(домашни и странски); камати; приходи стекнати по основа на права на интелектуална сопственост, 

3  Член 123

III.
ПРЕГЛЕД НА ВИСОКОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФУНКЦИЈА  
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
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чиј носител е високообразовната установа; приходи од вршење уметничка дејност; легати; подароци; 
завештанија; прилози и други извори4. Законот предвидува и финансиска автономија  на јавните 
високообразовни установи, што подразбира тие самостојно да располагаат со средствата добиени 
од партиципацијата од студентите и/или од школарината од студентите, како и со другите сопствени 
приходи.

Законот прави јасна дистинкција и ги дефинира значењето на школарината и партиципацијата. 
Партиципација5 е износ на парични средства што го oпределува Владата на Република Македонија, 
кој се наплатува од студентите запишани на јавната високообразовна установа, чие образование 
се финансира од буџетот на Република Македонија. Школарина е износ на парични средства за 
покривање на трошоците за студирање кој студентот, чие образование не се финансира од буџетот 
на Република Македонија, има обврска да го плати на приватната или на јавната високообразовна 
установа. Располагањето со овие средства го определува високообразовната установа самостојно, 
имајќи ја на ум финансиската автономија6. 

Партиципацијата што ќе ја плаќаат студентите на јавните универзитети може да се воведе по предлог 
на единицата на универзитетот (факултетот), за студентите чие образование се финансира од буџетот 
на Република Македонија7,  додека школарината за студирање, за студентите чие образование не се 
финансира од буџетот на Република Македонија, ја воведува јавниот универзитет, во рамките на бројот 
на студентите определен со конкурсот8. Главниот ,,збор“  за максималниот износ што треба да го 
платат студентите за партиципација или за школарина  го утврдува Националниот совет9, по претходна 
согласност на Владата на Република Македонија10.

Законот е дециден во однос на ослободувањето од партиципација за одредени категории студенти: 
лицата  без родители (помлади од 26 години), доколку се невработени;  лицата со инвалидност, 
согласно уредбата  што ја донесува Владата по предлог на Националниот совет; воените инвалиди; 
лицата растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени, и други лица утврдени со 
уредбата на Владата донесена по предлог на Националниот совет). За овие лица, средствата за 
партиципација ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.11

Со одлука на Владата на Република Македонија  во 2010 година за студентите запишани во државните 
високообразовни установи сумата за партиципација е изедначена за сите студиски програми во 
јавните установи и изнесува 200 евра за студентите чиешто образование се финансира од буџетот на 
Република Македонија, 400 евра за студентите со кофинансирање на трошоците за студирање и 100 
евра за студентите на дисперзираните студии.12 

4  Член 125
5   Член 2, став 19
6 Член 2, став 30 
7 Член 126
8 Член 127
9 Целта на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност (во натамошниот текст: 

Национален совет) е:  обезбедување, оценување, развој и унапредување на квалитетот во високото образование и 
научно-истражувачката дејност во Република Македонија.

10 Член 126 и член 127
11 Член 128
12 Оваа одлука е во сила сè додека не се формина Националниот совет и не се донесе нова одлука од Владата на РМ
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ИЗВЕШТАЈ ОД ДРЖАВНИОТ  
ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Државниот завод за ревизија врши државна ревизија во согласност со ревизорските стандарди 
на Меѓународната организација на врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) и правилата 
утврдени со Кодексот за етика на ИНТОСАИ, кои ги објавува министерот за финансии во ,,„Службен 
весник на Република Македонија”13. Државна ревизија се врши на институции основани со закон 
и на други институции финансирани со јавни средства. При ревизија, се испитуваат документи, 
исправи, извештаи,  постапки и слично, по што се дава оценка за користењето на средствата од 
аспект на постигнатата економичност, ефикасност и ефективност и за преземените мерки од страна 
на субјектите кои се предмет на ревизија, во врска со утврдените состојби и дадените препораки 
содржани во конечниот ревизорски извештај. 

Државниот завод за ревизија врши мониторинг на работењето, во согласност со законите и 
подзаконските акти на сите тела кои делумно или целосно располагаат со државни пари. Јавните 
високообразовни институции кои се финансираат со јавни средства подлежат на ревизија. За оваа 
анализа се користени ревизијата на регуларност и ревизијата на успешност, активности спроведени 
со цел да се оценат ризиците и да се утврдат можностите за подобрување на состојбите во начинот на 
финансирањето на високото образование на јавните универзитети.

Ревизорскиот извештај14 на Државниот завод за ревизија (ДЗР) е направен по прелиминарните 
истражувања кои покажале потреба од ревизија: ,,Дали начинот на финансирање на јавните 
универзитети, уреден во законската и во подзаконската регулатива, е во функција на потребите на 
јавните универзитети и нивните крајни корисници - студентите?“.

Овој извештај на Државниот завод за ревизија опфаќа повеќе области, но за потребата на оваа 
анализа се фокусиравме само на поглавјето 3: ,,Финансирање на студиски програми од јавен 
интерес – определување на висината на средствата за кофинансирање, партиципацијата, буџетската 
цена на чинење, определување на надоместот за запишување на студии во втор и трет циклус и 
другите давачки на студентите на високообразовните установи, како и начинот на нивната употреба/
распределба“.  

ДЗР утврдил дека поради немањето критериуми за одредување на износот на партиципацијата, таа 
била различна за секој факултет, односно во академската 2009/2010 за редовни студенти во државна 
квота15 се движела од 200 до 400 евра, а во квотата со кофинансирање16 од 300 до 1.200 евра. 

Со одлука на Владата на Република Македонија, состојбата се сменила во академската 2010/2011 
година, кога Владата  освен одлуката за бројот на студентите кои би се запишале во прва година на 
јавните високообразовни установи, утврдила и изедначување на партиципацијата за сите студиски 
програми на факултетите.  Одлучено е износот на надоместокот за редовните студенти во државна 
квота да изнесува 200 евра, за кофинансирање 400 евра, а за дисперзираните студии 100 евра. 

13  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/97, 70/2001, 31/2003, 19/2004, 73/2004, 70/2006 и 133/2007).
14 Извештај за успешност: Дали начинот на финансирање на јавните универзитети, уреден во законската и 

подзаконската регулатива, е во функција на потребите на јавните универзитети и нивните крајни корисници – 
студентите? 

 Државен завод за ревизија: http://www.dzr.mk/Uploads/71_RU_Finansiranje_Visko_obrazovanie_Ravizorski_naodi.pdf
15 Според новиот ЗВО – партиципација 
16 Според новио ЗВО - школарина
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Во ревизорскиот извештај се истакнува: ,,Согласно законската регулатива, по предлог на 
универзитетите Советот треба да донесе мерила и критериуми и за другите давачки на студентите 
на високообразовните установи. Со оглед на тоа дека овие критериуми не се донесени поради 
неформирањето на ова стручно и самостојно тело, другите давачки што треба да ги плаќаат 
студентите поголемиот дел од универзитетите, односно единиците, ги утврдувале во нивните интерни 
ценовници, според видот на услугите. Некои видови услуги, освен во ценовникот, се предвидени и во 
правилниците за ЕКТС“.

Ценовникот е донесен во 2004 година и во него се предвидени надоместоците што треба да ги плаќаат 
студентите за 24 образовни и административни услуги,  кои студентот треба да ги плати во зависност 
од користената услуга (издавање уверение за положени испити, дупликат диплома, презапишување 
година, пријава на испит и други). Со промената и со воведувањето на ЕКТС било увидено дека 
поголем дел од високообразовните установи имаат дополнети ценовници, па така на Ректорската 
конференција на јавните универзитети во 2008 година се донела Одлука за усогласен ценовник на 
ниво на јавните универзитети, кој предвидува 42 вида услуги и износи за истите.



15 КОЛКУ И НА ШТО ТРОШИ ЕДЕН МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТ?

IV.
ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА СТУДЕНТИТЕ 
ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА СТУДИРАЊЕ

Примерок
За утврдување на популацијата се земени последно објавените податоци за вкупно запишаните 
студенти на петте државни универзитети во Република Македонија во академската 2016/2017, објавени 
на страната на Државниот завод за статистика17. 

Прашалникот беше спроведен на примерок од 945 испитаници, што претставува 2% од вкупниот 
број запишани студенти во учебната 2016/2017 година на петте државни универзитети во Република 
Македонија (табела 1). При испитувањето се водеше сметка за половата застапеност и за 
застапеноста на студентите од сите студиски години.

Вкупниот број запишани студенти на државните универзитети во учебната 2016/2017 година изнесува 
49.501. Во апсолутен износ, најголем број од студентите (25.606) се запишани на универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, така што и бројот на испитаниците од овој универзитет во апсолутен 
износ е најголем (359 од вкупно 945 испитаници), што претставува 1,4% од вкупно запишаните 
студенти на Универзитетот. Наспроти ова, во апсолутен износ најмал е бројот на запишани студенти 
на Универзитетот за информатички науки и технологии „„Св. Апостол Павле“ во Охрид, а бројот на 
испитаници од овој универзитет во апсолутен износ изнесува 79, т.е. 22,2% од вкупно запишаните 
студенти. 

Дистрибуцијата на испитаниците според полот е прикажана подолу, во табелата 2. Од вкупниот број  
студенти кои го одговориле прашалникот, 58% се женски, а 42% се машки (табела 2). 

17  http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=29&rbr=2373

Табела 1: Распределба на примерокот по универзитети

Универзитет Број на 
факултети

Број на запишани 
студенти  
2016/2017

Број на 
испитаници 
(примерок)

Дистрибуција на 
испитаниците

% на испитаници 
од вкупниот број 

студенти

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  23 25.606 359 38% 1,4%

„Гоце Делчев“ -  Штип 15 10.054 222 23% 2,2%

Државен универзитет во Тетово  11 8.238 81 9% 1,0%

„Св. Климент Охридски“  - Битола 15 5.247 204 22% 3,9%

„Св. Апостол Павле“ – Охрид 5 356 79 8% 22,2%

 Вкупно 69 49.501 945 100% 2%



Табела 2: Распределба на примерокот по пол

Пол Број на студенти % распределба

женски 552 58%

машки 393 42%

Вкупно 945 100%

Во однос на етничките заедници (табела 3), 81,3% од испитаниците се Македонци, 12,7% се Албанци, 
1,9% се Турци, 1,4% се Власи, 1,2% се Срби, додека 1,6% припаѓаат на другите етнички заедници 
(поединечно во вкупниот примерокот учествуваат со процент помал од 1%). 

Табела 3: Распределба на примерокот по етнички заедници

Етнички заедници Број на студенти % распределба

Македонци 768 81,3%

Албанци 120 12,7%

Турци 78 1,9%

Срби 11 1,2%

Бошњаци 3 0,3%

Власи 13 1,4%

Роми 5 0,5%

Евреи 1 0,1%

Хрвати 2 0,2%

Друго 4 0,4%

Вкупно 945 100%

Согласно годината на студии, од вкупниот број испитаници кои го одговориле прашалникот, најбројни 
се студентите на трета година (30%), а очекувано најмал е бројот на студенти од петта година (11%), 
имајќи предвид дека и бројот на факултети со пет студиски години е најмал (табела 4). 

Табела 4: Распределба на примерокот по година на студии

Година на студии Број на студенти % распределба

прва 217 23%

втора 227 24%

трета 283 30%

четврта 207 22%

петта 11 1%

Вкупно 945 100%
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Согласно градот на студирање, од вкупниот број испитаници кои го одговориле прашалникот, 
најбројни се студентите од Скопје (38,5%), потоа студентите од Штип (23,5%), Битола (17,9%), Тетово (7,8%) 
и Куманово (0,8%), т.е. 8 испитаници (табела 5). 

Табела 5: Распределба на примерокот согласно градот на студирање

Град на студирање Број на студенти % распределба

Скопје 364 38,5%

Тетово 74 7,8%

Штип 222 23,5%

Охрид 108 11,4%

Битола 169 17,9%

Куманово 8 0,8%

Вкупно 945 100%

 Од аспект на начинот на студирање на студентите (табела 6), најбројни (47%) се студентите кои 
живеат и студираат во ист град, потоа студентите кои живеат и студираат во различен град (34%), а 
најмал е процентот на студенти кои патуваат до универзитетот од друг град (19%). 

Табела 6: Распределба на примерокот според начинот на студирање

Начин на студирње Број на испитаници 
(примерок)

Учество на испитаници  
во вкупниот примерок

Патува до универзитетот од друг град 179 19%

Живее и студира во различен град 320 34%

Живее и студира во ист град 446 47%

 Вкупно 945 100%

Со цел да се синтетизираат податоците, повторно без да се земе предвид универзитетот на кој се 
наоѓаат факултетите, направено е групирање на факултетите според научните подрачја: 

`` Техничко-технолошки науки

`` Општествено-хуманистички науки

`` Биотехнички науки

`` Уметности

`` Медицински науки и здравство

`` Природно-математички науки

На график 1, факултетите на кои беше спроведена анкетата се поделени по научни подрачја, согласно 
Регистарот на студиски програми од прв циклус студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје18, кој е применет и за факултетите на другите универзитети.

18 Регистар на студиски програми од прв циклус студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
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График 1: Распределба на факултетите по научни подрачја
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Доколку се направи анализа на испитаниците согласно научните подрачја (табела 7), кај испитаниците 
најбројни се студентите кои се запишани на општествено-хуманистички и техничко-технолошки науки 
(35% и 34,6%, соодветно), потоа студентите кои се запишани на медицински науки и здравство (16,9%), 
биотехнички науки (8,3%) и природно- математички науки (3,3%), а најмал е бројот на студентите 
запишани на уметности (1,9%).

Табела 7: Дистрибуција на примерокот по научни подрачја на факултетите

Научни подрачја Број на испитаници 
(примерок) Дистрибуција на примерокот

Биотехнички науки 78 8,3%

Медицински науки и здравство 160 16,9%

Општествено-хуманистички науки 331 35%

Природно-математички науки 31 3,3%

Техничко-технолошки науки 327 34,6%

Уметности 18 1,9%

Вкупно 945 100%

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ДОБИЕНИ ОД ПРАШАЛНИКОТ

Со цел да добиеме релевантни резултати и да ги  идентификуваме видот и висината на трошоците на 
студентите поврзани за студирањето, направивме анализа на податоците од прашалникот добиени од 
спроведената теренска анкета. При анализата на прашањата се земени предвид различни аспекти, 
како: полот, науката што се студира, градот на студирање, начинот на студирање, рангот на месечно 
расположливите средства, типот на живеалиштето и слично. Спроведената анализа е направена на 
следните прашања од анкетата:

` прашање бр. 6: Тип на статусот на студентот и износот на партиципација

` прашање бр. 7: Во просек, со колку вкупно средства располагате?

` прашање бр. 8: Од каде ви се тие средства, од каде ги добивате / остварувате?

` прашање бр. 9: Во која група приходи се наоѓа месечниот нето-приход на вашето семејство? 

` прашање бр. 10: Колкави се вашите годишни трошоци кон факултетот/ универзитетот во тековната 
година во којашто студирате?

` прашање бр. 11: Во каков тип живеалиште живеете? 

` прашање бр. 12: Колкави се вашите месечни трошоци за изнајмување стан / куќа, престој во 
студентски дом? 

` прашање бр. 14: Доколку режиските трошоци не ви се вклучени во киријата, колкави се 
просечните месечни трошоци што ги плаќате за следниве режиски услуги?
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` прашање бр. 15: Колкави се вашите трошоци за превоз (на месечно ниво)? 

` прашање бр. 16: Kолку често ги користите услугите и/или производите дадени во табелата, како и 
висината (сумата) на месечните трошоци за нив?

` прашање бр. 17: Во колкава мерка финансиската моќ на вашите родители влијаеше на вашата 
одлука за тоа каде и што ќе студирате?

` прашање бр. 18: Дали сметате дека имате квалитетен културно-забавен живот како студент и на 
што се должи тоа? 

` прашање бр. 19: Што, според вас, може да го подобри вашиот стандард како студент?

прашање 6: СТАТУСОТ НА СТУДЕНТ И ИЗНОСОТ  
НА ПАРТИЦИПАЦИЈАТА

Резултатите добиени од анализата за износот на партиципацијата кај ова прашање се во согласност 
со перцепцијата на студентите. Од причина што во одговорите се јавуваат екстремни вредности за 
износот на партиципацијата што ја плаќаат студентите, анализата покажа дека соодветната мерка за 
пресметување на оваа вредност е медијана, од причина што ги изолира екстремните вредности во 
одговорите на студентите (прилог 2). 

Согласно добиените резултати на прашањето за статусот на студентот поврзан со квотата на плаќање 
и износот на партиципацијата, 75% од испитаниците одговориле дека плаќаат партиципација, a износот 
изнесува 12.300 МКД, додека 22% од испитаниците плаќаат школарина, со износ од 24.600 МКД. Само 
3% од испитаниците се ослободени од плаќање партиципација или школарина (Табела 8). 

Табела 8: Дистрибуција на студентите по статус

Статус на  
студент
редовен

Број на испитаници 
(примерок)

Дистрибуција на 
испитаниците во 

вкупниот примерок

Износ на партиципа-
ција (во МКД)

партиципација 705 75% 12.300

школарина 209 22% 24.600

ослободен/а од плаќање 25 3% 0

нема одговор 6 1% NA

Вкупно 945 100%
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График 2: Дистрибуција на месечниот расположлив износ на испитаниците (поделен по рангови)

прашање 7: ВО ПРОСЕК, СО КОЛКУ ВКУПНО СРЕДСТВА РАСПОЛАГАТЕ 
МЕСЕЧНО? (кои сте ги добиле и/или заработиле по различни основи 
- џепарлак, од стипендија, од родителите, хонорар и/или плата за 
привремена работа или друг ангажман, пензија итн.)

На прашањето за просечниот износ на финансиски средства со кои располагаат студентите на 
месечно ниво, а се однесуваат на финансиски средства што ги добиле и/или заработиле по различни 
основи - џепарлак, од стипендија, од родителите, хонорар и/или плата за привремена работа, пензија 
итн., од вкупно 945 испитаници, 14% (или 135 испитаници) не одговориле на оваа прашање.

Од направената анализа, врз основа на бројот на испитаниците кои одговориле на ова прашање, 
можеме да заклучиме дека просечниот расположлив износ на студентите на месечно ниво изнесува 
8.894 МКД. 

Имајќи предвид дека просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во мај 2018 изнесувала 
24.509 денари19, овој износ претставува 36,3% од просечната исплатена нето-плата, или 74,1% од 
минималната нето-плата во Република Македонија, која за истиот период изнесува 12.008 МКД.

Резултатите од дистрибуцијата на износот со кој располагаат студентите на месечно ниво, се 
претставени на графикот 2. Можеме да заклучиме дека најголем број од испитаниците, односно 15,7%, 
располагаат со износ од 8.000 до 10.000 МКД. 

14,2% и 14,7% од испитаниците располагаат со износ во ранг од 4.001 до 6.000 МКД и од 6001 до 8000 
МКД, додека, процентот на испитаници чиишто расположливи средства се движат над 10.000 МКД се 
движи помеѓу 4,9% и 6,8%. 

Доколку износот со кој располагаат студентите на месечно ниво го разгледаме од аспект на 
начинот на студирање на студентите, можеме да заклучиме дека студентите кои што имаат најниски 
расположливи месечни приходи, доминантно до 6,000 МКД живеат и студираат во ист град. Кај 

19  http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=40&rbr=2706
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студентите со расположлив приход од над 6,000 МКД доминираат студентите кои живеат и студираат 
во различен град. Резултатите согласно процентуалната распределба на испитаниците се претставени 
во табела 9. 

Резултатите по бројот на испитаници кои одговориле на прашањето, се претставени во табела 9. 

Согласно анализата на просечниот расположлив месечен износ на студентите по градови на 
студирање, можеме да заклучиме дека со најголем износ од 9.566, 9.643 и 9.771 МКД, располагаат 
студентите кои студираат во Скопје, Штип и во Тетово, соодветно по градови (Табела 10). Од причина 
што податоците за испитаниците кои се изјасниле дека студираат во Куманово се добиени врз база 
на многу мал примерок (само 8 испитаници), од добиените податоци не може да се носат заклучоци и 
истите нема да бидат коментирани.

Дополнително, во однос на начинот на студирање, 46,4% од испитаниците живеат и студираат во ист 
град, 35,2% живеат и студираат во различен град, додека 18,4% патуваат до универзитетскиот град. 

Од анализата може да се заклучи дека со највисоки просечни средства располагаат студентите кои 
живеат и студираат во различен град, со износ од 11.027 МКД.

Резултатите се очекувани, бидејќи живеењето во различен град за најголем дел од студентите 
подразбира и плаќање кирија, храна, режиски трошоци и др. Доколку анализираме по градови, со 
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NA Вкупно 
испитаници

Патува до 
универзитетот  
од друг град

0,8% 3,3% 3,2% 3,3% 2,9% 0,4% 0,7% 0,5% 0,6% 3,2% 19%

Живее и студира  
во различен 
град

0,8% 1,9% 3,2% 3,9% 6,7% 3,5% 3,7% 3,2% 3,3% 3,7% 34%

Живее и студира  
во ист град 3,2% 7,3% 7,8% 7,5% 6,1% 2,1% 2,3% 1,2% 2,2% 7,4% 47%

 % распределба 4,9% 12,5% 14,2% 14,7% 15,7% 6,0% 6,8% 4,9% 6,1% 14,3% 100%

Табела 9: Процентуална распределба на испитаниците по начин на студирање и расположлив износ

Просечен расположлив износ

Начин на студирање Скопје Тетово Штип Битола Охрид Куманово Вкупно

Патува до универзитетот од друг град 7.743 6.077 8.295 7.448 5.925 6.000 7.460

Живее и студира во различен град 12.664 10.493 10.723 6.732 7.317 4.000 11.027

Живее и студира во ист град 7.590 11.397 9.403 7.022 7.870 4.400 7.844

Просечен расположлив износ 9.566 9.771 9.643 7.042 7.237 4.750 8.894

Табела 10: Просечен расположлив износ на студентите по градови и начин на студирање
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најмногу средства располагаат студентите кои студираат во Скопје (12.664 МКД на месечно ниво), а со 
најмал просечен износ (6.732 МКД) располагаат студентите кои студираат во Битола. 

Резултатите во однос на студентите кои живеат и студираат во ист град покажуваат дека најголем 
дел (92,2% ) од студентите живеат со родителите/старателите и немаат трошоци за сместување, а 
просечните расположливи средства им изнесуваат 7.844 МКД. Со најмногу просечни средства од 
11.397 МКД располагаат студентите кои студираат и живеат во Тетово, а со најмал износ од 7.022 МКД 
располагаат студентите кои студираат во Битола. 

Во однос на студентите кои патуваат до универзитетскиот град, што повлекува и поголеми патни 
трошоци, но најчесто и ослободување од трошоци за сместување и режиски трошоци, со најмногу 
средства располагаат студентите кои патуваат за да студираат во Штип (8.295 МКД), а со најмал износ 
(5.925 МКД) располагаат студентите кои патуваат до Универзитетот во Охрид.

прашање 8: ОД КАДЕ ВИ СЕ ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА,  
ОД КАДЕ ГИ ДОБИВАТЕ / ОСТВАРУВАТЕ? 

Едно од прашањата што им беше поставено на испитаниците е поврзано со изворот на финансиски 
средства, т.е со начинот на кој студентите ги остваруваат месечните расположливи средства.

Од анализата на одговорите на прашањето со повеќекратен избор во однос на изворите на средства 
за студентите, можеме да заклучиме дека - очекувано - најзначаен извор на средства за студентите 
се финансиите од родителите/роднините (61,5%), додека на второ место (11,9%) е студентската 
стипендија, која има значајно учество во изворите на средства за студентите (табела 11). Нејзиното 
значително учество наведува на тоа дека државата, преку политиките за студентските стипендии, 
би можела да влијае на подобрување на животниот стандард на студентите. Со најмал процент од 
понудените одговори (6,6%) учествуваат сопствените средства од сезонска работа во странство. Под 
одговор друго (1,3%) студентите навеле одговори како: надоместок од ФЗО за лица со инвалидитет, 
работа преку интернет, приходи од земјоделство, игри на среќа, казино и сл.

Табела 11: Дистрибуција на приходите на студентите по пол/основа на приход

Извори на средства
пол

Вкупно
Женски Машки

Родители/роднини 64,6% 57% 61,5%

Сопствени средства од работен однос 5,7% 11,3% 8,0%

Сопствени средства од сезонска работа  
во државата 6,7% 7,9% 7,2%

Сопствени средства од сезонска работа  
во странство 4,5% 9,6% 6,6%

Студентска стипендија 14,9% 7,7% 11,9%

Друго 1,5% 1,1% 1,3%

Не сакам да одговорам 2,1% 5,5% 3,5%

Вкупно 100% 100% 100%
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Доколку направиме анализа на изворите на средства по пол, можеме да забележиме дека женските 
(во поголем процент од машките) се потпираат на изворите на средства од родителите/роднините 
(64,6% наспроти 57,%), како и на студентската стипендија (14,9% наспроти 7,7%), додека пак машките во 
поголем процент се потпираат на изворите од сопствени средства.

Анализата од аспект на бројот на изворите на средства на кои се потпираат студентите покажува дека 
најголем број испитаници (67,9%) имаат финансиски средства само од еден извор на приход и дека 
како што се зголемува бројот на приходи, овој процент се намалува (табела 12).

Табела 12: Дистрибуција по број на основи на остварени приходи

Број на извори на приходи Женски Машки Вкупно

еден извор на приход 68,7% 67,3% 67,9%

два извори на приход 25,5% 29,7% 27,2%

три извори на приход 5,6% 2,8% 4,4%

четири извори на приход 0,2% 0,3% 0,2%

Без одговор 0% 0,5% 0,2%

Вкупно 100% 100% 100%

Извори на средства

Начин на студирање 

Патува до 
универзитетот од друг 

град

 Живее и студира 
во различен град 

Живее и студира 
во ист град Вкупно

Од родители/роднини 61,9% 61,1% 61,3% 61,3%

Сопствени средства од работен 
однос 6,8% 5,9% 10% 8%

Сопствени средства од сезонска 
работа (зиме /лете) во државата 10,2% 6,3% 6,7% 7,2%

Сопствени средства од сезонска 
работа (зиме/лете) во странство 4,7% 9,4% 5,2% 6,6%

Од студентска стипендија 12,3% 13,3% 11,2% 12,1%

Друго 1,3% 0,7% 1,8% 1,3%

Не сакам да одговорам 3% 3,3% 3,8% 3,5%

Вкупно 100% 100% 100% 100%

Табела 13: Извори на средства и начин на студирање 
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Табела 14: Дистрибуција по извори на средства и износ на расположливи средства на студентот

Извори на 
 средства

Начин на живеење
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Од родители/роднини 52,9% 61,4% 63,8% 44,4% 65,0% 62,3% 47,1% 61,3%

Сопствени средства од 
работен однос 17,6% 10,2% 4,8% 15,6% 6% 2,0% 8,8% 8%

Сопствени средства од 
сезонска работа (преку 
зима /лето) во државата 

5,9% 6,6% 10,6% 15,6% 4,7% 6,6% 5,9% 7,2%

Сопствени средства од 
сезонска работа (преку 
зима/лето) во странство

0% 5,1% 4,8% 6,7% 9,4% 11,9% 5,9% 6,6%

Од студентска стипендија 17,6% 11,4% 11,6% 15,6% 11,5% 13,9% 14,7% 12,1%

Друго 0% 1,9% 1,4% 0% 1,3% 0% 0% 1,3%

Не сакам да одговорам 5,9% 3,4% 2,9% 2,2% 2,1% 3,3% 17,6% 3,5%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Табела 15: Дистрибуција по извори на средства и начин на живеење

Извори на средства/
расположливи средства 
на студентите ‘0-
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00
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01
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Од  родители/роднини 81,5% 68,2% 70,4% 60,1% 59% 60% 47,4% 54,9% 46% 64,2% 61,3%

Сопствени средства  
од работен однос 1,9% 5,1% 5,9% 6,4% 9,5% 10,7% 16,8% 8,5% 18% 1,9% 8%

Сопствени средства  
од сезонска работа  
(зиме /лете) во државата 

11,1% 7,6% 4,7% 11,8% 7,1% 2,7% 4,2% 7% 9% 5% 7,2%

Сопствени средства  
од сезонска работа 
(зиме/лете) во странство

1,9% 3,2% 3% 7,4% 8,1% 5,3% 15,8% 14,1% 9% 2,5% 6,6%

Од студентска 
стипендија 3,7% 14% 12,4% 12,8% 12,9% 10,7% 9,5% 11,3% 16% 11,3% 12,1%

Друго 0% 1,3% 1,8% 0% 1,4% 4% 1,1% 1,4% 1% 1,9% 1,3%

Не сакам да одговорам 0% 0,6% 1,8% 1,5% 1,9% 6,7% 5,3% 2,8% 1% 13,2% 3,5%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Анализата на топ 5 најчестите комбинации на извори на средства што ги користат студентите, изразена 
во проценти, е претставена на следниот график 3:

15

10

5

0
Сопствени 

средства од 
сезонска работа 

во државата и 
од студентска 

стипендија

13.8%

7.5%
6.8%

5.8%

1.7%
Родителите/роднини 
и сопствени средства 

од работен однос

Родителите/
роднините и 

сопствени средства 
од сезонска работа 

во државата

Родителите/
роднините и 

сопствени средства 
од сезонска работа 

во странство

Родителите/
роднините и 
студентска 
стипендија

График 3: Топ 5 најчести комбинации на извори на средства на студентите

прашање 9: ВО КОЈА ГРУПА ПРИХОДИ СЕ НАОЃА  
МЕСЕЧНИОТ НЕТО-ПРИХОД НА ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО? 

На прашањето за групата месечни нето-приходи на семејството, чијашто цел е да се посочи 
финансиската заднина на студентите, приходите на семејствата беа поделени по интервали на нето-
приходи. Согласно добиените одговори, најголем е процентот на студенти (21,8%) чиишто родители 
располагаат со месечни нето-примања во интервал од 22.501 до 32.500 МКД, додека пак најмало е 
учеството на студенти (7,1%) чиишто родители располагаат со месечен нето-приход помал од 14.000 
МКД. (график 4). 

График 4: Дистрибуција според рангот на расположливиот нето-приход на фамилијата
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прашање 10: KОЛКАВИ СЕ ВАШИТЕ ГОДИШНИ  
ТРОШОЦИ КОН ФАКУЛТЕТОТ/ УНИВЕРЗИТЕТОТ  
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА ВО КОЈА СТУДИРАТЕ?

Дополнително, со цел да се добие претстава за висината на годишните трошоци на студентите кон 
факултетот/универзитетот во една тековна година, едно од прашањата што им беше поставено 
на испитаниците беше поврзано со годишните трошоци за студирање кон факултетот, при што во 
одговорите беа вклучени вкупно 17 вида трошоци. Износите на трошоците се добиени со помош на 
медијана, со цел да се избегне влијанието на екстремните вредности при добивањето на вредностите. 
Добиените медијални трошоци се во согласност со перцепцијата на студентите за годишните трошоци 
кон факултетот. Анализата на секој вид годишен трошок е направена на вкупна основа, но и одделно 
по универзитети (табела 14). Исто така, треба да се има предвид дека медијалните трошоци за секоја 
поединечна ставка се добиени врз основа на различен број испитаници, согласно бројот на одговори 
на студентите, од причина што сите студенти не одговориле на поединечните ставки од прашањето. 

Од добиените одговори, согласно перцепцијата на студентите за трошоците кон факултетот, можеме 
да заклучиме дека износот на годишните трошоците во една тековна година, под претпоставка дека 
студентот има трошок по сите основи, изнесува околу 20.900 МКД. Секако, тоа не значи дека сите 
студенти го имаат истиот трошок, затоа што анализираните ставки не се задолжителни и обврзувачки 
за секој студент и не ги користат сите студенти. Вредностите се добиени врз основа на добиените 
податоци од студентите кои ги користат ставките.  

Од аспект на трошоците кон универзитетите, од добиените резултати, во согласност со перцепцијата 
на студентите, највисоки се медијалните трошоци на студентите кои студираат на Државниот 
универзитет во Тетово (33.450 МКД), додека најниски се медијалните трошоци на Универзитетот ,,Гоце 
Делчев“  во Штип (19.265 МКД). 

Дополнително, согласно анализата, треба да го имаме предвид следново:

1 > 31,3% од студентите се изјасниле дека имаат трошоци за неопходна специјална опрема, облека или 
за работни материјали за студирањето;

2 > 17,4% од студентите се изјасниле дека посетуваат приватна настава, т.е. дополнителни приватни 
часови, 9,4% од студентите се изјасниле дека посетуваат задолжителни семинари, екскурзии или 
имаат трошоци врзани со задолжителната практична настава.

3 > 7,6% од студентите се изјасниле дека посетуваат незадолжителни семинари/ конференции/
екскурзии и слично, поврзани со нивниот личен и професионален развој. Иако процентот е 
мал, ова покажува дека дел од студентите се свесни за потребата и за важноста на постојаното 
формално и неформално учење и дека се подготвени да одвојат дополнителни средства за таа 
цел. 

4 > 13,5% од студентите се изјасниле дека посетуваат дополнителни курсеви и друго неформално 
образование важно/врзано за студирањето (јазични, компјутерски курсеви итн.).
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Ре
де

н 
бр

ој

Вид годишен трошок 
кон факултетот 

во тековна година

Број на 
испитаници

Медијални 
трошоци

УНИВЕРЗИТЕТ

„„Св. 
Кирил и 
Методиј“  
- Скопје

„„Гоце 
Делчев“  
- Штип

Државен 
универзитет 

во Тетово

„„Св. 
Климент 

Охридски“ 
- Битола

„„Св. 
Апостол 
Павле“  
– Охрид

1. ИКСА (информатички, компјутерски и 
спортски активности) 520 750 750 1.000 1.000 1.000 1.650

2. Плаќање за пријавување испити 
(редовно) 846 630 800 700 100 900 200

3. Плаќање за пријавување испити 
(казнена/ продолжена сесија) 384 775 1.000 370 200 700 1.000

4. Уплата за повторно полагање испит(и) 262 345 300 345 200 550 1.000

5. Трошоци за презапишување испит(и) 320 1.000 1.230 800 200 1.200 1.000

6.
Административно-материјални трошоци 
и осигурување (електронски индекс, 
книжен фонд, електронски водич )

431 1.000 1.100 450 1.150 1.000 1.180

7. Трошоци за книги 698 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 900

8. Специјална опрема, облека и работни 
материјали неопходни за студирањето 295 1.200 1.400 1.000 2.000 1.000 1.000

9. Приватна настава, часови со цел да се 
положат испитите (доколку посетувате) 163 2.000 2.000 2.500 3.600 2.000 3.500

10.
Задолжителни семинари, екскурзии 
или трошоци врзани со задолжителна 
пракса 

88 2.000 3.200 2.000 12.000 1.000 6.000

11.
Незадолжителни семинари/
конференции/екскурзии и сл врзани со 
вашиот личен професионален развој

71 2.000 3.000 1.500 2.000 1.500 6.000

12.

За дополнителни курсеви и други облици 
на неформално образование важно/
поврзано со студирањето (јазични, 
компјутерски курсеви итн.)

127 2.000 5.400 1.000 2.000 2.500 1.000

13. Користење лабораторија и компјутери за 
цела година 169 2.000 1.400 2.000 200 1.300 2.000

13.1. Користење лабораторија и компјутери за 
еден семестар 169 1.000 700 1.000 100 650 1.000

14. Издавање уверенија за различни 
потреби 477 500 500 600 1.000 500 350

15. Студентски правобранител 143 500 500 500 100 500 500

16. Студентски парламент 258 200 100 500 100 300 150

17. Други трошоци 170 2.000 1.520 2.000 1.600 1.575 2.000

ВКУПНО МКД 20.900 26.200 19.265 33.450 19.525 29.430

ВКУПНО ЕУР 340 426 313 544 317 479

МИНИМУМ 

МАКСИМУМ 

Табела 16: Медијални трошоци според видот на трошокот за факултетот во една тековна година 
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Според добиените медијални трошоци по вид на трошок кон универзитетот на годишно ниво, а кои 
се добиени во согласност со износите што беа наведени од студентите и кои ја покажуваат нивната 
перцепција кон износот на овие трошоци, можеме да кажеме дека:   

Медијалните трошоци на испитаните студенти за ИКСА (информатички, компјутерски и спортски 
активности), согласно перцепцијата на студентите, изнесуваат 750 МКД. Највисоки се трошоците на 
испитаните студенти кои студираат на Универзитетот ,,Св. Апостол Павле“ во Охрид, со износ од 1.650 
МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Универзитетот ,,Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, со 750 МКД. 

Медијалниот износ на трошокот за плаќање при пријавување испити (редовно), согласно 
перцепцијата на студентите, изнесува околу 630 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти 
кои студираат на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ во Битола, со износ од 900 МКД, додека 
најниски се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Државниот универзитет во Тетово (100 
МКД). 

Медијалниот износ на трошокот за плаќање при пријавување испити (казнена/ продолжена сесија), 
согласно перцепцијата на студентите, изнесува околу 780 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните 
студенти кои студираат на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и на Универзитетот ,,Св. 
Апостол Павле“ во Охрид, со износ од 1.000 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните 
студенти кои студираат на Државниот универзитет во Тетово (200 МКД). 

Медијалниот износ на уплатата за повторно полагање на испит(и), согласно перцепцијата на 
студентите, изнесува околу 350 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на 
универзитетот ,,Св. Апостол Павле“ во Охрид, со износ од 1.000 МКД, додека најниски се трошоците на 
испитаните студенти кои студираат на Државниот универзитет во Тетово (200 МКД). 

Медијалниот износ на трошоците за презапишување на испит(и), согласно перцепцијата на 
студентите, изнесува 1.000 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со износ од 1.230 МКД, додека најниски се трошоците 
на испитаните студенти кои студираат на Државниот универзитет во Тетово (200 МКД). 

Медијалниот износ на административно-материјалните трошоци и осигурувањето (електронски 
индекс, книжен фонд, електронски водич), согласно перцепцијата на студентите, изнесува 1.000 МКД. 
Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Универзитетот ,,Св. Апостол Павле“ 
во Охрид, со износ од 1.180 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти кои студираат 
на Универзитетот ,,Гоце Делчев“  во Штип (450 МКД). 
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Медијалниот износ на трошоците за книги, согласно перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 
МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Државниот универзитет во 
Тетово, со износ од 6.000 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти кои студираат на 
Универзитетот ,,Св. Апостол Павле“ во Охрид (900 МКД). 

Медијалниот износ на трошоците за специјална опрема, облека и работни материјали неопходни за 
студирањето, согласно перцепцијата на студентите, изнесува 1.200 МКД. Највисоки се трошоците на 
испитаните студенти кои студираат на Државниот универзитет во Тетово, со износ од 2.000 МКД.

Медијалниот износ на трошоците за приватна настава/ часови со цел да се положат испитите 
(доколку посетувате), согласно перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 МКД, за оние студенти 
кои посетуваат. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Универзитетот 
,,Св. Апостол Павле“ во Охрид, со износ од 3.500 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните 
студенти кои студираат на универзитетите ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и ,,Св. Климент Охридски“ во 
Битола, со износ од 2.000 МКД. 

Медијалниот износ на трошоците за задолжителни семинари, екскурзии или трошоци поврзани 
со задолжителна практична настава, согласно перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 МКД. 
Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Државниот универзитет во Тетово, 
со износ од 12.000 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти кои студираат на 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ во Битола, со износ од 1.000 МКД. 

Медијалниот износ на трошоците за незадолжителни семинари/ конференции/екскурзии и сл. 
врзани со вашиот личен професионален развој, согласно перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 
МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Универзитетот ,,Св. Апостол 
Павле“ во Охрид, со износ од 6.000 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти кои 
студираат на универзитетите ,,Гоце Делчев“  во Штип и ,,Св. Климент Охридски“  во Битола, со износ од 
1.500 МКД. 

Медијалниот износ на трошоците за дополнителни курсеви и други облици на неформално 
образование важно/поврзано со студирањето (јазични, компјутерски курсеви итн.), согласно 
перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои 
студираат на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со износ од 5.400 МКД, додека најниски 
се трошоците на испитаните студенти кои студираат на универзитетите ,,Гоце Делчев“  во Штип и ,,Св. 
Апостол Павле“ во Охрид, со 1.000 МКД. 

Медијалниот износ на трошоците за користење лабораторија и компјутери на годишно ниво, 
согласно перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните 
студенти кои студираат на универзитетите ,,Гоце Делчев“  во Штип и ,,Св. Апостол Павле“ во Охрид, 
со износ од 2.000 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти кои студираат на 
Државниот универзитет во Тетово, со 100 МКД. 

Медијалниот износ на трошоците за издавање уверенија за различни потреби, согласно 
перцепцијата на студентите, изнесува 500 МКД. Највисоки се на Државниот универзитет во Тетово, со 
износ од 1.000 МКД, додека најниски се на Универзитетот ,,Св. Апостол Павле“ во Охрид, со 350 МКД. 

Медијалниот износ на трошоците за студентски правобранител, согласно перцепцијата на 
студентите, изнесува 500 МКД. Најнизок износ на трошоци имаат испитаните студенти кои студираат 
на Државниот универзитет во Тетово, со 100 МКД. 
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Медијалниот износ на трошоците за студентски парламент, согласно перцепцијата на студентите, 
изнесува 200 МКД. Највисоки се трошоците на испитаните студенти кои студираат на Универзитетот 
,,Св. Климент Охридски“ во Битола, со износ од 300 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните 
студенти кои студираат на универзитетите ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Државниот универзитет во 
Тетово, со 100 МКД. 

Медијалниот износ на другите трошоци поврзани со факултетот, кои не се опфатени во 
горенаведените ставки, согласно перцепцијата на студентите, изнесува 2.000 МКД. Највисоки се 
трошоците на испитаните студенти кои студираат на универзитетите ,,Св. Апостол Павле“ во Охрид и 
,,Гоце Делчев“  во Штип, со износ од 2.000 МКД, додека најниски се трошоците на испитаните студенти 
кои студираат Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со 1.519 МКД. 

Притоа, треба да се има предвид дека меѓу добиените медијални трошоци и фактичките трошоци 
кон универзитетите за одредени ставки се појавуваат разлики, така што трошоците, согласно 
перцепцијата на студентите, не треба да се поистоветат со фактичките (реални) трошоци кон 
универзитетот.

прашање 11: ВО КАКОВ ВИД ЖИВЕАЛИШТЕ ЖИВЕЕТЕ?

Согласно анализата на добиените одговори на прашањето за видот на живеалиштето што е 
најзастапено меѓу студентите (табела 17), во примерокот опфатен во нашето истражување најголем 
е процентот на испитаници кои живеат заедно со родителите/старателите во истиот град каде што 
студираат (45,9%), додека пак најмал е процентот на испитаници кои живеат сами, во сопствен имот 
(2,9%) и студентите кои живеат сами во изнајмен стан (3,0%).

Табела 17: Вид на живеалиште

Вид на живеалиште
Број на 

испитаници 
(примерок)

% на дистрибуција  
на примерокот

Сам/а во сопствен имот 27 2,9%

Заедно со родителите/старателите
 во истиот град каде што студира 434 45,9%

Заедно со родителите/старателите
во град различен од местото каде што студира 159 16,8%

Изнајмен стан/куќа – сам/а 28 3%

Изнајмен стан/куќа –  со цимер/и 163 17,2%

Студентски дом 105 11,1%

Не сакам да одговорам 29 3,1%

Вкупно 945 100%
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Табела 18: Тип на живеалиште/расположливи нето-приходи на родителите

Тип на живеалиште/
расположливи нето приходи 
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Сам/а во сопствен имот 3% 3,5% 2,4% 2,3% 3,1% 3,7% 1,9% 0% 3%

Заедно со родителите/
старателите во истиот град 
каде штостудира 

49,3% 37,8% 50% 42,9% 57,1% 42% 48,5% 50% 46%

Заедно со родителите/
старателите во град различен 
од местото каде што студира

11,9% 20,3% 18,4% 17,3% 6,1% 19,8% 16,5% 0% 17%

Изнајмен стан / куќа – сам/а 1,5% 3,5% 3,4% 5,3% 2% 2,5% 1% 0% 3%

Изнајмен стан / куќа - со 
цимер/и 19,4% 23,8% 12,6% 18% 21,4% 16,7% 9,7% 25% 17%

Студентски дом 13,4% 9,9% 9,2% 12% 9,2% 13% 12,6% 25% 11%

Не сакам да одговорам 1,5% 1,2% 3,9% 2,3% 1% 2,5% 9,7% 0% 3%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Табела 19: Тип на живеалиште/ранг на расположливи средства на студентите
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Сам/а во сопствен имот 0% 0,8% 4,5% 0% 2,7% 3,5% 7,8% 2,2% 6,9% 3% 2,9%

Заедно со родителите/
старателите 
во истиот град каде што 
студира 

60,9% 60,2% 56% 51,1% 39,2% 33,3% 29,7% 26,1% 31% 46,7% 45,9%

Заедно со родителите/
старателите во град 
различен од местото 
каде што студира

19,6% 23,7% 17,2% 20,9% 16,9% 7% 7,8% 6,5% 8,6% 20,7% 16,8%

Изнајмен стан / куќа – 
сам/а 0% 0% 2,2% 1,4% 4,7% 1,8% 3,1% 2,2% 13,8% 3% 3%

Изнајмен стан / куќа - со 
цимер/и 6,5% 5,1% 10,4% 12,2% 23,6% 28,1% 31,3% 30,4% 32,8% 14,1% 17,2%

Студентски дом 10,9% 8,5% 8,2% 13,7% 8,1% 24,6% 10,9% 30,4% 6,9% 6,7% 11,1%

Не сакам да одговорам 2,2% 1,7% 1,5% 0,7% 4,7% 1,8% 9,4% 2,2% 0% 5,9% 3,1%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100%
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прашање 12: КОЛКАВИ СЕ ВАШИТЕ МЕСЕЧНИ ТРОШОЦИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ 
СТАН / КУЌА ИЛИ ПРЕСТОЈ ВО СТУДЕНТСКИ ДОМ?

Од аспект на месечните трошоци на студентите за домување, за изнајмување куќа/стан, престој во 
студентски дом и слично, 57% од испитаниците се изјаснија дека немаат ваков тип трошоци. Од оние кои 
имаат ваков тип трошок, најголем е процентот на испитаници (21%) чиишто трошоци за домување се 
движат од 3.001 до 6.000 МКД, додека најмал е процентот на испитаници кои имаат месечен трошок за 
оваа намена во износ над 9.000 МКД. 8% од испитаниците не се изјасниле по ова прашање (График 5).

График 5: Месечни трошоци за домување
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прашање 14: KОЛКАВИ СЕ ПРОСЕЧНИТЕ МЕСЕЧНИ  
ТРОШОЦИ КОИ ГИ ПЛАЌАТЕ ЗА НАВЕДЕНИТЕ РЕЖИСКИ УСЛУГИ?

Согласно анализата на прашањето за режиските трошоци што ги плаќаат студентите на месечно 
ниво по седум основи, процентот на добиени одговори од страна на испитаниците изнесува 23%. 
Највисок e процентот на одговори за режиските трошоци за телефон (35%), а најнизок е процентот 
на одговори за трошоци за реновирање, само 6%. Поради тоа што режискиот трошок реновирање 
не е обврска која е задолжителна за студентите на месечно ниво, овој трошок, чијашто медијална 
вредност изнесува 615 МКД, нема да биде земен предвид во потрошувачката кошничка. 

Спроведената анализа покажува дека резултатите за износот што им е потребен на студентите за 
месечните трошоци по оваа ставка, треба да се пресметаат со помош на медијана, со цел да се 
избегне влијанието на екстремните вредности, кои би имале големо влијание на просекот (прилог).

Согласно добиените резултати од анализата можеме да заклучиме дека медијалните трошоците на 
студентите за наведените режиски трошоци на месечно ниво изнесуваат 4.615 МКД, од кои: 

`` 500 МКД за вода; 

`` 1.500 МКД за струја; 

`` 1.000 МКД за греење; 
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Табела 20: Тип на живеалиште/Тип на режиски трошок

Тип на живеалиште 
/

Тип на режиски трошок 
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Сам/а во сопствен имот 600 1.500 2.300 700 820 450 6.370 6.000

Заедно со родителите/
старателите во истиот град 
каде што студира 

700 3.000 3.000 800 1.000 500 9.000 5.000

Заедно со родителите/
старателите во град 
различен од местото каде 
што студира

700 2.100 1.100 725 800 700 6.125 1.000

Изнајмен стан / куќа – 
сам/а 450 1.400 1.000 650 850 400 4.750 1.000

Изнајмен стан / куќа - со 
цимер/и 500 1.500 1.500 700 690 400 5.290 1.000

Студентски дом 615 615 615 615 615 615 3.690 615

Не сакам да одговорам 500 1.000 1.000 600 500 600 4.200 300

Медиjални трошоци 500 1.500 1.000 615 600 400 4.615 615

`` 615 МКД за телефон; 

`` 600 МКД за интернет, и 

`` 400 МКД за одржување заеднички простории. 

Во однос на износите на трошоците на студентите за режиски трошоци на месечно ниво, од аспект 
на видот на живеалиштето на испитаниците, направена е анализа на вкупниот износ според типот на 
режискиот трошок, но земен е и аспектот начин на живеење на студентите, а резултатите се претставени 
во табела 20.

прашање 15: КОЛКАВИ СЕ ВАШИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА МЕСЕЧНО НИВО? 
(за автобус, такси, меѓуградски превоз (воз, автобус...))

Едно од прашањата што им беа поставени на испитаниците беше поврзано со износот на трошоците 
за превоз на месечно ниво (за автобус, такси, меѓуградски превоз, сопствен превоз итн.), а одговорите 
на испитаниците, чиишто расположливи износи се ставени во рангови, се прикажани на график 6.
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График 6: Ранг на трошоци за превоз

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

350

300

250

200

150

100

50

0

12.6%

0-1000 1001-2000 2001-3000 30001+ Без одговор

 Дистрибуција на испитаниците
 Број на испитаници (пимерок)

11.4%

18.1%

31.7%

26.1%

Анализата покажува дека најголем процент од студентите (31,7%) трошат до 1.000 МКД на месечно 
ниво за превоз. Очекувано, како што се зголемува износот на трошоците за превоз, така учеството на 
студентите во групата се намалува. 18% од испитаници не одговориле на ова прашање.

Добиениот износ на просечни месечни трошоци на студентите за превоз, не земајќи ги предвид 
другите аспекти во анализата, изнесува 2.040 МКД (табела 21). 

Доколку се направи анализа на трошоците за превоз врз основа на градот на студирање, можеме да 
забележиме дека највисоки се трошоците за месечен превоз во Штип и Тетово со просечен месечен 
износ од 2.608 МКД и 2,579 МКД, а најниски се кај студентите што студираат во Охрид со износ на 
месечно ниво од 1,470 МКД. 

Во однос пак на начинот на студирање, очекувано најголеми трошоци имаат студентите кои патуваат 
до универзитетскиот град со цел да посетуваат настава, со просечен месечен износ од 3.054 МКД. 

Начин на студирање

Просечен месечен трошок за превоз (во МКД)

Скопје Тетово Штип Битола Охрид Куманово Просечен 
износ

Патува до универзитетот од друг град 2.782 2.325 3.499 3.495 2.120 2.750 3.054

Живее и студира во друг град 1.526 2.197 2.461 2.447 1.367 600 1.971

Живее и студира во ист град 1.441 3.340 1.407 1.442 1.077 1.667 1.526

Вкупно просечен износ 1.599 2.597 2.608 2.110 1.470 1.850 2.040

Табела 21: Трошоци за превоз на месечно ниво
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прашање 16: КОЛКУ ЧЕСТО ГИ КОРИСТИТЕ УСЛУГИТЕ И/ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ 
ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА, КАКО И ВИСИНАТА (СУМАТА) НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ 
КОЈА ЈА ТРОШИТЕ ЗА НИВ?  
(ТРОШОЦИ ЗА СЕКОЈДНЕВЕН И КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ)

Анализата на ова прашање се спроведе од два аспекта: 

1. АНАЛИЗА НА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ, И 

2. АНАЛИЗА НА ФРЕКФЕНЦИИТЕ.

16.1. АНАЛИЗА НА ИЗНОСОТ  НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ

Со цел да се оцени месечниот износ на трошоци за услуги и производи, кој им е потребен на 
студентите од наведените осумнаесет ставки од прашањето, за кои испитаниците имаа можност да 
ја наведат фрекфенцијата на користење на ставките и месечниот износ, извлечени се седум групи 
трошоци (прилог 1, прашање 16):

1 > Вкупно трошоци за храна = (1) Храна за време на предавањата на факултет + (2) Храна во 
студентскиот дом + (3 )Храна и закуски што ги консумираш во пабови, ресторани, кафулиња + (4) 
Сам/а си готвам

2 > Вкупно за цигари и/или алкохол = (5) Цигари + (6) Алкохол

3 > Вкупно за хигиена, медицина и/или козметички услуги = (7) Производи за лична хигиена и 
козметика + (8) Лекови + (9) Медицински услуги + (10) Козметички услуги, (фризер, козметичар и 
сл.) 

4 > Спортски тренинзи и други хобија (теретана, аеробик, часови по музика, учење странски јазици и 
сл.) (11)

5 > Културно-забавен живот = (12) Спортски натпревари + (13) Театар + (14) Балет, опера, филхаморнија 
+ (15) Концерти и музички фестивали + (16) Кино 

6 > Дискотеки и кафулиња (17)

7 > Книги, списанија, весници, магазини, интернет-претплата (18)

За определување на месечните трошоци, во анализата се земени предвид износите наведени за 
следниве фреквенции: секојдневно, неколкупати неделно, еднаш неделно, неколкупати месечно и 
еднаш месечно. Износите каде што фреквенцијата на користење е барем еднаш годишно, од причина 
што се однесува за интервал подолг од еден месец не се предмет на оваа анализа.

Со цел да се добијат податоци за износите на месечните трошоци користена е медијана, како мерка 
за централна тенденција, која најчесто се користи со цел да се отстрани влијанието на екстремните 
вредности, во случајов екстремните вредности на трошоците кај одделни испитаници. Треба да се 
има предвид дека износите за секоја поединечна група трошоци се добиени врз основа на различен 
број испитаници (согласно бројот на одговорите на студентите), од причина што сите студенти не се 
корисници на сите типови понудени трошоци.
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Од добиените резултати можеме да заклучиме дека медијалната вредност на месечната 
потрошувачка кошничка на студентите, која ги вклучува сите наведени производи и услуги изнесува 
7.600 МКД , од кои:

`` 2.100 МКД за храна;

`` 1.500 МКД за алкохол и/или цигари;

`` 1.100 МКД за хигиена, медицина и/или козметички услуги;

`` 900 МКД за спортски тренинзи и други хобија;

`` 500 МКД за културно-забавни настани;

`` 1.000 МКД за дискотеки и кафулиња;

`` 500 МКД за книги, списанија, весници, магазини, интернет-претплата.

Варирањата на поединечните трошоци на примерокот, во однос на медијалната вредност, се 
прикажани на график 7.
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16.2. АНАЛИЗА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ

Доколку пак направиме анализа на фреквенциите на трошоците за секоја поединечна ставка од 
осумнаесетте наведени, така што фреквенциите би ги сублимирале на вкупно три фреквенции:

1 > месечно ниво (ги содржи фреквенциите секојдневно, неколкупати неделно, еднаш неделно, 
неколкупати месечно и барем еднаш месечно); 

2 > барем еднаш годишно, и 

3 > никогаш.

За секоја од наведените категории трошоци, би можеле да ги извлечеме следниве заклучоци (график 
8 и 9):

`` 93% од испитаниците на месечно ниво имаат трошоци за храна за време на предавањата на 
факултет.

График 7: Бокс-плот на поединечните трошоци на примерокот
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`` 82% од испитаниците никогаш не користат храна од студентски дом, наспроти 18% кои оваа 
исхрана ја користат на месечно ниво.

`` 93% од испитаниците на месечно ниво користат храна и закуски кои ги консумираат во пабови, 
ресторани, кафулиња.

`` 59% од испитаниците на месечно ниво готват сами, 2,6% го прават тоа барем еднаш годишно, 
додека 39% од испитаниците никогаш не готват сами.

``  64% од испитаниците никогаш не користат цигари, додека 35% користат цигари на месечно ниво. 
Само 0,8% консумираат цигари барем еднаш годишно.

`` 56% од испитаниците на месечно ниво користат алкохол, додека 41% од испитаниците никогаш не 
консумираат алкохол. Само 3% користат алкохол барем еднаш годишно.

`` 93% од испитаниците на месечно ниво имаат трошоци за производи за лична хигиена/козметика. 
6% никогаш не трошат пари на оваа намена, додека 1,3% имаат вакви трошоци барем еднаш 
годишно.

`` 40% од испитаниците на месечно ниво имаат трошоци за лекови. 36% никогаш не трошат пари на 
оваа намена, додека 24% имаат вакви трошоци барем еднаш годишно.

`` 22% од испитаниците на месечно ниво имаат трошоци за медицински услуги. 40% никогаш не 
трошат пари на оваа намена, додека пак 38% имаат вакви трошоци барем еднаш годишно.

`` 72% од испитаниците имаат трошоци за козметички услуги на месечно ниво.

`` 49% од испитаниците немаат трошоци за спортски тренинзи/хобија, наспроти 46% кои  имаат 
трошоци за оваа намена на месечно ниво. 

`` 17% од испитаниците на месечно ниво имаат трошоци за спортски натпревари, додека пак 68% 
никогаш не одат на вакви настани. 

`` 48% од испитаниците никогаш на одат на театар, 21% го прават тоа барем еднаш годишно, додека 
31% одат на театар на месечно ниво.

`` Дури 85% од испитаниците никогаш не одат на опера, балет, филхармонија, 9% одат барем еднаш 
годишно, додека пак само 6% одат на опера, балет, филхармонија секојдневно/неделно/месечно .

`` 45% од испитаниците никогаш не одат на концерти/музички фестивали, 38% одат барем еднаш 
годишно, додека пак само 17% одат секојдневно/неделно или на месечно ниво.

`` 41% од испитаниците никогаш не одат на кино, 21% одат барем еднаш годишно, додека пак само 
38% одат секојдневно/неделно/ на месечно ниво.

`` 86% од испитаниците секојдневно/неделно/ на месечно ниво имаат трошоци за дискотеки и 
кафулиња, 10% никогаш не трошат пари на оваа намена, додека пак 4% имаат вакви трошоци 
барем еднаш годишно.

`` 51% од испитаниците секојдневно/неделно/ на месечно ниво имаат трошоци за книги/списанија/
магазини. 37% никогаш не трошат пари на оваа намена, додека пак 12% имаат вакви трошоци 
барем еднаш годишно.
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График 9: Процентуален приказ на фреквенциите за ставките од 10 до 18
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График 8: Процентуален приказ на фреквенциите за ставките од 1 до 9

НикогашМесечно Барем еднаш годишно Број на испитаници 

874

667

857

797
760 775

845

756
729

41% 40% 40%

24% 22%

36% 38%

93%

7%

18%

0.1% 0.6% 2.6%6% 6%3% 1.3%

93% 93%

59%

39%
35%

64%
56%

0.8% 0.8%

82%

храна за  
време на 
факултет

храна во 
студентски  

дом 

храна/ 
закуски во  

паб, ресторан

сам готвам цигари алкохол производи 
за лична 
хигиена/

козметика

лекови медицински 
услуги

- 900

- 800

- 700

- 600

- 500

- 400

- 300

- 200

- 100

- 0

150%

130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10%



41 КОЛКУ И НА ШТО ТРОШИ ЕДЕН МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТ?

прашање 17: ВО КОЛКАВА МЕРКА ФИНАНСИСКАТА МОЌ НА ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ 
ВЛИЈАЕШЕ НА ВАШАТА ОДЛУКА ЗА ТОА КАДЕ И ШТО ЌЕ СТУДИРАТЕ?

Согласно добиените резултати од анализата која имаше за цел да се оцени дали финансиската 
моќ на родителите влијаела врз одлуката на студентите за тоа каде и што ќе студираат, можеме да 
заклучиме дека кај 48,3% од студентите, финансиската моќ на родителите не влијаела врз одлуката 
на студентите во изборот на факултетот на кој ќе се запишат. Кај 31,4% од студентите финансиската 
моќ на родителите имала делумно влијание врз изборот на факултетот, додека кај 17,6% од студентите 
финансиската моќ на родителите имала пресудно влијание врз изборот на факултетот (табела 
22). Врз основа на одговорите, позитивно е тоа што студентите се прилично независни во изборот 
на факултетот на кој ќе студираат и, генерално, тие не отстапуваат од своите желби и го следат 
остварувањето на своите соништа.

Табела 22: Финансиската моќ на родителите наспроти одлуката за студирање на студентите

Одговори за влијанието  на 
финансиската моќ на родителите 
врз одлуката за избор на студиите

Број на испитаници 
(примерок) Дистрибуција на испитаниците

Имаше пресудна моќ 166 17,6%

Делумно влијаеше 297 31,4%

Не влијаеше 456 48,3%

Друго 3 0,3%

Нема одговор 23 2,4%

Вкупно 945 100%

Доколку ја спроведеме анализата, земајќи го предвид и аспектот на приходите на родителите, 
можеме да заклучиме дека кај 68,6% од испитаниците, чијашто фамилија е во групата со најнизок 
месечен нето-приход (до 14.000 МКД), финансиската моќ на фамилијата има пресудно или делумно 
влијание врз изборот на студентите каде и што ќе студираат, додека само кај 29,9% од испитаниците 
финансиската моќ на фамилијата не влијаела врз изборот на студиите. Со зголемување на месечните 
нето-приходи на родителите, независноста на студентите во донесувањето одлука за тоа каде и што 
ќе студираат се зголемува (Табела 23).

Влијанието на финансиската моќ на 
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Имаше пресудна моќ 34,3% 23,3% 16% 12,8% 8,2% 17,3% 15,9% 17,6%
Делумно влијаеше 34,3% 25,6% 38,3% 36,1% 29,6% 27,2% 28% 31,4%
Не влијаеше 29,9% 48,8% 42,7% 50,4% 61,2% 51,2% 50,5% 48,3%

Друго 1,5% 0% 0% 0% 0% 0,6% 0,9% 0,3%

Не сакам да одговорам 0% 2,3% 2,9% 0,8% 1% 3,7% 4,7% 2,4%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Табела 23: Влијанието на финансиската моќ на родителите/ приходите на родителите
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Табела 24: Начинот на студирање на студентите/ приходите на родителите

Начин на студирање/  
приходи на родители до 14.000 од 14.001  

до 22.500
од 22.501 
до 32.500

од 32.501 
до 47.500 над 47.501 Не знам

Не 
сакам да 

одговорам
Вкупно

Патува до  
универзитетот  
од друг град

16,4% 21,5% 22,3% 18% 5,1% 22,8% 17,8% 18,9%

Живее и студира  
во друг град 

37,3% 40,1% 29,6% 35,3% 34,7% 32,7% 29% 33,9%

Живее и студира  
во ист град

46,3% 38,4% 48,1% 46,6% 60,2% 44,4% 53,3% 47,2%

ВКУПНО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

прашање 18: ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ИМАТЕ КВАЛИТЕТЕН КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН 
ЖИВОТ КАКО СТУДЕНТ И НА ШТО СЕ ДОЛЖИ ТОА? 

Од анализата на прашањето со повеќекратен избор, чија цел е да се оцени квалитетот на културно-
забавниот живот на студентите и причините за нивното мислење, можеме да заклучиме дека најголем 
процент од студентите (29,6% од вкупниот број одговори) сметаат дека имаат квалитетен културно-
забавен живот и дека тоа се должи на нивниот интерес за вакви настани, а најмал е процентот (10,6% 
од вкупниот број одговори) студенти кои се изјасниле дека поради слабата финансиска моќ, не 
успеваат да имаат квалитетен културно-забавен живот. Само 1,3% од студентите одговориле друго, а 
како причини ги навеле: малиот број настани во градот; немањето време од учење; недостигот на кино, 
театарски претстави и концерти; потребата од повеќе културни и спортски настани и сл (табела 25).

Табела 25: Ставови за квалитетот на културно-забавниот живот по градови

Дистрибуција на одговорите

Квалитет на културно-забавниот живот Скопје Штип Тетово Охрид Битола Куманово Вкупно

Да, и тоа се должи на мојот интерес за 
ваквите настани 31% 22% 41% 37% 26% 57% 29,6%

Да, и тоа се должи на можноста да си ги 
дозволам овие трошоци 9% 17% 14% 15% 21% 14% 13,9%

Немам, и тоа се должи на мојата слаба 
финансиска моќ 8% 10% 11% 9% 18% 14% 10,6%

Немам, затоа што не стасувам од другите 
обврски 16% 27% 10% 11% 13% 14% 16,9%

Имам делумно квалитетен културно-
забавен живот како студент, мислам дека 
треба повеќе

34% 23% 23% 26% 22% 0% 27,7%

Друго 1% 2% 1% 2% 1% 0% 1,3%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Од аспект на размислувањето на студентите, согласно градот каде што студираат, може да се заклучи 
следнотво:

`` Најголем процент од студентите во Скопје (34%) сметаат дека имаат делумно квалитетен културно-
забавен живот, но дека треба повеќе, додека во Штип најголем процент од студентите (27%) немаат 
квалитетен културно-забавен живот, затоа што не стасуваат од другите обврски. Наспроти нив, 
во овие градови (Скопје и Штип) најмал е процентот студенти (не земајќи ја предвид опцијата 
друго) кои немаат квалитетен културно-забавен живот поради слабата финансиска моќ (8% и 10%, 
соодветно).

`` Во градовите Тетово, Охрид и Битола, најголем е процентот студенти кои имаат квалитетен 
културно-забавен живот, што се должи на интересот за ваквите настани (41%, 37% и 26%, соодветно), 
додека процентот студенти кои немаат  квалитетен културно-забавен живот затоа што не можат 
да бидат дел од него поради други обврски е најмал во Тетово и во Битола   (10% и 13%, соодветно), 
додека во Охрид е најмал процентот на испитаници (9%) кои немаат квалитетен културно-забавен 
живот поради слабата финансиска моќ.

Квалитет на културно-забавниот живот

Начин на студирање 

Патува до универзи-
тетот од друг град

Живее и студира 
во различен град 

Живее и 
студира во 
истиот град 

Вкупно

Да, и тоа се должи на мојот интерес за 
ваквите настани 33,3% 24,2% 32,2% 29,6%

Да, и тоа се должи на можноста да си ги 
дозволам овие трошоци 10,1% 13,3% 15,8% 13,9%

Немам, и тоа се должи на мојата слаба 
финансиска моќ 9% 13% 9,4% 10,6%

Немам, затоа што не стасувам од другите 
обврски 20,1% 20,1% 13,5% 16,9%

Имам делумно квалитетен културно-забавен 
живот како студент, мислам дека треба 
повеќе 

26,5% 28,5% 27,5% 27,7%

Друго 1,1% 0,8% 1,8% 1,3%

Вкупно 100% 100% 100% 100%

Табела 26: Квалитетот на културно-забавниот живот според начинот на студирање
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Квалитет на културно 
-забавен живот

0-2.000
2.001-
4.000

4.001-
6.000

6.001-
8.000

8.001-
10.000

10.001-
12.000

12.001-
14.000

14.001 
-16.000

16.000+ НA Вкупно

Да, и тоа се должи на мојот 
интерес за ваквите настани 

28,1% 37,4% 29,5% 29,8% 22,1% 29,0% 36,8% 28,8% 27,4% 30% 29,6%

Да, и тоа се должи на 
можноста да си ги дозволам 

овие трошоци
8,8% 9,9% 10,7% 15,2% 22,7% 12,9% 14,5% 11,9% 15,1% 11,4% 13,9%

Немам, и тоа се должи на 
мојата слаба финансиска 

моќ
17,5% 8,4% 17,4% 9,3% 9,3% 9,7% 2,6% 8,5% 11% 10,7% 10,6%

Немам, затоа што не 
стасувам од другите 

обврски
15,8% 10,7% 16,1% 16,6% 16,9% 16,1% 25% 15,3% 20,5% 19,3% 16,9%

Имам делумно квалитетен 
културно-забавен живот 

како студент, мислам дека 
треба повеќе 

29,8% 32,1% 24,8% 26,5% 28,5% 30,6% 21,1% 32,2% 26% 27,1% 27,7%

Друго 0% 1,5% 1,3% 2,6% 0,6% 1,6% 0% 3,4% 0% 1,4% 1,3%

Вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Табела 27: Квалитетот на културно забавниот живот според износот на расположливи средства

прашање 19: ШТО, СПОРЕД ВАС, МОЖЕ ДА ГО ПОДОБРИ  
ВАШИОТ СТАНДАРД КАКО СТУДЕНТ? 

Во врска со можностите за подобрување на животниот стандард и квалитетот на живот на студентите, 
од страна на студентите беше поставено прашање со повеќекратен избор, а резултатите, согласно 
перцепцијата на студентите, се претставени во табела 28. Од вкупниот број одговори, најголем е 
процентот на дистрибуција (19,8%) кај предлог- мерката за платена студентска работа како можност за 
подобрување на животниот стандард на студентите, додека најмала е дистрибуцијата на одговорите 
кај предлог-мерката за ваучер од државата за субвенционирано приватно сместување. 

Под опцијата друго, каде што студентите имаа можност да напишат предлог мерки, она што беше 
предложено од нивна страна за подобрување на животниот стандард е: 

`` бесплатни книги;

`` студентите со висок просек да можат да се префрлаат од приватна (со школарина) во државна 
квота (со партиципација);

`` да постојат попусти во ресторани и во продавници;

`` бесплатен превоз за студентите кои студираат во другите градови;

`` ослободување од плаќање на школарина и студентски дом за студентите кои ги положуваат 
испитите во рок;

`` квалитетна практична настава, и

`` повеќе стипендии.
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Табела 28: Резултати за предлог-мерки за подобрување на животниот стандард на студентите

Предлог-мерки за подобрување на животниот 
стандард на студентите

Вкупен број 
одговори

Дистрибуција  
на испитаниците

Ревизија на политиките за стипендирање 252 11,2%

Ваучер од државата за субвенционирано приватно 
сместување 147 6,5%

Студентски картички за субвенционирана цена на 
исхраната во рестораните 391 17,3%

Студентски картички за субвенционирана цена на 
билетите за културни настани 347 15,4%

Продолжување на мерките за бесплатен јавен превоз 
за студентите 338 15%

Можност за платена студентска работа 447 19,8%

Можност за платена студентска практична настава 
субвенционирана од државата (кај работодавци) 297 13,2%

Друго 38 1,7%

Вкупно 2.257 100%
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Продолжување 
на мерките за 

бесплатен јавен 
превоз за студенти/ 

студентски картички за 
субвенционирана цена 
за билети за културни 

настани

Студентски картички за 
субвенционирана цена 
за билети за културни 
настани/ можност за 
платена студентска 

работа

Продолжување на 
мерките за бесплатен 

јавен превоз за 
студенти/ можност за 

платена студентска 
работа

Студентски картички 
за субвенционирана 

цена за исхрана 
во ресторани/ 

продолжување на 
мерките за бесплатен 

јавен превоз за 
студенти

Студентски картички 
за субвенционирана 
цена за исхрана во 

ресторани/ можност 
за платена студентска 

работа

Студентски картички за 
субвенционирана цена за 

исхрана во ресторани/ 
Студентски картички за 
субвенционирана цена 
за билети за културни 

настани

График 10: Топ 6 најчести комбинации на предлог-мерки за подобрување на животниот стандард на студентите

 Процент на испитаници

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

8,8% 9,3%
10,3%

8,1 %
9,0%

10,3%

Анализата на топ 6 најчестите комбинации на предлог-мерки за подобрување на животниот стандард 
на студентите, кои ги избраа студентите, изразени во проценти, се претставени на график 10.

Можеме да заклучиме дека најголем процент од студентите (10,3%) ги избрале следниве две 
комбинации на предлог мерки:

` Студентски картички за субвенционирана цена на исхраната во ресторани и студентски картички 
за субвенционирана цена за билетите на културни настани;

` Студентски картички за субвенционирана цена на исхраната во ресторани и можност за платена 
студентска работа.
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ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ

Врз основа на добиените резултати од спроведената анализа на петте државни универзитети опфатени во ова 
истражување, би можеле да издвоиме три категории студенти и да креираме посебен профил за секоја категорија 
поединечно. Оттука ги издвојуваме следниве профили на студенти кои:

1 > Патуваат до универзитетот во друг град;

2 > Живеат и студираат во различен град;

3 > Живеат и студираат во ист град.

Информациите што ги содржи секој профил на студенти се добиени согласно одговорите на студентите на прашањата од 
прашалникот (табела 29).

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИРЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Студент кој патува до  
универзитет во друг град 

Студент кој живее и студира  
во различен град 

Студент кој живее и студира 
 во ист град 

Најчесто студира во државна квота и 
плаќа партиципација од 200 ЕУР.

Најчесто студира во државна квота и 
плаќа партиципација од 200 ЕУР.

Најчесто студира во државна квота и 
плаќа партиципација од 200 ЕУР.

Располага со просечни месечни 
средства за трошење (џепарлак) од 
7.760 МКД.

Располага со просечни месечни 
средства за трошење (џепарлак) од 
11.000 МКД.

Располага со просечни месечни 
средства за трошење (џепарлак) од 
7.850 МКД.

Најголем дел од расположливите 
средства ги добива од родителите/
роднините.

Најголем дел од расположливите 
средства ги добива од родителите/
роднините.

Најголем дел од расположливите 
средства ги добива од родителите/
роднините.

Месечните нето-приходи на неговото 
семејство се движат во ранг од 
22.501 до 32.500 МКД.

Месечните нето-приходи на неговото 
семејство се движат во рангот:  
4од 14.000 до 22.500 МКД,  
4од 22.501 до 32.500 МКД.

Месечните нето-приходи на неговото 
семејство се движат во ранг од 
22.501 до 32.500 МКД.

Просечните годишни трошоци за 
факултетот му изнесуваат 18.100 МКД. 
Од нив издвојува:

Просечните годишни трошоци за 
факултетот му изнесуваат 19.560 МКД. 
Од нив издвојува:

Просечните годишни трошоци за 
факултетот му изнесуваат 21.500 МКД. 
Од нив издвојува:

4 2.000 МКД за книги 4 2.500 МКД за книги; 4 2.000 МКД за книги 

4 1.000 МКД за дополнителни 
курсеви и други облици на 
неформално образование што е 
важно/поврзано за студирањето 
(јазични, компјутерски курсеви итн. 

4 2.000 МКД за дополнителни 
курсеви и други облици на 
неформално образование што е 
важно/поврзано за студирањето 
(јазични, компјутерски курсеви итн.). 

  2.000 МКД за дополнителни курсеви 
и други облици на неформално 
образование што е важно/
поврзано за студирањето (јазични, 
компјутерски курсеви итн.) 

Доминантно, живее заедно со 
родителите/старателите.

Доминантно, живее во изнајмен 
стан/куќа (со цимер/и), а 

Доминантно, живее заедно со 
родителите/старателите.
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ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИРЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Студент кој патува до  
универзитет во друг град 

Студент кој живее и студира  
во различен град 

Студент кој живее и студира 
 во ист град 

Најчесто нема трошоци за 
изнајмување стан/куќа.

најчесто трошоците за изнајмување 
куќа/стан се во ранг од 3.000 до 
6.000 МКД.

Најчесто нема трошоци за 
изнајмување стан/куќа.

Најчесто плаќаат месечни режиски 
трошоци за телефон, во износ од 700 
МКД.

Најчесто плаќаат месечни режиски 
трошоци во износ од: 
4 500 МКД за вода;  
4 1.000 МКД за струја; 
4 700 МКД за греење; 
4 600 МКД за телефон, и 
4 500 МКД за интернет.

Најчесто плаќаат месечни режиски 
трошоци за телефон во износ од 800 
МКД.

Месечните трошоци за превоз 
изнесуваат околу 3.000 МКД.

Месечните трошоци за превоз 
изнесуваат околу 1.500 МКД.

Месечните трошоци за превоз 
изнесуваат околу 900 МКД.

Месечните трошоци за секојдневен 
живот изнесуваат 7.775 МКД, а 
доминантно се за: 
4 2.000 МКД за храна; 
4 1.500 МКД за алкохол и/или 
цигари; 
41.175 МКД за хигиена, медицински 
и/или козметички услуги; 
4 800 МКД за спортски тренинзи и 
други хобија; 
4 400 МКД за културно-забавни 
настани; 
4 1.000 МКД за дискотеки и 
кафулиња; 
4 400 МКД за книги, списанија, 
весници, магазини, интернет-
претплата.

Месечните трошоци за секојдневен 
живот изнесуваат 7.340 МКД, а 
доминантно се за: 
4 2.550 МКД за храна; 
4 1.040 МКД за алкохол и/или 
цигари; 
4 1.000 МКД за хигиена, медицински 
и/или козметички услуги; 
4 800 МКД за спортски тренинзи и 
други хобија; 
4 500 МКД за културно-забавни 
настани; 
4 1.000 МКД за дискотеки и 
кафулиња; 
4 500 МКД за книги, списанија, 
весници, магазини, интернет- 
претплата.

Месечните трошоци за секојдневен 
живот изнесуваат 7.850 МКД, а 
доминантно се за: 
4 2.000 МКД за храна; 
4 1.600 МКД за алкохол и/или 
цигари; 
4 1.100 МКД за хигиена, медицински 
и/или козметички услуги; 
4 1.000 МКД за спортски тренинзи и 
други хобија; 
4 550 МКД за културно-забавни 
настани; 
4 1.200 МКД за дискотеки и 
кафулиња; 
4 400 МКД за книги, списанија, 
весници, магазини, интернет-
претплата.

Доминантно, финансиската моќ на 
родителите не влијае на одлуката за 
тоа каде ќе студирате.

Доминантно, финансиската моќ на 
родителите не влијае на одлуката за 
тоа каде ќе студирате.

Доминантно, финансиската моќ на 
родителите не влијае на одлуката за 
тоа каде ќе студирате.

Во однос на културно-забавниот 
живот доминантно смета дека: 
4 има квалитетен КЗЖ и тоа се 
должи на неговниот интерес за вакви 
настани; 
4 има делумно квалитетен 
културно-забавен живот, но мисли 
дека треба повеќе.  

Доминантно, смета дека: 
4 има квалитетен КЗЖ и тоа се 
должи на неговиот интерес за 
ваквите настани.

Во однос на културно- забавниот 
живот, доминантно смета дека: 
4 има квалитетен КЗЖ и тоа се 
должи на нивниот интерес за ваквите 
настани; 
4 има делумно квалитетен 
културно-забавен живот, но мисли 
дека треба повеќе.  

444
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ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИРЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Студент кој патува до  
универзитет во друг град 

Студент кој живее и студира  
во различен град 

Студент кој живее и студира 
 во ист град 

Смета дека топ 3 можности за 
подобрување на студентскиот 
животен стандард се: 
4 можноста за платена студентска 
работа;  
4 продолжување на мерките 
за бесплатен јавен превоз за 
студентите; 
4 студентски картички за 
субвенционирана цена на исхраната 
во ресторани.

Смета дека топ 3 можности за 
подобрување на студентскиот 
животен стандард се: 
4 можноста за платена студентска 
работа;  
4 студентски картички за 
субвенционирана цена на исхраната 
во ресторани; 
4 студентски картички за 
субвенционирана цена  на билетите 
за културни настани. 

Смета дека топ 3 можности за 
подобрување на студентскиот 
животен стандард се: 
4 можноста за платена студентска 
работа;  
4 студентски картички за 
субвенционирана цена на исхраната 
во ресторани; 
4 студентски картички за 
субвенционирана цена  на билетите 
за културни настани. 

Има 20 години. Има 21 година. Има 21 година.

Неговото семејство брои 4 члена. Неговото семејство брои 4 члена. Неговото семејство брои 4 члена.

СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ  
НА РАЗЛИИТЕ МЕЃУ МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ И  
РАСПОЛОЖИВИТЕ МЕСЕЧНИ СРЕДСТВА
Со цел да се анализира колкава е покриеноста на месечните трошоци на студентите со нивните 
расположливи месечни средства направени се два статистички теста:

` Т-тест, кој се однесува на разликата на средните вредности на варијаблите, и 
` Крускал-Валисов тест, кој е непараметриски метод за тестирање дали примероците потекнуваат 

од истата дистрибуција.
Првиот тест, познат како т-тест, разгледува дали месечните трошоци и расположливите месечни 
средства имаат иста средна вредност. Пред да се направи т-тест, најпрво треба да се формулира 
нултата хипотеза, која во нашиот случај гласи:

Х0: Не постојат значајни разлики помеѓу месечните трошоци и расположливите месечни 
средства кај студентите.

Потоа, преку пресметка на разликите во вредностите за сите студенти и пресметување на средната 
вредност се оценува значајноста на хипотезата. Како таков, спроведениот тест овозможува да се види 
дали постои разлика во одговорите на студентите.

Т-тестот е статистички тест кој се базира на претпоставката дека во популацијата дистрибуцијата на 
разликите меѓу месечните трошоци и расположливите средства е нормална. Со оглед на тоа дека во 
популацијата постои можност да не е исполнета оваа претпоставка , направен е и Крускал-Валисовиот 
тест за анализа на варијансата. Тестот на Крускал и Валис се базира на ранговите на податоците, 
конкретно на медијаната, и како таков е независен од дистрибуцијата на разликите. Нултата хипотеза 
на овој тест гласи: 

444
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Х0: Вредностите на месечните трошоци и расположливите месечни средства кај студентите 
припаѓаат на една иста дистрибуција.

Во нашиот случај, како месечно расположливи средства со кои располагаат студентите се земени 
одговорите на студентите на прашањето со колку средства располагаат месечно, додека пак 
како вредности на наведени месечни трошоци се земени одговорите за месечните трошоци за 
изнајмување стан/куќа/студентски дом, доколку ги има; трошоците за режиски услуги; трошоците за 
превоз на месечно ниво, и трошоците за секојдневниот живот и културно-забавниот живот. Анализата 
е направена на ниво на:

`студентите на ниво на Република Македонија;
`типот на живеење на студентите, и 
`градот на студирање.

АНАЛИЗА ЗА РАЗЛИКИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ НА НИВО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Иницијалните резултати покажуваат дека, во просек, студентите испитаници на месечно ниво 
располагаат со 4.000 денари помалку од потребните средства, односно им недостигаат околу 4.000 
МКД за да ги задоволат своите месечни трошоци (Табела 30). Од големо значење е да се каже 
дека со овој тест не може да се испита насоката на отстапувањето (недостиг или вишок месечни 
средства). Имено, големината на стандардната девијација (11.730 МКД) покажува дека, и покрај 
големата просечна вредност на недостигот на месечни средства, можно е во популацијата таа да биде 
позитивна. Сепак, статистичката зависност на коефициентот покажува дека се откриени значителни 
разлики меѓу месечните трошоци и расположливите месечни средства кај студентите, односно дека 
вредностите на месечните трошоци и расположливите месечни средства не се во рамнотежа.

Од друга страна, медијаната на податоците изнесува -3.088 МКД, што - иако е значително помалку 
од средната вредност - повторно укажува на недостиг на месечни средства. Исто така, во овој 
случај Крускал-Валисовиот тест ја отфрла хипотезата дека вредностите на месечните трошоци и 
расположливите месечни средства припаѓаат на една иста дистрибуција, што дополнително укажува 
на диспаритетот меѓу овие два износи.

Tабела 30: Т-тест на студентите во Република Македонија

 
Средна вредност Стандардна девијација Медијана

Р. Македонија  -4003,37*  (11730,16) -3088,00*

 * статистичка значајност на ниво од 0,01. 

АНАЛИЗА ЗА СТУДЕНТИТЕ СОГЛАСНО ТИПОТ НА ЖИВЕЕЊЕ
Детаљна анализа, направена преку поделба на студентите врз база на типот на живеење, открива 
дека просечната вредност на разликата меѓу месечните трошоци и расположливите месечни средства 
се зголемува кај оние студенти кои патуваат или студираат и живеат во различен град. Резултатот е 
очекуван, со оглед на фактот дека овие две групи студенти имаат многу поголеми трошоци за превоз. 
(табела 31). 
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Исто како и кај претходната анализа, и овде не може да се заклучи дека негативната вредност ја 
отсликува и состојбата на популацијата, туку само дека постојат статистички значајни разлики меѓу 
расположливите месечни средства и месечните трошоци кај различните групи студенти според типот 
на живеење.

И во овој случај, медијаната има делумно помала вредност, меѓутоа Крускал-Валисовиот тест повторно 
посочува на непостоење еднаквост меѓу променливите што ги мерат расположливите месечни 
средства и месечните трошоци.

Tабела 31: Т-тест согласно типот на живеење

Тип на живеење Средна вредност Стандардна девијација Медијана

Патува до универзитетот во 
друг град  -4802,58*  (8181,13) -4100,00*

Живее и студира во различен 
град (од родениот)   -5152,65*  (14269,58) -4900,00*

Живее и студира во ист град 
(каде што е роден)  -2805,98* (10646,11) -1800,00*

 * статистичка значајност на ниво од 0.01.

АНАЛИЗА ЗА СТУДЕНТИТЕ  
СОГЛАСНО ГРАДОТ НА СТУДИРАЊЕ

Исто така, бидејќи постои разлика во животниот стандард и трошоците во различни градови на 
студирање, Т-тестот е спроведен во согласност со универзитетските градови кои беа наведени од 
испитаниците: Скопје, Тетово, Штип, Битола, Охрид и Куманово (табела 32).

Tабела 32: Т-тест согласно градот на студирање

Град на 
студирање

Просечна средна 
вредност

Стандардна 
девијација

Битола -3105,08* (8.419,84)

Куманово -331,25 (2.947,99)

Охрид -7314,58* (20.827,43)

Штип -4640,75* (9.769,87)

Скопје -3756,27* (10.616,21)

Тетово -561,68 (10.052,80)

 * статистичка значајност на ниво од 1%. 
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Резултатите покажуваат дека просечната вредност на разликата меѓу месечните трошоци и 
расположливите месечни средства меѓу студентите испитаници е негативна во сите градови. Истата 
шема се повторува и за медијалните вредности. Притоа, според просечната вредност, најмногу 
средства им недостигаат на студентите-испитаници кои студираат во Охрид, во износ од околу 7.300 
МКД. Потоа следуваат студентите од Штип, Скопје и Битола, со недостиг на средства во ранг од 
3.100 МКД до 4.700 МКД. Од друга страна, според медијалните вредности најмногу им недостигаат на 
студентите-испитаници од Штип (4.600 МКД).

Меѓутоа, статистичка значајност за разликите на средните вредности и дистрибуцијата не е откриена 
во Куманово и во Тетово, што означува дека не може да се отфрлат хипотезите за еднаквост на 
месечните трошоци и расположливите средства според нивните средни вредности и веројатностни 
дистрибуции. Меѓутоа, треба да се има предвид дека статистичкиот примерок за Тетово и за Куманово 
е релативно мал (Тетово 74 ипитаници, а Куманово само 8) и затоа статистичките заклучоците за овие 
два града треба да се гледаат со мала доза на резерва.



52 

КОНКУРСИ ЗА  
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ  
НА ВИСКООБРАЗОВНИТЕ  
УСТАНОВИ

Македонскиот високообразовен систем нема интегриран систем за критериуми и мерила за упис на 
студенти на универзитетите во Македонија и, согласно ЗВО, самите универзитети донесуваат конкурси 
за упис на студенти и таму ги регулираат сумите кои студентите треба да ги подмират за конкурирање, 
запишување и студирање, по претходна согласност од Владата на РМ. 

,,Запишувањето студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го објавува универзитетот, односно 
самостојната високообразовна установа што реализира студии најмалку пет месеци пред започну-
вањето на наставата. Конкурсот за успис содржи: име и адреса на високообразовната установа, назив 
на студиската програма, место на изведување на студиската програма, времетраење на студиите, ус-
лови за упис, предвиден број слободни места за запишување, постапки и рокови за пријавување и за 
изведување на уписот.

Универзитетот, односно самостојната висока стручна школа, ја утврдува постапката за селекција на 
кандидатите за упис на начин што гарантира рамноправност на сите кандидати, без оглед на расата, 
бојата на кожата, полот, јазикот, верата, политичкото или друго уверување, етничкото, националноо или 
социјалното потекло, имотот, раѓањето, општествената положба, инвалидноста, сексуалната ориента-
ција и возраста.20 “

20 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 
51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015 и 30/2016“ - 
член 108

V.
ПОДАТОЦИТЕ ОД УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 
ДОБИЕНИ ПРЕКУ БАРАЊА ЗА 
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ  
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
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УНИВЕРЗИТЕТ  
„„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ  
 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ е најголем во Република Македонија со 23 факултети. 
Согласно конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година е утврдена 
постапката за пријавување и запишување нови студенти на факултетите на УКИМ. 
Дополнително, секој факултет си има донесено интерни правилници за административните 
процедури при студирањето и ценовници за висината на надоместоците што ги плаќаат 
студентите на факултетите за образовни, административни и за други видови услуги.

Студентите за различни административни процедури кон факултетите ги поднесуваат следниве доку-
менти: 

КАТЕГОРИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Постапка за  
пријавување  

на универзитетот

` Пред пријавувањето, во роковите утврдени со Конкурсот, 
секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на 
www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава 
од iKnow-системот. Бројот што кандидатот автоматски го 
добил од системот за електронското пријавување треба да се 
внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за 
запишување.

Документи за  
пријавување  
на факултет 

` 1. Пријава за запишување (образец А1) 

2. Електронска пријава (од iKnow-системот) 

3. Оригинални свидетелства од сите класови 

4. Документ за положена државна матура (оригинално 
свидетелство за завршено средно образование) 

5. Извод од матичната книга на родените 

6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)22 

7. Потврда за уплатa за: 

300 денари (за студиски програми за кои не се врши 
проверка на знаењата и умеењата) 

500 денари (за студиски програми за кои се врши 
проверка на знаењата и умеењата по еден предмет)

1.000/ 1.500 денари (за студиски програми за кои се 
врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе 
предмети) 

22 При пријавувањето за запишување на факултетите во прва  
година кандидатите ги поднесуваат следниве документи
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Листа на потребни  
документи за упис  

на факултетот

` 1. Индекс
2. Студентска легитимација 
3. Пријавни листови
4. Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и 

една со димензии 2х3) 
5. Потврда за уплатени 750 денари за информативни, 

информатички, културни и спортски активности на 
студентите на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ.23

6. Електронска пријава
7. Доказ за положена матура 
8. Согласност за квота, договор за студирање 
9. Таксени марки 
10. Изјава за заштита на лични податоци 
11. Статистички лист (пополнет образец за Државен завод за 

статистика)
12. Оригинални свидетелства за завршено средно 

образование
13. Потврда за уплата за приемен испит 
14. Доказ за уплатена рата
15. Доказ за државјанство 
16. Уплатница за полагање приемни тестови по еден или 

повеќе предмети24

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер -2.300 
денари, Шумарски факултет – 1.050, Факултет за музичка 
уметност – 2.300 денари, Архитектонски факултет - 500 денари, 
Градежен факултет- 2.010 денари.

Листа на потребни  
документи за упис  

на семестар 

` 1. Образец за заверување семестар – семестрален лист
2. Индекс 
3. Уплатница за школарина 
4. 750 денари за ИИКСА
5. 300 денари за испити по семестар25

6. Пополнета анкета 
7. Персонално осигурување
8. Потврда за книжен фонд
9. Таксена марка од 5026/10027 денари, покрај другите 

документи28

23 Надоместокот за ова го плаќаат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите 
ослободени од плаќање партиципација и школарина, по разни основи). Овој надоместок студентите го плаќаат 
секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

24 Се плаќаат само на наведените факултети
25 Филозофски факултет 
26 Девет факултети наведуваат дека е потребна таксена марка од 50 денари 
27 Еден факултет наведува дека е потребна таксена марка од 100 денари 
28 Другите факултети не навеле дали е потребна таксена марка при упис на семестар
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29 На пет факултети 
30 На два факултети 
31 Зависно од бројот на испитите
32 Важи за факлултетите каде што има дипломски испит. На два факултети нема дипломски испит.  
33 Важи само за Медицинскиот факултет
34 Важи само за Медицинскиот факултет
35 Важи само за Медицинскиот факултет

Листа на потребни  
документи за  

пријавување испит

` 1. Пријава за испит (електронска29 или печатена30) 
2. Таксени марки за испити31

3. Дополнителни трошоци за повторно пријавување испит 
или задоцнето пријавување испит 300/400 денари

4. Полагање во казнена сесија се плаќа 400денари

Листа на потребни  
документи за завер-

ка  
на семестар за  

прв циклус  
на студии

` 1. Индекс

2. Образец за заверка на семестар

3. Потврда за платена школарина

4. Потврда за уплатена ИИКСА на факултетите 

5. Таксени марки за секој образец 

Листа на потребни  
документи  

за пријавува  
на дипломски испит32

` 1. Индекс 

2. Формулари 

3. Уплата за дипломски труд 

4. Копии од дипломски труд 

5. ЦД со дипломскиот труд 

6. Пријава печатена или електронска

7. Образец 

8. Решение за ментор, 

9. Извештај за напреавена прверка на студентско досие 

10. Решение за избор на комисија 

11. Извештај за одбранет/неодбранет труд 

12. Молба за уверение 

13. Молба за диплома 

14. Пријава за испит 

15. Статистички образец 

16. Потврда од библиотека (за неизнајмени книги)

17. Уплата 2.000 - 4.300 денари (зависно од факултетот) 

18. Таксени марки

19. Лист за остварена практична настава33

20. Изјава за изборни предмети34

21. Потврда за направени студентски анкети35
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36 Скратено УКЛО 
37  Важи за кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти, поднесуваат и дополнителна 

потврда
38  Важи за кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование.

УНИВЕРЗИТЕТ
 „„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот ,,Свети Климент Охридски“ 
– Битола36 ги содржи сите барани информации, согласно ЗВО. Конкурсот е речиси ист како конкурсот 
донесен од УКИМ, но УКЛО има унифициран правилник и ценовник за административни процедури, 
според кој студентите плаќаат за образовни, административни и други видови услуги, и тие важат на 
сите 11 факултети.  

Кон единиците на Универзитетот, студентите ги поднесуваат следниве документи: 

КАТЕГОРИЈА УНИВЕРЗИТЕТ  
„„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Документи  
за пријавување

` При запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги 
поднесуваат следниве документи: 

1. Пријава за запишување 

2. Оригинални свидетелства од сите класови 

3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование 

4. Документ-диплома за положена државна матура или за 
положена училишна матура или за положен завршен испит 

5. Извод од матичната книга на родените 

6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение) 

7. Потврда за заснован работен однос или лекарска потврда37

8. Соодветно уверение или диплома38 

9. Соодветно уверение за статусот на студентот на сроден факултет, 
студиска група или насока39

10. Потврда за уплатени 300 денари за манипулативни трошоци, 
уплатени на жиро-сметката на факултетот/високата школа 

11. Потврда за уплатени 50 денари за административна такса

12. Странските државјани, освен горенаведените, ги поднесуваат и 
документите назначени во конкурсот 

39  Важи за кандидатите кои се во категоријата за паралелно студирање.
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При 
запишувањето, 

примените 
кандидати 

поднесуваат 

` 1. Индекс и студентска легитимација 

2. Три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.) 

3. Пријавни листови 

4. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-
уметничките потреби на студентите

5. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за 
други потреби на студентите во наставно-образовниот процес

6. Потврда за уплатени 1.000 денари за функционирање и развој на 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола.

7. Потврда за уплатени средства за партиципација или за 
школарина на жиро-сметката на соодветната единица на 
Универзитетот

Листа на 
потребни  

документи за 
упис  

на семестар 

` 1. Пријавен лист, индекс, уплатница од 50 денари 

2. Подмирена партиципација 

3. Уплатница за студентски парламент 

4. Семестрален лист 

5. Жолт лист 

6. Уплатница за лаборатории40 

7. Уплатници за презапишување 

8. Уплатници за запишување по предвидениот рок 

9. Бел образец 

10. Учебници 

Листа на 
потребни  

документи за  
пријавување  

на испит

` 1. Да подмират административна такса од 50 денари 

2. Да достават испитна пријава, а оние кои испитот го пријавуваат 
повеќе од еднаш, односно го полагаат по втор или по повеќе 
пати, треба да уплатат и одредена сума за повторно полагање на 
испит (300 МКД, по испит). 

Листа на 
потребни  

документи за 
заверка на 

семестар за  
прв циклус 

студии

` 1. Пополнет образец за заверка на семестар, индекс 

2. Семестрален лист 

3. Уплатница за такса 

4. Уплатница за партиципација 

5. Обрасци 

6. ЕКТС-образец 

7. Жолт и бел образец 

8.  Учебници 

444

40  за Факултет за информатички и комуникациски технологии е потребна уплатница од 1300 денари за зимски 
семестар
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При 
запишувањето, 

примените 
кандидати 

поднесуваат 

` 1. Индекс и студентска легитимација 

2. Три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.) 

3. Пријавни листови 

4. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-
уметничките потреби на студентите

5. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за 
други потреби на студентите во наставно-образовниот процес

6. Потврда за уплатени 1.000 денари за функционирање и развој на 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола.

7. Потврда за уплатени средства за партиципација или за 
школарина на жиро-сметката на соодветната единица на 
Универзитетот

Листа на 
потребни  

документи за 
упис  

на семестар 

` 1. Пријавен лист, индекс, уплатница од 50 денари 

2. Подмирена партиципација 

3. Уплатница за студентски парламент 

4. Семестрален лист 

5. Жолт лист 

6. Уплатница за лаборатории40 

7. Уплатници за презапишување 

8. Уплатници за запишување по предвидениот рок 

9. Бел образец 

10. Учебници 

Листа на 
потребни  

документи за  
пријавување  

на испит

` 1. Да подмират административна такса од 50 денари 

2. Да достават испитна пријава, а оние кои испитот го пријавуваат 
повеќе од еднаш, односно го полагаат по втор или по повеќе 
пати, треба да уплатат и одредена сума за повторно полагање на 
испит (300 МКД, по испит). 

Листа на 
потребни  

документи за 
заверка на 

семестар за  
прв циклус 

студии

` 1. Пополнет образец за заверка на семестар, индекс 

2. Семестрален лист 

3. Уплатница за такса 

4. Уплатница за партиципација 

5. Обрасци 

6. ЕКТС-образец 

7. Жолт и бел образец 

8.  Учебници 

444

Листа на потребни  
документи за  

пријавување и  
полагање  

дипломски испит

` 1. Пријава за дипломски испит 

2. Записник од студентско досие 

3. Записник од одбрана дипломски труд 

4. Уплатница за одбрана, 

5. Обрасци за дипломски труд 

6. Пријава за испит 

7. Примероци од трудот 

8. Статистички прашалник 

9. Барање

10. Такса од 50 денари 

11. Студентски картони 

12. Потврда за комплетно досие 

13. Барање за уверение за дипломирање 

14. Уплатница за дипломирање. 
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УНИВЕРЗИТЕТ  
„„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“– ШТИП

Универзитетот „,Гоце Делчев“41 има унифициран систем на работење и ценовник на сите факултети, при 
што се бараат истите документи и сумата која ја плаќаат студентите е иста на сите единици на Уни-
верзитетот. Одговорите што ги добивме преку пристап до информациите од јавен карактер, се иден-
тични за сите 15 факултети. 

Потребните документи се прикажани поделени во категории: 

КАТЕГОРИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“– ШТИП

При 
запишувањето, 

примените 
кандидати 

поднесуваат 

` 1. Пријава за запишување

2. Оригинални свидетелства од сите класови

3. Државна матура, меѓународна матура или училишна матура

4. Извод од матична книга на родени

5. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

6. Потврда за уплатени 300 денари на жиро-сметката на 
Универзитетот за студиските програми за кои не се врши 
проверка на знаењата и умеењата, односно 500 денари на 
жиро-сметката на Универзитетот за студиските програми за 
кои се врши проверка на знаењата и умеењата

При 
запишувањето, 

примените 
кандидати 

поднесуваат 

` 1. Семестрален лист

2. Уплатница 

3. Три фотографии 

4. Договор за студирање 

5. Осигурување - 150 МКД 

Листа на потребни 
документи за упис 

на семестар 

` 1. Да ја подмират ратата од партиципација 

2. Да платат административна такса од 50 денари 

3. Да уплатат 500 денари за упис 

Листа на потребни 
документи за 

пријавување испит

` 1. Да ја подмират ратата од партиципација 

2. Да платат административна такса од 50 денари 

3. Да уплатат 500 денари за упис 

41  Скратено: УГД 
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Листа на потребни 
документи за 

заверка на 
семестар за прв 

циклус студии

` 1. Доказ за уплата од 200 денари 

Листа на потребни 
документи за 
пријавување 
и полагање 

дипломски испит

` 1. Да пополни и да достави пријава 

2. Да поднесе барање за проверка на досие 

3. Извештај за досие 

4. Одлука за формирање комисија

5. Записник од одбрана на дипломскиот труд
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УНИВЕРЗИТЕТ
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО
Државниот универзитет во Тетово42 има 11 факултети, кои функционираат на ист начин, односно ДУТ е 
интегриран универзитет. Документите и висината на административните трошоци што ги имаат студен-
тите се исти на сите факултети. 

Во однос на студирањето на кој било од факултетите при ДУТ, потребно е да се достави: 

КАТЕГОРИЈА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

При запишувањето, 
примените 
кандидати 

поднесуваат 

` 1. Образец за апликација 

2. Потврда 

3. Досие на студент 

4. Уверение за државјанство 

5. Извод од матична книга на родените 

6. Фотографија 

7. Свидетелства 

8. Диплома за завршено средно образование

Листа на потребни 
документи за упис 

на семестар 

` 1. Три фотографии 

2. Образец за запишување на семестар 

3. Студентски картон 

4. Пријавен лист

Листа на потребни 
документи за 

пријавување испит

` 1. Апликативен лист 

2. Потврда 

Листа на потребни 
документи за 

заверка на 
семестар за прв 

циклус студии

` 1. Образец за заверка на семестар 

Листа на потребни 
документи за 
пријавување 

и полагање на 
дипломски испит

` 1. Пополнет формулар за полагање на дипломски испит 

 
42  Скратено: ДУТ 
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УНИВЕРЗИТЕТ  
„„АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД 
Во рамките на Универзитетот ,,Апостол Павле“ во Охрид функционираат 5 факултети, кои имаат исти процедури и висина 
на образовни и административни услуги. 

КАТЕГОРИЈА ,УНИВЕРЗИТЕТ ,,АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД

При запишувањето, 
примените кандидати 

поднесуваат 

` 1. Апликација за прием на студенти 

2. Договор за упис, интерна пријава 

3. Изјава за лични податоци на студентот 

4. Изјава за школарина 

Листа на потребни 
документи за упис на 

семестар 

` 1. Интерна пријава 
2.  Семестрален лист

Листа на потребни 
документи за 

пријавување испит

` 1. Испитна пријава

Листа на потребни 
документи за 

заверка на семестар 
за прв циклус  

студии

` 1. Интерна пријава 
2. Семестрален лист

Листа на потребни 
документи за 

пријавување и 
полагање дипломски 

испит

` 1. Пријава за дипломски труд

2. Записник од одбрана

3. Потврда за одбрана 
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СПОРЕДБА НА ТРОШОЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ

Табела:   Споредба на административни трошоци кои ги имаат студентите, прикажани по административни ставки на 
јавните високообразовни установи во Република Македонија:

Административна ставка УКИМ 
(во МКД)

УКЛО
(во МКД)

УГД
(во МКД)

ДУТ
(во МКД)

АП
(во МКД)

Партиципација за упис по 
година (со партиципација)

12.300 12.300 12.300 12.300 18.450 

Партиципација за упис по 
година (со школарина)

24.600 24.600 24.600 24.600 24.600- 36.90043

Цена на еден кредит за 
првпат запишан предмет (на 

студии со партиципација)
200

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

100 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

205-615

Цена на еден кредит 

(на студии со школарина)
400

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

100 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

Осигурување 100 100 150 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

150

ИКСА (информатички, 
компјутерски и спортски 

активности на Универзитетот)
750

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

650 750 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

Административни такси 550 50 550 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

Тетратки (писмени испити и 
колоквиуми) 

100 100 100 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

500

Користење на лабораторија 
и компјутери за еден 

семестар 
600 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

500 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

800

444
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Административна ставка УКИМ 
(во МКД)

УКЛО
(во МКД)

УГД
(во МКД)

ДУТ
(во МКД)

АП
(во МКД)

Испишување на студент 1.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

1.000 6.000 1.000 

Издавање дупликат 
исписница 

1.000 – 1.500 1.000 1.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

1.000 

Повторно запишување на 
испишан студент 

700 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

700 6.000 1.000 

Издавање оригинал/
дупликат диплома или 

дупликат 
1.000 -4.000 2.000-3.000 2.900 6.500 3.000 

Издавање уверение за 
дипломирање 

500 - 600 1.500 – 2.000 500 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

500

Издавање дупликат индекс 1.500 1.500 1.500 2.500 1.500 

Пријавување испит по рокот 400 – 1.000 300 400 400 400 

Запишување студенти 
кои задоцниле, помалку 

од 30 дена, со заверка на 
семестар, односно година 

500 – 3.000 500 500 3.000 500 

Запишување студенти 
кои задоцниле, повеќе 

од 30 дена, со заверка на 
семестар, односно година 

1.000 - 6.000 500 1.000 6.000 1.000 

Запишување на претходно 
незаверени студиски 

години, за секоја година 
на додипломски и 

постдипломски студии 

2.000 500 2.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

1.500

За паузирана година 2.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

2.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

1.000

444
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Административна ставка УКИМ 
(во МКД)

УКЛО
(во МКД)

УГД
(во МКД)

ДУТ
(во МКД)

АП
(во МКД)

Уплата за полагање испит 
по трет пат (за студенти по 

стара програма) 
200 300 200 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

Уплата за полагање пред 
комисија 

1.000 - 1.300 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

900 500 1.000

Промена на презиме во 
индекс

100 - 700 100 100 500 200 

Пријава за дипломска 
работа (за студенти по стара 

програма) 
500 - 3.050 200 600 6.200 1.000 

Промена на тема за  
дипломска работа 

200 

трошокот не 
е предвиден 
трошокот во 

ценовникот на 
универзитетот

200 5.000 200 

Издавање уверенија за 
различни потреби (формат 

А4) 
100 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

100 1.000 100

Префрлање од друг сроден 
факултет или универзитет 

2.000- 3.000 2.000 2.000 6.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

Издавање уверение на 
англиски јазик 

300 – 1.000 300 1.000 3.000 500 

Издавање уверенија 
со наставни планови и 

програми на англиски јазик 
3.000 500 3.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

не е предвиден 
трошокот во 

ценовникот на 
универзитетот

Префрлање од една на друга 
студиска насока 

1.000 2.000 1.000 6.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

444

444

43  Износот важи за студенти кои се странски државјани 
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Административна ставка УКИМ 
(во МКД)

УКЛО
(во МКД)

УГД
(во МКД)

ДУТ
(во МКД)

АП
(во МКД)

Проверка/признавање на 
претходно положени испити 

(од друг факултет) или 
признавање на кредити, за 

секој предмет 

400 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

400 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

300 

Издавање комплетна 
студиска програма со 
предметни програми 

500

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

500 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

1.000

Дополнителна сесија 1.000

300 + 300 

(по испит) 300 200 900 

За обнова на библиотечниот 
фонд на факултетот 

150- 600 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

300 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

250 

Водење постапка за 
нострификација 

13.000 500 13.000 ден.

не е предвиден 
трошокот во 

ценовникот на 
универзитетот

18450 ден.

Префрлање од редовен во 
вонреден студент и обратно 

2.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

2.000 6.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

Префрлање од стара  
на нова програма 

2.000 + 
вредноста на 
запишаните 
кредити во 
тековниот 
семестар

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

2.000 + 
вредноста 

на 
запишаните 
кредити во 
тековниот 
семестар

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

1.000 + 
вредноста на 
запишаните 
кредити во 
тековниот 
семестар

Промена на студиска 
програма

2.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

2.000 6.000 1.000

Водич за студирање 500 200 600 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

300

444

444
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Административна ставка УКИМ 
(во МКД)

УКЛО
(во МКД)

УГД
(во МКД)

ДУТ
(во МКД)

АП
(во МКД)

Заверување семестар 1.000 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

200 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

500 

Испит (вонреден студент) 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот

300 200 150 

Издавање додаток на 
диплома

1.000

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

500 3.000 500 

Пријавен лист за семестар 50 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

30 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

20 

Семестрален лист 50 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

30 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

20 

Издавање документи за 
мобилност

1.000 150 1.200 6.000 1.200

Пријава за испит 30 

трошокот не е 
предвиден во 
ценовникот на 
универзитетот 

20 100 20 

444
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АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ДОБИЕНИ СО БАРАЊА  
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО 
ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

Државните високообразовни институции, согласно Законот за високото образование, можат да се 
финансираат од различни извори, меѓутоа примарно средствата се обезбедуваат од буџетот на Репу-
блика Македонија.

Во 2018 година Министерството за образование и наука стави посебен фокус на подигнувањето на 
квалитетот на високото образование, со зголемување на буџетот за 20% во однос на 2017 година. 
Распределбата на буџетот е направена во согласност сo бројот на факултетите, студентите кои сту-
дираат, како и административниот и научниот кадар што го има универзитетот. Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј“, како најголем универзитет, во 2017 располагал со средства добиени од МОН во 
износ од 1.245.638.000 денари, додека пак во 2018 година истиот износ е зголемен за 8,55% и изнесува 
1.352.174.000 денари, односно буџетот е зголемен за 106 милиони денари. Зголемување од 15% на сред-
ствата во 2018 година се забележува кај Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“, кој има 257.456 милиони 
во 2017, додека пак во 2018 година, буџетот се зголемил на 296.421.000 денари. Речиси двојно повеќе 
средства од 2017 година добил Универзитетот за информатички науки и технологии ,,Св. Апостол Павле“, 
од 48.800.000 на 92.720.000 денари (44 милиони денари повеќе). 

Најмало зголемување на буџетот, од само 4,22% има Универзитетот ,,Гоце Делчев“, кој во 2017 година 
располагал со 259 милиони денари. Во 2018 година буџетот е зголемен за 11 милиони денари изнесува 
270.460.000 денари. Како ,,најмлад“ универзитет кој допрва треба да се развива, Универзитетот ,,Мајка 
Тереза“добил 30% поголем буџет, односно од 60 милиони денари во 2017 година, за 2018 се предвидени 
288.388.000 денари. 

Единствено намалување на буџетот има кај Државниот универзитет во Тетово, поради зголемено фи-
нансирање во изминатите години, односно за 2017 година средствата од буџетот на РМ изнесувале 
383.846.000 денари, а во 2018 година 330.346.000 денари.

Овие средства универзитетите во најголем дел ги користат за режиски трошоци и за надоместоци на 
административно-научниот кадар, додека преостанатите трошоци ги покриваат со средства добиени 
од други извори. 

 Универзитетите самостојно располагаат со средствата добиени од другите извори кои се предвидени 
со закон (партиципации; школарини; вршење образовни услуги на правни и физички лица, домашни 
и странски; продавање научни и стручни услуги и производи на правни и физички лица, домашни и 
странски; камати; приходи по основа на права на интелектуална сопственост, чиј носител е високо-
образовната установа; приходи од вршење уметничка дејност; легати; подароци; завештанија; прило-
зи, и други извори),44 што претставува финансиска автономија на јавните високообразовни установи. 

Административните трошоци што студентите ги плаќаат за време на своето студирање не се сведува-
ат само на плаќање на годишната партиципација, туку има и низа трошоци кои се врзани со најраз-
лични административни услуги за кои студентите треба да одвојат одредена сума од својот буџет. 
Согласно методологијата на оваа анализа, беше потребно да се добијат релевантни податоци за 
административните трошоци што ги имаат студентите при студирањето и затоа беа испратени барања, 
согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, до сите факултети на пет-
те државни универзитети кои беа дел од примерокот за анализа. Податоците кои беа барани од има-
телите се од јавен карактер и треба да им бидат лесно достапни на студентите кои студираат на некој 
од факултетите. Наспроти ова, во текот на анализата се соочивме со веб-страници кои имаат мал број 

44  Член 125
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податоци потребни за административните постапки и плаќања во текот на студиите, а во повеќето слу-
чаи воопшто не беа прикажани на веб-страниците. 

Ценовниците/тарифниците претставуваат збир од сите надоместоци што ги плаќаат студентите на прв 
циклус студии за различни образовни и административни услуги на факултетот. Универзитетите ,,Гоце 
Делчев“, ,,Апостол Павле“, ,,Државниот универзитет во Тетово и ,,Климент Охридски“ имаат донесено 
унифициран универзитетски тарифник, во кој се утврдени трошоците кои важат за сите факултети во 
рамките на овие универзитети. Наспроти овие универзитети, факултетите во рамките на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј“ имаат донесено посебни тарифници, со различен износ кој треба да го платат 
студентите за одредена административно-образовна услуга. 

Според добиените податоци од универзитетите, можат да се забележат отстапки во потребната доку-
ментација за одредена административна постапка, како и големи отстапки во однос на сумата што 
треба да ја плати студентот на различни државни универзитети. УКИМ има најмногу административни 
процеси за студентите на прв циклус студии – додипломски студии. На овој универзитет, постапката за 
пријавување на Универзитетот е со електронска пријава на посебен систем – IKnow и истото мора да 
го направи секој потенцијален студент на кој било факултет на УКИМ. Овој систем подоцна се користи 
за електронско досие на студентот во текот на целото негово студирање и е карактеристичен само за 
овој универзитет, односно истиот не е застапен на другите државни универзитети. 

Најмногу административни трошоци се предвидени во ценовниците на факултетите во рамките на 
УКИМ, а најмалку на УКЛО (дури 22 ставки помалку наспроти УКИМ) и на ДУТ (21 ставка помалку). Сепак, 
на ДУТ се забележуваат најголеми отстапки во износите кои треба да ги платат студентите за одреде-
на услуга, во однос на другите универзитети, каде што износот е помал. Споредбено, доколку еден сту-
дент сака да се испише од УГД тој треба да плати 6.000 денари, а на УКИМ, УГД и на АП сумата е 1.000 
денари. На УКЛО, пак, не е предвиден ваков трошок и студентите не треба да платат за оваа услуга. 
Ваква драстична отстапка има и во сумата што треба да се плати на ДУТ при повторно запишување на 
испишан студент (6.000 денари), наспроти УКИМ и УГД каде што за таа услуга треба да се плати сума 
од 700 денари, а на АП – 1.000денари. Студентите на УКЛО кои сакаат повторно да се запишат на исти-
от универзитет немаат ваков трошок. 

Согласно кредит-трансфер системот, студентите во текот на студирањето можат да се префрлат од 
еден на друг универзитет и да го продолжат образованието на друг сроден факултет. Ваквиот трошок 
не е предвиден доколку образованието сакате да го продолжите на АП, но на УКЛО и на УГД за преф-
рлање студентот треба да уплати 2.000 денари, а на УКИМ зависно од факултетот сумата е од 2.000 до 
3.000 денари. Најголема отстапка повторно има на УГД, каде што за таа услуга треба да се плати 6.000 
денари. 

Голема отстапка во сумата има и кај АП, за ставката за водење постапка за нострификација, којашто 
изнесува 18.450 денари, наспроти 13.000 денари предвидени во ценовниците на факултетите на УКИМ 
и на УГД, додека пак на ДУТ не е предвидено да се плаќа одредена сума за оваа административна 
постапка. 

УКИМ предвидува најголеми издатоци за услугите што ќе се дадат по завршување на предвидениот 
рок, како што се пријавување испит по рокот (од 400 до 1.000 денари по испит), запишување студенти 
кои задоцниле со рокот (сумата варира во зависност од факултетот и бројот на денови кои поминале 
по рокот и изнесува од 500, па до 6.000денари. 

Издавањето диплома е еден вид задолжителен трошок за студентот кој завршил со студиите и сумата 
е различна на сите универзитети. Доколку студентот студирал на УКИМ, зависно од факултетот, за из-
давање оригинал или дупликат диплома треба да издвои од 1.000 до 4.000денари, на УГД и на АП сума-
та е речиси иста, 2.900 и 3.000 денари, на УКЛО оригинал диплома чини 2.000 денари, а дупликат 3.000 
денари. Студентите на ДУТ и за оваа ставка имаат најголем издаток, кој изнесува 6.500 денари. 
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Ценовниците на државните универзитети содржат низа административни трошоци кои го оптоваруваат 
буџетот на студентот и драстично ги зголемуваат издатоците за една студиска година. Студентите дел 
од услугите кои ги плаќаат во текот на студирањето не ги добиваат, а се задолжителни при упис на 
семестар, на пример ИКСА – информатички, компјутерски и спортски активности или пак користењето 
лабораторија и компјутери. 

Државните универзитети кои примарно се финансираат од буџетот на РМ, во согласност со ЗВО, можат 
да се финансираат и од други извори, но треба да ги намалат издатоците што ги имаат студентите за 
сметка на повеќе средства добиени од вршење образовни услуги, приходи по основа на права на ин-
телектуална сопственост, вршење уметничка дејност и сл.
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ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ:

Ефикасност на студирањето ` Според последниот извештај на ДЗС45 за 
дипломираните студенти во 2017 година,  само 38,6% 
од студентите завршуваат во рокот предвиден 
за студирање. Според тоа, за очекување е дека 
повисоките трошоци кај најголемиот број студенти 
се резултат на студирање кое трае повеќе години 
од предвиденото, односно за презапишување 
предмети и години. 

Несоодветно финансирање  
и немање  

јасни критериуми за 
финансирање на високото 

образование

`  Различни државни универзитети имаат различен 
ценовник за различни административни трошоци и 
услуги46. Дури и да се прифати дека овие трошоци 
не треба насекаде да бидат исти и дека треба да 
зависат од спецификите на дадениот универзитет 
(големина, студиски подрачја итн), сепак треба да 
има јасни транспарентни критериуми и мерила по 
кои универзитетите ќе работат и ќе наплаќаат за 
дадените услуги.

Финансиската моќ на 
родителите и економската 

состојба на семејствата

` 61,1% од испитаниците ги навеле родителите како 
најчест извор на средства за нивните трошоци за 
студирање. За 49% од испитаниците, финансиската 
моќ на родителите има пресудно влијание при 
изборот на факултетот на кој студентот ќе студира.
Според тоа, зависноста на студентите од нивните 
родители може да се смета за еден од главните 
фактори.

VII.
ЗАКЛУЧОК

45 Број на дипломирани студенти во 2017 година“, достапен на: <http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.
aspx?id=28&rbr=2646>

46 Детална анализа во табела: Споредба на административните трошоци кои ги имаат студентите прикажани по 
административни ставки на јавните високообразовни установи во Република Македонија.
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Животните и културните 
навики на студентите

` Мислењата околу квалитетот на културниот живот 
на студентите се поделени: задоволни се 29,6%, 
а 27,7% се само делумно задоволни и сметаат 
дека треба повеќе; 13,9% сметаат дека можат да 
си ги дозволат овие трошоци, а 10,6% ја немаат 
таа финансиска моќ. Животниот стил влијае на 
буџетот, како на пример трошоците за различни 
потреби: дискотеки и кафулиња, посети на културни 
институции, медицински услуги, алкохол и цигари 
итн.

Финансирањето на високото образование во Република Македонија е дефинирано во Законот за 
високото образование и отаму произлегуваат сите други акти во кои се утврдени трошоците што ги 
имаат студентите во текот на студиите на државните високообразовни институции во Македонија. 

Законот прави јасна дистинкција во однос на значењето на партиципацијата и школарината, кои 
претставуваат главни трошоци што ги има студентот при студирањето. Партиципацијата е иста за сите 
јавни високообразовни установи и, според одлука на Владата на Република Македонија донесена во 
2010 година, таа изнесува 200 евра (за студенти чиешто образование се финансира од буџетот на Ре-
публика Македонија), а школарината изнесува 400 евра (за студенти во т.н. приватна квота) и 100 евра 
(за студенти на дисперзирани студии). Дополнително, со интерни акти  (ценовници/тарифници) самите 
универзитети утврдуваат колкава ќе биде сумата за различни административни и образовни услуги за 
кои ќе треба да плати студентот, зависно од потребите кои ќе се јават при студирањето. 

Согласно резултатите добиени од перцепцијата и искуството на студентите за нивните трошоци, сту-
дентската потрошувачка кошничка, изразена на месечно ниво, на студентите кои студираат на др-
жавните универзитети во Република Македонија, изнесува 21.410 МКД (за студент кој студира со пар-
тиципација) и 22.435 МКД (за студент кој плаќа школарина, а истата ги вклучува следниве трошоци47:

` 1.025 МКД за студент кој плаќа партиципација / 2.050 МКД за студент кој плаќа школарина;

` 1.670 МКД за трошоци поврзани со факултетот;

` 7.600 МКД за секојдневен живот, од кои:
`` 2.100 МКД за храна;

`` 1.500 МКД за алкохол и/или цигари;

`` 1.100 МКД за хигиена, медицински и/или козметички услуги;

`` 900 МКД за спортски тренинзи и/или други хобија;

`` 500 МКД за културно-забавни настани;

`` 1.000 МКД за дискотеки и/или кафулиња.

` 2.000 МКД за превоз;
` 4.500 МКД за домување;

` 4.615 МКД за режиски трошоци, од кои:

`` 500 МКД за вода;

`` 1.500 МКД за струја;

`` 1.000 МКД за греење;

`` 615 МКД за телефон;

47 сите изразени на месечно ниво
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`` 600 МКД за интернет;

`` 400 МКД за одржување.

Треба да се има предвид дека трошоците за партиципација или пак трошоците поврзани со факулте-
тот кои се плаќаат еднократно/двократно и сл., се сведени на месечно ниво. Потрошувачката кошнич-
ка е пресметана за студенти кои плаќаат партиципација во износ од 12.300 МКД на годишно ниво, така 
што овој трошок е изразен на месечно ниво. За студентите кои плаќаат школарина, т.н. приватна квота 
од 24.600 МКД на годишно ниво, месечната потрошувачка кошничка се зголемува за дополнителни 
1.025 МКД и изнесува 22.435 МКД.

При толкувањето на резултатите треба да се има предвид дека сите студенти не ги користат сите ка-
тегории трошоци. Така, студентската потрошувачка кошничка за студентите кои немаат трошоци за 
домување и режиски трошоци, би се намалила и би изнесувала 12.295 МКД. Доколку пак студентите не 
консумираат алкохол и цигари, студентската потрошувачка кошничка ќе се намали за дополнителни 
1.500 МКД и би изнесувала 10.795 МКД.

Студентите имаат низок стандард и незавидна финансиска состојба, која во некои случаи влијае 
дури и на изборот на факултетот. Финансиската состојба на студентите чиишто родители имаат мали 
примања (особено оние со примања до 14.000 МКД) влијае - делумно или целосно - на одлуката за 
избор на факултетот и, како што се зголемува финансиската моќ на фамилијата, така се зголемува 
и независноста при изборот на факултетот. Главен извор на финансии за студентите се родителите и 
роднините, а втор главен финансиски извор за студирање е студентската стипендија, која учествува 
со 11,9%. Наодите од профилите на студентите на државните универзитети ја нагласуваат потребата да 
се обезбедат покорисни стратегии за студентите на додипломски студии, со цел да го управуваат и 
минимизираат долгот од студирање и да ја подобрат нивната сегашна и идна финансиска ситуација.

Во однос на културно-забавниот живот, согласно резултатите добиени од студентите, 27,7% се изјас-
ниле дека ,,имаат делумно квалитетен културно-забавен живот како студенти, но мислат дека треба 
повеќе“, а 10,6% од испитаниците се изјасниле дека ,,немаат квалитетен културно-забавен живот и дека 
тоа се должи на нивната слаба финансиска моќ“. 

Согласно спроведената анализа и вкупните годишни трошоци на студентите, пресметана на месечно 
ниво студентската кошничка изнесува 21.410 за студентите кои плаќаат партиципација и 22.435 МКД за 
студентите кои плаќаат школарина. Студентите ги покриваат своите трошоци, доминантно со помош на 
нивните родители и роднини, наспроти потребата самостојно да можат да ги подмират своите трошоци 
за студирање и живот. За да се подобри студентскиот стандард, потребна е промена на политиките, 
доследна имплементација на постојните политики, водење сметка за следење на програмите за рабо-
та на институциите и поттикнување и вклучување на студентите во различни сегменти на општеството. 
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ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА СТУДЕНТИТЕ: 

Препораки за Владата на РМ и за Министерството за образование 

`` Да се прошири опфатот на легислативата за студентскиот стандард4841на Република Македонија. 
Законот за студентскиот стандард остава голема правна празнина, регулира само по два аспекта 
од стандардот на студентот: домувањето и стипендирањето на студентите. Стандардот во својата 
основа опфаќа повеќе сегменти од студентскиот живот, па затоа треба да се прошири со цел да ги 
опфати и да ги регулира овие поими. Под стандард, Законот треба да подразбира и: обезбедување 
сместување, исхрана, школарина, стипендии, како и задоволување на работните, културните, 
информативните, спортско-рекреативните и други заеднички потреби на студентите. 

`` Зголемување на бројот и навремена исплата на стипендиите за студентите чии семејства имаат 
ниски примања, покрај стипендиите за примателите на социјална помош. Овие две категории 
студенти да се ослободат од дополнителни административни трошоци за време на студирањето. 
11,9% од испитаниците како главен извор на финансирање ја наведуваат стипендијата, која е втор 
главен извор по родителите, што укажува на потребата од поголем број стипендии и на улогата 
што ја имаат.

`` Владата да почне со изработка на најавената предлог-програма за унапредување на дејноста на 
студентскиот стандард49, за да можат да се направат сеопфатни мерки кои ќе го регулираат ова 
прашање.

`` Да се обезбедат средства од буџетот на РМ за бесплатен превоз на локално и на национално 
ниво (меѓуградски автобуси, воз), кој ќе биде загарантиран за сите студенти и ученици во текот на 
целата календарска година, за да можат да го користат и за време на распустите (за дополнителни 
активности). Бесплатниот превоз за студентите во Скопје е голем бенефит и значи ослободување 
од дел од трошоците, но истиот го немаат и студентите на другите универзитети. 

`` Да се воведе најавената студентска картичка50 , со која треба да се олеснат трошоците на 
студентите и да се обезбеди превоз, оброк, билет за културно-уметнички установи, книги и други 
услуги. Владата и Министерството да се погрижат картичката да биде од корист и да претставува 
значително олеснување за буџетот за студентот. Исто така, треба да се врши мониторинг на оваа 
политика и да се направи евалуација, преку која ќе се увиди користа и евентуалните промени во 
политиката. 

`` Да се обезбедат услови за субвенционирана исхрана на студентите во бифеата на факултетите, 
рестораните и другите угостителски објекти, за да се намалат трошоците на студентот за исхрана 
и да се обезбеди пристап до здрава и нутритивна храна. Да се реализира најавената политика за 
обезбедување ,,Здрав студентски оброк“51.

`` Да се направи темелна проверка на бројот на студентските легла во домовите, состојбата во 
домовите во однос на собите, заедничките простории, кујната, тоалетите, итн. Врз основа на 
проверката, да се изготви специфичен план за реконструкција, санација или за дополнително 
финансирање за конкретни прашања во домовите. Да направи анализа и да се изготви план за да 
се обезбедат повеќе студентски легла и подобри услови за живеење. Според анализата, само 11,1% 
од испитаниците живеат во студентски дом, додека 20,2% живеат во изнајмен стан, самостојно или 
со цимер/и. 

48 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013; 30/2013; 120/2013 и 41/2014
49 Програма за работа на Владата на Република Македонија за 2018 година http://vlada.mk/sites/default/files/

programa/programa_za_rabota_na_vladata_na_republika_makedonija_za_2018.pdf 
50 Стратешки план за работа на Министерството за образование и наука за 2018 -2 2020 http://www.mon.gov.mk/

images/documents/Strateshki_plan_MON/Strateski_plan__2018-2020_12.01.20181.pdf 
51 Програма за работа на Владата на Република Македонија за 2018г http://vlada.mk/sites/default/files/programa/

programa_za_rabota_na_vladata_na_republika_makedonija_za_2018.pdf 
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`` Студентите да добијат право на одмор во државните одморалишта, преку аплицирање на конкурс 
објавен од страна на Министерството за образование и наука, за да можат да се одморат во 
државно одморалиште за време на зимскиот и/или летниот распуст, по поволна цена. 

`` Министерство за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика да создадат 
политики за овозможување на соодветно практиканство на студентите кои би се стекнале со 
практично искуство и би биле поконкурентни на пазарот на трудот по завршувањето на студиите. 

`` Министерството за образование и наука да гарантира дека студентите кои ќе го користат правото 
на времено вработување нема да го изгубат статусот на редовен студент и дополнителните 
поволности што ги имаат со тој статус, како стипендии, бесплатно здравствено осигурување, 
бесплатен превоз и сл. Можноста за работење со скратено работно време е пропишана во 
Законот за работни односи52 и ова право може да се оствари со наполнети 16 години. 

Препораки за другите владини институции 

`` Министерството за труд и социјална политика да работи на креирање на повеќе можности за 
вработување на студентите, како времени вработувања или можност за скратена работа. Преку 
субвенции да се стимулира приватниот сектор да вработува студенти, со скратено работно време, 
сезонски итн.

`` Да се започне со работа на Предлог-закон за работа на студентите53. Законот да се креира во 
рамките на процес што ќе подразбира учество и консултација на студентите.

`` Министерството за култура да ја поттикне и да ја поддржува културната надградба на студентите, 
преку обезбедување редовни бесплатни посети на културно – уметнички институции и настани, 
организирање бесплатни настани наменети за студентите и обезбедување попусти. Студентските 
картички можат да бидат дополнителен стимул, со субвенционирана цена на билетите за културни 
настани, за настани во националните институции, но и за настани организирани од приватни 
субјекти.

`` Агенцијата за млади и спорт да обезбеди студентите да добиваат поволности за користење 
спортски и рекреативни објекти. 

`` Државниот завод за статистика, во соработка со образовните институции, да направи анализа на 
причините за ненавременото дипломирање и трошоците кои ги имаат државата и студентите, како 
и за тоа кое  е просечното времетраење на студирањето. 

Препораки за универзитетите и за факултетите 

`` Школарината на јавните универзитети со одлука на Владата на РМ е унифицирана на 200 и 
400 евра. Треба дополнително да се регулираат и да се ограничат трошоците што ги имаат 
студентите во текот на образовниот процес, вклучително и трошоците кои не се однесуваат 
на задолжителната партиципација (дополнителни трошоци за работни материјали, литература, 
помагала за учење, менторство и дополнителна настава), со цел трошоците поврзани со 
студирањето да бидат попредвидливи и потранспарентни. 

`` Високообразовните институции да применуваат транспарентни критериуми за утврдување на 
висината на трошоците за студирање, кои ќе ги вклучат во одлуката за утврдување на висина на 
трошоците. 

52 Пропишана во Програмата на Влада, Предлог-закон за работа на студентите, предлагач: Министерство за труд и 
социјална политика

53 Програма за работа на Владата на Република Македонија за 2018 година http://vlada.mk/sites/default/files/
programa/programa_za_rabota_na_vladata_na_republika_makedonija_za_2018.pdf 
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`` Секој универзитет, односно секој факултет, да се обврзе јавно да ги објавува листите на трошоци 
за студирање и другите академски трошоци кои директно произлегуваат од студирањето на тој 
факултет / универзитет, за време на уписите и пред почетокот на академската година. 

Препораки за студентските домови 

`` Да се подобри квалитетот на исхраната на студентите во студентските домови, да се вршат 
редовни контроли за почитувањето на стандардите при подготвување на храната и да се води 
сметка за транспарентно избирање на добавувачи кои го нудат овој сервис.

`` Да се утврди нов модел на самоорганизирање и претставување на студентите во управните 
одбори, преку советите на станарите во студентските домови, со цел студентите да имаат поголемо 
учество и контрола на квалитетот на услугите што ги добиваат во домовите. 

`` Да се води сметка за квалитетот на услугите и за состојбите во собите кои ги добиваат студентите 
во домовите. Да се алармира кај надлежните институции за подобрување на квалитетот, доколку не 
е задоволителен.

`` Да се започне со воведување активности за студентите во рамките на домовите, како што се 
културно-забавни настани, неформално образование преку обуки и други активности.
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VIII.
ПРИЛОЗИ
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ПРАШАЛНИК ЗА СТУДЕНТСКИ ТРОШОЦИ

Почитувани,

Младински образовен форум  и Здружението на млади аналитичари и истражувачи 
(ЗМАИ)  спроведуваат истражување кое има за цел да обезбеди информација за висината 
на реалните трошоци на студентите кои што студираат на државните универзитети во 
Македонија и нивниот животен стандард. Вашиот придонес е од особена важност за 
истражувањето, и затоа би Ве замолиле да го пополните овој прашалник. Вашето учество 
е анонимно, а пополнувањето ќе Ви одземе 15 минути. Наодите од истражувањето ќе се 
користат исклучиво во истражувачки цели. Доколку имате било какво прашање, обратете се 
кај анкетарот.  Ве замолуваме да ги одговорите сите прашања. Доколку не ги одговорите сите 
прашања, согласно методологијата прашалникот нема да биде земен  предвид, а Вашите 
одговори нема да бидат вметнати во истражувањето. Активностите се финансирани и се 
спроведуваат во партнерство со Фондацијата Отворено општество – Македонија. 

Однапред Ви благодариме на соработката!

1 > На кој универзитет студирате: 

2 >  На кој факултет студирате : 

3 > Година на студии: 

4 > Град во кој живеете (наведете): 

5 > Град во кој студирате (наведете): 

6 > Имате статус на:

a) редовен студент во државна квота и плаќате партиципација во висина од  ЕУР годишно

б) редовен студент во приватна квота и плаќате школарина во висина од  ЕУР годишно

в) редовен студент и ослободен/а сум од плаќање партиципација 

7 > Во просек, со колку вкупно средства располагате месечно (кои сте ги добиле и/или заработиле 
по разни основи - џепарлак, од стипендија, од родителите, хонорар и/или плата од привремена 
работа или друг ангажман, пензија итн)? 

8 > Од каде ви се тие средства, од каде ги добивате / остварувате? (можни се повеќе одговори)

а) Од родителите/роднините

б) Сопствени средства од работен однос

в) Сопствени средства од сезонска работа (преку зима /лето) во државата 

г) Сопствени средства од сезонска работа (преку зима/лето) во странство

д)  Од студентска стипендија (од Министерството за образование и наука на РМ, од факултетот, од 
комапанија, од друго место)

ѓ) Друго (наведете што) 

е) Не сакам да одговорам
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9 >  Во која група на приходи се наоѓа месечниот нето-приход на вашето семејство? 

а) До 14.000 денари

б) Од 14.001 до 22.500 денари

в) Од 22.501 до 32.500 денари

г) Од 32.501 до 47.500 денари

д) 47.501 и повеќе

ѓ) Не знам 

е) Не сакам да одговорам

10. Ве молиме наведете колкави се вашите годишни трошоци кон факултетот/ универзитетот во 
тековната година во која студирате:

СТУДЕНТСКИ ТРОШОК Цена во денари
(годишно)

1. ИКСА (информатички, компјутерски и спортски активности)

2. Плаќање за пријавување испити (редовно) 

3. Плаќање за пријавување испити (казнена/ продолжена сесија) 

4. Уплата за повторно полагање на испит(и) 

5. Трошоци за презапишување на испит(и)

6. Административно-материјални трошоци и осигурување 
(електронски индекс, книжен фонд, електронски водич )

7. Трошоци за книги 

8. Специјална опрема, облека и работни материјали неопходни за 
студирањето

9. Приватна настава/ часови со цел да се положат испитите (доколку 
посетувате)

10. Задолжителни семинари, екскурзии или трошоци врзани со 
задолжителната практична настава 

11. Незадолжителни семинари/конференции/екскурзии и сл. врзани со 
вашиот личен професионален развој

12.
За дополнителни курсеви и други облици на неформално 
образование важно/поврзано за студирањето (јазични, 
компјутерски курсеви итн.)

13. Користење на лабораторија и компјутери за еден семестар

14. Издавање уверенија за различни потреби 

15. Студентски правобранител

16. Студентски парламент

17. Други трошоци
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11. Во каков тип на живеалиште живеете:  

а) Живеам сам/а во сопствен имот 

б) Заедно со родители/старатели во истиот град каде студира 

в) Заедно со родителите/старателите во град различен од местото каде што студирам

г) Изнајмен стан / куќа – поединечно сам/а

д) Изнајмен стан / куќа - со цимери (колку цимери) 
 

ѓ) Студентски дом (наведете во кој студентски дом живеете) 

е) Не сакам да одговорам

12. Колкави се вашите месечни трошоци за изнајмување стан/куќа, престој во студентски дом?

а) Немам трошоци

б) До 3.000 денари

в) Од 3.001 до 6.000 денари

г) Од 6.001 до 9.000денари

д) Од 9.001 до 12. 000 денари

ѓ) Над 12 001 денари

е) Не сакам да одговорам 

13. Дали месечните трошоци за режиски услуги се вклучени во износот на киријата што ја плаќате?

а) Да

б) Не

14. Доколку режиските трошоци не ви се вклучени во киријата, колкави се просечните месечни 
трошоци што ги плаќате за следниве режиски услуги: 

ТРОШОЦИ Сума во денари (месечно)

1. Вода
2. Струја
3. Греење  (сите видови)
4. Телефон
5. Интернет
6. Одржување на заеднички простории
7. Трошоци за реновирање

15. Колкави се вашите трошоци за превоз на месечно ниво? (за автобус, такси, меѓуградски превоз 
(воз, автобус) 

(наведете сума во денари)
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16. Ве молиме, наведете колку често ги користите услугите и/или производите дадени во табелата, 
како и висината (сумата) на месечните трошоци што ја трошите за нив:

1 – секојдневно     3 – еднаш неделно   5 – еднаш месечно    7 – никогаш  

2 –  неколкупати неделно   4 – неколкупати месечно   6 – барем еднаш годишно   

ТРОШОЦИ
Наведете колку често 

според бројките /
назнаките дадени погоре

Сума во 
денари 

(месечнo)

1. Храна за време на факултет

2. Храна во студентскиот дом

3. Храна и закуски што ги консумираш  
во пабови, ресторани, кафулиња

4. Сам/а си готвам

5. Цигари

6. Алкохол

7. Производи за лична хигиена и козметика

8. Лекови

9. Медицински услуги 

10. Козметички услуги, (фризер, козметичар и сл.)

11.
Спортски тренинзи и други хобија (теретана, 
аеробик, часови по музика, учење странски 
јазици и сл.)

12. Спортски натпревари

13. Театар

14. Балет, опера, филхаморнија

15. Концерти и музички фестивали

16. Кино

17. Дискотеки и кафулиња

18.
Книги, списанија, весници, магазини, 
интернет-претплата (кои не ти се потребни за 
студирањето)
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17. Во која мерка финансиската моќ на вашите родители влијаеше на вашата одлука за тоа каде и 
што ќе студирате ?

а) Имаше пресудна улога    

б)  Делумно влијаеше   

в)  Не влијаеше      

г)  Друго (наведете што) 

18. Дали сметате дека имате квалитетен културно-забавен живот како студент и на што се должи 
тоа? (можни се повеќе одговори)

а)  Да, и тоа се должи на мојот интерес за ваквите настани 

б)  Да, и тоа се должи на можноста да си ги дозволам овие трошоци

в)  Немам, и тоа се должи на мојата слаба финансиска моќ

г) Немам затоа што не стасувам од другите обврски

д) Имам делумно квалитетен културно-забавен живот како студент, мислам дека треба повеќе 

ѓ) Друго (наведете што) 

19. Што, според вас, може да го подобри вашиот стандард како студент? (можни се повеќе одговори)

а) Ревизија на политиките за стипендирање

б) Ваучер од државата за субвенционирано приватно сместување 

в) Студентски картички за субвенционирана цена на исхраната во ресторани

г) Студентски картички за субвенционирана цена  на билетите на културни настани 

д) Продолжување на мерките за бесплатен јавен превоз за студенти

ѓ)  Можност за платена студентска работа 

е) Можност за платена студентска практична настава субвенционирана од државата (кај работо-
давци)

ж)  Друго (наведете што) 

20. Возраст (Наведете): 

21. Пол:  

а) Женски

б) Машки

22. Етничка припадност:

а) Македонска

б) Албанска

в)  Турска 

г)  Српска

д)  Бошњачка

ѓ)   Влашка

е) Ромска

ж) Другo (наведете) 

23. Од колку членови е составено вашето семејство (со кое живеете)? 




