
Образец бр.1 
 Врз основа на член 3 од Правилникот за содржината, формата и 

постапката на договорот за следење на програмата за образование на 
возрасните се склучи следниот 
 
 

Договор за следење на програмата за образование на возрасните 
 
 

Склучен на ден _____________, помеѓу договорните страни: 
 

 1. Установата/институцијата __________________________________ 
(во понатамошниот текст: понудувач на услуги), aдреса _________________ 
___________________________________ општина _____________________                         
e-mail _______________________         тел. __________________________                         
и 

2. Учесникот ______________________________________________, 
со адреса на живеење ________________________________________, 
општина____________________град_______________тел._______________ 
e-mail _____________________________ вклучен/а во  програмата за 
образование на возрасни за___________________________ 
________________________. 
    Ако учесникот е малолетен тогаш договорот го потпишува 
родител/старател_____________________________________________ 

адреса _________________________________ општина_________________  
тел. ______________________   e-mail ___________________                
 

Член 1 
 Со овој договор се регулираат правата и обврските на понудувачот 
на услуги и учесникот со времетраење од _________ година до _________ 
година.  
 

Член 2 
 Бројот на наставните часови согласно програмата за образование на 
возрасните изнесува _________ часа неделно, односно ________ часа 
вкупно. 
 

Член 3 
 Понудувачот на услуги е должен на учесникот да му обезбеди 
соодветни услови согласно нормативот за стандардите за простор, опрема 
и наставен кадар за следење на програмата за образование.  

 
Член 4 

 Надоместот за трошоците за обуката на учесникот ги плаќа 
_________________________ во износ од ________ денари.  
 



Член 5 
 Учесникот е должен да ги почитува правилата и прописите донесени 
од страна на понудувачот на услугите. 
 

Член 6 
 Овој договор е полноважен ако е потпишан од двете страни. 
 

 
Член 7                                       

 Договорот се раскинува во рок од 10 дена согласно Правилникот за 
за содржината, формата и постапката за потпишувањето на договорот за 
следење на програмата за образование на возрасните, по барање на некој 
од наведените потписници или поради престанок со работа на понудувачот 
на услуги. 
 

Член 8 
 Сите договорни страни се обврзуваат да ги решаваат договорно 
настанатите недоразбирања. Ако договорните страни не можат да ги решат 
недоразбирањата спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд. 
 

Член 9 
 По реализирањето на програмата учесникот добива сертификат за 
стекнати знаења, вештини и способности (компетенции) од понудувачот на 
услуги. 
 

Член 10 
 Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од 
двете страни. 
 
 

Договорни страни 
 

 Понудувачот на услуги                                    Учесник 
  Директор/управител                                                             
__________________________                       ___________________________ 

                                                                          
                                                                            Родител/старател 
                                                                
                                                                           ___________________________  
 
 
Место и датум:                                                                                                           
     
___________________________  

 
 

  


