
 

 

 

Б А Р А Њ Е 

За остварување право на еднократен финансиски надомест за вонредни студенти 

 

Јас _________________________________________________ од 

с._______________________. 

Општина Маврово и Ростуше,ЕМБГ_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ и Л.К. бр_______________ 

Издадена од МВР________________________. 

 

Вонреден Студент на универзитет_________________________. 

Факултет____________________ 

Насока__________________________ Запишан_______________ семестар. 

 

Назив на банка (носител на платен промет) во која подносителот на барањето има 

отворено трансакциска сметка __________________________ и број на трансакциска 

сметка_________________________________. 

 

 

Кон барањето ги поднесувам следните документи/докази: 

1. Потврда за Вонреден студент односно запишан (прв,трет,петти или седми семестар). 

2.Трансакциска сметка. 

3. Важечки документ за идентификација (Лична карта или Пасош).. 

 

 

 

 



 

 

 

 Податоци за Студентот 

Име, татково име и презиме: ___________________________________________. 

Адреса на живеење: ___________________________________________________. 

Општина: _______________________________. 

Единствен матичен број:_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Број на лична карта: __________________________.    

Државјанство: ____________________________. 

 

 

Во с.Ростуше  

На ден ___.___.20__г.                                                                                               

                                                                                                                         Подносител на барањето: 

 

                                                                                                               ___________________________________        

                                                                                                          (полно име и презиме и скратен потпис)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

И З Ј А В А 

Јас_______________________________________________________долупотпи

шаниот/та од  

 с._________________________ со ЕМГБ_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ и број на 

Л.К. ______________, 

издадена од МВР__________________ , со важност до 

____________________, под полна морална,материјална и кривична 

одговорност ја давам оваа изјава дека податоците во ова барање се 

вистинити. 

 

 

 с.Ростуше  

___.___.20___година. 

 

           Подносител на барањето: 

 

                                                                                                               ___________________________________        

                                                                                                          (полно име и презиме и скратен потпис)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

И З Ј А В А 

Јас_______________________________________________________долупотпи

шаниот/та од  

 с._________________________ со ЕМГБ_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ и број на 

Л.К. ______________, 

издадена од МВР__________________ , со важност до 

____________________, под полна морална,материјална и кривична 

одговорност пред Општина Маврово и Ростуше изјавувам: 

- Дека сум согласен/на моите лични податоци да бидат употребени 

од страна на општина Маврово и Ростуше во врска со 

остварувањето на правото за еднократен финансиски надомест за 

прв циклус на студии.  

 

 с.Ростуше  

___.___.20___година. 

 

           Подносител на барањето: 

 

                                                                                                               ___________________________________        

                                                                                                          (полно име и презиме и скратен потпис)  

 

 

 

 

 



 

 

И З Ј А В А 

Јас_______________________________________________________долупотпи

шаниот/та од  

 с._________________________ со ЕМГБ_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ и број на 

Л.К. ______________, 

издадена од МВР__________________ , со важност до 

____________________, под полна морална,материјална и кривична 

одговорност на___.___.________год изјавувам: 

1. дека во моментот на поднесувањ на барањето не сум во работен 

однос. 

2. дека во моментот на поднесувањ на барањето не работам и не 

живеам во странство.  

3. податоците внесени во барањето се точни. 

4. се согласувам , податоците внесени во ова барање со доказите да 

бидат проверувани од страна на овластени лица на општината. 

Секоја промена на фактите или околностите кои биле основ за признавање 

на правото за еднократна стипендија, најдоцна во рок од 15 дена од денот 

кога настанале тие промени (промена на постојано место на живеење-

општина) се обврзувам да ги пријавам и ќе ги сносам последиците од 

непријавување. 

  

 с.Ростуше  

___.___.20___година. 

           Подносител на барањето: 

 

                                                                                                               ___________________________________        

                                                                                                          (полно име и презиме и скратен потпис)   


