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ПРИЛОГ бр.1

БАРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ВРЕДНОСЕН БОН-ВАУЧЕР
Јас,долупотпишаниот____________________________________________________________од_________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(МЕСТО)

носител на ЕМБГ__________________________,студент во ___година(односно запишан во_______семестар)
(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ)

во учебната 2014/2015 година на___________________________________________________________________, барам
(ВИСОКО ОБРАЗОВНА УСТАНОВА)

да се стекнам со вредносен бон-ваучер согласно Законот за издавање на вредносни бонови
ваучери (˶Службен весник на Република Македонија бр.48/15 и 56/15˝).
Кон барањето приложувам:
1.Фотокопија на уверение за државјанство на студентот;
2.Податоци за родител-от/ите
-татко_______________________________________________________од____________, носител на ЕМБГ___________________________________;
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(МЕСТО)

(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)

-мајка_______________________________________________________од____________, носител на ЕМБГ___________________________________;
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

( МЕСТО)

(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)

3.Фотокопија од акт за назначување за старател/ите
-старател_____________________________________________________од__________________, носител на ЕМБГ _________________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(МЕСТО)

(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)

(Овој документ го доставува само студентот на кој соодлука на надлежен орган му е назначен старател и ги
пополнува податоците за старателот, без поплнување на податоците од точка 2)

4.Доказ дека е лице со посебни потреби;
(Овој документ го доставува само студентот евидентиран како лице со посебни потреби)

5.Фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матичната книга на умрените;
(Овој документ го доставува само студентот које со еден родител или без родители и ги пополнува податоците
од точка 2 само за еден родител или не ги пополнува податоците )

6.Фотокопија од матична книга на венчани.
-брачен другар___________________________________________од _________________, носител на ЕМБГ______________________________________.
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(МЕСТО)

(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)

(Овој документ го доставува само студентот кој случил брачна заедница и оформил засебно семејство и ги
пополнува податоците за брачниот другар).

Со потпишувањето на ова барање, под целосна кривична и материјална одговорност ИЗЈАВУВАМ дека внесените
податоци се со точна и вистинита содржина.
Со потпишувањето на ова барање, СЕ СОГЛАСУВАМ личните податоци за лицата кои ги имам внесено во ова
барање, да се користат само во постапка со која се докажува дека ги исполнувам условите за стекнување со
вредносен бон-ваучер.

(__________ __________)
(потпис на родител/от-ите-татко и мајка)

__________________________________
датум и место

(__________ __________)
(потпис на старател/ите)

(____________________)
(потпис на брачен другар)

__________________________________
(име и презиме на студентот)

_______________________________
своерачен потпис

