
 

     РЕПУБЛИКА
  МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 

 

 
Од  

(име и презиме на кандидатот)
со  ЕМБГ   
ученици во јавните ученички домови во Република 
20__/__ година” поднесувам 
Ученичкиот дом 
Доколку се пополнети 
1.    
2.   
3.  
Во прилог ги доставувам следните документи:

1 Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава

2 Потврда од училиштето за средно образование дека е редовен ученик
 

3 
Копии од свидетелства за завршено 
години 

4 
Изјава од родител-старател на кандидатот за бројот на членови во
семејството 

5 Потврди за личните примања на вработените членови во семејството

6 
Медицинска потврда од матичен лекар за 
ученикот 

 
7 

Изјава од родител-старател на кандидатот дека во целост ќе ги подмири 
трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот
кандидат 

8 Податок за државјанство на Република

9 
Изјава за согласност за обработка на личните податоци потрeбни за 
сместување во ученички дом

 
Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за 

државјанство на Република Северна
Примил, 

 

ПРИМЕНО  
Архивски број   

 
РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА   МАКЕДОНИЈА      

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

БАРАЊЕ 
за сместување во ученички дом 

 од   
кандидатот) (општина) 

   . Согласно „Конкурсот 
ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 

 барање за сместување  
     во   

 местата барам да бидам сместен во Ученичкиот
      

  
 . 

Во прилог ги доставувам следните документи: 

Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава 

Потврда од училиштето за средно образование дека е редовен ученик 
Копии од свидетелства за завршено образование од претходните учебни 

старател на кандидатот за бројот на членови во  

Потврди за личните примања на вработените членови во семејството 
Медицинска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на 

старател на кандидатот дека во целост ќе ги подмири 
трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот- 

 

Податок за државјанство на Република Северна Македонија 
Изјава за согласност за обработка на личните податоци потрeбни за 
сместување во ученички дом 

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за 
Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.

 Родител-старател 

 .       година 
   

 

  

. Согласно „Конкурсот за прием на 
Македонија за учебната                   

 во 
 . 

Ученичкиот дом 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

 
ДА НЕ 
ДА НЕ 

ДА НЕ 

 
ДА НЕ 

ДА НЕ 
ДА НЕ 

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за 
внатрешни работи. 


