
 

 

 

 
 
 
Назив на факултетот УГД_________________________  
Број на индекс ____________  

 
 

Барање  
Од ___________________________________________________________________  со број на мобилен:    

                                                 (име и презиме на студентот)  

 

Молам да бидам примен-а за сместување и исхрана во студентскиот дом Хилјадников во Штип  

 
ДАВАМ СОГЛАСНОСТ доколку не бидам примен-а во избраниот дом во електронската пријава, Комисијата за прием на студенти 
во државните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 20   /20   година по можност да ми 
додели студентско легло во: 

1. Студентскиот дом „Гоце Делчев“ 
2. Студентскиот дом „Кузман Ј. Питу“ 
3. Студентскиот дом „Стив Наумов“ 2 зграда 
4. Студентскиот дом „Стив Наумов“ 3 зграда 
5. Студентскиот дом „Стив Наумов“ – нови бараки 
6. Студентскиот дом „Пелагонија“ 
7. Студентскиот дом „Томе С. Сениќ“ 
8. Во ученички дом каде што има непополнети места ___________________________________________ 
9. ___________________________________________ 

               (студентот заокружува еден дом) 

 

Во прилог ги доставувам следните документи:  
  

Ред. 
бр. ОПИС НА ДОКУМЕНТИ 

Архивски број 
на документот 

(пополнува 
кандидатот) 

 
 

Пополнува 
службено лице 

1 Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава   

2 Потврда за редовност во текот на студиите   

3 Печатена електронска пријава   

4 Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години   

5 Заверен образец “УППИ”   

6 
За студентите запишани за прв пат во I година копија од дипломата за завршено средно 
образование 

 
 

7 Број на членови во потесното семејство на студентот   

8 Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство   

9 
Документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се 
категоризирани како лица со посебни потреби 

 
 

10 

Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство 
(родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за 
образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени 
институции со кои има склучено договори за соработка 

 

 

11 
Изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни капацитетот 
во избраниот дом) 

 
 

12 Изјава за идентичност на податоците  
 

 
ПРИМЕНО ________________ год. 
  
Студентски дом  Хилјадников Штип  
 
___________________________________ 
 



 

 

13 
Изјава од родител – старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во 
домот 

 
 

14 

Потврди за остварен месечен приход од членови на потесното семејтво   

Потврда за плата/чек од пензија за татко или старател   

Потврда за плата/чек од пензија за мајка или старател   

Потврда за плата за брат/сестра   

Декларација за прием на плата за вработените во приватна фирма   

Копија од правосилен документ за развод (за примателите на алиментација)   
 

Последен чек од исплата на социјална помош или  последно Решение (за корисници на социјална 
помош) 

 
 

Документ со кој се докажува инвалидност ( за лицата со инвалидитет)  
 

Потврда од училиште /факултет или друга институција за брат/сестра ( ако е ученик/студент)  
 

Потврда од училиште /факултет или друга институција за брат/сестра ( ако е ученик/студент)   

Потврда од училиште /факултет или друга институција за брат/сестра ( ако е ученик/студент)   

Потврда од училиште /факултет или друга институција за брат/сестра ( ако е ученик/студент)   

Потврда од училиште /факултет или друга институција за брат/сестра ( ако е ученик/студент)   

 ВКУПЕН БРОЈ НА ДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ (БЕЗ  МОЛБА)  
 

 

 

 ПРИМИЛ         КАНДИДАТ 

  

_________________________       _________________________  

 


