
 
 
 
 
 

 
 
 

 
А П Л И К А Ц И Ј А 

за стипендија на студент запишан прв пат во прв или трет семестар во академската 
2021/2022 година 

 
 
 
Генерални информации за апликантот 
 

Име и презиме ____________________________ 

Дата и место на раѓање _____________________ 

Контакт-телефон __________________________ 

e-mail ____________________________________ 

Адреса на живеење ________________________ 

 

Формално завршено образование (степен, вид и бодови) 
 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Студент на Технички факултет-Битола  по студиска програма  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

ПРАШАЛНИК 

 

Образложете го вашиот интерес за високото образование? 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Зошто ја одбравте оваа студиска програма? 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Наведете дополнителни курсеви и обуки кои сте ги посетувале 
 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни 
натпревари  

___________________________________________________________________________ 

 
Фотографија 

(не постара од 
шест месеци) 
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Каде се гледате себе си во блиска иднина 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Хоби и активности во слободно време: 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Опишете се себе си преку пет карактеристики: 

______________________________________________________________________ 

 

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на 

стипендија, доколку сте вие корисник на стипендија од ЕВН Македонија, АД Скопје? 

 

ДА  /  НЕ 

 

 

Генерални информации за солидарен гарант 

(солидарен гарант може да биде само член на потесното семејство) 
 
Име и презиме _____________________________ 

Сродство со апликантот ______________________ 

Контакт-телефон ____________________________ 

e-mail ______________________________________ 

Адреса на живеење __________________________ 

 

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има 

обврска да го надомести износот исплатен за стипендија за академската година за која е 

потпишан договорот. 
 

Потребни документи: 
 

➢ Копија од диплома за завршено средно образование; 
➢ Копии од дипломи за посета на курсеви и други дополнителни обуки; 
➢ Копии од дипломи за освоено прво, второ или трето место  на домашни или на 

меѓународни   натпревари, освоени за време на средното образование; 
➢ Да достави потврда за редовен студент запишан во зимски семестар во академската 

2021/2022 
➢ Да достави уверение за положени испити и постигнат успех, до датумот на 

аплицирање 
➢ Изјава дека не е корисник на стипендија или на кредит од друга установа, 

институција или компанија, потпишана и од солидарен гарант 
➢ Изјава за обработка и користење на лични податоци на кандидатот и неговото 

потесно семејство 
➢ Потврда за имотна состојба, работен однос и личен доход на солидарен гаранд-

потписник; 
➢ Есеј од најмалку 250 збора на тема „Мојата иднина како електро инженер“. 



 

 

 

 

3 

 
 
 
 
Изјава 
 
Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците 
наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити. 
 
 
 
 
        Изјавил, 
 
      ___________________________________ 
      (име и презиме и потпис на апликантот) 
 
 
 
 

Сите потребни документи треба да се испратат на stipendii@evn.mk најдоцна до 

14.10.2022.  

 

 

mailto:stipendii@evn.mk

