
Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на 
општина Oхрид објавува 
 
 

КОНКУРС 
за доделување   стипендии на ученици од општинските основни и 

средни училишта на подрачјето на Општина Охрид за учебната 
2019/2020година 

 
 
          Општина Охрид за учебната 2019/2020 година ќе додели ученички 
стипендии и тоа:  

• стипендии за талентирани ученици од VII,VIII и IХ  одделение од 
општинските основни училишта на подрачјето на општина Охрид ; 
 

• стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови од 
VI,VII,VIII и IХ  одделение (предметна настава) од општинските 
основни училишта на подрачјето на општина Охрид; 
 

• стипендии за талентирани ученици од I, II, III и IV година во 
општинските средни училишта, на подрачјето на општина Охрид  и 

 
• стипендии за ученици кои живеат во потешки материјални  услови, од 

I, II,III и IV година во општинските средни училишта  на подрачјето на 
општина Охрид . 
 

• посебни стипендии за ученици кои постигнале врвни резултати во 
областа на: спортот, шахот, литературната, музичката, ликовната 
уметност и др. вештини. 

 
I. Услови за доделување стипендии 

 
А) Право на стипендија  за талентирани ученици  и стипендија за 
посебни остварувања имаат кандидатите кои учат во општинските 
основни  и средни училишта на подрачјето на општина Охрид и ученици 
жители на општина Охрид  кои учат во друга општина во  јавно средно 
училиште кое не е застапено во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве 
услови: 
 

1. да се жители на општина Охрид; 
2. да се редовни ученици; 
3. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или 

меѓународен натпревар во областа на науката(за талентираните ученици) 
односно постигнале врвни резултати во областа на спортот, шахот, 



литературната, музичката, ликовната уметност и др. вештини (за посебните 
стипендии); 

4. да оствариле континуиран  одличен  успех во текот на школувањето од VI 
до IХ одделение(предметна настава) за основците и од I до IV година за 
средношколците; 

5. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или 
фирми. 

 
 
Б) Право на стипендија  за ученици кои живеат во потешки социјални  
услови  имаат кандидатите кои учат во општинските основни  и средни 
училишта на подрачјето на општина Охрид  и ученици жители на општина 
Охрид  кои учат во друга општина во  јавно средно училиште кое не е 
застапено во општина Охрид а ги исполнуваат следниве услови: 
 

1. да се жители на општина Охрид; 
2. да се редовни ученици; 
3. да имаат континуирано  примерно поведение; 
4. да  живеат во потешки социјални услови (со потпросечни семејни годишни 

приходи); 
 
 
 

         Начин на пријавување 
Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, треба да го  пополнат 
потребниот образец  за пријава поставен на интернет страната  
www.ohrid.gov.mk. 

Со Пријавата потребно е да ги достават следните документи:  

1. потврда дека е редовен ученик ; 
2. фотокопии од свидетелствата; 
3. извод на родени (копија);  
4. фотокопии од дипломи од освоени награди,признанија и трофеи (за  

посебни стипендии и стипендии за талентирани ученици); 
5. потврда за висината на примањата за сите членови на семејството на 

ученикот издадена од УЈП (за стипендии за ученици кои живеат во потешки 
социјални  услови ); 

6. изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се 
вистинити и дека ученикот  не е корисник на друга стипендија или кредит 
од друга институција или фирма.Изјавата е објавена на интернет страната 
www.ohrid.gov.mk . 
 

 
II. Висината на стипендијата 

 
Висината на стипендијата ќе изнесува 1500,00 денари месечно за девет 
месеци во текот на  учебната  2019/2020година. 
 

http://www.ohrid.gov.mk/
http://www.ohrid.gov.mk/


 
Рок на пријавување 
 
 

Потребните документи, учениците треба да ги достават  најдоцна до 
31.10.2019г ,на адреса: Општина Охрид  ул.,, Димитар Влахов“  бр. 57 
– Охрид , во затворен плик  со назнака „За Комисијата за 
спроведување на Конкурсот за доделување ученички стипендии“. 
 

Документите на кандидатите кои се некомплетни и ненавремено доставени 
нема да бидат разгледувани. 
                                       
 
 
 
 
 
                                                                                                     ОПШТИНА ОХРИД 
                                                                                                     Градоначалник 
                                                                                     Константин Георгиески 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р И Ј А В А 
 
 
Се пријавувам да бидам корисник на ученичка  стипендија од 
Општина Охрид за учебната 2019/2020 година .Сметам дека ги 
исполнувам условите предвидени од страна на Комисијата и 
аргументирано ги доставувам сите потребни документи. 
 
1.Презиме,татково-име,име 

__________________________________ 

2. Ден, месец и година на раѓање______________________ 

3.Место на раѓање,_____________ општина_______________ 

4.Постојано место на живеење: 

Место__________________ 

Улица и број _____________________ 

тел.бр.__________________ 

општина  ________________ 

5.Вид стипендија за која се аплицира (да се заокружи) 

• за талентирани ученици 

• за ученици кои живеат во потешки социјални  услови 

• за посебни стипендии 

 

                                                                    

Охрид                                                      Подносител на пријавата 
__________2019                                                                ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 



                     Изјава за лични податоци 
 
 
 
 
Лицето _________________________________________ родител-

старател на ученикот __________________________________________ од 

____________________________ како субјект на лични податоци дава 

СОГЛАСНОСТ за обработка на личните податоци потребни при 

пријавување на конкурс за доделување на ученичка стипендија. 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Изјавил родител – старател 
 

                                                                            ________________ 
                                                                                                                         
                                                                                                  
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗЈАВА  
(ја пополнува родител – старател)  

 

 

 

 

Јас, _______________________________________ од __________________,  
         (име и презиме на родител-старател)  

со постојано место на живеење на ул. ________________________________  

бр. _______, ЕМБГ ___________________ и број на л.к. __________________  

издадена _______________ година во _________________, изјавувам под 

морална, материјална и кривична одговорност дека податоците прикажани во 

пријавата и приложената документација од мојата ќерка - син                                          

_________________________________________,  ученик-чка  во  
              (име и презиме)                                                                         
________________________________________, општина Охрид,   
                                      (назив на училиштето) 
која се бараше согласно Конкурсот за доделување ученички стипендии за 

учебната 2019/2020 година, се идентични и вистинити . 

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам  дека мојата  

ќерка-син не е корисник на стипендија од други институции или фирми. 
                   
 

 

 

На _________ 2019 год.       Изјавил  

             _____________________ 

 

 
 


