ГРАД СКОПЈЕ
СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПОРТ И МЛАДИ
Бул. “Илинден” бр 82
1000 Скопје

ПРИЈАВА
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СПОРТИСТИ - СРЕДНОШКОЛЦИ УЧЕНИЦИ
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ,
ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

ЗА 2022 ГОДИНА
Апликант за стипендија
Име и презиме:
Родител/Старател
Име и презиме:
адреса:
телефон:
е-маил адреса:
број на трансакциска сметка на спортистот - средношколец:
депонент во:
Потребни документи:
• копија од извод од матична книга на родени на апликантот;
• потврда од средното училиште каде апликантот е редовен или вонреден
ученик во учебната 2021/2022 година;
• копија од свидетелството за завршена учебна 2020/2021 година;
• потврда од клубот дека е член на истиот;
• потврда од матичната национална федерација дека е член репрезентативец
во својата генерација;
• апликантите да достават потврда од матичната национална

федерација за постигнатите спортски резултати од 01.01.2021 година,
сé до завршување на Јавниот повик во 2022 година.
Лице за контакт (име и презиме, телефон, е-маил):
* Пријавните листови да се достават во затворен и запечатен коверт
без означување на апликантот кој ја поднесува Пријавата.
На ковертот на надворешната предна десна страна да биде напишано:
за “Јавен повик за доделување стипендии на спортисти –
средношколци ученици во средните ушилишта на подрачјето на
градот Скопје, за 2022 година“
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1.КРАТКА БИОГРАФИЈА НА СПОРТИСТОТ
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2. ОПИС НА ПОСТИГНАТИТЕ СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2021 ГОДИНА, И
ВО 2022 ГОДИНА СЕ ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Напомена:
Пријавата/апликацијата задолжително треба да биде пополнета во
горенаведените точки, во спротивно истата може да биде отфрлена.

"Со поднесување на оваа Пријава, Изјавувам дека сум согласен/на моите
лични податоци (личните податоци на родителот/старателот и/или
личните податоци на апликантот за стипендија), да се обработуваат
исклучиво во постапката за спроведување на Јавниот повик за
доделување стипендии на спортисти - средношколци ученици во
средните училишта на подрачјето на градот Скопје, за 2022 година."

Скопје, _________2022 година

АПЛИКАНТ ЗА СТИПЕНДИЈА
_______________________________
(име и презиме)

_______________________________
(име и презиме на родител/старател)
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