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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз  основа  на  членот	75  ставови	1  и	2  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ - ВАУЧЕРИ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за издавање на вредносни бонови -
ваучери, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 2015 година.

Бр. 08-1606/1
6 април 2015 година
Скопје
 




Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
 
Претседател
на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ 
БОНОВИ - ВАУЧЕРИ 

Член 1 
Во Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери (“Службен весник на Република Македонија” брoj 48/15), членот 3 се менува и гласи: 
„Студентите  од  членот 	2  на  овој  закон  за  стекнување  со  вредносен  бон-ваучер, 
поднесуваат барање за стекнување со вредносен бон-ваучер (кое содржи согласност за користење на личните податоци од подносителот и од членовите на семејството родители, старатели или брачен другар како и изјава за точност на внесените податоци во барањето) до студентската служба на матичниот факултет, кон кое се приложува: 
- фотокопија на уверение за државјанство за сите студенти; 
- доказ дека се лица со посебни потреби (каде што јасно се гледа дека лицето е со посебни потреби) за студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби; 
	- фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матична книга на умрените за 
студентите кои се со еден родител или без родители и/или 
-  фотокопија од извод од матичната книга на венчани за студентите кои засновале брак и оформиле семејство. 
Студентската служба на матичниот факултет барањата за стекнување со вредносен бон-
ваучер со приложените докази ги обработува електронски со внесување на податоците од 
барањето  во  електронски  формат  и  во  рок  од  три  дена  од  завршување  на  рокот  за 
аплицирање  на  студентите  утврден  во  огласот  што  го  објавува  Министерството  за 
информатичко  општество  и  администрација  ги  доставува  до  Министерството  за 
образование и наука во електронска и хартиена форма кон кои приложуваат: 
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- потврда за редовен студент запишан за првпат во трета година (односно со заверен V 
семестар за првпат) или четврта година (односно со заверен VII семестар за првпат) на прв 
циклус на студии на високо образовните установи во Република Македонија во учебната 
2014/2015 година, најдоцна до 15 ноември 2014 година (за редовните студенти) и/или 
- потврда дека се студенти во која било година на студии во учебната 2014/2015 година на високо образовните установи во Република Македонија запишани до 15 ноември 2014 година (студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби). 
За   проверка   на исполнетоста на условите потребни за стекнување со вредносен бон-
ваучер,  Министерството  за  образование  и  наука  формира  меѓуресорска  комисија 
составена од единаесет члена и нивни заменици, од кои три члена и нивни заменици од 
Министерството за образование и наука, два члена и нивни заменици од Министерството 
за труд и социјална политика, два члена и нивни заменици од Државниот просветен 
инспекторат, два члена и нивни заменици од Управата за јавни приходи и два члена и 
нивни заменици од Министерството за информатичко општество и администрација. 
Комисијата  од  ставот 	3  на  овој  член  најдоцна  наредниот  ден  од  приемот  на 
обработените барања од студентските служби на матичните факултети, електронски ги доставува истите до Управата за јавни приходи, која е должна во рок од пет дена од приемот да достави податоци во електронска форма за висината на вкупните годишни приходи на семејството на студентот за 2013 година за кои не се наплаќа административна такса и друг надоместок. 
По проверка на исполнетоста на условите потребни за стекнување со вредносен бонваучер, Министерството за образование и наука изготвува листа на студенти кои можат да стекнат вредносен бон-ваучер и истата ја доставува до Министерството за информатичко општество и администрација, најдоцна до 1 јуни 2015 година. 
Формата, содржината и образецот на барањето за стекнување со вредносен бон-ваучер од  ставот 1  на  овој  член  ја  пропишува  министерот  за  информатичко  општество  и администрација. 

Член   2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува до 29 февруари 2016 година. 
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Приемен печат на високо 
образовна установа 
и потпис на одговорно лице 
ПРИЛОГ бр.1 
БАРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ВРЕДНОСЕН БОН-ВАУЧЕР 
Јас,долупотпишаниот____________________________________________________________од_________________ 
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)	(МЕСТО)
носител на ЕМБГ__________________________,студент во ___година(односно запишан во_______семестар) 
(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ) 
во учебната 2014/2015 година на___________________________________________________________________, барам 
(ВИСОКО ОБРАЗОВНА УСТАНОВА) 
да се стекнам со вредносен бон 	-ваучер согласно Законот за издавање на вредносни бонови 
ваучери (˶Службен весник на Република Македонија бр.48/15 и 56/15˝). 

Кон барањето приложувам: 
1.Фотокопија на уверение за државјанство на студентот; 
2.Податоци за родител-от/ите 
-татко_______________________________________________________од____________, носител на ЕМБГ___________________________________; 
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)	(МЕСТО)	(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)
-мајка_______________________________________________________од____________, носител на ЕМБГ___________________________________; 
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)	(МЕСТО)	(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)
3.Фотокопија од акт за назначување за старател/ите 
-старател_____________________________________________________од__________________, носител на ЕМБГ _________________________ 
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)	(МЕСТО)	(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)
(Овој документ го доставува само студентот на кој соодлука на надлежен орган му е назначен старател и ги пополнува податоците за старателот, без поплнување на податоците од точка 2) 
4.Доказ дека е лице со посебни потреби; 
(Овој документ го доставува само студентот евидентиран како лице со посебни потреби) 
5.Фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матичната книга на умрените; 
(Овој документ го доставува само студентот које со еден родител или без родители и ги пополнува податоците од точка 2 само за еден родител или не ги пополнува податоците ) 
6.Фотокопија од матична книга на венчани. 
-брачен другар___________________________________________од _________________, носител на ЕМБГ______________________________________. 
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)	(МЕСТО)	(ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОJ)
(Овој документ го доставува само студентот кој случил брачна заедница и оформил засебно семејство и ги пополнува податоците за брачниот другар). 

Со потпишувањето на ова барање, под целосна кривична и материјална одговорност ИЗЈАВУВАМ дека внесените податоци се со точна и вистинита содржина. 

Со потпишувањето на ова барање, СЕ СОГЛАСУВАМ личните податоци за лицата кои ги имам внесено во ова 
барање, да се користат само во постапка со која	се докажува дека ги исполнувам условите за стекнување со
вредносен бон-ваучер.

(__________	__________)	(__________   __________)	(____________________)
(потпис на родител/от-ите-татко и мајка)	(потпис на старател/ите)	(потпис на брачен другар)




датум и место	(име и презиме на студентот)

своерачен потпис 



