
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со паричната помош по основ на школување на ученици
и студенти во Република Македонија, со оддалеченост над 35 километри
од местото на живеење, Ве информираме дека и оваа година паричниот
надоместок е непроменет и изнесува 3.000,00 денари.

Документите за студентите се доставуваат лично во просториите
на СОНК (ул. Маџир Маало бр. 36), или по пошта на адреса: 

ул. Маџир Маало бр.36, Скопје
П.Ф. 450    1001 - Скопје

Потребни документи за студенти:
 Барање и Мислење ( Образец СОНК – 3 со пополнета втора изјава и

СОНК – 4);
 Фотокопија од лична карта на членот на СОНК (од двете страни)

 Копија од Извод од матична книга на родени на студентот;

 Потврда за редовен студент и запишан зимски семестар;

 Индекс на увид за студентите кои доставуваат лично во просториите на

СОНК;
 Фотокопија  од  првите  2  страни  на  индексот  (страна  со  слика  и  со

податоци за студентот), како и фотокопии од страните каде е запишан
зимскиот семестар и од страните со оценките за положените испити од
претходната година (за студентите кои ги доставуваат документите по
пошта).

НАПОМЕНА:
 За остварување на правото за погоре наведениот основ, студентот треба

да ги има положено сите испити од претходната година;
 За студентите од прва година и со прв пат запишан апсолвентски

стаж  (каде  студиите  се  3  години)  рокот  за  доставување  на
документите е до 31 октомври 2019 година;



 За студентите од други години на студирање, документите можат да се

доставуваат по положувањето на предвидените испити од претходната
година, но најдоцна до 28 февруари 2020 година;

 Кај оние факултети каде еден предмет се слуша неколку семестри, а се

полага  на  крај  на студирањето или по избор,  студентот е  должен да
достави  и  дополнителен  доказ/потврда  од  студентската  служба  при
факултетот.

Помош  не  се  одобрува  за  вонредни  студенти,  за  школување  во
странство, за постдипломци, за студенти кои годината ја запишуваат
по  втор  пат  и  за  студенти  кои  не  ги  ликвидирале  испитите  од
претходната година.
Оние студенти кои ги немаат комплетирано сите документи, треба да
аплицираат до предвидениот  краен рок, со цел да се запази рокот
(да ги достават докуметите што до тогаш ги имаат комплетирано), а
подоцна  можат дополнително да  ги  приложат докуметите  кои  им
недостасувале.

       Стручна служба на 
          Синдикален фонд на СОНК


