
До   

Градоначалникот на Општина Кочани 

 

Врз основа на Одлуката за одобрување субвенционирање на граѓани жители на 

општина Кочани во трошоците за велосипед и за утврдување начинот, условите и 

постапката за субвенционирање донесена од Советот на Општина Кочани под бр.09-

321/1од 28.01.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.2/2021) и 

објавениот Јавен повик за субвенционирање на граѓани жители на општина Кочани на дел 

од трошоците што ќе ги направат за купување на велосипед, поднесувам  
 

БАРАЊЕ 

за субвенција на дел од трошоците за купен велосипед 

 

Подносител на барањето  (име, татково име  и презиме):_________________________________,  

со адреса на живеење: ул.____________________________________________бр.______   

во село/град ______________________________, со ЕМБГ_________________________,   

со број на л.к.____________________________, издадена на ден____________________, 

број на трансакциска сметка__________________________________________________,  

банка_________________________________,моб.тел._____________________________. 

Националност:_______________________, брачна состојба_______________________. 

Кон барањето ги поднесувам следните документи: 

Ред. 

бр. 

Приложна документација доставена од барателот: 

1.  копија од лична карта      

2.  копија од трансакциска сметка  

3.  изјава за давање согласност за користење лични податоци  

4.  изјава за семејна состојба  

5.  потврда од Општина Кочани дека e платен данокот на имот за 

станбениот објект во кој живее подносителот на барањето 

 

6.  фотографија од велосипедот  

7.  доказ дека купувањето велосипедот е извршено во периодот на траење на јавниот 

повик и тоа: од 02.03.2021 година до 31.03.2021 година и тоа фискална сметка 

или фактура со извод од банка за извршена уплата за купениот велосипед 

или Договор за плаќање на рати со прилог доказ за платена прва рата (во 

оригинал или копија заверена кај нотар) 

 

8.  изјава заверена кај нотар, со која барателот под морална, материјална и 

кривична одговорност ќе потврди дека во домаќинството нема друг член 

што поднел барање за добивање на овој вид субвенција и дека е согласен 

на барање на Комисијата да го донесе на увид купениот велосипед во 

дворот на административната зграда на Општината, во спротивно 

барањето за субвенција ќе биде одбиено. 

 

 

Кочани, дата  _______________                                             Барател (скратен потпис) 

                                                                                                     _____________________ 

 

 

 

 



 

 

Образец на изјава за давање согласност за користење лични податоци 

 

 

 

 

 

Изјава 

 за давање согласност за користење лични податоци 

 

 

Јас ________________________________________________________ (име и презиме ) 

со адреса на живеење: ул._______________________________________бр.__________  

во село/град ______________________________, со ЕМБГ_________________________,   

во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци со 

потпишувањето на оваа изјава давам согласност Општина Кочани да може да ги 

користат, чуват и обработуваат моите лични податоци на начин и услови утврдени 

со Законот и подзаконските акти при постапување по предметот во врска со Барањето 

кое го имам поднесено до Градоначалникот на Општина Кочани за добивање на 

субвенција на дел од трошоците за купен велосипед.  Исто така изјавувам дека доколку 

барањето за субвенција ми биде прифатено, давам согласност Општина Кочани на 

својата веб страна  да го објави списокот на добитници на субвенција за велосипед, во 

кој ќе бидам наведен со име и презиме.  

 

 

 

 

 

Кочани, дата__________________                                                 Изјавил (скратен потпис) 

                                                                                                           ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образец на изјава за семејна состојба 

 

 

Изјава за семејна состојба на барателот 

(за членовите кои го сочинуваат домакинството на барателот) 

 

Јас ________________________________________________________ (име и Презиме ) 

со адреса на живеење: ул._______________________________________бр.__________  

во село/град ______________________________, со ЕМБГ_________________________,   

изјавувам дека моето семејство (домакинство)  го сочинуваат следните лица: 

1. ___________________________(име и презиме) _______________(сродство) ____ воздраст 

2. ___________________________(име и презиме) _______________(сродство) ____ воздраст 

3. ___________________________(име и презиме) _______________(сродство) ____ воздраст 

4. ___________________________(име и презиме) _______________(сродство) ____ воздраст 

5. ___________________________(име и презиме) _______________(сродство) ____ воздраст 

(по потреба се дополнува ) 

 

Изјавувам дека сум запознат/а со тоа дека давањето на лажни податоци и искази 

претставува кривично дело. 

 

 

Кочани, дата__________________                                                 Изјавил (скратен потпис) 

                                                                                                           ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец на изјава  заверена на нотар 

 

ИЗЈАВА 

 

Јас ________________________________________________________ (име и Презиме ) 

со адреса на живеење: ул._______________________________________бр.__________  

во село/град ______________________________, со ЕМБГ_________________________,   

со потпишувањето на оваа изјава, под морална, материјална и кривична одговорност, 

изјавувам дека во моето домаќинство нема друг член кој поднел барање за добивање 

на овој вид субвенција. 

Исто така изјавувам дека сум согласен да го донесам на увид купениот велосипед во 

дворот на административната зграда на Општина Кочани, кога тоа ќе го побара 

Комисијата формирана од Градоначалникот. 

Изјавувам дека сум запознат/а со тоа дека давањето на лажни податоци и искази 

претставува кривично дело. 

 

 

Кочани, дата__________________                                                                           Изјавил, 

                                                                                                            _____________________ 

(Име и Презиме) 

___________________ 

 (скратен потпис) 

 

 

 

 

 

 


