
 
 
 

                                                                                
 

Во пресрет на поектот на Влада на Република Македонија - Слободен четврток за сите студенти  

ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ -  СКОПЈЕ  ги  повикува сите студенти да го 

подигнат својот билет како би го оствариле правото на бесплатен јавен превоз  и жичница ,, 

Милениумски Крст,,во четврток. 

 Потребни документи : 

-  студентите кои се запишани на редовни студии  се докажува со: 
1. Барање за издавање на бесплатен годишен билет за студенти (Образец бр.2-1 ЈСП- 

истото може да се најде на продажните места на ЈСП СКОПЈЕ или на www.jsp.com.mk ), 

заверено од Факултетот на кој е запишан студентот  

2. Една  фотографија, во прилог на Барањето (Образец бр.2-1 ЈСП), заверена согласно 

упатството од образецот 

 
-  студентите кои се запишани на вонредни студии се докажува со: 
1. Барање за издавање на бесплатен годишен билет за студенти (Образец бр.2-1 ЈСП- 

истото  може да се најде на продажните места на ЈСП СКОПЈЕ или на www.jsp.com.mk), 

заверено од Факултетот на кој е запишан студентот 

2.  Една  фотографија, во прилог на Барањето (Образец бр.2-1 ЈСП), заверена согласно 

упатството од образецот 

3.  Потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија дека студентот не е во 

редовен работен однос 

4. Здравствена легитимација на увид 

 
Потребните документи врз основа на студискиот статус се приложуваат во продажните места  

на ЈСП СКОПЈЕ и на студентот му се издава билет за користење на поволноста превоз и жичница 

,,Милениумски Крст,, на студенти еден ден во неделата (четврток). 

 

 ЈСП СКОПЈЕ 

       www.jsp.com.mk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jsp.com.mk/


 
JSP SKOPJE      (Obrazec br. 2 -1 JSP) 
 
                                JSP  SKOPJE 

               Bul.Aleksandar Makedonski 10 
             Tel. 02/3174-264 ; 3171-881 
 
                   Broj na bilet                  __________________ 
╖  
                   Data na izdavawe 
                             na biletot                  __________________             
         
                             Proda`no mesto             __________________ 
 
                             Potpis i pe~at  

             na prodava~ot                 __________________ 
 

 

B  A  R  A  W  E  
ZA  IZDAVAWE  NA  BESPLATEN GODI[EN BILET ZA  STUDENTI  

(EDEN DEN VO NEDELATA-^ETVRTOK) 
 
 

     

      1.   ____________________         _______________________    ___________________________ 
                 Ime       Tatkovo ime              Prezime 
 
 
        

      2.   __________________________________     ___________       _________________________ 
 Adresa na `iveewe (prestoj)-ulica          broj                           naseleno mesto/op{tina 
 

       
     3.    _________________________________________________________            _____________ 
                                            naziv na  fakultetot                                                              broj na indeks 
 
  
     

4. ___________________ 
               zapi{ana godina/semestar 
 

                      
      6. So baraweto prilagam edna fotografija 3 h 4 sm. so zapi{ano ime i prezime na 
 pozadinata, zaverena so pe~at od fakultetot na pozadinata, taka da  polovina od           
pe~atot bide na fotografijata a polovina na ova Barawe. 

 
   To~nosta na podatocite ja zaveruva          Data na podnesuvawe       Baratel  
                       fakultetot                   na baraweto     
     

                
  _________________________           __________________  ______________ 
    potpis na ovlasteno lice i pe~at                                                                                 potpis na baratel 
                                                                                                              
 
 
So potpi{uvaweto na ova Barawe davam izri~na soglasnost JSP SKOPJE da gi prezema site dejstvija  povrzani so obrabotka na 
moite li~ni podatoci navedeni vo Baraweto so cel izdavawe na pretplaten  bilet, kako i za sekakva  ponatamo{na obrabotka  
potrebna za vodewe evidencija na korisnici na uslugi. 
Potvrduvam deka pred potpi{uvaweto na ova barawe  sum informiran za  celta za koristewe na li~nite podatoci i  za pravoto da 
se sprotivstavam na takvata obrabotka, a so ovaa izjava davam soglasnost na takva obrabotka.  
 

   (Fotografija 3 h 4 sm)  
Na pozadinata na 
fotografijata da se 
zapi{e ime i prezime 
----------------------------------- 
fotografijata da se 
zaveri na pozadinata so 
pe~at od fakult. taka da 
polovina od pe~atot 
bide na fotografijata, 
a polovina na ova 
barawee  
         


