ИЗЈАВА ЖИРАНТА
Корисник стипендије за недостајућа занимања

________________________________________________
ЈМБГ
(презиме и име)

студент високошколске установе:

__________________________________

у

___________________

ЖИРАНТ
У СВОЈСТВУ ЖИРАНТА ПРЕДАЈЕМ БЛАНКО ПОТПИСАНУ МЕНИЦУ
Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Београд,
за одобрену стипендију горе наведеном кориснику.

________________________________________________ адреса _________________________
(презиме, с.слово и име жиранта)

(место)

___________________________________ , задња пошта _________________________________
(улица и кућни број)

(поштански број и назив поште)

рођен у __________________________________________ ЈМБГ
ЛК број _______________ издата у _______________ , запослен у својству _________________________________
код ___________________________________________________ од __________________

________ године, са нето

месечном зарадом од ____________________ динара.

______________________________________

у ________________________ 20 ____ године

(пуно презиме и име жиранта писаним словима)

ПОТВРЂУЈЕМ ДА СУ НАВЕДЕНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ
М.П.
_______________________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац треба попунити читко штампаним словима, а потпис жиранта на обрасцу и меници мора бити
идентичан (обавезно писаним словима), користећи се једним писмом (ћирилицом или латиницом).
Обавезно доставити очитану чиповану личну карту жиранта или фотокопију ако није чипована.
ПРИБАВЉАЊЕ И ОВЕРА ИЗЈАВЕ ЖИРАНТА
Жиранти могу бити грађани Републике Србије који су у радном односу, пензионери, пољопривредници, занатлије или лица која
обављају самосталну делатност, као и остала пунолетна лица која остварују приходе од имовине, капитала, ауторских права,
права индустријске својине и сл.
Када је жирант лице које је:
- у радном односу, занатлија или лице које обавља самосталну делатност, ИЗЈАВУ оверава овлашћени радник правног лица,
односно овлашћено лице организације или лице код кога је жирант запослен;
- пензионер, ИЗЈАВУ оверава давалац пензије ПИО ФОНД
- пољопривредник, ИЗЈАВУ оверава надлежни орган у општини
- у случају када је жирант неко од осталих пунолетних лица која остварују приход од имовине, капитала, ауторских права, права
индустријске својине и сл.који се опорезују у складу са законом, ИЗЈАВУ оверава исплатилац одговарајућег прихода или орган
управе прихода у општини у којој је лице пријављено.
Студенту који подноси захтев за кредит жирант може бити члан породичног домаћинства у складу са напред наведеним
условима.
ПОТПИСИВАЊЕ МЕНИЦЕ
Жирант меницу потписује у доњем десном углу са предње стране испод речи ТРАСАНТ по обележеним линијама, наводећи
следеће податке: презиме, очево име и име, место и адресу пребивалишта, број личне карте и место издавања.
На истом крају на полеђини менице (одозго 1,5 cm од горње ивице бланкета) жирант се потписује исписујући напред наведене
податке.
Корисник стипендије потписује меницу писаним словима тако што уписује реч ПРИЗНАЈЕМ и следеће податке: презиме, име
родитеља и име, место и адресу сталног боравка, број личне карте и место издавања.
ИЗГЛЕД ПОТПИСАНЕ МЕНИЦЕ

