ПРИЛОГ бр.
бр. 3

БЕППН
ДО
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА_________________________________________
БАРАЊЕ
за остварување на право на еднократна парична помош за новороденче
Од ____________________________________________________ со стан на ул.______________________________________
/име и презиме на родител-старател/

бр.________ ЕМБГ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Населено
место
/Општина
___________________________л.к.бр.
__________________
издадена
од
МВР____________________________.
Назив на банка во која подносителот на барањето има отворено трансакциска сметка ______________________
и број на трансакциска сметка_______________________________________.
Барам да ми се признае право на еднократна парична помош за новороденче за детето-цата
_______________________________________________________________________
(име, татково име и презиме)

_______________________________________________________________________родено-и на ден _______ 20__ година
(име, татково име и презиме)

во ____________________и е/се ________________________ дете.
/ првородено/ првопосвоено/

Кон барањето се поднесува/
поднесува/ обезбедува следната документација
докумен тација:
тација:
1. Важечка лична карта од мајката – се доставува на увид за докажување на идентитетот, државјанството и
постојаното место на живеење на мајката, а доколку подносител на барањето е таткото/старателот се
доставува важечка лична карта од мајката на детето на увид за докажување на постојаното место на
живеење на мајката, (а препис на извод од матична книга на умрените доколку мајката е почината - центарот
го обезбедува по службена должност од Управата за водење на матични книги во писмена форма) и
важечка лична карта на таткото/старателот на увид за докажување на идентитетот и државјанството;
2. Мајчина книшка на увид за мајката со копија на страници 3, 5 и 7 или потврда од избран лекарспецијалист по гинекологија и акушерство за редот на раѓање на детето, а за посвоено дете потврда дека
мајката нема прво новородено дете;
3. За посвоено дете - доказ за ред на посвојување на детето (по службена должност го обезбедува
службеното лице од Центарот за социјална работа);
4. Препис на извод од матичната книга на родените - за детето (центарот го обезбедува по службена
должност од Управата за водење на матични книги во писмена форма);
5. Важечка лична карта од таткото - се доставува само на увид за докажување на идентитетот,
државјанството и постојаното место на живеење (во случај кога мајката не е државјанин на Република
Македонија, а склучила брак со државјанин на Република Македонија).
НАПОМЕНА:
поднесуваат/
НАПОМЕНА: : Барањето со доказите се поднесуваат
/ обезбедуваат до центарот за социјална работа надлежен за
подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење.
живеење.
Во случај кога мајката не е државјанин на Република Македонија,
Македонија, а склучила брак со државјанин на Република
Македонија и има лична карта за странец издадена од Министерство за внатрешни работи,
работи, барањето за
остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче го поднесува таткото до центарот за
социјална работа надлежен за подрачјето на кое таткото има постојано место на живеење.
живеење.

Прилог:

_________________________________________________________
_______________________________________
____________________________
* _______________________________
__________________________
_____________
_______________
(Се наведуваат соодветните редни броеви од доказите кои ги обезбедува подносителот на барањето),
** __________________________________________________________________________________________
(центарот за социјална работа ги наведува редните броеви на доказите кои ги обезбедува службеното лице)
*** __________________________________________________________________________________________
(Подносителот на барањето ги наведува сите редни броеви на доказите кои центарот за социјална работа ќе ги обезбеди по пат на размена
податоци по службена должност од друг државен орган или субјект кој води регистар на податоци по дадена негова согласност, доколку
доказите не се наведени во целост подносителот на барањето доказите ги обезбедува сам )

I .Податоци
Податоци за мајката

________________________________________
_________________________________________________
_____________________________
(Презиме, татково име и име)

Адреса____________________________________ ____________
улица и број
место

ОПШТИНА

Раѓањето настанало на:
_________________________20____ година
______________________
/место/

ПРИП.НА
ЗАЕДНИЦА

ШКОЛСКА
ПОДГОТОВКА

1.Македонск
а
2.Албанска
3.Турска
4.Влашка
5.Српска
6.Ромска
7.Бошњачка
8.Не се
изјасниле
9.Други

1.Без образование
2.НКВ
3.ПКВ
4.КВ
5.ВКВ
6.Со непотполно
осн.образование
7.Основно
образование
8.Средно образов.
9.Вишо образов.
10.Високо образов.
11.м-р на науки
12. д-р на науки
13.Друго

СТАТУС

1.Вработена
2.Невработена
3.Друг статус__
______________

ЕМБГ НА МАЈКАТА_______________________________
Л.К.Бр._____________________________________________
ДРЖАВЈАНСТВО_________________________________

II.
Ред.
Бр.

1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за сите членови на семејството
Име и
презиме

Матичен
број
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Сродство

Ден,месец
и год.на раѓ.

Место на
раѓање

Занимање

Припадност
на заедница

ИЗЈАВА
Јас ____________________________________________________, под полна кривична, морална и материјална
одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.
_________________________20___ год.
(дата)
___________________________________

Подносител на барањето,
_________________________
(име, татково име и презиме)

__________________________
Ослободено од плаќање на административна такса по член 18 точка 22 од Законот за административни такси („Службен
весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/о4, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08 ,130/08...84/12)

ПРИЛОГ б р.6

И З Ј А В А

Од __________________________________

со ЕМБГ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

со стан на ул. “_____________________”, бр. ____ со лична карта бр. ____________
издадена на ____________ година од ГУВР ________________, под кривична, морална и
материјална одговорност, пред Центарот за социјална работа __________________ на
______________ год. изјавувам:

Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на
Центарот за социјална работа __________________________________________________ во
постапката за остварување на правото на _____________________________________.
( се наведува соодветното право)

ИЗЈАВИЛ
Подносител на барањето,

Службено лице,
лице,

_______________________

______________________

