ПРИЛОГ бр.5
БДО
ДО
ЈУ ____________________________________
(Центар за социјална работа)
БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДОДАТОК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ*
Oд:
Презиме:

Име:

ЕМБГ:

Адреса на живеење:

Податоци од лична карта:
Број на лична карта

Издадена од

Ден на издавање

Улица и број

Важност до

Населено место

Податоци за мајката на ученикот:
Презиме:

Име:

ЕМБГ:

Име:

ЕМБГ:

Општина

Адреса на живеење:
Податоци за таткото на ученикот:
Презиме:
Адреса на живеење:
Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во личната карта)
Улица и број
Населено место

Податоци за членови на домаќинство:
Р.бр
Име и
ЕМБГ
презиме и
име на
родител
1.

_____________

2.

_____________

3.

_____________

4.

_____________

5.

_____________

Живеалиште/
Престојувалиште

Сродство со
подноситело
т

Општина

Образован
ие

Брачен
статус

Работен
статус

6.

_____________

7.

_____________

8.

_____________

Барам да ми се овозможи користење на додаток за образование за основно/средно образование за детето
Информации за ученикот
Име и презиме на
Дата на
ЕМБГ
Име на
Одделение
ученикот/ците
раѓање
на ученикот
средното(прво,второ,трето
основното
,четврто/петто/ше
училиште/
сто/седмо/осмо/д
Општина
еветто)Клас
(прв,втор,
трет,четврт)

Потпис на вработениот во ЦСР
Датум__________________

Приложена
потврда за упис
(да, не)

Потпис на подносителот на барањето
Датум_____________________

Прилози кон барањето кои ги доставува подносителот на барањето:
1.

Важечка лична карта на подносителот на барањето, која се доставува само на увид за
докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето ( за сите полнолетни членови
на домаќинството);
2. Пресуда за развод на брак-правосилна судска пресуда;
3. Пресуда за определена законска издршка;
4. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението,
домаќинствата и становите во Република Северна Македонија и
5. Потврда од банка за штеден влог;
6. Потврда за исплата на воена инвалиднина;
7. Доказ дека едниот родител е исчезнат- од надлежен суд;
8. Доказ за временски период за издржување на казна затвор;
9. Потврда за редовен студент;
10. Потврда за детето/ученикот дека е запишан и е редовен ученик во основно училиште/средно
училиште.

* Подносителот на барањето корисник на гарантирана минимална помош за дете, за остварување
и користење на правото на додаток за образование, кон барањето поднесува:
1.Важечка лична карта за подносителот на барањето, која се доставува само на увид за
докажување на идентитетот, државјанството и живеалишптето;
2. Потврда за запишан ученик во основно/средно училиште;
3. Потврда за редовен ученик.

