ПРИЛОГ бр.1 БДД/ГМП
До
ЈУ ____________________________ ___________
( Центар за социјална работа)

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДЕТСКИ ДОДАТОК

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Име

Ден, месец и година на раѓање

Презиме

Место на раѓање

Единствен матичен број на граѓанинот

____ . _____ . ___________

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ДРЖАВЈАНСТВО______________________________
ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА__________________________________

Име на татко

Име на мајка

Брачен статус
женет/мажен/а
разведен/а
вдовец/ца
вонбрачна
заедница
непознато

Образование

Работен статус

Завршено Во тек

Вработен

2. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА
Број на лична карта

Улица и број

Невработен

Издадена од

Податоци за самохран родител (се подвлекува
соодветното)
едниот родител е починат, разведен брак,
едниот родител се води за исчезнат,
едниот родител се води за непознат.

Пензионер

Ден на издавање

Населено место

Важност до

Општина

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ(само доколку се разликува од податоците во лична карта)
Улица и број
Населено место

4. ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА НА ДЕТЕТО:
Презиме:
Име:

Општина

ЕМБГ: _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Адреса на живеење:

5. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО:
Р.бр

Име и презиме
и име на
родител

ЕМБГ

Живеалиште/
Престојувалиште

1.

_____________

2.

_____________

3.

_____________

4.

_____________

5.

_____________

6.

_____________

7.

_____________

8.

_____________

Сродство со
подноситело
т

Образован
ие

Брачен
статус

Работен
статус

6. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО:
Р.бр

Име и
презиме и
име на
родител

ЕМБГ

Живеалиште/
Престојувалиште

1.

_____________

2.

_____________

3.

_____________

4.

_____________

5.

_____________

6.

_____________

Сродство со
подносител
от

Образова
ние

Брачен
статус

Работен
статус

7. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЦАТА:
Р.б
р

Име и
презиме и
име на
родител

ЕМБГ

Живеалиште
/
Престојували
ште

1.

_____________

2.

_____________

3.

_____________

4.

_____________

5.

_____________

Датум и место на поднесување
_____________

Сродство
со
Подноси
телот

Предучил
ишна
возраст

Училишна
возраст

Забелешка

Потпис на подносителот на барањето
_______________________________

Потпис на службено лице кое го примило барањето _______________________________

8. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ:*
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/ фотокопија од извод на матична книга на
родени на родителот подносител на барањето не постар од шест месеци- за разведен брак /вдовецвдовица (оригиналот се доставува на увид);
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;
5. Потврда од банка за штеден влог;
6. Потврда за исплата на воена инвалиднина;
7..Доказ дека едниот родител живее во брачна и/или вонбрачна заедница;
8. Доказ дека едниот родител е исчезнат- доказ од надлежен суд;

9..Доказ за временски период за издржување на казна затвор/правосилна извршна пресуда,
10.Потврда за редовен студент.
__________________________________________________________________________________________
*За корисник на гарантирана минимална помош кој има дете - подноситетелот кон барањето приложува на
увид важечка лична карта од точка 1. на барањето која се доставува само на увид за докажување на
идентитетот, државјанството и живеалиштето.

