
                                                                                                            Образец бр.Образец бр.Образец бр.Образец бр.    3333аааа 

___________________________                                                                                       

           (назив на Агенцијата) 

_________________________ 

                (седиште ) 

___________________________  

                        (дата)  

До 

Министерство за труд и социјална политика 

    

П Р И Ј А В АП Р И Ј А В АП Р И Ј А В АП Р И Ј А В А 

за запишување на за запишување на за запишување на за запишување на Агенција Агенција Агенција Агенција за давање услуги за чување и нега на деца за давање услуги за чување и нега на деца за давање услуги за чување и нега на деца за давање услуги за чување и нега на деца од од од од 

предучилишна возраст во Регистарот на агенции за давање услуги за чување и предучилишна возраст во Регистарот на агенции за давање услуги за чување и предучилишна возраст во Регистарот на агенции за давање услуги за чување и предучилишна возраст во Регистарот на агенции за давање услуги за чување и 

нега на деца од предучилишна возрастнега на деца од предучилишна возрастнега на деца од предучилишна возрастнега на деца од предучилишна возраст    

 

1.Назив на Агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна 

возраст _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Седиште_________________________________ Општина ________________    

                                   (место, улица и број)         

3. ЕДБ    _________________________________ 

 

4.  ЕМБС  _____________________________ 

 

5. Број и дата на решението за вршење на одредени работи од дејноста ________ 

 

6. Број и дата на решението за упис во Централен регистар на Р. М 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Вид на услуги 

- во домот на родителот/старателот 

- како придружба 

8. Податоци за канцеларискиот простор  _________ 

9. Број на склучени договори;  _________ 

10. Број на вработени    _________ 

• Административен кадар _________ 

• Ангажирани лица   _________ 

 

11. Основач на агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од 

предучилишна возраст 

          - Назив на основачот__________________________________________ 

          - Седиште ___________________________________________________ 

          - Број и дата на актот за основање _______________________________ 

 

            



 

 

 

Кон пријавата се приложува: 

-_________________________      (М .П .)                    Директор                        

    ___________________ 

- __________________________ 

- __________________________ 

 


