
                                                                                                                   Прилог бр.1 
 
                                                                                                               
До  
ЈУ  Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци 
 

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА                            
ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА ПОМОШ 

 
1. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
Име Презиме 

 
 

 

Ден, месец и година на 
раѓање 

Место на раѓање Единствен матичен број  

 
_____ . _____ . ________ 

  
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

ДРЖАВЈАНСТВО______________________________  
ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ__________________________________ 
Име на татко Име на мајка Брачен статус 
 
 

 женет/мажена       разведен/а 
вдовец/ца              вонбрачна заедница 
непознато 

Образование Работен статус 
Завршено 
Во тек 

Вработен                 Невработен                 Пензионер 

 
2. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА 
Број на лична карта Издадена од Ден на издавање Важност до 
 
 

   

Улица и број Населено место  Општина  
 
 

  

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

  

 



  
 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО 
Р. 
Бр. 

Име и презиме и 
име на родител 

ЕМБГ Живеалиште/ 
престојувалиште 

Сродство 
со 
подносите
лот 

Образование Брачен 
статус 

Работен 
статус 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 
 
Датум и место на поднесување                                        Потпис на подносителот  
                                                                                                       на барањето 
_______________________________                                    
_______________________________                         __________________________ 
 
 
 
Потпис на службено лице кое го примило барањето  
 
_______________________________  
 
 
 
 
 
5. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА НОСИТЕЛОТ 
 
1. Важечка лична карта на граѓанинот на Република Северна Македонија, лична карта за 

постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за лице 
под супсидијарна заштита која се доставува само на увид за докажување на идентитетот 
и државјанството ( за сите полнолетни членови во домакинството) 

2. Пресуда за развод на брак 
3. Пресуда за определена законска издршка 
4. Потврда за редовен студент 
5.Договор за изршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на 

населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 
6.Договор за давање на земјоделско земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија на плодоуживање 
7. Потврда од банка за штеден влог 
8. Потврда за исплата на воена инвалиднина 
9. Потврда за надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и 

одбраната на Република Северна Македонија 
10.Тужба за законска издршка против близок сродник кој по закон е должен да го 

издржува, односно полномошно на службено лице во центар  за социјална работа за 
поведување на оваа постапка 

 



  
 

 

 
Прилог бр.2 

 
 
 

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 ЈУ Меѓуопштински 

Центар за социјална работа Кавадарци   на  ______________   год.  изјавувам: 

 

  
1. Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна 

на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Кавадарци во постапката за 

остварување и користење на правото на гарантирана минимална помош. 

              2. Дека сум согласен да бидат откриени моите податоци за депозитите во 

сите банки и штедилници во Република Северна Македонија. 

  

 

 
   ИЗЈАВИЛ 
 Подносител на  барањето,                                                       Стручен работник, 
                    
 _______________________                                      _____________________     
 
 
                                                                                                                            
 
                                                                                               
 

                                                                                                                                


