
ПРИЛОГПРИЛОГПРИЛОГПРИЛОГ    брбрбрбр. 5. 5. 5. 5АААА                                                        

                                        ББББРДДРДДРДДРДД    
    
ДОДОДОДО    
ЈУЈУЈУЈУ    МЕЃУОПШТИНСКИМЕЃУОПШТИНСКИМЕЃУОПШТИНСКИМЕЃУОПШТИНСКИ    ЦЕНТАРЦЕНТАРЦЕНТАРЦЕНТАР        ЗАЗАЗАЗА    СОЦИЈАЛНАСОЦИЈАЛНАСОЦИЈАЛНАСОЦИЈАЛНА    
РАБОТАРАБОТАРАБОТАРАБОТА____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(се наведува центарот за социјална работа според постојано место на живеење на мајката) 
  
 
 

ББББ        АААА        РРРР        АААА        ЊЊЊЊ        ЕЕЕЕ    
за остварување - продолжување на право на родителски додаток за дете (за трето и четврто 

дете) 
 

Од ____________________________________ со стан на ул______________________________  бр.__________________  
       (име и презиме на таткото/старателот) 

во ______________________________ л.к.бр. __________  издадена од МВР ________________________ 
         (населено место/општина)  
 
Барам да ми се признае - продолжи право-то на родителски додаток за дете-ца : 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

(име и презиме и година на раѓање на трето  дете) 

  
____________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме и година на раѓање на четврто  дете) 

 
 Основ за поднесување на барањето ________________________________________________________ 
                                                                                                              /се наведува основот*/  
    *     *     *     * ВоВоВоВо    случајслучајслучајслучај    когакогакогакога    мајкатамајкатамајкатамајката    гогогого    остварилаостварилаостварилаостварила    правотоправотоправотоправото ( ( ( (зазазаза    третотретотретотрето    детедетедетедете    односодносодносодноснонононо    зазазаза    третотретотретотрето    ииии    
четврточетврточетврточетврто    детедетедетедете) ) ) ) ииии        вововово    текоттекоттекоттекот    нананана    користењетокористењетокористењетокористењето    нананана    правотоправотоправотоправото    настаналанастаналанастаналанастанала    променапроменапроменапромена    вововово    односодносодносоднос    нананана    
носителотносителотносителотносителот    нананана    правотоправотоправотоправото    (    (    (    (смртсмртсмртсмрт, , , , напуштањенапуштањенапуштањенапуштање    нананана    дететодететодететодетето    илиилиилиили        одододод    оправданиоправданиоправданиоправдани    причинипричинипричинипричини    мајкатамајкатамајкатамајката    
дададада    ееее    спреченаспреченаспреченаспречена    непосреднонепосреднонепосреднонепосредно    дададада    сесесесе    грижигрижигрижигрижи    зазазаза    дететодететодететодетето) ) ) ) ––––    таткототаткототаткототаткото////старателотстарателотстарателотстарателот    поднесподнесподнесподнесуваувауваува    барањебарањебарањебарање    
зазазаза    остварувањеостварувањеостварувањеостварување    нананана    правотоправотоправотоправото    нананана    родителскиродителскиродителскиродителски    додатокдодатокдодатокдодаток    зазазаза    детедетедетедете....    
////ОправданиОправданиОправданиОправдани    причинипричинипричинипричини    порадипорадипорадипоради    коикоикоикои    мајкатамајкатамајкатамајката    ееее    спреченаспреченаспреченаспречена    непосреднонепосреднонепосреднонепосредно    дададада    сесесесе    грижигрижигрижигрижи    зазазаза    дететодететодететодетето    
сесесесе    вововово    случајслучајслучајслучај    нананана::::        подолготрајноподолготрајноподолготрајноподолготрајно    континуираноконтинуираноконтинуираноконтинуирано    болничкоболничкоболничкоболничко    лекувањелекувањелекувањелекување    нананана    мајкатамајкатамајкатамајката; ; ; ; сериозносериозносериозносериозно    
нарушенанарушенанарушенанарушена    здравственаздравственаздравственаздравствена    ссссостојбаостојбаостојбаостојба    нананана    мајкатамајкатамајкатамајката;  ;  ;  ;  студискистудискистудискистудиски    престојпрестојпрестојпрестој, , , , усовршувањеусовршувањеусовршувањеусовршување    ииии    
специјализацијаспецијализацијаспецијализацијаспецијализација    нананана    мајкатамајкатамајкатамајката; ; ; ; одземенаодземенаодземенаодземена    деловнаделовнаделовнаделовна    способностспособностспособностспособност    нананана    мајкатамајкатамајкатамајката / / / /        
          
КонКонКонКон    барањетобарањетобарањетобарањето    зазазаза    остварувањеостварувањеостварувањеостварување        нананана        правотоправотоправотоправото    таткототаткототаткототаткото    односноодносноодносноодносно    старателотстарателотстарателотстарателот        јајајаја    
поднесуваподнесуваподнесуваподнесува////обезбедуваобезбедуваобезбедуваобезбедува    следнатаследнатаследнатаследната    документацијадокументацијадокументацијадокументација: : : :     
1. Важечка лична карта од  мајката на увид за докажување на постојано место на живеење, 
односно доказ за постојано место на живеење на мајката (центарот го обезбедува по 
службена должност од Министерство за внатрешни работи), освен во случај мајката да не е 
жива; 
2. Важечка лична карта од таткото односно старателот  на увид за докажување на 
идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Македонија 
последните три години пред поднесување на барањето, (а за татко односно старател за кој од 
личната карта не може да се утврди дека е државјанин на Република Македонија со 
постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред 
поднесување на барањето и доказ  со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека 
е државјанин на Република Македонија  со постојано место на живеење во Република 
Македонија последните три години пред поднесување на барањето, издаден од 
Министерство за внатрешни работи, односно обезбеден доказ од центарот за социјална 
работа по службена должност од Министерството за внатрешни работи);               
3. Доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална 
заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување (по службена должност го 
обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);  
4. Доказ дека не му е одземено родителското право на таткото односно старателот над  
децата  од претходниот ред на раѓање, издаден од надлежниот суд, а за старателот и доказ 



дека не му е одземено старателското  право (по службена должност го обезбедува 
службеното лице од Центарот за социјална работа);  
5.  Препис на извод од книгата на умрените во случај кога мајката е почината  (центарот го 
обезбедува по службена должност од Управата за водење на матични книги во писмена 
форма); 
6. Доказ дека мајката го напуштила детето (по службена должност го обезбедува службеното 
лице од Центарот за социјална работа);  
7. Потврда од соодветна здравствена установа за подолготрајно континуирано  болничко 
лекување на мајката; 
8.  Доказ за сериозно нарушена здравствена состојба на мајката, со оценка за нарушената 
здравствена состојба од надлежна комисија и соодветна документација ; 
9. Доказ за студиски престој, усовршување и специјализација на мајката, издаден од 
соодветна институција односно орган; 
10. Доказ за одземена деловна способност на мајката, (по службена должност го обезбедува 
службеното лице од Центарот за социјална работа);  
11. Изјава  од  таткото односно старателот како подносител на барањето дека не живее и не 
работи во странство; 
12. Доказ за  вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден   од соодветна 
здравствена установа - за трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 
година, за кое е остварено правото; 
13. Потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во основно односно во 
средно училиште, издадена од установата во која е запишано  - за трето и четврто дете по ред 
на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година, за кое е остварено правото; 
14. Потврда за вонредно продолжување  на образованието, издадена од образовната  
установа во која е запишано - за дете кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја 
посетува наставата;  
15. Потврда за дете дека поради видот и степенот  на попреченост не може да се образува, 
издадена од соодветна здравствена установа. 

 
 
ВоВоВоВо    зависностзависностзависностзависност    одододод    основотосновотосновотосновот    попопопо    којкојкојкој    таткототаткототаткототаткото    односноодносноодносноодносно    старателотстарателотстарателотстарателот    гогогого    остваруваостваруваостваруваостварува    правотоправотоправотоправото    нананана    родителскиродителскиродителскиродителски    додатокдодатокдодатокдодаток    зазазаза    детедетедетедете    
сесесесе    поднесуваатподнесуваатподнесуваатподнесуваат////обезбедуваатобезбедуваатобезбедуваатобезбедуваат        соодветнисоодветнисоодветнисоодветни    доказидоказидоказидокази    одододод    доказитедоказитедоказитедоказите    подподподпод    реднитереднитереднитередните    броевиброевиброевиброеви;  5, 6, 7,  8,  9 ;  5, 6, 7,  8,  9 ;  5, 6, 7,  8,  9 ;  5, 6, 7,  8,  9 ииии 10. 10. 10. 10.    
    КонКонКонКон    барањетобарањетобарањетобарањето    зазазаза    продолжувањепродолжувањепродолжувањепродолжување    нананана    правотоправотоправотоправото        сесесесе    поднесуваатподнесуваатподнесуваатподнесуваат////обезбедуваатобезбедуваатобезбедуваатобезбедуваат    доказитедоказитедоказитедоказите    подподподпод    реднитереднитереднитередните    броевиброевиброевиброеви: 1(: 1(: 1(: 1(    
важечкаважечкаважечкаважечка    личналичналичналична    картакартакартакарта    одододод    мајкатамајкатамајкатамајката        нананана    увидувидувидувид    зазазаза    докажувањедокажувањедокажувањедокажување    нананана    постојанопостојанопостојанопостојано    местоместоместоместо    нананана    живеењеживеењеживеењеживеење    односноодносноодносноодносно    доказдоказдоказдоказ    зазазаза    
постојанопостојанопостојанопостојано    местоместоместоместо    нананана    живеењеживеењеживеењеживеење), 2 ( ), 2 ( ), 2 ( ), 2 ( важечкаважечкаважечкаважечка    личналичналичналична    картакартакартакарта        одододод    таткототаткототаткототаткото    оооодноснодноснодноснодносно    старателотстарателотстарателотстарателот, , , , зазазаза    докажувањедокажувањедокажувањедокажување    нананана    
идентитетотидентитетотидентитетотидентитетот    ииии    државјанствотодржавјанствотодржавјанствотодржавјанството, , , , аааа    вововово    случаитеслучаитеслучаитеслучаите    мајкатамајкатамајкатамајката    дададада    нененене    ееее    живаживаживажива    ииии    зазазаза    докажувањедокажувањедокажувањедокажување    нананана    постојанопостојанопостојанопостојано    местоместоместоместо    нананана    
живеењеживеењеживеењеживеење) ) ) ) 3, 4, 11, 12,  13,  14 3, 4, 11, 12,  13,  14 3, 4, 11, 12,  13,  14 3, 4, 11, 12,  13,  14 ииии  15   15   15   15 одододод    барањетобарањетобарањетобарањето    зазазаза    остварувањеостварувањеостварувањеостварување    нананана    правотоправотоправотоправото....    
ВоВоВоВо    зависностзависностзависностзависност    одододод    основотосновотосновотосновот    попопопо    којкојкојкој    гогогого    остваростваростваростварилилилил    правотоправотоправотоправото    сесесесе    поднесуваподнесуваподнесуваподнесува////обезбедуваобезбедуваобезбедуваобезбедува        ииии    соодветенсоодветенсоодветенсоодветен    доказдоказдоказдоказ о о о одддд    доказитедоказитедоказитедоказите    подподподпод    
реднитереднитереднитередните    броевиброевиброевиброеви: 7,  8 : 7,  8 : 7,  8 : 7,  8 ииии  9   9   9   9 одододод    барањетобарањетобарањетобарањето    зазазаза    остварувањеостварувањеостварувањеостварување    нананана    правотоправотоправотоправото....    
ДоказитеДоказитеДоказитеДоказите    утврдениутврдениутврдениутврдени        подподподпод    реденреденреденреден    бројбројбројброј  13, 14   13, 14   13, 14   13, 14 ииии 15  15  15  15 одододод    барањетобарањетобарањетобарањето    зазазаза    остварувањеостварувањеостварувањеостварување    нананана    правотоправотоправотоправото    сесесесе    поднесуваатподнесуваатподнесуваатподнесуваат    одододод    
започнувањезапочнувањезапочнувањезапочнување    нананана    шкшкшкшколувањетоолувањетоолувањетоолувањето    нананана    дететодететодететодетето    согласносогласносогласносогласно    сосососо    законзаконзаконзакон. . . .     
 
 
НАПОМЕНАНАПОМЕНАНАПОМЕНАНАПОМЕНА: БарањеБарањеБарањеБарање    зазазаза    продолжувањепродолжувањепродолжувањепродолжување    нананана    правотоправотоправотоправото    нананана    родителскиродителскиродителскиродителски    додатокдодатокдодатокдодаток    зазазаза    детедетедетедете ( ( ( (зазазаза    третотретотретотрето    ииии    четврточетврточетврточетврто    детедетедетедете) ) ) ) 
поднесуваподнесуваподнесуваподнесува    ииии    таткотаткотаткотатко////старателстарателстарателстарател    којкојкојкој    сесесесе    имаимаимаима    стекнатостекнатостекнатостекнато    сосососо    правотоправотоправотоправото, , , , аааа    нененене        престаналепрестаналепрестаналепрестанале        причинитепричинитепричинитепричините    порадипорадипорадипоради    коикоикоикои    правотоправотоправотоправото    нананана    
родитродитродитродителскиелскиелскиелски    додатокдодатокдодатокдодаток    зазазаза    детедетедетедете ( ( ( (зазазаза    третотретотретотрето    ииии    четврточетврточетврточетврто    детедетедетедете) ) ) ) гогогого    остварилостварилостварилостварил    таткототаткототаткототаткото////старателотстарателотстарателотстарателот....  

 
 
Прилог: 
* _______________________________________________________________________* _______________________________________________________________________* _______________________________________________________________________* _______________________________________________________________________________________________________________________________    
            (Се наведуваат редните 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 )      

    

        
    
    
    
    



IIII. . . . ППППодатоци за одатоци за одатоци за одатоци за подносителотподносителотподносителотподносителот    нананана    барањетобарањетобарањетобарањето----таткототаткототаткототаткото////старателотстарателотстарателотстарателот    
1. 1. 1. 1. ППППрезиме, татково име и имерезиме, татково име и имерезиме, татково име и имерезиме, татково име и име ____________________________________________________________ 
2. 2. 2. 2. ММММатичен бројатичен бројатичен бројатичен број _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
3. 3. 3. 3. ММММесто на раѓањеесто на раѓањеесто на раѓањеесто на раѓање__________________ _______________  _______________ 
                                             /населено место/      / општина /            /држава/                                 
4. 4. 4. 4. ММММесто на живеењеесто на живеењеесто на живеењеесто на живеење________________  _____________   _______________ тел. __________________ 
                                          /населено место/    / општина /             /држава/ 
5. 5. 5. 5. ППППрипадност на зарипадност на зарипадност на зарипадност на заедницаедницаедницаедница      (со подвлекување)       
 - македонска   - албанска      - турска   - влашка    - српска     - ромска    -бошњачка        
 - не се изјасниле    - други  
 6. 6. 6. 6. ССССтепен на тепен на тепен на тепен на стручностручностручностручно образование  образование  образование  образование ––––    квалификацијаквалификацијаквалификацијаквалификација                   (со подвлекување)       
- Без образование            - Неквалификуван        - Полуквалификуван      - Квалификуван 
- Висококвалификуван    -  Со непотполно основно образование            - Средно образование 
- Више образование   -   Високо образование   -  Магистер на науки   - Доктор на науки   - Друго 
7.  7.  7.  7.  ББББрачна состојба: ____________________________________рачна состојба: ____________________________________рачна состојба: ____________________________________рачна состојба: ____________________________________________________________________________________ ____ ____ ____  
8.8.8.8.    ДДДДржавјанство ржавјанство ржавјанство ржавјанство _________________________________________________________            
9.9.9.9.    ЗанимањеЗанимањеЗанимањеЗанимање _____________________________________________________________  
10.10.10.10.    ССССтатус:татус:татус:татус:    
    а) вработен во ________________________________тел.________________________    
 б) друг статус_____________________________________________________________ 
11111111. . . . НазивНазивНазивНазив    нананана    банкабанкабанкабанка во која таткото/старателот има отворено трансакциска сметка   
___________________ и   број на трансакциска   сметка____________________. 
 
IIIIIIII. . . . ППППодатоци за одатоци за одатоци за одатоци за мајкатамајкатамајкатамајката            
1. 1. 1. 1. ППППрезиме ,татково име и имерезиме ,татково име и имерезиме ,татково име и имерезиме ,татково име и име____________________________________________________________ 
2. 2. 2. 2. ММММатичен бројатичен бројатичен бројатичен број _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
3. 3. 3. 3. ММММесто на раѓањеесто на раѓањеесто на раѓањеесто на раѓање __________________ _______________  _______________ 
                                       /населено место/                    / општина /                  /држава/                                 
 4.  4.  4.  4. ММММесто на живеење есто на живеење есто на живеење есто на живеење _____________ _______________  _______________ тел. ___________________ 
                                          /населено место/    / општина /          /држава/  
 5.  5.  5.  5. ППППрипадност на заедницарипадност на заедницарипадност на заедницарипадност на заедница     (со подвлекување)       
   - македонска   - албанска      - турска   - влашка    - српска     - ромска    -бошњачка        
   - не се изјасниле    - други  
 6.  6.  6.  6. ССССтепен на тепен на тепен на тепен на стручностручностручностручно образование  образование  образование  образование ––––    квалификацијаквалификацијаквалификацијаквалификација                   (со подвлекување)       
- Без образование            - Неквалификуван        - Полуквалификуван      - Квалификуван 
- Висококвалификуван    -  со непотполно основно образование            - Средно образование 
- Више образование   -   Високо образование    -  Магистер на науки   - Доктор на науки   - 
Друго    
  7.  7.  7.  7.    ДДДДржавјанстворжавјанстворжавјанстворжавјанство_________________________________________________________________________ 
  8.   8.   8.   8. ЗЗЗЗанимањеанимањеанимањеанимање_____________________________________________________________________________ 
  9.  9.  9.  9.    ССССтатус:татус:татус:татус:    
   а)  вработена во ______________________________тел.________________________________________ 
   б)  друг статус___________________________________________________________________________ 
    
IIIIIIIIIIII. . . . ППППодатоци за децата одатоци за децата одатоци за децата одатоци за децата попопопо    редредредред    нананана    раѓањераѓањераѓањераѓање ( ( ( (се внесуваат податоци за деца по ред на раѓање 
на мајката)  
    

Ред. 
Бр.    

Име и 
презиме 

Матичен 
број 

Ден, месец 
и  година на 

раѓање 

Место на 
раѓање  

Место на 
живеење  

Занимање Припадност 
на заедница 

1.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                     
2.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                     

3.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                     
4.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                     

    
    
    
    



    
IVIVIVIV....    ППППодатоци за децата одатоци за децата одатоци за децата одатоци за децата зазазаза    коикоикоикои    сесесесе    поднесуваподнесуваподнесуваподнесува    барањетобарањетобарањетобарањето ( ( ( (се внесуваат податоци за детето-
цата за кое/и се поднесува барањето) 

Посетува / учи* * * *  

    ДГ    ДГ    ДГ    ДГ    ОУОУОУОУ    СУСУСУСУ    

Ред. 
Бр.    

Име и 
презиме 

Матичен 
број 

Ден, 
месец 

и  
година 

на 
раѓање 

Место на 
раѓање  

Место 
на 

живее
ње  

дададада    нененене    дададада    нененене    дададада    нененене    

П
ри

па
дн

ос
т 

на
  

за
ед

ни
ца

 

1.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                                         

2     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                                         

3.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                                         

4.     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                                         

     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/                                         

    
ДДДДГГГГ---- Детска градинка,   ООООУУУУ- Основно училиште   СУ-Средно училиште 
* ВоВоВоВо    колонатаколонатаколонатаколоната    учиучиучиучи за ОУ и СУ под „дададада” се внесува соодветната буква    АААА или ББББ, а под „нененене”    се 
внесува буквата ВВВВ 
    АААА....    Редовно, 
    ББББ. Вонредно за лице кое поради болест или повреда вонредно го продолжува образование    
    ВВВВ. . . . Лице кое поради степен на попреченост не може да се образува   
 
VVVV. . . . ППППодатоци одатоци одатоци одатоци за вршени за вршени за вршени за вршени задолжителни вакцинирањазадолжителни вакцинирањазадолжителни вакцинирањазадолжителни вакцинирања::::    
На трето дете  _______________________________________________________________ 
                              (се внесуваат податоците за вршени, односно примени вакцини) 

На четврто дете _____________________________________________________________ 
                               (се внесуваат податоците за вршени, односно примени вакцини) 
 
 

 
 
 
 

И З Ј А В А 
 

Јас ____________________________________________________, под полна кривична, морална  и материјална 
одговорност изјавувам  дека наведените податоци во барањето се вистинити. 
  
_________________________20___ год.                                                          
       (дата) 
___________________________________   Подносител набарањето, 
                                                                                                               ____________________________ 
                                                                                                                           (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, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08 , 130/08...84/12)  

 
 
   


