
Прилог 1 
 

БАРАЊЕ 

До директор на ОУ_________________________________________, Општина Центар-Скопје 

 
Почитуван директор, 
Ви се обраќам сметајќи дека ќе наидам на соработка, со цел успешно спроведување на Одлуката 

што едногласно е изгласана од Советот на Општина Центар-Скопје. 
Јас сум родител на ученик во _________одделениe, со име и презиме   
________________________________________________, од ранлива категорија 
________________________________________________________________________________.  
Станува збор за децата од категориите на ранливи типови семејства според член 11 од Законот за 
социјална заштита на деца, на кој се повикува Одлуката на Советот на Општина Центар-Скопје за 
користење на училиштен простор и спроведување на други активности. 
Имено, според Одлуката на Општината, ова Барање го доставувам со цел остварување на правото, 
обезбедено од Општината, моето дете да биде ослободено од сите услуги што се понудени во 
просториите на училиштето, вклучително топол оброк и ужина и месечно детско списание. 
Верувам дека целта за инклузија на децата од ранливи категории ни е приоритет на сите, а тоа ќе донесе 
нов квалитет, нови можности и секако подобрени перспективи за нормален раст, развој и напредок на 
овие деца, а со тоа и на општеството во целина. 
 
Прилози доставени на увид до директорот:  
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 

 
 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

Име Презиме 

  

Улица и број Населено место  Општина  

   

2. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО 

Име Презиме 

  

Ден, месец и година на раѓање Место на раѓање 

_____ . _____ . ___________  

Име и презиме на родител/и  

  

Образование Работен статус 

Завршено______________            
Во тек_____________ 
                                (вид образование) 

Вработен          Невработен        Пензионер 

 

Датум и место на поднесување Потпис на подносителот   
 на Барањето 
 
 _______________________________ _______________________________  
 
Потпис на службеното лице што го примило Барањето    _______________________________  
 
 

 
 СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО  
 

 Подносителот на Барањето се согласува неговите лични податоци да се користат во постапката за 

остварување на правото пред надлежните органи. 
 

 
 



 Потпис на подносителот  за согласност 

 
 _______________________________  

 

ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО ШТО ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ, ВО СООДНОС СО СОЦИЈАЛНИОТ СТАТУС 
ЗА КОЈ СЕ БАРА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 
1. Извод од Матичната книга на родените за детето (за докажување на еднородителско 
семејство) 

 
2. Извод од Матичната книга на умрените (за докажување починат родител) 

 
3. Допис од казнено-поправна или здравствена установа (за родител што е во државна 

институција затвор или психијатриска болница и не е во можност да извршува родителска 
одговорност) 

 

 4. Потврда за целосно старателство над дете, од ЦРМ (за семејства во кои вториот 
родител не поднесува одговорност кон детето/цата) 

 5. Решение од надлежен центар за социјална работа за видот и степенот на попреченост 
во менталниот и во телесниот развој 

 6.Решение за престанок на сместување во јавна установа за згрижување на деца без 
родители или родителска грижа, односно згрижувачко семејство  

 7. Доказ од МТСП за водење постапка за семејно насилство, ЦСР или Прв семеен центар 

за користење на услуги во случај на семејно насилство 

 8. Допис од јавна здравствена установа или ЦСР што третира зависност кај родител 

 9. Потврда од ЦСР за корисници на социјална парична помош 
 

 
Датум и место на поднесување Потпис на подносителот   
 на Барањето 
 
 _______________________________ _______________________________  
 
Потпис на службеното лице што го примило Барањето    _______________________________  

 
 


