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До
Градоначалник на Општина Делчево
ПРЕДМЕТ: Барање за доделување на еднократна парична помош за новороденче
во Општина Делчево
Врз основа на Правилник за утврдување на критериумите,условите и постапката
за доделување на еднократна парична помош со архивски број 09-334/1 од 23.01.2018
година (Службен Гласник на Општина Делчево бр.02/18),поднесувам Барање за
доделување на еднократна помош за новороденчиња во износ од 3.000 денари, за
новородено дете родено во тековната ________ година
1.
2.
3.
4.

Презиме и име на мајката/старателката ______________________________
Име на новороденчето ------------____________________________________
Датум и место на раѓање на новороденчето __________________________
ЕМБГ на мајката

5. Адреса на живеалиште _____________________________ бр.____________
6. Населено место __________________________________________________
7. Број на трансакциска сметка за уплата

8. Банка депонент _________________________________________________
9. Контакт телефон ________________________________________________
Во прилог на барањето
потребните податоци :

ја доставувам следната документација за увид на

1. Важечка лична карта/др.исправи за идентификација од кои се видни
податоци за живеалиштето во Општина Делчево (од мајката) за увид;
2. Извод од матична книга на родени/за новороденчето;
3. Трансакциска сметка на име на мајката за увид;
4. Изјава за давање на лични податоци од барателката;
Доставено на ден

___.____.201_ година
Барателка
_____________________

*** Ве молиме пополнувањето на податоците да бидат видливи и напишани во печатно македонско
кирилично писмо . Времетраење на поднесување е три месеци од денот на раѓањето на новороденчето.

***
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Согласно член 1,член 8 став 2 алинеја 6 и член 9 став 3 од Законот за заштита на лични
податоци (Сл.Весник на Р.Македонија бр.7/05, од 01.02.2005, 103/08, 24/10 I 135/11) и
План на архивските знаци за распоредување на актите за 2017 година на Општина
Делчево со бр.03-1326/5 од 14.12.2017 година ја давам следната
ИЗЈАВА
Јас___________________________________ , со адреса на живеење на
ул.______________________________________________бр.____, Делчево, изјавувам
дека моите лични податоци, Општина Делчево може да ги користи за
барањето за доделување на еднократен надоместок за новороденчиња.
Исто така изјавувам дека моите лични податоци, Општина Делчево има право да
ги користи една година од денот на завршување на постапката во согласност со
законската регулатива.
Изјавила

______________________
Делчево, __/____/201_ година
Извршил увид:
Административен службеник
Име и Презиме
___________________
Потпис
___________________

