
 
 
 

До 
Општина Крива Паланка 

Б А Р А Њ Е 
за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2022/2023 

година на подрачјето на Општина Крива Паланка 
 

Врз основа на Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 
2022/2023 година на подрачјето на Општина Крива Паланка, број  09-767/29 од  14.03.2022 година, го 
поднесувам ова Барање за доделување еднократна парична помош во износ од 3.000,00 денари, за прваче 
во учебната 2022/2023 година на подрачјето на Општина Крива Паланка 

 
1. Име и презиме на првачето: _______________________________________________________ 

2. Име и презиме на родителите (старателите):_________________________________________ 

3. Пол на првачето:______________   Датум на раѓање на првачето:_______________ 

4. Училиштето во кое е запишано првачето:____________________________________________     

5. Адреса на живеалиште (на еден од родителите – жител на Општина Крива Паланка): 

ул.________________________________________________     

број _________   влез _________   стан _________   

6. Име и презиме на примателот на паричната помош: _________________________________ 

ЕМБГ на примателот_____________________________________________________________ 

 и број на трансакциската с/ка за уплата:    __________________________________________   

Банка: _________________________________________________________________________ 

7.  Контакт телефон и е-маил адреса: _________________________________________________ 

 
Во прилог на Барањето ја доставувам следнава документација:  

1. Потврда за запишан ученик во прво одделение во учебната 2022/2023 година заверена од основно 
училиште од територијата на Општина Крива Паланка;(оргинал) 

2. Фотокопија од извод од матичната книга на родените (за првачето);  
3. Фотокопија од важечка лична карта или патна исправа на еден од родителите, од која се видни 

податоците за живеалиштето во Општина Крива Паланка; 
4. Фотокопија од активна трансакциска сметка на истиот родител (даночен обврзник) од кој е 

приложена копија од личната карта или патната исправа; 
 

* Изјавувам дека сум согласен да доставам фотокопија од горенаведената документација и 
податоците од  истите можат да се обработуваат од страна на Општина Крива Паланка, за 
намената за која се бараат, за доставување на Годишен извештај на исплатувачот за бруто 
остварени приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи (ПДД-ГИ), 
согласно Законот за заштита на личните податоци. 
 
Напомена:Барањето може да се достави до архивата на општина Крива Паланка или електронски преку 
апликацијата мЗаедница. Крајниот рок за поднесување на барањето е 30.09.2022 година. 
 
Доставено на ден:                                                       Барател                                      
                                                                                 
_________________                                  _______________________                      
 


