
Програма за нови домови 
Хабитат населба Велес 

ОБРАЗЕЦ 
за пријавување на партнер семејства на Хабитат Македонија 

Почитувани, 

Потребно е да се одговорат или заокружат одговори на сите прашања во образецот. Во 
ваш интерес е да дадете точни податоци.  

Прашањата ги одговара носителот на пријавата, а сите прашања се однесуваат на 
семејството/домаќинството кое аплицира за партнер семејство на Хабитат Македонија. 

I. Општи податоци

1. Дали сте државјанин на
Република Македонија?

 Не 
 Да 

2. Дали сте жител на Општина
Велес?

 Не 
 Да 

II. Податоци за семејството/домаќинството што аплицира

3. Кој е Вашиот семеен статус?   Брачна заедница
 Вонбрачна заедница 
 Разведен/а 

  Вдовец/Вдовица
4. Дали имате деца?  Не 

 Да Колку: 

5. Дали живеете заедно со
родители/роднини како едно
домаќинство?

 Не 
 Да Со кого: 

6. Колку членови брои Вашето
домаќинство?
7. Кој аплицира за партнер
семејство на Хабитат?

 Семејство  Домаќинство 

8. Опишете ги членовите кои
аплицираат:

Број -Да се наведат членовите
(на пр. Дедо, баба, татко, мајка,
2 деца)



 

9.  Дали имате член со посебни 
потреби во семејството/ 
домаќинството кое аплицира? 

 Не 
 Да  Кој член од семејството: 

      
 

III. Податоци за домот на семејството/домаќинството што аплицира 
 

10.  Во каков дом живеете?  Стан  Куќа 
11.  Сопственост на домот во кој 
живеете: 

 Сопствен дом 
 

 Дом под закуп 
 

 Сопственост на друг член од домаќинството 
 

12. На колкава корисна станбена 
површина живеат членовите на 
семејството/домаќинството кое 
аплицира? 

Вкупно (m2): 
      
 

По член (m2): 
      
 

13. Од колку соби се состои домот 
во кој живеете? 

 еднособен  
 еднособен со кујна 
 еднособен со кујна и тоалет 
 двособен со кујна 

  двособен со кујна и тоалет
 Друго Опис: 

      
 

14. Колку долго живеете во 
сегашните услови? 

      

 

IV. Податоци за финансиската состојба на семејството/домаќинството што аплицира 
 
15. Колкав е просечниот месечен 
приход на сите членови на  
Вашето семејство/домаќинство 
заедно, за последниве 12 месеци? 

-Износ (просечен месечен износ) 
      

16. Опишете го изворот на 
приходи на семејството/ 
домаќинството: 

 Редовни Опис:       
 

 Вонредни Опис:       
 

17. Наведете дали некој член од 
семејството/домаќинството 
продал недвижен имот во 
последните три години и колкава 
била неговата вредност: 

 Не 
 Да Вредност: 

      

18. Наведете дали некој член од 
семејството/домаќинството 
поседува друг станбен објект или 
друг недвижен имот (викендичка, 
деловен простор, градежно или 
земјоделско земјиште, итн.) : 

 Не 
Опис:       
 

Вредност:       

Опис:       Вредност:       



 

19. Наведете ја  вкупната состојба 
на банкарските сметки на  
членовите на семејството/ 
домаќинството: 

Износ: 
      
 

20. Наведете дали некој член од 
семејството/домаќинството 
поседува  хартии од вредност 
/акции: 
 
 

 Не 
 Да 

 
Вредност:       
 

 Да  Вредност:       

21. Наведете дали некој член од 
семејството/домаќинството 
е задолжен кон Државата, некоја 
банка, друга кредитна институција 
или сл.: 
 

 Не  
 Да Институција: 

      
Износ: 
      

 Да Институција: 
      

Износ: 
      

  Да Институција: 
      

Износ: 
      

 
 
Петоцифрен број за идентификација (лозинка), по сопствен избор: 
 
 

 
Не се потпишувајте на овој Образец! 

 

 
Појаснувања 

*Домаќинство е заедница на членови на семејството и други роднини меѓу кои не постои 
законска обврска за меѓусебно издржување, а кои заеднички придонесуваат, стопанисуваат и 
трошат. 

* Семејство е животна заедница на родители и деца, кои живеат во заедничко домаќинство. 

* Корисна површина е површината од домот која што членовите од семејството/ 
домаќинството активно ја користат за живеење.  

*Партнер семејство е семејство или домаќинство кое после завршениот процес на селекција 
ги прифатило условите за вклучување во програмата зa нови домови на Хабитат Македонија, 
што значи дека учествува во изградбата (со 400 волонтерски часови) и е потенцијален 
корисник на Хабитат дом. 

*Редовни приходи се сите регистрирани приходи на трансакциона сметка на член од 
семејството/домаќинството, остварени по основ на сегашен или минат труд (плати, хонорари 
по договор на дело, пензии). 

*Вонредни приходи се сите приходи кои може, но не мора да се регистрирани на 
трансакциона сметка на член од семејството/домаќинството остварени по друг основ 
(продажба на земјоделски производи, на движен имот, предмети и сл.). 
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