ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

Е-УПР - ИБ

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ / НАЗИВ:

ЈМБ / ЈИБ:
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ОВЛ. ЛИЦА (издата од):

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРИМЉЕНО:

КОНТАКТ АДРЕСА:

ОРГ .ЈЕД.

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

НАЗИВ БАНКЕ И
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
Е-MAIL:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР
Обраћам Вам се захтјевом за додјелу једнократне новчане помоћи из разлога тренутне социјалне
угрожености, а исцрпио-ла сам могућности остваривања права у другим надлежним институцијама.

ПРЕДМЕТ:

Свој захтјев образлажем сљедећим чињеницама:

(изузетно тешке животне околности - стање социјалне нужде, задовољавање основних животних потреба, несретан
случај у породици, велика штета у породичном домаћинству настала због несреће или елементарне непогоде, тешке
болести и друге непредвидиве околности)

Уз захтјев приложити сљедеће документе:
1.
2.
3.
4.
5.

фотокопија личне карте подносиоца захтјева,
увјерење о пребивалишту,
фотокопија текућег рачуна,
доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),
фотокопија мјесечних одрезака личних примања (плате, пензије, помоћи за уздржавање,
накнада са завода за запошљавање) или изјава са пуном материјалном одговорношћу да не
остварује наведене приходе ни по ком основу,
6. доказ о незапослености, ако је подносилац захтјева незапослено лице и за чланове
породичног домаћинства,
7. документација која доказује наводе из захтјева (нпр. лијечничка документација, извод из
матичне књиге умрлих, записник надлежног органа о догађају).

Приједор, _______________ године.

Подносилац захтјева

PODNOSILAC ZAHTJEVA

E-UPR - IB

PREZIME (IME RODITELJA) I IME / NAZIV:

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

JMB / JIB:
BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG ILI OVL. LICA (izdata od):

GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PRIMLJENO:

KONTAKT ADRESA:

ORG .JED.

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

NAZIV BANKE I
BROJ TEKUĆEG RAČUNA
E-MAIL:
KONTAKT TELEFON:

ZAHTJEV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA IZ SREDSTAVA
BUDŽETA GRADA PRIJEDOR
Obraćam Vam se zahtjevom za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz razloga trenutne socijalne ugroženosti, a
iscrpio-la sam mogućnosti ostvarivanja prava u drugim nadležnim institucijama.

PREDMET:

Svoj zahtjev obrazlažem sljedećim činjenicama:

(izuzetno teške životne okolnosti - stanje socijalne nužde, zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, nesretan slučaj u
porodici, velika šteta u porodičnom domaćinstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, teške bolesti i druge
nepredvidive okolnosti)

Uz zahtjev priložiti sljedeće dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.

fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,
uvjerenje o prebivalištu,
fotokopija tekućeg računa,
dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
fotokopija mjesečnih odrezaka ličnih primanja (plate, penzije, pomoći za uzdržavanje, naknada sa
zavoda za zapošljavanje) ili izjava sa punom materijalnom odgovornošću da ne ostvaruje navedene
prihode ni po kom osnovu,
6. dokaz o nezaposlenosti, ako je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice i za članove porodičnog
domaćinstva,
7. dokumentacija koja dokazuje navode iz zahtjeva (npr. liječnička dokumentacija, izvod iz matične
knjige umrlih, zapisnik nadležnog organa o događaju).

Prijedor, _______________ godine.

Podnosilac zahtjeva

