
Име и презиме:_________________________________ 

 

ЈМБ:__________________________________________ 

 

Адреса:________________________________________ 

 

Контакт телефон:________________________________ 

 

Датум:_________________________________________ 

 

                                                                                                   ГРАД ПРИЈЕДОР 

                                                                                              Одјељење за друштвене дјелатности 

 

ПРЕДМЕТ Захтјев за додјелу једнократне материјалне помоћи за студенте и ученике средњих школа 

 
 
Обраћам вам се са захтјевом да ми одобрите једнократну материјалну помоћ за школовање на 
__________________________________________ (назив факултета, односно средње школе) 
 
Кратко образложење: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                        ПОДНОСИЛАЦ  
 
                                                                                                                       ____________________________ 
 
 
 
 
 

УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВИТИ СЉЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 
1.увјерење о држављанству 
3.кућну листу 
4. потврду факултета, односно средње школе о редовном упису школске 2018/19. године (за све чланове 
породице који похађају средњу школу или факултет), 
5.увјерење о просјечним примањима за прошлу годину за запослене чланове домаћинства, 
6.одрезак од чека пензије за чланове домаћинства који су пензионери, 
7.увјерење Завода за запошљавање РС – филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства, 
8.увјерење Центра за социјални рад – филијала Приједор о остваривању права из социјалне заштите, 
9.рјешење о старатељству за самохране родитеље Центра за социјални рад, 
10.мeдицинску документацију за теже обољелог члана домаћинства, 
11.потврда о пребивалишту, 
12.фотокопија картице текућег рачуна. 



Ime i prezime:_________________________________ 

 

JMB:__________________________________________ 

 

Adresa:________________________________________ 

 

Kontakt telefon:________________________________ 

 

Datum:_________________________________________ 

 

                                                                                                      GRAD PRIJEDOR 

                                                                                                     Odjeljenje za društvene djelatnosti 

 

PREDMET Zahtjev za dodjelu jednokratne materijalne pomoći za studente i učenike srednjih škola 

 
 
Obraćam vam se sa zahtjevom da mi odobrite jednokratnu materijalnu pomoć za školovanje na 
__________________________________________ (naziv fakulteta, odnosno srednje škole) 
 
Kratko obrazloženje: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                         PODNOSILAC  
 
                                                                                                                       ____________________________ 
 

UZ PRIJAVU DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 
1.uvjerenje o državljanstvu 
3.kućnu listu 
4. potvrdu fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu školske 2018/19. godine (za sve članove porodice 
koji pohađaju srednju školu ili fakultet), 
5.uvjerenje o prosječnim primanjima za prošlu godinu za zaposlene članove domaćinstva, 
6.odrezak od čeka penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri, 
7.uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva, 
8.uvjerenje Centra za socijalni rad – filijala Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite, 
9.rješenje o starateljstvu za samohrane roditelje Centra za socijalni rad, 
10.medicinsku dokumentaciju za teže oboljelog člana domaćinstva, 
11.potvrda o prebivalištu, 
12.fotokopija kartice tekućeg računa. 


