
ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 

за новорођено дијете  (треће и свако наредно) 

 

ПОДАЦИ О ОЦУ 

Презиме (очево име) и име ___________________________________________ 

 

Година и мјесто рођења  ______________________________________________ 

 

Јединствени матични број_____________________________________________ 

 

Адреса становања и телефон  __________________________________________ 

 

ПОДАЦИ О МАЈЦИ 

Презиме (очево име) и име ___________________________________________ 

 

Година и мјесто рођења  ______________________________________________ 

 

Јединствени матични број_____________________________________________ 

 

Адреса становања и телефон  __________________________________________ 

 

Назив банке и број текућег рачуна____________________________________ 

подносиоца захтјева 

 

Остали битни подаци које желите да истакнете: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________                                                                     

 

Прилог: 

1. Кућна листа 

2. Увјерење о пребивалишту родитеља 

3. Извод из матичне књиге рођених за све чланове домаћинства 

 

 

 

     Подносилац пријаве 

                                                                                 ___________________ 

 



ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 

за субвенционисање трошкова лијечења стерилитета  

 

ПОДАЦИ О СУПРУГУ 

Презиме (очево име) и име ___________________________________________ 

 

Година и мјесто рођења  ______________________________________________ 

 

Јединствени матични број_____________________________________________ 

 

Адреса становања и телефон  __________________________________________ 

 

ПОДАЦИ О СУПРУЗИ 

Презиме (очево име) и име ___________________________________________ 

 

Година и мјесто рођења  ______________________________________________ 

 

Јединствени матични број_____________________________________________ 

 

Адреса становања и телефон  __________________________________________ 

 

Назив банке и број текућег рачуна____________________________________ 

подносиоца захтјева 

 

Остали битни подаци које желите да истакнете: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________                                                                     

 

Прилог: 

1. Кућна листа 

4. Увјерење о пребивалишту за једног од супружника 

5. Извод из матичне књиге вјенчаних 

6. Фотокопија медицинске документације и мишљење лекара 

 

 

     Подносилац пријаве 

                                                                                 ___________________ 

 



ЗАХТЈЕВ ЗА НОВЧАНИ ДОДАТАК ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУ У 

ТРЕНУТКУ РОЂЕЊА ДЈЕТЕТА НЕЗАПОСЛЕНИ 

 

ПОДАЦИ О ОЦУ 

Презиме (очево име) и име ___________________________________________ 

 

Година и мјесто рођења  ______________________________________________ 

 

Јединствени матични број_____________________________________________ 

 

Адреса становања и телефон  __________________________________________ 

 

занимање  __________________________________________________________ 

 

ПОДАЦИ О МАЈЦИ 

Презиме (очево име) и име ___________________________________________ 

 

Година и мјесто рођења  ______________________________________________ 

 

Јединствени матични број_____________________________________________ 

 

Адреса становања и телефон  __________________________________________ 

 

занимање  __________________________________________________________ 

 

Назив банке и број текућег рачуна____________________________________ 

подносиоца захтјева 

 

Остали битни подаци које желите да истакнете: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Прилог: 

1. Кућна листа 

7. Увјерење о пребивалишту родитеља 

8. Извод из матичне књиге рођених за новорођено дијете 

9. Потврде са Завода за запошљавање РС о незапослености за оба родитеља 

 

     Подносилац пријаве 

                                                                                 ___________________ 


