ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"Солидарност" Панчево
улица Филипа Вишњића број 16
ПРЕДМЕТ: Захтев за једнократну
помоћ
Молим да ми се одобри једнократна новчана помоћ из следећих разлога:
___________

Име и презиме:

_______________

Датум и место рођења:
ЈМБГ:

Број личне карте:___________________

Пребивалиште, последње боравиште: _________________________
Занимање:

Живим у домаћинству са:

Радна способност: а) радно способан б)неспособан

Пријављен код нац. Служба за запошљавање: ДА НЕ

Приходи домаћинства:
Панчево,
ПОДАТЕ УЗЕО:

___________________

број телефона:

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

___________________________

Предлог износа за исплату:
динара

Начин исплате: НА БЛАГАЈНИ- ПОШТОМ- НАМЕНСКИ РАЧУН

Уз захтев прилажем следећу документацију:

•
•
•
•
•
•

изјава о члановима домаћинства

фотокопија личне карте за све чланове домаћинства старије од 16 година

фотокопија извода из матичне књиге рођених за све чланове млађе од 16 година

фотокопија решења о поверавању деце уколико супружници не живе

лекарска документација

уверење o незапослености за све незапослене чланове домаћинства из НСЗ- Филијала
Панчево

• решење о исплати редовне новчане накнаде незапосленим лицима за све
незапослене чланове домаћинства из НСЗ- Филијала Панчево
•

потврда послодаваца о висини примања за три месеца која претходе месецу подношења
захтева

• уверење Републичког фонда за ПИО-Филијала Панчево о исплаћеним пензијама за
три месеца која претходе месецу подношења захтева
•

•
•

уверење о пореском задужењу на имовину из Секретаријата за пореску управу града
Панчева
уверење из РГЗ- Служба за катастар непокретности подносиоца захтева

уверење о порезу на приход од делатности из Управе прихода и

• уверење о порезу на приход од делатности из Управе прихода и друга документација
по процени Центра
* Наведена документација не може бити старија од 6 месеци, осим уверења о пореском
задужењу на имовину које може бити старо годину дана.

** Уколико је подносилац захтева већ у систему социјалне заштите и о томе постоје
докази у Центру, за остваривање права на једнократну новчану помоћ користиће се
валидна документација, а по процени стручног радника Центра подносилац захтева
доставља и новију документацију, нарочито у случају када се захтев за остваривање права
на једнократну новчану помоћ односи на трошкове лечења, дијагностике и набавку
медицинских помагала које не спадају у обавезно здравствено осигурање

