Број поднеска

НСП-3

ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
Презиме

име
М

Пол

име родитеља

Ж

ЈМБГ

Датум рођења

место рођења

Држављанство
Пребивалиште

Национална припадност *
Адреса ул.

бр.

телефон

мобилни

ел. адреса
Брачни статус

неожењен/неудата

у браку

удовац/удовица

разведен/разведена

без школе

Школска спрема

непотпуна ОШ

ванбрачна заједница
ОШ

ССС

ВС

ВСС

Занимање
Радни статус
Запослење

запослен

радно ангажован

незапослен

ученик

неспособан за рад

остало

пензионер

назив послодавца

пољопривредник
самостална делатност (уписати)
____________________________________________________________________________________________________
Подносим захтев за новчану социјалну помоћ и изјављујем:
Живим у заједничком домаћинству са
Малолетна деца школског узраста
Стамбени статус је следећи:
закупац стана
Станујемо у

чланова породице од тога
редовно иду у школу

Ја и чланови моје породице

не иду у школу

власник/сувласник

носилац станарског права

заштићени станар

остало

-собном стану од

не одговара потребама

малолетне деце

квадратних метара који

одговара потребама
имамо

сустанар

немамо

превазилази потребе породице
други стан /кућу у власништву /сувласништву

Укупна површина земљишта које поседујемо ја и чланови моје породице је

ха.

Приходи моје породице у последња 3 месеца су следећи:
приход по основу радног односа у износу од

дин,

приход од повремених и привремених послова у износу од

дин,

приход пензија, инвалиднина и примања ратних инвалида у износу од
приход од пољопривредне делатности у износу од

дин,

приход по основу обављања самосталне делатности у износу од
накнада за време незапослености у износу од

дин,
дин,

дин,

*Чланом 47. став 2. Устава Републике Србије прописано је да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности

НСП-3

отпремнина и накнада по основу социјалних програма у износу од

дин,

приход од издавања у закуп непокретне имовине у износу од

дин,

приход од имовинских права и акција у износу од

дин,

улози дати на штедњу и готов новац у износу од

дин,

приход од сезонских и других послова у износу од

дин,

приход од издржавања сродника и других правних основа у износу од
Укупни приходи износе око

дин,

дин.
имам сроднике који учествују у мом издржавању

Статус издржаваног лица

имам сроднике који не учествују у мом издржавању

немам сроднике обавезне да ме издржавају

немам обавезу издржавања

Статус даваоца издржавања

имам обавезу издржавања (име и презиме)

(сродство)

Укључивање у школовање, рад, радно и друштвено ангажовање спреман /на сам за
укључивање у школовање
оспособљавање за рад
радно ангажовање
друштвено ангажовање
__________________________________________________________________________________________________
Сматрам да је важно да додам и следеће:

__________________________________________________________________________________________________
чланова породице

Саставни део захтева је образац НСП-П за
Уз захтев достављам следеће доказе:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

__________________________________________________________________________________________________
Датум подношења захтева

/

/

Бр. Личне карте

Потпис подносиоца захтева

ПУ

