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električne energije  

vode za kućanstvo  

najamnine 

komunalne naknade   

ogrjeva 

(označi sa “x“ ili zaokružiti)  

 

PODACI O PODNOSITELJU 

IME I PREZIME 
 
 

ADRESA  
 
 

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE 
 
 

OIB 
 
 

BROJ VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE I MJESTO 
IZDAVANJA 

 

DATUM ROĐENJA  

TELEFON/MOBITEL 
 
 

IBAN RAČUNA ILI ZAŠTIĆENOG RAČUNA  

 

PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA 

 IME I PREZIME DATUM ROĐENJA SRODSTVO RADNI STATUS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 



ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU 
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Vrsta i visina prosječnog mjesečnog prihoda u prethodna tri mjeseca:  

 

  

 

 

Ostali podaci o članovima kućanstva  

radno nesposobna osoba  trudnica  

rodilja do dva mjeseca nakon poroda  dijete samohranog roditelja  

                                                         (označi sa “x“ ili zaokruži)  

 
 
 
  
     (podnositelj zahtjeva)

Vrsta prihoda  Iznos  

Plaća   

Mirovina   

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti   

Porodiljna naknada   

UKUPNO   

Ostali prihodi   

Zajamčena minimalna 
naknada 

 

Doplatak za pomoć i njegu   

Naknada za tjelesno oštećenje (invalidnina  i sl.)   

Doplatak za djecu   

Ostalo   
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        PRILOZI: 

1. OSOBNA ISKAZNICA  – za sve članove kućanstva 

2. RODNI LIST – za djecu (koja nemaju osobnu iskaznicu) 

3. UVJERENJE O POHAĐANJU ŠKOLE ILI FAKULTETA   

4. IZJAVA   

5. UVJERENJE O PRIHODU OSTVARENOM U PRETHODNA TRI MJESECA - za sve članove kućanstva koji 
ostvaruju prihod (plaća, mirovina, invalidnina, zajamčena minimalna naknadać i dr. prihodi)  

6. UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE – za radno sposobne članove kućanstva 

7. POSJEDOVNI LIST( KATASTAR) – za sve članove kućanstva 

8. DOKAZ O UTVRĐENOM INVALIDITETU  - za člana obitelji koji je radno nesposoban  

9. PRESLIK DOKUMENATA VEZANIH UZ PREDMET ZAHTJEVA (račun za struju, vodu, komunallnu naknadu, o 
ugovor u najmu stana i sl.)  

(označi sa “x“ ispred svakog priloga ili zaokruţi broj) 

,  
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I Z J A V A  

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:  

1. Da sam  

vlasnik  

suvlasnik  

stanar  

 kuće, odnosno stana, veličine   m², ukojem stanujem  sam s vlastitom obitelji,  
a za grijanje koristim-o  

2. Da kao 

vlasnik 

suvlasnik  

stanar  
kuće, odnosno stana, a niti članovi moje obitelji, na području Republike Hrvatske nemam-o u 
vlasništvu drugu kuću, stan ili kuću za odmor  

3. Da dio kuće, odnosno stana ne iznajmljujem  

4. Da u dijelu kuće, odnosno stana ne obavljam-o poslovnu djelatnost  

5. Da nitko od članova moje obitelji nije svojom voljom prekinuo radni odnos, niti odbio .  
zaposlenje ponuđeno na Zavodu za zapošljavanje 

6. Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni I potpuni te da dajem privolu službenoj osobi u Općini Bizovac 
da iste ima parvo provjeravati, obrađivati ,  čuvati  te koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka 
i drugim važećim propisima, a u svrhu obrade i odlučivanja o zahtjevu. 
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka objavljeni su na službenoj internentskoj stranici 
Općine Bizovac www.opcina-bizovac.hr  
  
 
 
Bizovac,   

(datum) 
 
                                                                                                                              
 
 
   (podnositelj zahtjeva) 


