
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ 

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и чл.____ 
Одлуке о остваривању финансијске помоћи незапослених трудница и породиља,  захтевам да ми издате 
решење о признавању права на финансијску помоћ као незапосленој (означите знаком x):  

         трудници 

         породиљи  

Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1 *Потврду надлежне здравствене установе за утврђивање гравидитета;
** Доказ здравствене установе односно лекара специјалисте
гинеколога-акушера да је наступио порођај

Оригинал 

2. Потврда о приходима исплаћеним у последња три месеца која 
претходе месецу у којем је захтев поднет за чланове породице 

Оригинал 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), 
којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да податке 
прибави орган 

Достављам 
сам 

1. Извод из матичне књиге рођених  за децу 

2. Уверења о држављанству Републике Србије за 
трудницу/породиљу 

Потврду Националне службе за запошљавање 
да се трудница /породиља налази на евиденцији 
незапослених лица,  
* труднице/породиље које нису на евиденцији
подносе фотокопију здравствене књижице.

3. Потврдa о катастарским приходима у претходној 
години 

4. Потврда о пребивалишту за све чланове 
породице 

Потребна је сагласност трећег 
лица на посебном обрасцу* 

Напомене 

* Подноси се у случају  финансијске помоћи трудници
** Подноси се у случају  финансијске помоћи породиљи
Општинска управа  је дужна да  реши предмет  у   року од 5 -20 дана од дана достављања  уредне документације
Таксе/накнаде:  Градска/општинска административна такса се не наплаћује сходно члану _______. Одлуке о 

градским/општинским административним таксама (Службени гласник  града/ општине  број ______) 

.  
У____________________________________ године 

Име и презиме физичког лица  подносиоца захтева 

Адреса 

Контакт телефон 

Потпис 
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