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Образац ЊГ-1

/име и презиме подносиоца захтjeва/

ПОСЛОВНИЦА ЈУ ЈАВНОГ ФОНДА ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

мјесто за пријемни штамбиљ

_______________________

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ/ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ РОДИТЕЉУ-ЊЕГОВАТЕЉУ ИЛИ ЊЕГОВАТЕЉУ
ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРАВА
1. Име (име родитеља) презиме носиоца права
2. ЈМБ/ЈИБ носиоца права
Пребивалиште (адреса становања)
Мјесто пребивалишта
Поштански број
Улица и број
Фиксни телефон
Мобилни телефон
Е-mail адреса

Исплата
Начин исплате права
Број рачуна и назив банке

1.

на кућну адресу

2. на текући рачун

Уз захтјев прилажем потребну документацију:





овјерена Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа;
извод из матичне књиге рођених за дијете;
налаз и мишљење о утврђивању потребе за посебном његом Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање
дјеце и омладине са сметњама у развоју / Првостепене стручне комисије за утврђивање лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите;
 Налаз и мишљење Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју о
висини тјелесног оштећења код дјеце до навршених 18 година / налаз и мишљење надлежног органа о
висини тјелесног оштећења за лица преко 18 година;
 доказ да дијете не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или да није остварило
право на збрињавање у хранитељску породицу нити остварује право на дневно збрињавање;
 доказ о незапослености родитеља-његоватеља или његоватеља;
 доказ о здравственој способности за пружање посебне његе дјетету са сметњама у развоју;
 мишљење органа старатељства о подобности за родитеља-његоватеља или његоватеља;
 рјешење о старатељству;
 доказ да родитељи нису у могућности остварити ово право (преминули родитељи или нису у могућности због свог
психофизичком стања пружити дјетету посебну његу);
 доказ да други родитељ, односно самохрани родитељ није корисник права на рад са половином пуног
радног времена;
 фотокопија картице са бројем текућег рачуна носиоца права;
 по потреби и други докази о спорним чињеницама.
Подносилац захтјева може бити родитељ/старатељ/усвојитељ дјетета
Носилац права код признавања права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу је родитељ-његоватељ или његоватељ у
случајевима прописаним Законом.
*Ја, као носилац података, у сврху остваривања права из дјечије заштите, сагласан сам да се напријед наведени лични подаци обрађују, у

периоду док траје поступак, у складу са Законом о заштити личних података БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 49/06, 76/11 и 89/11-Испр.).
Дана,

године, у

.

Потпис подносиоца захтјева:

Број личне карте подносиоца

