-580 -

-Ц-

*2103*
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОЗНАВАЊЕ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

Молим Вас да ми се призна право на месечно новчано примање, с обзиром да ми је
правоснажним
решењем__________________________________________________________________признато___
____________________________________________.
Живим у заједничком домаћинству са _________________________________ у
_______________________. Издржавам се од_______________________________________
Уз захтев прилажем:















лична карта (фотокопија) за подносиоца захтева, у случају расељеног лица фотокопија
потврде из Полицијске станице, у случају деце лична карта или уверење о пребивалишту
(боравишту) из Полицијске станице;
извод из матичне књиге умрлих за лице из кога се изводи право
уверење о држављанству за подносиоца захтева (оригинал), у случају деце и за њих уверење
о држављанству;
извод из матичне књиге венчаних и рођених за подносиоца захтева (оригинал), у случају
деце и за њих извод из матичне књиге рођених;
потврда о школовању за децу (оригинал);
уверење РФПИО да ли је корисник права из пензијског и инвалидског осигурања;
оверена фотокопија радне књижице;
фотокопија здравствене књижице;
уверење Националне службе за запошљавање Врњачка Бања да ли се налази на евиденцији
незапослених лица и да ли је корисник новчане накнаде
уверење Службе за катастар непокретности Врњачка Бања да ли има уписаних
непокретности на територији општине Врњачка Бања и да ли се дужи катастарским
приходом;
уверење Пореске управе Врњачка Бања да ли се дужи доприносима ПИО пољопривредника
и порезом од самосталне занатске делатности;
потврда о заради (пензији или новчаној накнади) у претходној години;

ТАКСЕ: Захтев ослобођен таксе

________________.год.
Врњачка Бања

Подносилац захтева
__________________________
(име и презиме)
Адреса ____________________
Тел: _____________________

НАЗИВ УСЛУГЕ
Захтев за признавање права на месечно новчано примање
Орган задужен за спровођење
Општинска управа општине Врњачка Бања
Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатностиОпис услуге
Захтев за признавање права на месечно новчано приимање подноси лице (лично) које жели да му
се призна право на месечно новчано примање
Где и како
Захтев за признавање права на месечно новчано примање подноси се Служби за привреду,
локално економски развој и друштвене делатности, канцеларија бр.1 (информације на број:
036/601-222) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 60 дана од дана подношења
уредног захтева ако се спроводи посебан испитни поступак.
Уз захтев подноси се:
 лична карта (фотокопија) за подносиоца захтева, у случају расељеног лица фотокопија
потврде из Полицијске станице, у случају деце лична карта или уверење о пребивалишту
(боравишту) из Полицијске станице;
 извод из матичне књиге умрлих за лице из кога се изводи право
 уверење о држављанству за подносиоца захтева (оригинал), у случају деце и за њих уверење
о држављанству;
 извод из матичне књиге венчаних и рођених за подносиоца захтева (оригинал), у случају
деце и за њих извод из матичне књиге рођених;
 потврда о школовању за децу (оригинал);
 уверење РФПИО да ли је корисник права из пензијског и инвалидског осигурања;
 оверена фотокопија радне књижице;
 фотокопија здравствене књижице;
 уверење Националне службе за запошљавање Врњачка Бања да ли се налази на евиденцији
незапослених лица и да ли је корисник новчане накнаде
 уверење Службе за катастар непокретности Врњачка Бања да ли има уписаних
непокретности на територији општине Врњачка Бања и да ли се дужи катастарским
приходом;
 уверење Пореске управе Врњачка Бања да ли се дужи доприносима ПИО пољопривредника
и порезом од самосталне занатске делатности;
 потврда о заради (пензији или новчаној накнади) у претходној години;
Правна подлога
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл.гласник СРС“,
бр.54/89 и „Сл.гласник РС“, бр.137/2004)
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)
Оригинални образац
Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje.doc

