___________________________
(ime i prezime)

___________________________
(adresa podnositelja zahtjeva)
__________________________________

(OIB)

____________________________
(mjesto i datum)
Kontakt: _________________________

OPĆINA PAKOŠTANE
Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78
23211 PAKOŠTANE
PREDMET: Zahtjev za dodjelu jednokratne naknade obiteljima
(novorođeno dijete)
Podnosim zahtjev za isplatu jednokratne naknade obiteljima temeljem Odluke
o isplati jednokratne naknade obiteljima (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 1/06,
1/08, 3/10 i 3/11) za novorođeno dijete.

U prilogu:
1.
2.
3.
4.

Rodni list djeteta ili potvrda o posvojenju,
Preslik osobne iskaznice oba roditelja,
Žiro račun jednog roditelja,
Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ako iz osobne iskaznice nije razvidno da podnositelj ima
prebivalište na području OP više od 5 godina),
5. Izjava o zajedničkom domaćinstvu,
6. Potvrda (kartica) općine Pakoštane, da podnositelj zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva
podnositelja nemaju dugovanja prema Općini Pakoštane
7. Porezna uprava – usklađenje šifre grada/općine prebivališta/boravišta (za rodilje koje nemaju od
prije prebivalište na području Općine Pakoštane)

PODNOSITELJ:

.

Napomena: Ispunjavanjem obrasca korisnik se slaže da Općina Pakoštane koristi i obrađuje njegove osobne podatke navedene na obrascu.
Općina Pakoštane će osobnim podacima korisnika postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive
95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i
sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

kojom ja _____________________________________________________,
zahtjeva

podnositelj

s prebivalištem u Pakoštanima , _______________________________________________
, 23211 Pakoštane.
Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa
sljedećim osobama:
IME I PREZIME
ČLANA ZAJEDNIČKOG
KUĆANSTVA

SRODSTVO S
PODNOSITELJEM
ZAHTJEVA

DATUM
ROĐENJA

OIB

ADRESA PREBIVALIŠTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nositelj domaćinstva označen je pod rednim brojem______ove izjave.

__________________________,
(Mjesto, datum)

_______________________________
(potpis)

Napomena: Ispunjavanjem obrasca korisnik se slaže da Općina Pakoštane koristi i obrađuje njegove osobne podatke navedene na obrascu.
Općina Pakoštane će osobnim podacima korisnika postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive
95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i
sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.

