
_______________________________ 
           (ime i prezime podnositelja) 

 

_____________________________________ 

                   (OIB podnositelja) 

 

______________________________ 
                    (adresa, broj tel.) 

 

         OPĆINA PAKOŠTANE 

              Općinski načelnik 

              Kraljice Jelene 78 

                       23211 PAKOŠTANE 

 

 

PREDMET: ZAHTJEV ZA  JEDNOKRATNU FINANCIJSKU POMOĆ   

- dostavlja se -  

 

 

Na temelju Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

i jednokratne novčane potpore („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 3/2006 i 3/2011) 

podnosim zahtjev za : 

 

a) ostvarenje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja  

(potrošnja vode, električne energije, grijanje, odvoz komunalnog otpada itd.)  

 

b) ostvarenje jednokratne novčane potpore (kupnja hrane, kupnja odjeće, kupnja 

lijekova, troškove liječenja, itd.) 

*zaokružiti a) ili b) ovisno o tome koji oblik pomoći se traži  

 

Uz zahtjev prilažem: 

 - presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu kojim dokazuje da ima 

prebivalište na području Općine Pakoštane,  

  - Izjava o zajedničkom domaćinstvu  

  - Potvrda porezne uprave,  o visini prihoda i primitaka podnositelja zahtjeva  i 

članova zajedničkog domaćinstva,  

  -  žiro-račun ili tekući račun podnositelja zahtjeva 

  - potvrdu upravnog odjela Općine Pakoštane kojom se potvrđuje da podnositelj 

zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nemaju dugovanja prema Općini Pakoštane.  

*ukoliko se traži pomoć za troškove liječenja ili kupnju lijekova potrebno je priložiti 

liječničku potvrdu (potvrdu liječnika opće prakse) ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz 

koje se nedvojbeno može utvrditi da podnositelj zahtjeva  mora osigurati novčana sredstva za 

troškove liječenja  

 

________________________________   _______________ 
     (mjesto i datum podnošenja zahtjeva)                    (podnositelj zahtjeva)  

 

 
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                          


