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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 
 

  П Р Е Д М Е Т:  ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА  

         СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ УЏБЕНИКА И ШКОЛСКОГ   

         ПРИБОРА ЗА ДИЈЕТЕ ЗБРИНУТО У ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ 

  

Једнократна новчана помоћ биће искоришћена у сврху куповине уџбеника и школског прибора за  

___________________________________________________  који се први пут уписује у ( _ ) разред / годину 

                                  (име и презиме дјетета) 

__________________________________________________________________________________________  

                                                                 (назив школе/факултета) 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Назив документа Институција Форма Коментар 

1. Увјерење/потврдa о упису у разред/годину   Школа / факултет                    Оригинал 

    студија, као редован ученик/студент 

2. Рјешење Центра о признавању права на  Центар за социјални                  Копија 

    збрињавање у хранитељску породицу                         рад Бања Лука 

3. Сагласност за кориштење и обраду                              Подносилац захтјева               Оригинал 

    личних података 

 4. Картица текућег рачуна хранитеља                               Банка                                         Копија 

5. Лична карта хранитеља                                                   МУП                                         Копија    

 

 Комплетна документација се предаје у пријемну канцеларију број 16 Градске управе, или поштом на   

 адресу: Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских владара 1, 

 Бања Лука. 

 НАПОМЕНE:  

• Захтјев за ученика основне/средње школе подноси се до 15. септембра, а за студенте до 15. новембра. 

• Контролу намјенског утрошка одобрених средстава врши ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука у оквиру 

редовног праћења хранитељске породице. Уколико Центар утврди неправилности у коришћењу средстава о 

томе обавјештава ресорно Одјељење и хранитељска породица губи право да иста оствари у наредној 

школској години.  
 

 

 

(Датум подношења захтјева)    (Потпис подносиоца захтјева) 

 

Подносилац захтјева ГУБЛ-ОБ-11/09 

Име и презиме 
хранитеља  

  (ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ) 

 

 

 

 

 

 

ЈMБ 
             

Контакт адреса  

Контакт телефон   

Текући рачун   



Ја, _________________________________________________ , настањен-а у Бањој Луци,  

на адреси __________________________________________________________________ 

дајем сљедећу  
 

С А Г Л А С Н О С Т 
 
 

Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику Градске управе Града Бања Лука, у 

поступку по мом захтјеву за суфинансирање трошкова набавке уџбеника, може да 

користи моје личне податке: 
 

1. Фотокопију личне карте; 

2. Адресу становања; 

3. Број текућег рачуна; 

4. Број телефона. 

 

Ово је моја лична изјава о сагласности за обрађивање мојих наведених личних податaка,  

коју као такву потписујем својим личним потписом, а има да важи у периоду рјешавања 

по захтјеву, а у том периоду сагласност не може бити повучена. 

За вријеме обраде мојих личних података, Одјељење за културу, туризам и социјалну 

политику је дужно да чува ову сагласност. 

 

 

 

У Бањој Луци, дана _______________ године 

 

 

             Сагласност да-о/ла: 

 

           _______________________________ 

                (потпис даваоца сагласности) 


