ИЗЈАВА

Ја _______________________________________, ЈМБ_________________, из _________________,
под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци дати у
изјави тачни.

1.Подаци о подносиоцу захтјева:










Име, ( име једног родитеља ), презиме: _______________________________________
Датум и мјесто рођења: ____________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________________
Број телефона: ___________________________________________________________
Пријављен на евиденцији Завода за запошљавање РС:
ДА / НЕ
Обухваћен програмом запошљавања и самозапошљавања предвиђеним акционим планом
запошљавања Републике Српске у текућој години или је корисник новчаних средстава за
самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.
ДА / НЕ
Запослен:
ДА / НЕ
Пензионер:
ДА / НЕ

2.Подаци о укупним примањима/приходима подносиоца захтјева:









Мјесечна примаоа пп пнпву права из бпрачкп-инвалидске заштите у изнпсу пд _____КМ.
Мјесечна примаоа пп пснпву права из пензијскпг-инвалидскпг псигураоа ( ппрпдична
пензија) у изнпсу пд ______КМ.
Прихпди пд ппљппривреде у изнпсу пд __________КМ.
Прихпди пд издаваоа у закуп ппкретне/неппкретне импвине у изнпсу пд ________КМ.
Остала примаоа/прихпди у изнпсу пд _________КМ.
Не пстварује примаоа
Не пстварује прихпде.

3.Подаци о стамбеном статусу подносиоца захтјева:








власник једне стамбене једнице кпја је услпвна за станпваое
власник више стамбених јединица кпје су услпвне за станпваое
власник стамбене јединице кпја је неуслпвна за станпваое
сувласник стамбене јединице
станује у стамбенпј јединици у власништву рпдитеља или другпг српдника
ппдстанар
псталп______________________.

4.Подаци о власништву над пословним простором подносиоца захтјева:





није власникппслпвнпг прпстпра
власник једнпг ппслпвнпг прпстпра из кпјег се мпгу пстварити прихпди прпдајпм или
закуппм
власник више пд једнпг ппслпвнпг прпстпра из кпјег се мпгу пстварити прихпди прпдајпм
или закуппм

5.Подаци о власништву пољопривредног земљишта подносиоца захтјева:



није власник ппљппривреднпг земљишта
власник ппљппривреднпг земљишта чија укупна ппвршина изнпси ________ha(хектар).

6.Подаци о власништву шуме подносиоца захтјева:



није власникшуме
власникшуме чија укупна ппвршина изнпси ________ha(хектар).

7.Живим у заједничком домаћинству
Презиме и име

Сродство

ЈМБ

Статус

8.Подаци о стамбеном статусу чланова домаћинства
Презиме и име

Сродство

Власник једне или више
стамбених јединица

9.Укупна примања чланова уже породице
Презиме и име

Сродство

Укупна примања

10.Подаци о власништву над пословним простором чланова домаћинства даваоца изјаве
Презиме и име

Сродство

Власник једног или више
пословних просрора

11.Подаци о власништву над пољопривредним земљиштем и / или шуми
Презиме и име

Билећа,_______________________

Сродство

Површина пољопривредног
земљишта и / или шуме

Давалац изјаве

________________________________

