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Orašje, 25.07.2022. godine

Na temelju članka 8. Odluke o dodjeli jednokratne novčane naknade rodiljama po
rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece („Službeni glasnik Grada
Orašja“ broj 4/22), Gradonačelnik objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA S VIŠE DJECE
SA PODRUČJA GRADA ORAŠJA ZA 2022. GODINU

1. Predmet javnog poziva:
Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći obiteljima s više
djece sa područja grada Orašja za 2022. godinu. („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 4/22).
Visina jednokratne novčane pomoći iznosi 150,00 KM po djetetu, za svako dijete koje je
starosti do 18 godina života odnosno 25 godina starosti ako se nalazi na redovitom školovanju.
2. Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu:
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za obitelji s više djece može ostvariti roditelj:
- ako ima neprekidno prijavljeno prebivalište na područja grada Orašja najmanje jednu
godinu neposredno prije objavljivanja javnog poziva za dodjelu naknade,
- ako ima dvoje i više djece do 18. godina starosti odnosno do 25 godina starosti i ako se
nalaze na redovitom školovanju,
- ako su mjesečna primanja obitelji do iznosa prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i
Hercegovine po posljednjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za
statistiku.

3. Sadržaj potrebne dokumentacije:

-

Roditelj uz prijavni obrazac dostavlja:
uvjerenje o prebivalištu – za roditelje i djecu za koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6
mjeseci),
izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu,
uvjerenje o neuposlenosti, ako je roditelj neuposlen,
potvrdu poslodavca o iznosu posljednje isplaćene neto plaće za roditelje,
uvjerenje o redovitom školovanju ako je dijete starije od 18 godina,

-

potvrdu banke o broju računa, na koji će se doznačiti sredstva na ime naknade.
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

4. Mjesto, način i rok za podnošenja prijava:
Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter
sali Grada Orašja.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:
Grad Orašje, Treća ulica 45., 76270 Orašje, s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu
jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece sa područja grada Orašja za 2022.godinu“.
Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva
na web stranici Grada Orašje, računajući od 25.07.2022. godine kao dana objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni poziv objavit će se na službenoj web stranici Grada Orašja, oglasnoj ploči Grada
Orašja i u sredstvima javnog informiranja.

Gradonačelnik
_________________
mr.sc. Marijan Oršolić

