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CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR
Andrije Hebranga 1
Tel. 023/221-730
Za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu druge osobe ili osobnu invalidninu
potrebno je prikupiti i priložiti kao dokaz slijedeće dokumente:
1. Preslika osobne iskaznice (za samca ili za sve članove obitelji)
2. Potvrda o primanjima u prethodna tri mjeseca (plaća, mirovina, naknade MIOR-a,
naknada za nezaposlene, naknade za žrtve rata i dr.)
3. Uvjerenje Ureda državne uprave, Služba za društvene djelatnosti, da li je korisnik
bilo kojeg vida pomoći po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, prosjek
prethodna tri mjeseca (za samca ili za sve odrasle članove obitelji )- (zgrada kod
hitne pomoći, soba 15)
4. Uvjerenje Ureda državne uprave , Služba za društvene djelatnosti da li je – nije
korisnik nekog vida pomoći iz čl.139.Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ,(Odsjek za hrvatske branitelje Ul.
Miroslava Krleže 5C, ( za samca ili za sve odrasle članove obitelji )
5. Izvadak iz zemljišnih knjiga- stanje vlasništva ili suvlasništva nad nekretninama na
području cijele nadležnosti ZK Odjela Općinskog suda u Zadru , za osobu za koju
se podnosi zahtjev
6. Potvrda Općinskog suda da li ima/nema sklopljen ugovor o doživotnom ili
dosmrtnom uzdržavanju (za osob u za koju se traži doplatak za pomoć i njegu)
7. Potvrda o redovnoj prijavi kod službe za zapošljavanje (za samca ili za sve
odrasle nezaposlene članove obitelji )
8. U slučaju primanja ili davanja uzdržavanja (alimentacije) posljednja sudska presuda
ili pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje
9. Medicinska dokumentacija novija ne starija od godinu dana: liječnički nalazi,
otpusna pisma (preslika)
10. Liječnička svjedodžba obiteljskog liječnika s primarnim dijagnozama i
mišljenjem o potrebi pomoći i njege druge osobe
11. ___________________________________________________________________
Dokumentaciju sa zahtjevom možete poslati poštom ili je donijeti osobno u Prijemni ured.
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak, četvrtak i petak od 07,30 do 11,30
utorkom od 07,30 do 11,30 i od 12,30 do 14,30
srijedom ne primamo stranke

Zadar, __________________

Službena osoba Cent

