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Име и презиме:                                                                                 Датум на раѓање:     /     / 

Имејл адреса: 

Поштенска адреса: 

Телефон: Дома:                               На работа:                                          Мобилен:  

Адреса на имотот за кој се поднесува барањето 

 

 

Council Privacy Statement 

Сите лични податоци што ги собрала Општината ќе бидат користени за бизнис цели на Општината и 
ќе се чуваат во доверба. Тие нема да им бидат откриени на трети страни ако Општината не е должна 
да ги открие тие податоци во согласност со други закони или откривањето биде оценето како разумно 
со оглед на околностите. За повеќе информации видете ги Принципите за приватност на Општината. 
Тие информации може да ги добиете ако се јавите на Општината на 9688 0286. 
Прашање Одговор 

Given Name/s of Applicants Прв должник Втор должник 

Дали примате некоја исплата/додаток од Centrelink? Ако 
одговорот е „Да“, ве молиме дајте податоци на страница 2 и 
приложете копија на картата. (Одговорете со Да или Не)  

  

Ве молиме наведете ги вкупните износи на плати или 
додатоци што ги добивате еднаш на две недели  

$ $ 

Наведете податоци за преостанатиот износ на долгот за 
куќа/стан (mortgage) или за заостанатиот долг во врска со 
имотот за кој се плаќа општински данок (rates) 

$ $ 

Наведете податоци за следните ваши месечни трошоци:    

• Отплата на кредит за куќа/стан (mortgage) месечно $ $ 

• Отплата на заем за кола месечно $ $ 

• Храна и облека месечно $ $ 

• Трошоци за користење на кола месечно $ $ 

• Струја, гас, телефон, вода, “rates”, месечно $ $ 

• Други трошоци – кредитни картички, други заеми итн., 
наведете податоци - месечно  

$ $ 

Како предлагате да ги исплатувате заостанатите рати? 
Неделно, на две недели или месечно? Колку да е ратата?  

Зачестеност Износ 
       $ 

Неделно / на 2 
недели / месечно 

Зачестеност Износ 
       $ 
Неделно / на 2 
недели / месечно 

Дали поседувате или имате интерес во некој друг имот 
освен тој во кој живеете? (Одговорете со Да или Не) 

  

Ако одговорот е „Да“, наведете податоци вклучувајќи ги 
адресата, видот на имот (куќа, стан итн.), приходот што го 
добивате од имотот и вредноста на имотот 

  

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ПОМОШ ПОРАДИ ФИНАНСИСКИ ТЕШКОТИИ 
Само за станбени имоти во кои живее 

нивниот сопственик 
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Дали имате сметки во банка? Ве молиме наведете 
податоци вклучувајќи ги името и адресата на банката или 
институцијата.  

  

Сегашна состојба (balance) на секоја сметка $ $ 
 
 
Наведете ги податоците за СИТЕ лица кои сега живеат или имаат интерес во имотот за кој се плаќа 
општински данок (rate) – Ако се тие членови на семејството, ве молиме наведете ги нивните години 
на старост и колку плаќаат за домашните трошоци. Ако не ги плаќаат, ве молиме наведете колку 
плаќаат за станарина (rent). 
 
Име и презиме Станарина или  

домашни 
трошоци платени 

МЕСЕЧНО 

Приход од 
Centrelink или 

од плата 

Роднинска 
врска 

Години на 
старост                     

на членот на 
семејството 

     

     

     

     

     

 
 
Дали некој член на семејството е со слабо здравје? Ако е, наведете податоци:  
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 
Дали таа болест предизвикала финансиски тешкотии? Ако е така, наведете податоци: 
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Дали сте побарале финансиско советување? Да или Не – Ако „Да“, од која организација? 

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Прашање Одговор 

 Прв должник Втор должник/ 
Сопруг(а) 

Дали сега работите? (Одговорете со Да или Не)    

Ако работите, наведете ги имињата и адресите на 
вашите работодавци, како и колку вкупно сте заработиле 
во последните 12 месеци  

$ $ 

Ако сега не работите, наведете податоци кога и каде сте 
работеле последен пат  

  
 

Дали сте сопственик или директор на компанија или 
бизнис? (одговорете со Да или Не)  

  

Ако сте сопственик или директор, ве молиме наведете го 
целото име и податоци за компанијата или бизнисот 

  

Колку сега заработувате секој месец, покрај која и да е 
пензија или додаток или superannuation?  

$ $ 

Дали имате некој друг извор на приходи што претходно 
не е споменат? (Одговорете со Да или Не)  

  

Ако имате, наведете податоци и месечни износи $ $ 

Дали имате нешто од следниве (ако имате, наведете 
целосни податоци вклучувајќи ја сегашната 
вредност):  

  

• Берзански акции (bonds, shares), пари дадени на 
заем или други инвестиции  

  

• Интерес во имот на починато лице    

• Животно осигурување/superannuation   

• Моторни возила (наведете ја марката, моделот, 
годината на производство, регистарскиот број). Ако 
возилото е предмет на финансирање, наведете ги 
сите податоци за финансирањето. 

  

Дали сте добиле во сопственост (acquired) или 
предале во сопственост (disposed) нешто со поголема 
вредност во последните 12 месеци? Ве молиме наведете 
податоци и вредност  

  

Дали имате некој друг имот или вредност што не се 
наведени во овој образец (на пример: чамец, караван-
приколка, земјиште итн.)? Ве молиме наведете податоци  

  

 
И ЈАС ЈА ДАВАМ оваа официјална изјава свесно верувајќи дека е таа вистините и во согласност со 
одредбите на Законот на Парламентот на Викторија според кој лицата што даваат лажни изјави може 
да бидат казнети за злонамерно и коруптивно давање лажна изјава под заклетва. 
 
 
X………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Потпис на лицето што ја дава изјавата (Да биде потпишано пред сведок)  
 
 
 
ИЗЈАВЕНО во….………….……во Државата Викторија овој ….……..ден на……………….… 
20……………..  
 
Пред мене: …………………………………………………………………………………..………………………… 


