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Име:                                                                                            Датум рођења:     /     / 

Email:  

Поштанска адреса: 

Тел: Кући:                                        Посао:                                          Мобилни:  

Адреса домаћинства за које се врши пријава 

 
 

Општинска изјава о приватности 

Све личне информације које општина добије ће се користити за потребе општине и биће поверљиве. 
Оне неће бити откривене трећем лицу осим ако је општина обавезна да открије информацију по 
закону или ако се буде сматрало да је то прикладно у датим околностима. За даље информације 
погледајте Општинску полису о приватности. Ове информације можете добити позивањем општине 
на 96880286. 
Питање Одговор 

Име пријављеника Први дужник Други дужник 

Да ли добијате примања из Centrelink-а? Ако је одговор Да 
молимо вас да наведете детаље на 2. страни и прикачите 
копију картице. (Да или Не) 

  

Молимо вас наведите износ плате или бенефиције које 
добијате двонедељно 

$ $ 

Наведите износ који вам преостаје на хипотеци или 
дажбине коју дугујете на некретнини за коју плаћате 
комуналије 

$ $ 

Наведите детаље ваших следећих месечних трошкова:   

• Месечна отплата хипотеке $ $ 

• Месечне рате отплаћивања аутомобила $ $ 

• Месечни трошкови за храну и одећу $ $ 

• Месечни трошкови одржавања аутомобила $ $ 

• Месечни трошкови за струју, гас, телефон, воду, итд. $ $ 

• Месечни други трошкови- кредитне картице, други 
кредити, итд.- наведите детаље 

$ $ 

На који начин предлажете да отплаћујете преостали износ? 
У ратама – двонедељно или месечно и износ 

Учестали износ 
       $ 
Недељно/ДН/Мес. 

Учестали износ 
       $  
Недељно/ДН/Мес. 

Да ли сте власник, или имате удео у било коју некретнину 
осим оне у којој живите?  (Да / Не) 

  

Ако да, наведите детаље укључујући адресу, врсту 
некретнине (кућа, стан, итд.) и месечни приход који 
добијате, као и вредност некретнине. 

  

Имате ли рачуне на банци, итд? Молимо вас наведите   

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОСОБЕ У ФИНАНСИЈСКОЈ ТЕШКОЋИ 
САМО ЗА ДОМАЋИНСТВА           

у којима живи власник  
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детаље, укључујући назив и адресу банке или установе  

Тренутни салдо (наведите за сваки рачун) $ $ 
 
 
Наведите детаље СВИХ особа које тренутно живе или имају удела у дотичну некретнину - Ако је 
породица молимо вас да наведете године старости и износ којим сваки члан доприноси за кућне 
трошкове и приход. Ако није, молимо вас да наведете детаље плаћене кирије. 
 
Име МЕСЕЧНИ  

износ за кирију 
или становање  

Приход од 
Centrelink-а 
или плата 

Породично 
сродство 

Године 
старости 

члана 
породице 

     

     

     

     

     

 
 
Да ли је ико од чланова породице слабог здравља? Ако јесте, наведите детаље: 
 
 ...................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 
Да ли је та болест изазвала финансијске тешкоће?  Ако јесте, наведите детаље: 
 
 ...................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

Да ли сте тражили стручни финансијски савет?       Да или Не - Ако Да назив организације 

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................  
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Питање Одговор 

 
Први дужник 

Други дужник/ 
брачни друг 

Да ли сте тренутно запослени?  (Да или Не)   

Ако да, наведите име и адресу вашег послодавца и 
укупно зарађену суму у последњих 12 месеци 

$ $ 

Ако сте тренутно незапослени, наведите детаље о томе 
када и где сте последњи пут радили 

  
 

Да ли сте власник или директор неке 
компаније/предузећа? (Да или Не) 

  

Ако да, молимо вас наведите пун назив и детаље 
компаније/предузећа 

  

Колико тренутно зарађујете сваког месеца, осим пензије, 
бенефиције или пензионог фонда?  

$ $ 

Да ли имате какав други извор прихода који није раније 
наведен? (Да или Не) 

  

Ако да, наведите детаље и месечна примања $ $ 

Да ли имате било шта од доле наведеног (ако да, 
наведите пуне детаље укључујући тренутну 
вредност): 

  

• Обвезнице, акције, позајмљени новац или друге 
инвестиције  

  

• Наслеђе имања покојника   

• Животно осигурање/полисе пензионог фонда   

• Моторна возила (наведите детаље врсте, модела, 
годину производње, регистрацију). Ако се возило 
отплаћује, наведите пуне детаље кредита 

  

Да ли сте придобили или се решили било каквог већег 
добра у последњих 12 месеци? Молимо вас наведите 
детаље и вредност 

  

Да ли поседујете било какво друго имање или добра која 
нису наведена у овом обрасцу (нпр. брод, камп-
приколица, земља, итд.)? Молимо вас наведите детаље 

  

 
И ДАЈЕМ ову свечану изјаву савесно, сматрајући да је иста веродостојна и у складу са Законом о 
Парламенту Викторије који налаже казну за особе које са намером поднесу лажну изјаву.   
 
 
X………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Потпис особе која даје изјаву (Да се потпише пред сведоком)   
 
 
 
ПОТПИСАНО у….………….……у држави Викторија дана ….…….., месеца…………….… 20…………..  
 
У присуству: ……………………………………………………………………………..…………………………. 

 


