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НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :
(документа се достављају за све чланове породице)
1.

ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ (за сва пунолетна лица и децу старију од 15 година која не похађају
школу)
2. ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (за све чланове домаћинства)
3. УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ (само за лица рођена ван Р.Србије)
4. УВЕРЕЊЕ ИЗ КАТАСТРА( за све чланове домаћинства
5. УВЕРЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ (за радно способне чланове и децу стариј у
од 15 година која не похађају школу)
6. УВЕРЕЊЕ ЗА ДЕЦУ ДА СУ НА РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ
7. ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА ИЗ СУП-а
8. УВЕРЕЊЕ ФОНДА ПИО (за све пунолетне чланове домаћинства-да ли су корисници пензије)
9. УВЕРЕЊЕ ДА СЕ НЕ ЗАДУЖУЈЕ ПОРЕЗИМА И ДОПРИНОСИМА (Пореска управа-за све чланове
домаћинства)
10. ПОТВРДА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ да ли се задужују порезима на имовину ( за све
чланове домаћинства на једном обрасцу)-ЗАХТЕВ СЕ ПОПУЊАВА И ПРЕДАЈЕ У

УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ СО К-да
11. КОПИЈА ПОСЛЕДЊЕГ РАЧУНА ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЈУ
12. ДОКАЗ О ОДРЕЂЕНОМ ИЗДРЖАВАЊУ РАДНО НЕСПОСОБНИХ ЛИЦА: судска пресуда/судско
поравнање /доказ о покренутом судском поступку код надлежног суда ради утврђивања обавезе
издржавања (тужба са пријемним печатом суда)
Објашњење:
- радно неспособна лица су: жена и мушкарац стари 60 односно 65 године; дете до 15. године живота; дете на
школовању најкасније до навршене 26. године живота; лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о
раду и о пензијском и инвалидском осигурању; труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и
одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду; незапослено лице које се стара о члану породице, који
је корисник права на помоћ и негу по било ком основу; лице коме је утврђен трећи степен радне способности; лице
према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности –
док тај поступак траје.
-обвезници издржавања су: сродници по правој усходној и нисходној линији -деца, родитељи, бабе, деде..., а по
побочној линији пунолетна радно способна браћа/сестре- који не живе у истој породици.

13. УКОЛИКО ЈЕ БРАК РАЗВЕДЕН – КОПИЈА ПРЕСУДЕ ИЛИ ДОКАЗ О ПОКРЕНУТОМ ПОСТУПКУ
14. УКОЛИКО СУ ДЕЦА ВАНБРАЧНА-КОПИЈА ПРЕСУДЕ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ИЛИ ДОКАЗ О
ПОКРЕНУТОМ ПОСТУПКУ
15. УКОЛИКО ЈЕ ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС-КОПИЈА РЕШЕЊА
16. ИЗЈАВА О ИМОВНОМ СТАЊУ(штедња, готов новац, хартије од вредности, вредност отуђене
имовине...)-даје се у Центру за соц.рад
17. КОПИЈА САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ (за моторна возила, пољопр.машине, моторе и сл.)
НАПОМЕНА: ДАВАЊЕ НЕИСТИНИТИХ ПОДАТАКА ПОДЛЕЖЕ ПРЕКРШАЈНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

