РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

На основу чл. 6. Закона о избеглицама (,,Службени гласник РС“ број 18/92, ,,Службени
лист СРЈ“ број 42/02 - одлука СУС и ,,Службени гласник РС“ број 30/10), подносим пријаву за
доходовне активности за:
избегла
интерно расељена лица
Уз захтев достављам:

РБ

Документа

Форма документа

1

Фотокопије важећих личних карата за све пунолетне
чланове породичног домаћинства, легитимације ИРЛ за
све чланове породичног домаћинства, а за малолетне

оригинал на увид

фотокопије извода из МКР
2.

Фотокопије важећих потврда привременог боравка из ПУ
(не старијих од 2 године)

3.

Фотокопије избегличких легитимација или фотокопије
личних карата са решењем о укидању статуса избеглице

4.

Оверени образац са члановима породичног домаћинства

5.

Доказ

о

примањима

за

све

чланове

оригинал на увид

оригинал на увид
Оригинал/Оверена копија

породичног

домаћинства која остварују приходе (за месец који
претходи месецу подношења захтева), а за чланове који
немају

примања

доставити

уверења

из

НСЗ

или

Оригинал/Оверена копија

фотокопије радних књижица и фотокопије здравствених
књижица)
6.

фотокопија медицинске документације о хроничним и
тешким болестима,

оригинал на увид

7.

За једнородитељске породице приложити: фотокопије
правноснажне пресуде о разводу брака или пресуду о
поверавању деце, или/и решење надлежног суда о
проглашењу несталог лица за умрло, извод из МКУ за

Оригинал/Оверена копија

брачног или ванбрачног друга, или извод из МКР деце без
утврђеног очинства ;
8.

Доказ о стамбеном статусу (неки доказ о власништву
стамбеног

објекта,

ауколико

је

породица

у

статусу

подстанара доставити фотокопију уговора о закупу или

оригинал на увид

писмену изјаву станодавца)
9.

фотокопија

решења

о

инвалидности

или

оштећењу - за особе са инвалидитетом

телесном

најмање 60%

оригинал на увид

инвалидности
10.

за кориснике Народне кухиње фотокопију решења Центра
за социјални рад Смедерево о остваривању права на

оригинал на увид

бесплатан оброк (Народну кухињу)
11.

за

кориснике

НСП

фотокопију

решења

Центра

за

социјални рад Смедерево да су подносилац захтева и
чланови

његовог

породичног

домаћинства

корисници

оригинал на увид

новчане социјалне помоћи
12.

Фотокопија

надлежног

органа

о

несталом

члану

домаћинства
13.

Фотокопија пресуде надлежног суда или известај Центра
за социјални рад за жртве сексуалног/породичног насиља

14.

Фотокопија извештаја лекара за доказивање трудноће

оригинал на увид

оригинал на увид
оригинал на увид

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да
податке прибави
орган

1.

Извод из МКР за децу

2.

Извод из МКУ за брачног друга

3.

Потврда/ податак о редовном школовању - за
децу која се школују

Достављам сам

4.

Уверење из НСЗ, потврда Централног регистра
за обавезно социјално осигурање - за чланове
домаћинства који немају примања

5.

Уверења Центра за социјални рад да ли су
подносилац

захтева

и

чланови

његовог

породичног домаћинства корисници новчане
социјалне помоћи - само за интерно расељена
лица и Народне кухиње
6.

Правноснажне судске одлуке

7.

Доказ о власништву-поседовни лист

Напомене:
Комисија за спровођење поступка за избор корисника и расподелу
хуманитарних помоћи које додељује Комесаријат за избеглице и
миграције Републике Србије и именовању председнице и чланова Комисије, дужна је да донесе
и објави Одлуку о избору најугроженијих породица са статусом избеглих и расељених лица,
најкасније у року од 30 дана од завршетка јавног позива.

У________________________________,
________________________________ године

Име и презиме подносиоца захтева
Адреса

Контакт телефон

Потпис

