ЗАОКРУЖИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ!
I
Подносилац пријаве на Jавни позив уз пријаву обавезно подноси
следећу документацију:
1. Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице о
статусу избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији Аутономне
Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, односно 21.
децембра 2006. године, за подносиоца пријаве на Јавни позив и све чланове
његовог породичног домаћинства.
2. Оверену изјаву за све пунолетне чланове породичног домаћинства и
подносиоца пријаве на Jавни позив о добровољној одлуци да остану и живе у
локалној заједници у којој имају боравиште, односно пребивалиште, о броју
чланова заједничког породичног домаћинства.
а) за избегла и прогнана лица: оверену изјаву да подносилац
пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства не
поседују непокретност (сем стамбеног објекта за чију санацију се тражи
помоћ) на територији Републике Србије, да нису продали или на други начин
отуђили непокретност у земљи претходног пребивалишта или у Републици
Србији, и да немају услове да се врате у земљу порекла и да нису били
корисници средстава за стамбено збрињавање у оквиру пројеката
интеграције на територији Републике Србије;
б) за расељена лица: оверену изјаву да подносилац пријаве на
Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства не поседују
непокретност (сем стамбеног објекта за чију санацију се тражи помоћ) на
територији Републике Србије ван Косова и Метохије, да нису продали или на
други начин отуђили непокретност у Републици Србији, и да немају услове
да се врате у место претходног пребивалишта на Косову и Метохији и да
нису били корисници средстава за стамбено збрињавање у оквиру пројеката
интеграције на територији Републике Србије;
3. Доказ о власништву (извод из земљишних књига, односно катастра
непокретности или купопродајни уговор оверен у суду) непокретности коју
подносилац пријаве предлаже за стамбено збрињавање набавком
грађевинског материјала,
4. Грађевинску дозволу или одобрење за изградњу и потврђену пријаву
за почетак изградње објекта, односно извођење радова, или урбанистичко
техничке услове, односно захтев за легализацију објекта и доказ од
надлежног органа да је легализација тог објекта могућа.
5. Уколико се ради о санацији већ саграђеног стамбеног објекта, од
корисника Фонда ће се приликом закључења уговора о додели средстава за
побољшање услова становања тражити доказ да су од стране надлежног
органа одобрени радови за санацију стамбеног објекта о чему ће бити
обавештени.
6. Извод из матичне књиге рођених за чланове заједничког
породичног домаћинства.

II
Подносилац пријаве на Jавни позив уз пријаву ради доказивања
испуњености
социјално
–
економских
услова
подноси
следећу
документацију:
1. Одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих
уколико је подносилац пријаве самохрани родитељ.
2. Потврда о незапослености надлежне Филијале Националне службе
за запошљавање за подносиоца пријаве на Јавни позив и сваког
незапосленог члана породичног домаћинства који има право на рад у смислу
Закона о раду.
3. Потврда о примањима чланова заједничког породичног домаћинства
који су запослени или на други начин остварују новчану накнаду.
4. Решење о инвалидности уколико код подносиоца пријаве или члана
његовог породичног домаћинства постоји инвалидност.
5. Решење о категоризацији уколико у породичном домаћинству
подносиоца пријаве на Јавни позив има чланова ометених у менталном или
телесном развоју.
6. Релевантна медицинска документација уколико подносилац пријаве
или члан његовог породичног домаћинства имају телесно оштећење или
тешко обољење.
7. Извод из матичне књиге умрлих за члана породичног домаћинства
који је изгубио живот током ратних дешавања или потврда од надлежног
органа да је лице погинуло или нестало током ратних дешавања на
просторима бивше СФРЈ. Уколико подносилац пријаве на Jавни позив не
поседује такав документ, неопходно је то навести у пријави како би стручна
служба Фонда извршила проверу.
8. Писани документ о боравку у заробљеништву уколико је подносилац
пријаве или члан заједничког породичног домаћинства био у заробљеништву
током рата.
9. Потврда о школовању за ученике и студенте.
10. Потврда о регистрацији сеоског газдинства (уколико поседују);
11. Друго: _________________________________________________

НАПОМЕНА:
Документација се не подноси у оригиналу. Подносилац пријаве на
Jавни позив прилаже фотокопију наведених докумената, а приликом
потписивања уговора о додели помоћи оригинална документација се подноси
на увид.
Фонд не враћа примљену документацију.

