
ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ! (ЗАОКРУЖИТИ) 

 
 

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. Извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве и чланове 

заједничког породичног домаћинства. 
3. Важећи лични документ из којег се види место пребивалишта, односно 

боравишта подносиоца пријаве и чланова његовог породичног 
домаћинства. 

4. Решење о држављанству или доказ о поднетом захтеву за пријем у 
држављанство Републике Србије за подносиоца пријаве и чланове 
његовог породичног домаћинства. 

5. Писана изјава подносиоца пријаве о оправданости захтева за 
хуманитарном помоћи из социјално-економских односно здравствених 

разлога. 
 
         

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. Друго: _________________________________________________ 

 

 
 

НАПОМЕНА: 
 
Документација се не подноси у оригиналу. Подносилац пријаве на 

Jавни позив прилаже фотокопију наведених докумената. 
 

Фонд не враћа примљену документацију. 


