ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Изјава да без принуде и присиле лице жели да се смести у установу
Фотокопије личне карте (два примерка)
Фотокопије здравствене књижице са обе стране (два примерка)
Фотокопије извода из матичне књиге рођених (два примерка)
Фотокопије извода из матичне књиге венчаних ; ако је супружник преминуо, извод
из матичне књиге умрлих; уколико је брак разведен пресуду о разводу брака, као и
фотокопију оставинског решења (два примерка)
6. Фотокопије уверења о држављанству (два примерка)
7. Пријава пребивалишта из полицијске станице
8. Изјава о заједничком домаћинству из месне канцеларије
9. Лист непокретности (Општина Инђија, шалтер бр. 15)
10. Уверење о имовном стању и задужењу порезом на непокретностима (Општина
Инђија, шалтер бр. 15)
11. Уверење из ПИО фонда о примањима пензије, иностране пензије, додатка за туђу
негу и помоћ
12. Уколико лице има примања преко општине – борачко инвалидски додатак, потврда
о примањима
13. Фотокопије чека од пензије, туђе неге и помоћи, телесног оштећења, инвалиднине
(два примерка)
14. Фотокопије уговора о доживотном издржавању, уговора о поклону, уговора о
откупу или коришћењу непокретности, уговор о продаји (два примерка)
15. Уколико лице прима пензију преко банке или поште, потврда из банке или поште да
лице прима пензију, ко је овлашћен за примање пензије и да ли лице има задужења
за чекове или кредит.
Такође, поред наведене личне документације потребна је оригинал и једна фотокопија
медицинске документације из Дома здравља:
1. Налаз и мишљење лекара интернисте
2. Налаз и мишљење лекара неуропсихијатра
3. Налаз и мишљење лекара пулмолога и очитан снимак плућа
4. Налаз и мишљење психолога
5. Налаз крвне слике и урина
6. Налаз и мишљење лекара опште праксе да не болује од заразних болести
7. Такође, потребан је и WASERMAN налаз крви, који се може извадити само у
приватној лабораторији код Дома здравља
1.
2.
3.
4.
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