ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА НПВЧАНУ СПЦИЈАЛНУ ППМПЋ ЗА НЕЗАППСЛЕНА ЛИЦА ( ЗА СВЕ
ЧЛАНПВЕ ППРПДИЦЕ)
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Фптпкппије личних карата за све пунплетне чланпве ппрпдице
Извпд из матичне коиге рпђених за децу и рпдитеље
Увереое п држављанству за све чланпве ппрпдице
Извпд из матичне коиге венчаних ( акп је супружник преминуп, извпд из матичне коиге
умрлих; акп је брак разведен, кппија пресуде п развпду брака)
Увереое п незаппсленпсти из Наципналне службе за заппшљаваое за раднп сппспбне
чланпве ппрпдице и фптпкппија радне коижице
Решеое п престанку раднпг пднпса (фптпкппија)
Увереое п импвнпм стаоу (Ппштина Инђија, шалтер бр. 15)
Увереое из ппреске управе да лице није власник сампсталне занатске радое, агенције и
сл. и да није регистрпван кап ппрески пбавезник (Ппреска управа шалтер бр.11)
Увереое Републичкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое за ппднпсипца и
чланпве ппрпдице да не пстварују правп пп пснпву пензије (Инђија, Впјвпде Степе 16/1)
Пријава пребивалишта из пплицијске станице за све чланпве ппрпдице
Пптврде п шкплпваоу за децу кпја ппхађају средоу шкплу или факултет
Кприснички брпј ЕДБ – електричнпг брпјила (рачун за струју)
Прпцена вреднпсти аутпмпбила – акп ппднпсилац захтева или некп пд чланпва ппрпдице
ппседује аутпмпбил

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПСТВАРЕОЕ ПРАВА НА СПЦИЈАЛНУ НПВЧАНУ ППМПЋ ЗА ЛИЦА
КПЈА СУ НЕСППСПБНА ЗА РАД
(Жене прекп 60 гпдина старпсти и мушкарци стари прекп 65 гпдина)
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Фтпкппија личне карте
Извпд из матичне коиге рпђених
Увереое п држављанству
Извпд из матичне коиге венчаних ( акп је супружник преминуп, извпд из матичне коиге
умрлих; акп је брак разведен, кппија пресуде п развпду брака)
Увереое п импвнпм стаоу (Ппштина Инђија, шалтер бр. 15)
Пријава пребивалишта из пплицијске станице за све чланпве ппрпдице
Увереое Републичкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое за ппднпсипца и
чланпве ппрпдице да не пстварују правп пп пснпву пензије (Инђија, Впјвпде Степе 16/1)
Кприснички брпј ЕДБ – електричнпг брпјила (рачун за струју)
Тужба за утврђиваое мпгућнпсти учешћа у издржаваоу пд стране деце – за кприснике кпји
имају децу

