ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 2017/2018.
I
Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује, као и за сву децу у
породици која има троје или више деце
II

За запослене и незапослене родитеље :
1. потврда из ПИО фонда о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме)
2. за редовне студенте - потврда о студирању (за текућу школску годину)

3. за родитеља запосленог у иностранству – потврда о запослењу коју је оверио
судски тумач
III За осетљиве групе :
- самохрани родитељи (један од набројаних докумената):
1. фотокопија решења о самосталном вршењу родитељског права
2. извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
3. умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог
лица за умрло
4.

за лица на одслужењу казне затвора – потврда казнено-поправне установе

-деца жртве насиља у породици – доказ надлежне институције
-деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у
психофизичком развоју - потврда надлежне здравствене институције
-деца из социјално нестимулативних средина – доказ који ово потврђује
- деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите - Решење Центра
за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или
уговор о хранитељству
- деца са сметњама у психофизичком развоју - потврда надлежне здравствене
институције
- за кориснике новчане социјалне помоћи - решење центра за социјални рад да је
породица корисник новчане социјалне помоћи
- деца тешко оболелих родитеља - решење о инвалидности или медицинска
документација о болести родитеља
- деца предложена од стране центра за социјални рад - препорука центра за
социјални рад
-деца из породица која користе неки облик заштите и деца без родитељског старања –
решење Центра за социјални рад
- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности
угрожено здравље, безбедност и развој – доказ надлежне институције
- за остале осетљиве категорије - решење или препорука Центра за социјални рад да је
породица под одређеном врстом ризика
IV Родитељ ратни војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица –
уверење надлежне институције

