
Списак потребне документације за остваривање 

права на новчану социјалну помоћ 

Центар за социјлни рад „Трстеник“ 

у Трстенику 

 

1. Фотокопија личне карте (за све пунолетне чланове породице) 

2. Извод из матичне књиге рођених  (за све чланове породице) 

3. Уверење о држављанству (осим за лица рођена после 1980. године) 

4. Уверење о пријави пребивалишта (за малолетна лица) 

5. Потврда о редовном школовању (за децу и студенте) 

6. Правноснажну судску одлуку или судско поравнање о утврђеној обавези 

    издржавања од   стране сродника, односно тужбу са пријемним 

    штамбиљом суда, као доказ да је неки од  наведених поступака пред 

    судом у том смислу покренут  

7. Извод из матичне књиге венчаних 

8. Пресуда о разводу брака (уколико је лице разведено) 

9. Изјава о броју чланова домаћинства (оверена пред надлежним органом) 

10. Уверење Националне службе за запошљавање (за незапослена радно 

      способна лица) 

11. Решење отказа уговора о раду (уколико је по том основу подносиоцу 

      захтева или члановима његовог домаћинства престао радни однос) и 

      решење о утврђивању права на отпремнину 

12. Уверење Пореске управе  

13. Уверење Управе за трезор о регистрованом пољопривредном газдинству 

14. Уверење Службе за катастар непокретности, поседовни листови о 

      непокретној имовини, по месту рођења и месту пребивалишта (за све 

      чланове породице) 

15. Давање сагласности за упис хипотеке у корист РС на имовини преко 1 ха 

      (уколико домаћниство чине радно неспособна лица), или преко 50 ари   

      (уколико домаћинство чине радно способна лица) 

16. Уговор о доживотном издржавању (уколико је закључен) или друга 

      одлука (уколико је уговор раскинут) 

17. Решење којим је расправљена заоставштина родитеља (или супруга, 

      бабе, деде...) 



 

18. Потврда Фонда ПИО (за лица старија од 65 година) 

19. Доказ о праву својине на непокретности у којој живи, или судски оверена 

      изјава власника стана у коме подносилац захтева живи 

20. Рачун за струју (ЕДБ број) 

21. Подношење саобраћајне дозволе на увид 

22. Потврде о приходима породице: 

      - за запослене потврда о висини примања за последња три месеца која су 

        претходила подношењу захтева 

      - за пензинере последњи чек од пензије 

      - за лица која имају обавезу давања, односно примају издржавање, 

        пресуда којом је утврђено издржавање и износ издржавања 

      - други приходи  

 

 

 


