
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ – 2021. на Јавни позив за доделу помоћи у огревном дрвету социјално угроженим избеглицама и интерно 

расељеним лицима која бораве на територији општине Врњачка Бања 

 

Име , име родитеља и презиме подносиоца пријаве _____________________________________________________________________________ 

ЈМБГ   _____________________________________  

Бр. важеће избегличе/расељеничке легитимације ______________________________________ 

Избегло/расељено лице из ___________________________________________________________ (место, општина, Република/АП) 

Адреса становања __________________________________________________________________ (место, улица и број) 

Контакт телефон _____________________________________________ 

Брачно стање подносиоца пријаве: _____________________________ 

Здравствено стање подносиоца пријаве (навести врсту болести)___________________________________________________________________ 

Самачко домаћинство:   ДА       НЕ                          Једнородитељска породица:   ДА            НЕ 

Радни статус подносиоца захтева: а) запослен        б) незапослен      в) обавља сезонске послове 

Износ месечних прихода  ___________________ дин. 

 

Подаци о члановима породице/домаћинства: 

 

Име и презиме Сродство Датум рођења Бр. изб./расељ.легитим. Занимање Месечна примања (дин.) Здравствено стање 

Месечни 

трошкови  

лечења (дин) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

Члан домаћинства је: а) трудна жена;    б) жртва сексуалног/породичног насиља;   в) лице члана породице погинулих, несталих или киднапованих лица 

 

Подносилац захтева или чланови његовог домаћинства су до сада били кориснци помоћи за економско оснаживање породице на територији Републике 

Србије?       ДА        НЕ 

 

 



ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВНОГ ОБРАЗЦА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која се предаје уз пријаву 

 

  

 НАПОМЕНА: Лична документа, судска решења, медицинска документација и сл. се достављају у фотокопији, Комисија за   

 избор корисника задржава право провере и увида у оригинале 

Пријавни образац се може добити код поверенице за избеглице (канцеларија бр. 15) и на сајту општине Врњачка Бања 

(www.vrnjackabanja.gov.rs). 

 

  Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Комисији за избор корисника по Јавном позиву за доделу помоћи у 

огревном дрвету најугроженијим породицама избеглица и интерно расељених лица која бораве на територији општине Врњачка 

Бања – Не отварати“, на писарници општинске управе Врњачка Бања или препорученом пошиљком на адресу:  
                           Општинска управа Врњачка Бања,  

                           Крушевачка ул. бр. 17, 
                           36210 Врњачка Бања 

             РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВНОГ ОБРАСЦА  СА  ПРАТЕЋОМ  ДОКУМЕТАЦИЈОМ  ЈЕ од 4. до 19. октобра 2021. год.  

 
      Ја, доле потписани подносилац пријаве, изјављујем да су одговори на горе наведена питања истинити и потпуни. Такође, сагласан сам да 

се подаци и информације наведене у пријави могу проверити у складу са Законом о заштити података о личности и размењивати са осталим 

партнерима у реализацији овог пројекта. 
 
                            _________________________________                                                             _____________________________ 
                                         Место и датум                                                                                   Подносилац пријаве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

о

к

а

з

е

: 

 

 избегличкa легитимацијa/легитимацијa расељеног лица за подносица пријаве, 

 потврда ПС о пријављеном боравишту за подносиоца пријаве, 

 очитане личне карте за све пунолетне чланове домаћинства, фотокопије важеће избегличке легитимације/ легитимације интерно расељеног лица за 

све чланове домаћнства који их поседују,  

 доказе о приходима (потврда о висини нето зараде,пензиони чек, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, оверена изјава да нема 

приходе, итд.), 

 медицинска документација или доказ о степену инвалидитета, односно телесног оштеће (не старија од годину дана), 

 за труднице – налаз лекара, 

 извод из матичне књите рођених за децу до 7 година живота, доказ о редовном школовању за децу до 26 година,  

 доказ за једнородитељско домаћинство (пресуда о разводу брака, ИМКУ за брачног друга, ИМКР за децу без утврђеног очинства, решење надл. суда 

о проглашењу лица за умрло и сл.), 

 жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад, 

 решење Центра за социјални рад за лица смештена у хранитељским породицима. 

  

 

 

 

 


