ДД-1

ЈМБГ

подносиоца захтева
** Затамњена поља попуњава служба

ОПШТИНСКА-ГРАДСКА УПРАВА _______________________________________
Број

шифра општине

Датум __________________________

Лични подаци подносиоца захтева:

Поштански број за прву исплату
ЗАХТЕВ
за остваривање права на дечији додатак

Име
Презиме
( улица )
из

( број )

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
( назив финансијске организације )
Брачно стање

__________________________

Заокружите све врсте прихода.
Остварујем приходе од:

Попуњава служба

Не остварујем приходе

01)

Зараде

у износу од

03)

Самосталне делатности

у износу од

04)

Ауторских права

у износу од

05)

Капитала

у износу од

06)

Непокретности

у износу од

07)

Капиталних добитака

у износу од

08)

Пензије и инвалиднине

у износу од

10)

Примања по прописима о правима ратних инвалида

у износу од

14)

Накнада за време незапослености

у износу од

16)

Сродника који имају законску обавезу издржавања

у износу од

17)

Отпремнина у случају престанка за радом запослених

у износу од

18)

Накнада по основу социјалних програма

у износу од

19)

Нерегистрованих делатности

у износу од

20)

Остало

у износу од

21)

Реализованих новчаних и других ликвидних средстава

у износу од

што укупно износи

02)

( број текућег рачуна )

1) ожењен/удата 2) неожењен/неудата 3) разведен/разведена 4) удовац/удовица 5) ванбрачна заједница

Број чланова заједничког домаћинства

00)

ПТТ број

Пољопривреде и шумарства

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

у износу од

,

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

Подносиоцу захтева који нема сопствени текући рачун у Поштанској штедионици исплата дечијег додатка вршиће се на рачун отворен по службеној
дужности код ове финансијске организације. Подносилац захтева који нема сопствени текући рачун у Поштанској штедионици навешће у заглављу
захтева поштански број поште где ће подићи прву уплату дечијег додатка и картицу за свој новоотворени текући рачун.
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Подаци о супружнику или ванбрачном партнеру:
ЈМБГ
( име )
(презиме)
Заокружите све врсте прихода које остварује.
Супружник или ванбрачни партнер остварјуе приходе од:

Попуњава служба

00)

Не остварује приходе

01)

Зараде

у износу од

03)

Самосталне делатности

у износу од

04)

Ауторских права

у износу од

05)

Капитала

у износу од

06)

Непокретности

у износу од

07)

Капиталних добитака

у износу од

08)

Пензије и инвалиднине

у износу од

10)

Примања по прописима о правима ратних инвалида

у износу од

14)

Накнада за време незапослености

у износу од

16)

Сродника који имају законску обавезу издржавања

у износу од

17)

Отпремнина у случају престанка за радом запослених

у износу од

18)

Накнада по основу социјалних програма

у износу од

19)

Нерегистрованих делатности

у износу од

20)

Остало

у износу од

21)

Реализованих новчаних и других ликвидних средстава

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

у износу од

,

што укупно износи

02)

Пољопривреде и шумарства

,

у износу од

,

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

Подаци о стамбеном статусу породице - чланова заједничког домаћинства:

Сопствена кућа - стан 1) Да
Број соба

__________________________

Кућа - стан сродника
Број соба

2) Не

1) Да

2 ) Не

__________________________

Изнајмљена кућа - стан од приватног станодавца са којим нисам у сродству 1) Да

2) Не

Земљиште у хектарима _____________________
Друге непокретности ___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Подаци о деци према редоследу рођења:
ЈМБГ детета

име детета

Прворођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета

ЈМБГ детета

име детета

Другорођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета
ЈМБГ детета

име детета

Трећерођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета
ЈМБГ детета

име детета

четврторођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета

ИЗЈАВА

Члан 17. Закона

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да непосредно бринем о деци наведеној у захтеву, и то:
1) прворођеном 2) другорођеном

3) трећерођеном

4) четврторођеном

( заокружити)
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ
_________________________________________
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ИЗЈАВА

Члан 5. Закона

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ја и чланови моје породице не поседујемо новчана и друга
ликвидна средства (акције, обвезнице и друге хартије од вредности) у вредности већој од износа тридесет дечијих додатака
по члану породице, што износи * ___________________________________ динара.
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ
_____________________________________

* (Податак о висини износа од тридесет дечијих додатака на дан подношења захтева корисник добија у надлежној служби)
ИЗЈАВА

Члан 2. Закона

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да заједницу привређивања и трошења средстава остварујем са
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(навести све чланове домаћинства)

ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ
_____________________________________

Обавезујем се да ћу све настале промене које су у вези са остваривањем права на дечији додатак
пријавити у року од 15 дана од дана настале промене.
Сагласан сам да се докази у вези са овим захтевом провере по службеној дужности.
Напомена:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Подносилац захтева
_________________________________
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*
*
*
*

10.
11.
12.
13.

*
*
*

14.
15.
16.

*

ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ,
УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРАТА ОДРАСЛИХ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, А ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА,
ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ,
ПОТВРДУ О ПРИХОДИМА У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ
ПРИХОДЕ,
ПОТВРДУ О КАТАСТАРСКИМ ПРИХОДИМА У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА,
ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА
ПОТВРДУ О СВОЈСТВУ РЕДОВНОГ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (основна и средња школа),
ДОКАЗЕ О ЧИЊЕНИЦАМА У ВЕЗИ НЕПОКРЕТНОСТИ, КАО И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, КАО ШТО СУ (извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности,
решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана),
ПОТВРДУ НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ О РАЗЛОЗИМА ЗА НЕРЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ,
АКТ О РАЗВРСТАВАЊУ ЗА ДЕТЕ ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ,
АКТ О ПРОДУЖЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА,
ДОКАЗЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ СТАТУС САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА ( извод из матичне књиге уимрлих за другог родитеља, доказ о
поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног
очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),
ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (уверење и радна књижица),
ДОКАЗИ О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ (акт надлежног органа старатељства),
ФОТОКОПИЈУ КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (обе стране)

ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА

4

