ЈМБГ ________________
(подносиоца захтева)
Предшколска установа ___________________________ - _______________
Дечји вртић
__________________________________

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за дечју заштиту
XXIX-05 број: 60.3 - /
Датум:
Београд, Масарикова 5.
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Врста услугe: целодневни облик рада (јасле-вртић); целодневни облик рада – програм припреме
за школу; петодневни боравак (јасле-вртић)
Лични подаци подносиоца захтева:
Име
_____________________________
Презиме
__________________________________________
(улица) ______________________
(број) ______________
из ________________________________________
(ПТТ број) ______________
Брачно стање 1) ожењен/удата 2) неожењен/неудата 3) разведен/разведена 4) удовац/удовица 5) ванбрачна
заједница
Број чланова заједничког домаћинства _______________
Заокружите све врсте прихода
Остварујем приходе од:
00) не остварујем приходе
01) зараде
02) пољопривреде и шумарства
03) самосталне делатности
04) ауторских права
05) капитала
06) издавања у закуп непокретности
07) капиталних добитака
08) остали приходи
09) пензија и инвалиднина
10) примања по прописима о правима ратних инвалида
11) сродника који имају законску обавезу издржавања
12) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или
организационих промена, остварених у години пре подношења захтева
13) накнада по основу социјалних програма, остварених у години пре подношења захтева
14) накнада за време незапослености
15) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења захтева
Подаци о супружнику или ванбрачном партнеру:
ЈМБГ
_________________________
Име
____________________________
Презиме
________________________________________
Заокружите све врсте прихода које остварује.
Супружник или ванбрачни партнер остварује приходе од:
00) не остварујем приходе
01) зараде
02) пољопривреде и шумарства
03) самосталне делатности

04) ауторских права
05) капитала
06) издавања у закуп непокретности
07) капиталних добитака
08) остали приходи
09) пензија и инвалиднина
10) примања по прописима о правима ратних инвалида
11) сродника који имају законску обавезу издржавања
12) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или
организационих промена, остварених у години пре подношења захтева
13) накнада по основу социјалних програма, остварених у години пре подношења захтева
14) накнада за време незапослености
15) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења захтева
Подаци о другим члановима породице:
Члан породице
ЈМБГ
_________________________
Име
____________________________
Презиме
________________________________________
Својство сродника 01) дете 02) родитељ 03) брат/сестра 04) лице обавезно на давање издржавања
05) баба/деда 06) унук/унука 07) остале врсте сродства
Заокружите све врсте прихода које остварује.
Члан породице остварује приходе од:
00) не остварујем приходе
01) зараде
02) пољопривреде и шумарства
03) самосталне делатности
04) ауторских права
05) капитала
06) издавања у закуп непокретности
07) капиталних добитака
08) остали приходи
09) пензија и инвалиднина
10) примања по прописима о правима ратних инвалида
11) сродника који имају законску обавезу издржавања
12) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или
организационих промена, остварених у години пре подношења захтева
13) накнада по основу социјалних програма, остварених у години пре подношења захтева
14) накнада за време незапослености
15) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења захтева
Подаци о стамбеном статусу породице – члана заједничког домаћинства:
Сопствена кућа – стан
1) Да
2) Не
Кућа – стан сродника
1) Да
2) Не
Подстанар
1) Да
2) Не
Стамбени кредит за куповину првог стана 1) Да
2) Не
Друге непокретности ___________________________________________________
Подаци о деци према редоследу рођења:
ЈМБГ детета
Прворођено ______________________________

име детета
_________________________
презиме детета
_____________________________________

члан домаћинства
1) Да 2) Не
борави у вртићу
1) Да 2) Не
захтев за регресирање 1) Да 2) Не
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ЈМБГ детета
Другорођено ____________________________

име детета
_________________________
презиме детета
_____________________________________

члан домаћинства
1) Да 2) Не
борави у вртићу
1) Да 2) Не
захтев за регресирање 1) Да 2) Не

ЈМБГ детета
Трећерођено ____________________________

име детета
__________________________
презиме детета
____________________________________

члан домаћинства
1) Да 2) Не
борави у вртићу
1) Да 2) Не
захтев за регресирање 1) Да 2) Не

ЈМБГ детета
Четврторођено __________________________

име детета
____________________________
презиме детета
___________________________________

члан домаћинства
1) Да 2) Не
борави у вртићу
1) Да 2) Не
захтев за регресирање 1) Да 2) Не
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ја и чланови моје породице нисмо
реализовали новчана и друга ликвидна средства у години дана пре подношења захтева.
_______________________________
Потпис даваоца изјаве

ИЗЈАВА
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 сваку промену која је од утицаја на остваривање права на регресирање
трошкова боравка деце у предшколској установи, пријавити најкасније 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
________________________________
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