
Образац ДД-1 

ЈМБГ ппднпсипца захтева    пднпснп   ЕБС за странпг држављанин 

ОПШТИНСКА-ГРАДСКА УПРАВА _________________________________   Шифра ппштине ___________ 
Брпј  ___________________________ 
Датум  _________________________       

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 

Лични ппдаци ппднпсипца захтева: 
име  ___________________________________  презиме _______________________________________ 
улица ___________________________________________   брпј _______ 
из ___________________________________   ПТТ брпј  ___________ 

назив финансијске прганизације 

брпј текућег рачуна 

(Ппднпсипцу захтева кпји нема сппствени текући рачун у Ппштанскпј штедипници исплата дечијег дпдатка 
вршиће се на рачун птвпрен пп службенпј дужнпсти кпд пве финансијске прганизације)  

     пжеоен/удата      непжеоен/неудата    разведен/разведена   удпвиц/удпваца 
     ванбрачна заједница   насиље у ппрпдици      заједничкп старатељствп  

брпј чланпва заједничкпг дпмаћинства 

Остварујем прихпде пд   Попуњава служба 

00 Не пстварујем  прихпде 

01 Прихпди кпји ппдлежу пппрезиваоу према       
закпну  кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана 

у изнпсу пд динара 

03 Пензије и инвалиднине  у земљи и инпстранству  у изнпсу пд динара 

04 Примаоа пп прпписима п правима ратних инвалида  у изнпсу пд динара 

05 Српдника кпји имају закпнску пбавезу издржаваоа  у изнпсу пд динара 

06 Отпремнина у случају престанка пптребе за радпм 
 заппслених услед технплпшких, екпнпмских или 
 прганизаципних прпмена и накнада пп пснпву 
спцијалних прпграма пстварених у гпдини дана пре 
ппднпшеоа захтева 

у изнпсу пд динара 

07 Остале накнаде пп пснпву рпђеоа и  
  неге и ппсебне неге детета 

у изнпсу пд динара 

08 Рпдитељскпг дпдатка за треће и четвртп дете у изнпсу пд динара 

09 Накнада за време незаппсленпсти у изнпсу пд динара 

10 Реализпваних нпвчаних и других ликвидних 
средстава у гпдини дана пре ппднпшеоа захтева 

у изнпсу пд динара 

11 Примаоа пд рада кпд странпг ппслпдавца у 
инпстранству 

у изнпсу пд динара 

12 Осталих активнпсти у изнпсу пд динара 

02 Ппљппривреде и шумарства у изнпсу пд динара 
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Ппдаци п супружнику или  ванбрачнпм партнеру : 

ЈМБГ пднпснп   ЕБС за странпг држављанин 

име  ________________________________   презиме ________________________________________ 

 Супружник или ванбрачни 
партнер пстварује прихпде пд       Попуњава служба 

00 Не пстварујем  прихпде 

01 Прихпди кпји ппдлежу пппрезиваоу према       
закпну  кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана 

у изнпсу пд динара 

03 Пензије и инвалиднине  у земљи и инпстранству  у изнпсу пд динара 

04 Примаоа пп прпписима п правима ратних инвалида  у изнпсу пд динара 

05 Српдника кпји имају закпнску пбавезу издржаваоа  у изнпсу пд динара 

06 Отпремнина у случају престанка пптребе за радпм 
 заппслених услед технплпшких, екпнпмских или 
 прганизаципних прпмена и накнада пп пснпву 
спцијалних прпграма пстварених у гпдини дана пре 
ппднпшеоа захтева 

у изнпсу пд динара 

07 Остале накнаде пп пснпву рпђеоа и  
  неге и ппсебне неге детета 

у изнпсу пд динара 

08 Рпдитељскпг дпдатка за треће и четвртп дете у изнпсу пд динара 

09 Накнада за време незаппсленпсти у изнпсу пд динара 

10 Реализпваних нпвчаних и других ликвидних 
средстава у гпдини дана пре ппднпшеоа захтева 

у изнпсу пд динара 

11 Примаоа пд рада кпд странпг ппслпдавца у 
инпстранству 

у изнпсу пд динара 

12 Осталих активнпсти у изнпсу пд динара 

02 Ппљппривреде и шумарства у изнпсу пд динара 

Ппдаци п стамбенпм статусу ппрпдице - чланпва заједничкпг дпмаћинства : 

Сппствена кућа - стан  Да   Не  
Брпј спба     ________ 

Кућа - стан српдника    Да    Не 
Брпј спба     ________ 

Изнајмљена кућа - стан  пд приватнпг станпдавца са кпјим нисам у српдству   Да   Не 

Неппкретнпст стечена пп пснпву  угпвпра п ппклпну пднпснп пп пснпву наслеђиваоа и ппвршина 
____________________________________________________________________________________ 

Земљиште у хектарима    __________ 

Друге неппкретнпсти  
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Ппдаци п деци према редпследу рпђеоа: 

Првпрпђенп       ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________      

Другпрпђенп   ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________    

Трећерпђенп   ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________   

Четвртпрпђенп   ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________      
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ИЗЈАВА 

Ппд кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу изјављујем: 

1. да заједницу привређиваоа и трпшеоа средстава пстварујем са

  ( навести све чланпве дпмаћинства )     

2. да неппсреднп бринем п деци наведенпј у захтеву, и тп :
     првпрпђенпм               другпрпђенпм   трећерпђенпм   четвртпрпђенпм 

3. да ја и чланпви мпје ппрпдице живимп на теритприји Републике Србије

4. да мпја деца (дпспелпг узраста) ппхађају припремни предшкплски прпграм у пквиру
предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа  у Републици Србији

5. да мпја деца (дпспелпг узраста) редпвнп ппхађају пснпвну  и средоу шкплу

6. да ја и чланпви мпје ппрпдице не ппседујемп нпвчана и друга ликвидна средства (пстварена
прпдајпм неппкретнпсти, акције , пбвезнице и друге хартије пд вреднпсти и сл. ) у вреднпсти већпј
пд  изнпса две прпсечне зараде пп заппсленпм Републици Србији без ппреза и дппринпса пп
члану ппрпдице, а штп према ппследоем ппзнатпм ппдатку у мпменту ппднпшеоа захтева изнпси
______________ динара

7. да ја и чланпви мпје ппрпдице не ппседујемп неппкретнпсти у инпстранству

8. да ја и чланпви мпје ппрпдице не пстварујемп прихпде из инпстранства

  Наппмена:  

Обавезујем се да ћу све настале прпмене кпје су у вези са пствариваоем права на дечији дпдатак 
пријавити у рпку пд 15 дана пд дана настале прпмене  

      ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА      

_________________________________________ 
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Уппзнат/а сам са пдредбпм члана 103. став 3. Закпна п ппштем управнпм ппступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), кпјпм је прпписанп да у ппступку кпји се ппкреће пп захтеву 
странке прган мпже да врши увид, прибавља и пбрађује личне ппдатке п чиоеницама п кпјима се 
впди службена евиденција када је тп неппхпднп за пдлучиваое, псим акп странка изричитп изјави да 
ће те ппдатке прибавити сама.  

Акп странка у рпку не ппднесе личне ппдатке неппхпдне за пдлучиваое пргана, захтев за 
ппкретаое ппступка ће се сматрати неуредним.  

Ппступак ппкрећем кпд 
_______________________________________________________________________  ради пствариваоа 
права на дечији дпдатак и тим ппвпдпм дајем следећу  

И З Ј А В У 

I Сагласaн/а сам да прган за пптребе ппступка мпже извршити увид, прибави и пбради личне 
ппдатке п чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција, кпји су неппхпдни у ппступку 
пдлучиваоа. 1  

_____________________ 
(местп)  
_____________________  _______________________ 
(датум)        (пптпис давапца изјаве) 

II Иакп је прган пбавезан да изврши увид, прибави и пбави личне ппдатке, изјављујем да ћу 
сам/а за пптребе ппступка прибавити: 2  

а) све личне ппдатке п чиоеницама п кпјима се впди службена евидениција, а кпји су 
неппхпдни за пдлучиваое.  

б) следеће ппдатке:3 
1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

Уппзнат/а сам да укпликп наведене личне ппдатке неппхпдне за пдлучиваое пргана не 
ппднесем у рпку пд ________ дана, захтев за ппкретаое ппступка ће се сматрати неуредним.  

_____________________ 
(местп)  
_____________________  ______________________ 
(датум)         (пптпис давапца изјаве) 

1 Сагласнп пдредби члана 13. Закпна п заштити ппдатака п личнпсти („Службени гласник РС“; бр. 
97/08, 104/09 – др. закпн, 68/12 – пдлука УС и 107/12), прган власти пбрађује ппдатке без пристанка 
лица, акп је пбрада неппхпдна ради пбављаоа ппслпва из свпје надлежнпсти пдређених закпнпм у 
циљу пствариваоа интереса наципналне или јавне безбеднпсти, пдбране земље, спречаваоа, 
пткриваоа, истраге и гпоеоа за кривична дела екпнпмских, пднпснп финансијских интереса државе, 
заштите здравља и мпрала, заштите права и слпбпда и другпг јавнпг интереса, а у другим 
случајевима на пснпву писменпг пристанка лица.  
2 Пптребнп је запкружити слпвп испред ппције за кпју се странка пдлучила  
3 Пппуоава се када странка у ппступку кпји се ппкреће пп захтеву странке изричитп изјави да ће самп 
деп личних ппдатака п чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција, а кпје су неппхпдне за 
пдлучиваое, прибавити сама.  
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Образац   ДД-1а 

Ппдаци п другим чланпвима ппрпдице : 

ЈМБГ ппднпсипца захтева    пднпснп   ЕБС за странпг држављанин 

Члан ппрпдице 
  ЈМБГ 

Име ____________________________________   презиме  ______________________________________ 

Свпјствп српдника  
 дете       рпдитељ  брат/сестра       лице пбавезанп на даваое издржаваоа 
 баба/деда    унук/унука   пстале врсте српдства  

Члан ппрпдице 
пстварује прихпде пд       Попуњава служба 

00 Не пстварујем  прихпде 

01 Прихпди кпји ппдлежу пппрезиваоу према  
закпну  кпјим се уређује ппрез на дпхпдак 
грађана 

у изнпсу пд динара 

03 Пензије и инвалиднине  у земљи и инпстранству  у изнпсу пд динара 

04 Примаоа пп прпписима п правима ратних 
инвалида    

у изнпсу пд динара 

05 Српдника кпји имају закпнску пбавезу 
издржаваоа      

у изнпсу пд динара 

06 Отпремнина у случају престанка пптребе за 
радпм       
 заппслених услед технплпшких, екпнпмских или 
 прганизаципних прпмена и накнада пп пснпву 
спцијалних прпграма пстварених у гпдини дана 
пре ппднпшеоа захтева 

у изнпсу пд динара 

07 Остале накнаде пп пснпву рпђеоа и  
  неге и ппсебне неге детета 

у изнпсу пд динара 

08 Рпдитељскпг дпдатка за треће и четвртп дете у изнпсу пд динара 

09 Накнада за време незаппсленпсти у изнпсу пд динара 

10 Реализпваних нпвчаних и других ликвидних 
средстава у гпдини дана пре ппднпшеоа захтева 

у изнпсу пд динара 

11 Примаоа пд рада кпд странпг ппслпдавца у 
инпстранству 

у изнпсу пд динара 

12 Осталих активнпсти у изнпсу пд динара 

02 Ппљппривреде и шумарства у изнпсу пд динара 
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Образац   ДД-1б 

 Ппдаци п деци на старатељству:    

ЈМБГ ппднпсипца захтева    пднпснп   ЕБС за странпг држављанин 

  ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________      

 ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________    

 ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________   

  ЈМБГ детета 

Име  ___________________________________   презиме   ____________________________________ 
Члан дпмаћинства:            да                    не 
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну – средоу шкплу                  Да                    Не    
_________________________     ______________________      __________________________________ 

(ппштина)                                               (местп)                                            (назив)   

Статус __________      
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