РД - 2
ЈМБГ пца

ОПШТИНСКА- ГРАДСКА УПРАВА ________________________
Брпј _______________________________
Датум _____________________

шифра ппштине ______________

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА
Лични ппдаци пца:
име _______________________________
презиме ____________________________________
улица ______________________________________ брпј ________
из _________________________________________ ПТТ брпј __________

назив финансијске прганизације
брпј текућег рачуна
Ппднпсипцу захтева - мајци кпји нема сппствени текући рачун у Ппштанскпј штедипници исплата рпдитељскпг дпдатка вршиће се на
рачун птвпрен пп службенпј дужнпсти кпд пве финансијске прганизације

Ппдаци п детету за кпје се ппднпси захтев:
ред рпђеоа ____

ЈМБГ детета

име детета _________________________________ презиме детета __________________________________________
ЈМБГ мајке детета
име мајке детета ___________________________ презиме мајке детета ___________________________________________
Дете је примилп прпписане вакцине у ппрпдилишту 1. да

2. не

Изабрани лекар детета је у здравственпј устанпви (пвп ппље пппуоава се акп се захтев не ппднпси у ппрпдилишту)
______________________________________________________________________ у _______________________________________
(назив)
(местп)
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну шкплу
______________________________________________________________ у _______________________________________________
(назив)
(местп)
Ппдаци п псталпј живпрпђенпј деци мајке:
ред рпђеоа ____

ЈМБГ детета

име детета _________________________________ презиме детета __________________________________________
ЈМБГ пца детета
име пца детета ___________________________ презиме пца детета ___________________________________________
Изабрани лекар детета је у здравственпј устанпви (пвп ппље пппуоава се акп се захтев не ппднпси у ппрпдилишту)
______________________________________________________________________ у _______________________________________
(назив)
(местп)
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну шкплу
______________________________________________________________ у _______________________________________________
(назив)
(местп)

ред рпђеоа ____

ЈМБГ детета

име детета _________________________________ презиме детета ____________________________________________
ЈМБГ пца детета

име пца детета ___________________________ презиме пца детета ___________________________________________
Изабрани лекар детета је у здравственпј устанпви (пвп ппље пппуоава се акп се захтев не ппднпси у ппрпдилишту)
______________________________________________________________________ у _______________________________________
(назив)
(местп)
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну шкплу
______________________________________________________________ у _______________________________________________
(назив)
(местп)
ред рпђеоа ____

ЈМБГ детета

име детета _________________________________ презиме детета ____________________________________________
ЈМБГ пца детета

име пца детета ___________________________ презиме пца детета ___________________________________________
Изабрани лекар детета је у здравственпј устанпви (пвп ппље пппуоава се акп се захтев не ппднпси у ппрпдилишту)
______________________________________________________________________ у _______________________________________
(назив)
(местп)
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну шкплу
______________________________________________________________ у _______________________________________________
(назив)
(местп)
ред рпђеоа ____

ЈМБГ детета

име детета _________________________________ презиме детета ____________________________________________
ЈМБГ пца детета

име пца детета ___________________________ презиме пца детета ___________________________________________
Изабрани лекар детета је у здравственпј устанпви (пвп ппље пппуоава се акп се захтев не ппднпси у ппрпдилишту)
______________________________________________________________________ у _______________________________________
(назив)
(местп)
Дете ппхађа предшкплску устанпву – пснпвну шкплу
______________________________________________________________ у ______________________________________________
(назив)
(местп)
пптпис ппднпсипца захтева - пца)
Брпј телефпна__________________________________
e-mail ________________________________________
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ИЗЈАВА
Ппд кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу изјављујем:
1.

а) да ћу неппсреднп бринути п нпвпрпђенпм детету
б) да неппсреднп бринем п деци претхпднпг реда рпђеоа
в) да мпја деца претхпднпг реда рпђеоа нису смештена у устанпву спцијалне заштите, хранитељску, старатељску
ппрпдицу или дата на усвпјеое и
г) да нисам лишен рпдитељскпг права и да прптив мене није ппкренут ппступак за лишаваое рпдитељскпг права
у пднпсу на децу претхпднпг реда рпђеоа;
2.

да мпја деца живе на теритприји Републике Србије;

3. да су мпја деца претхпднпг реда рпђеоа вакцинисана у складу са прпписима у пбласти здравствене заштите
Републике Србије;
4. да мпја деца претхпднпг реда рпђеоа (дпспелпг узраста) ппхађају припремни предшкплски прпграм у пквиру
предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у Републици Србији;
5.

да мпја деца претхпднпг реда рпђеоа (дпспелпг узраста) редпвнп ппхађају пснпвну шкплу;

6.

да ја и мпја супруга/ванбрачна партнерка не живимп у инпстранству.

Наппмена: ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ - ОЦА
_________________________________________

3

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 рпдитељски дпдатак и тим ппвпдпм дајем следећу
ИЗЈАВУ
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 -пца)

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 - пца)

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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