ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На основу Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број
16/2002, 115/2005, 107/2009 и 104/2014-УС) подносим захтев за издавање потврде - уверења да
остварујем право из области финансијске подршке породици са децом.
Потврда ми је потребна у циљу регулисања права у иностранству.
Списи предмета број _________ којим ми је утврђено право из области финансијске
подршке породици са децом налазе се у овом органу.
Уз захтев достављам:
РБ

1
2.

Документа

Форма документа

Лична карте

Фотокопија/очитана/на увид

Уверење о држављанству

Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да
податке прибави
орган

Достављам сам

1.

Решење о праву из области финансијске
подршке породици са децом

2.

Извод из матичне књиге рођених за децу

Напомене:

Надлежни орган је дужан да реши предмет у року од __ дана За овај захтев не плаћа се
административна такса ни накнада.
У________________________________,
________________________________године

Име и презиме
подносиоца захтева
ЈМБГ
Адреса/седиште
Контакт телефон

Закључени споразуми о социјалном осигурању са одређеним државама, Административни
споразуми за спровођење Споразума о социјалном осигурању предвиђају оверу прописаних
образаца који су двојезични или се уз њих прилаже превод о оствареном праву на дечији додатак
или породично давање. Ови обрасци достављају се од стране иностраног органа директно или
преко Завода за социјално осигурање Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања ради давања тражених података.
Наведене обрасце Министарство доставља надлежној Служби дечије заштите у којој је
пребивалиште лица и чланова његовог домаћинства за које се траже подаци о оствареном праву
на дечији додатак (најчешће образац Е-411) или надлежном центру за социјални рад ако се траже
подаци о породичним давањима (најчешће образац Е-401) ради достављања података из
службених евиденција.
Попуњене и оверене обрасце надлежни органи достављају Министарству које их прослеђује
надлежном иностраном органу.

