
ЈМБГ 
подносиоца захтева     

** Затамњена поља попуњава служба  

ОПШТИНСКА-ГРАДСКА УПРАВА ______________ 

РД-2-06 

|_|_|_|_|_| 
Шифра општине 

Број |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Датум 

ЗАХТЕВ 
 за остваривање права на родитељски додатак оца 

Лични подаци оца: 

(име) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(презиме) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(улица) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (број) |_|_|_|_|_|

из _________________________ (ПТТ број) |_|_|_|_|_|

_________________________________ 
(назив финансијске организације) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(број текућег рачуна односно штедне књижице)

Подаци о детету за које се подноси захтев: 

Ред. 
рођ. 
|_| 

ЈМБГ детета 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ЈМБГ мајке |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име мајке) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме мајке) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Подаци о о осталој живорођеној деци мајке: 

Ред. 
рођ. 
|_| 

ЈМБГ детета 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ЈМБГ оца |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име оца) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме оца) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ред. 
рођ. 
|_| 

ЈМБГ детета 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|



(име детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ЈМБГ оца |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име оца) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме оца) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ред. 
рођ. 
|_| 

ЈМБГ детета 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме детета) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ЈМБГ оца |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(име оца) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (презиме оца) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    __________________________ 
(потпис подносиоца захтева) 

  

 Подносилац захтева дужан је да наведе број свог текућег рачуна или штедне књижице код 
једне од финансијских организација преко којих се врши исплата родитељског додатка 
(списак финансијских организација истакнут је на огласној табли). Уколико нема текући 
рачун или штедну књижицу дужан је да отвори текући рачун или штедну књижицу код 
једне од наведених финансијских организација.  

  

  И З Ј А В А Члан 16. Закона

  

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ја и 
чланови породице са којима живим не плаћамо порез на имовину на 
пореску основицу већу од 12.000.000 динара. 
  

  
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ 

______________________________ 

  
И З Ј А В А

 

Члан 16. Закона

  

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ја, супруга 
и деца не живимо и радимо у иностранству. 
  

  
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ 

______________________________ 



   

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ 
ЗАХТЕВА (ОТАЦ) ПРИЛАЖЕ: 

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ЗА СВУ СВОЈУ ДЕЦУ 
КАО И ДЕЦУ МАЈКЕ ДЕТЕТА ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 
(оригинали који не могу бити старији од 6 месеци), 

2. УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА СЕБЕ И 
МАЈКУ ДЕТЕТА (оригинали који не могу бити старији од 6 месеци), 

3. ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ И ЛИЧНЕ КАРТЕ МАЈКЕ 
ДЕТЕТА, 

4. ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ И 
ОВЕРЕНЕ КЊИЖИЦЕ МАЈКЕ ДЕТЕТА, 

5. ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ДЕЦУ, 

6. УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА ДА: 
- НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О ДЕТЕТУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕО ЗАХТЕВ, 
- НИЈЕ ЛИШЕН РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА У ОДНОСУ НА СВОЈУ 
ДЕЦУ ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА, 

7. ФОТОКОПИЈА КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (обе стране) КОД 
ОВЛАШЋЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИСПЛАТУ 
РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ИЛИ ФОТОКОПИЈА ПРВЕ СТРАНЕ 
ШТЕДНЕ КЊИЖИЦЕ КОД ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ. 

   

Када отац уместо мајке детета подноси захтев поред наведених доказа за мајку и себе 
прикаже и један од следећих доказа: 

1. Извод из матичне књиге умрлих за мајку, 
2. Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 
3. Потврду надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, 
4. Решење којим је мајка лишена пословне способности, 
5. Потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку. 

  

ЗАХТЕВ ДОСТАВИТИ: 
- одељењу за информациони систем, 
- архиви 

 


