
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
-ОДСЕК ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ-

ЗАХТЕВ ЗА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ 
ПОРОДИЦА , ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА, ДЕЦЕ 3. ОДНОСНО 4. 

РЕДА РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ  И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

На основу члана 9. Закона о финансијској подршци породици са децом и члана 136. Закона о 

општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС“  број  18/16),и  чл.___  Одлуке  о  финансијској 

подршци  породици  са  децом  из  друштвено  осетљивих  група,   захтевам  да  ми  издате  решење  о 

признавању  права  на  бесплатан  боравак  детета________________________________  из 

__________________________  у  предшколској  установи__________________________________  у 

__________________________.

______________________  ________________________________(име  и  презиме подносиоца  захтева), 

ЈМБГ  ________________________

Уз захтев достављам:

РБ Документа Форма документа

1 Изјава о члановима домаћинства Оригинал
2. Изјава да ће дете користити право које се захтевом тражи Оригинал

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. Потврда предшколске установе о дететовом 

похађању програма васпитно-образовног рада
2. * Мишљење интерресорне комисије
3. ** Потврда о коришћењу права на НСП
4. *** Доказ да су деца без родитељског старања
5. Уверење или Потврда о пребивалишту за подносиоца 

захтева
6.

Уверење или Потврда о пребивалишту за чланове 

породице

Потребна је 

сагласност трећег 

лица на посебном 

обрасцу****

Напомене:

* Подноси се у случају  боравка детета са сметњама у развоју

** Подноси се у случају  боравка детета из материјално угрожених породица

*** Подноси се у случају да су деца без родитељског старања

**** Образац изјаве сагласности (ОБРАЗАЦ 1) дат је у прилогу овог захтева

Општинска управа је дужна да реши предмет у року од 30 дана.

Место и датум __________________
Адреса

______________________________
Број личне карте

______________________________
Контакт телефон

______________________________
Потпис

______________________________



ОБРАЗАЦ 1 

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.

Поступак  покрећем  код  ______________________________________________ради  остварививања  права  на 
_____________________________________________и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

I   Сагласан/на  сам  да  орган  за  потребе  поступка  може  извршити  увид,  прибави  и  обради   личне  податке  о 
чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1 

................................................
                     (место)

.................................година                                                                                           ................................................
                  (датум)                                                                                                   (потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сама за потребе поступка 
прибавити: 2

а)  све  личне  податке  о  чињеницама  о  којима  се  води  службена  евиденција,  а  који  су  неопходни  за 
одлучивање. 

б) следеће податке:3

1. .............................................................................................................................................

2........................................................................................................................................... 

3.............................................................................................................................................  

4.............................................................................................................................................

Упознат/а  сам  да  уколико   наведене  личне  податке  неопходне  за  одлучивање  органа   не  поднесем  у  року 
од....................4дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

..........................................
                          (место)

..........................................                                                                                   ................................................
                  (датум)                                                                                                      (потпис даваоца изјаве)

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др.  
закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради  
обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне 
безбедности,  одбране  земље,  спречавања,  откривања,  истраге  и  гоњења  за  кривична  дела  економских,  односно  
финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у  
другим случајевима на основу писменог пристанка лица.
2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила 
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних  
података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
4 Попуњава орган који одређује рок приликом подношења захтева, односно најкасније у року од 8 дана.


