
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

-ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ- 

 

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И ДЕЦУ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
 

На основу члана 9., 23. и 24.  Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС“ број 16/2002, 115/2005, 107/2009 и 104/2014-УС) и члана 136. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), подносим Захтев за накнаду трошкова боравка у 

предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју 

________________________     _______________________________(име и презиме подносиоца захтева),  

ЈМБГ  ______________________ 

________________________        _______________________________(име и презиме детета),  

објекат предшколске установе који дете похађа _____________________________________  

 

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. Акт установе социјалне заштите о смештају у 

установу, односно решење надлежног органа 

старатељства о смештају у хранитељску, односно 

старатељску породицу 

 

 

2. Решење о оствареном праву на дечији додатак - за 

дете смештено у хранитељску, односно старатељску 

породицу  

 

 

3. Мишљење Интерресорне комисије   

4. Решење о оствареном праву на дечији додатак - за 

дете које борави у редовној васпитној групи 
 

 

5. Потврда предшколске установе о упису детета у 

посебну, односно редовну васпитну групу, са 

подацима у погледу дужине дневног боравка детета 

 

 

6. Потврда предшколске установе о упису детета   



 

Напомене: 

 

Градска/општинска управа ће донети решење у року од 30 дана од дана подношења захтева са уредном 

документацијом. 

 

 

 

Место и датум __________________ 

Адреса 

______________________________ 
Број личне карте 

______________________________ 
Контакт телефон 

______________________________ 

Потпис 

______________________________ 


