УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:
1. ПОТВРДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ О УПИСУ ДЕТЕТА,
2. ФОТОКОПИЈЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ,
3. УВЕРЕЊЕ ДА СУ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА И СУПРУЖНИК ИЛИ ВАНБРАЧНИ ПАРТНЕР
ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
4. ФОТОКОПИЈЕ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА,
5. ФОТОКОПИЈУ ОВЕРЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И
СУПРУЖНИКА ИЛИ ВАНБРАЧНОГ ПАРТНЕРА,
6. ДОКАЗ О СВИМ ПРИХОДИМА ПОРОДИЦЕ ОСТВАРЕНИМ У ПРЕТХОДНОМ ПОЛУГОЂУ, ЗА
СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ПРИХОДЕ:
- зараде (потврда послодавца);
- од пољопривреде и шумарства (уверење организације надлежне за геодетске послове);
- од самосталне делатности (уверење организације надлежне за јавне приходе за регистровану делатност:
решење о пореском задужењу за уплату пореза и доприноса; оснивачи – потврда о заради и оверени
ПП-ОПЈ и ПП-ОД обрасци; самостални уметници – нето основица за ПИО из Пореске управе);
- од ауторских права (уверење организације надлежне за јавне приходе, односно потврда одговарајућег
удружења);
- од капитала (потврда финансијских и других организација односно потврда послодавца о исплаћеној
добити, дивиденди и сл);
- од издавања у закуп непокретности (уверење организације надлежне за јавне приходе, односно потврда
исплатиоца);
- од капиталних добитака (уверење организације надлежне за јавне приходе о оствареном добитку);
- остали приходи (уверење организације надлежне за јавне приходе односно потврда исплатиоца);
- уверење Пореске управе о приходима по свим основима, за претходну годину (обавезно достављање
једном годишње, до априла месеца текуће године);
- пензије и инвалиднине (потврда организације надлежне за пензијско и инвалидско осигурање);
- примања по прописима о правима ратних инвалида (потврда надлежне организације о исплаћеној
инвалиднини);
- од сродника који имају законску обавезу издржавања (судска пресуда или потврда послодавца);
- отпремнине у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или
организационих промена, остварених у години пре подношења захтева (потврда послодавца);
- накнаде по основу социјалних програма, остварених у години пpe подношења захтева (потврда
послодавца, односно исплатиоца);
7. ЗА ДЕТЕ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ (акт о разврставању или мишљење
надлежне комисије за преглед деце ометене у развоју),
8. ДОКАЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ СТАТУС САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА (извод из
матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица
умрлим и потврда фонда за пензијско и инвалидско осигурање да дете није остварило право на породичну
пензију; решење инвалидске комисије за другог родитеља и потврда фонда за пензијско и инвалидско
осигурање да није остварио право на пензију; потврда надлежног војног органа; потврда надлежног
казнено-поправног завода да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; решење
о остваривању права на породичну пензију, када је родитељ заједно са дететом уживалац породичне
пензије; одлука надлежног органа о вршењу родитељског права и изјава да није засновао ванбрачну
заједницу; доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука
надлежног органа о вршењу родитељског права, извод из матичне књиге рођених – не старији од шест
месеци за разведеног родитеља и изјава да није засновао ванбрачну заједницу; одлука о привременој мери;
извод из матичне књиге рођених за децу непотврђеног очинства,...),
*9. ЗА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА (уверење надлежног центра за социјални рад),
*10. ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (уверење Националне службе за запошљавање; потврда Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање о уписаном стажу),
*11. ДОКАЗИ О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ (акт надлежног органа старатељства),
*12. ЗА СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПРВОГ СТАНА (решење надлежне Пореске управе о
ослобађању од плаћања пореза на промет непокретности),
*13. ЗА ПОДСТАНАРЕ (копија уговора закљученог са станодавцем, овереног код надлежног суда),
*14. ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД: целиакије, дијабетеса, аутизма, дистрофије, параплегије, хемиплегије,
церебралне парализе и др. (одговарајући доказ),
*15. ЗА ДЕЦУ: ратног војног инвалида I до IV групе из оружаних акција после 17. августа 1990.године, дете
корисника права на материјално обезбеђење породице и дете избеглица који нису у радном односу
(одговарајући докази).
*ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА

