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ПРЕДАЈЕТЕ ПРВИ ПУТ 
 

Уколико се по примањима и члановима домаћинства налазите на последњем месту регресне скале (учешће корисника 72,8%) а 

немате других основа за регресирање није потребно да подносите захтев. 

 

Основна документација: 

 

1. Попуњен Захтев за регрес; 

2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици; 

3. Фотокопија пријаве пребивалишта за сву децу у породици; 

4. Фотокопија личних карти за подносиоца захтева и супружника или ванбрачног партнера. Ако су личне карте чиповане предајете 

очитане фотокопије; 

5. Фотокопија држављанства за подносиоца захтева и супружника или ванбрачног партнера 

6. Фотокопија оверених здравствених књижица за подносиоца захтева и супружника или ванбрачног партнера 

 

Додатна документација на основу које доказујете статус подношења захтева: 

 

За запослене родитеље 
 

1. Просек плате од 01.01.-30.06.2014. за оба родитеља  

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  за оба родитеља (узима се у Пореском одељењу при 

општини где сте пријављени). 

 

 

За незапослене родитеље 
 

1. Потврда Националне службе за запошљавање или потврда фонда за ПИО о уписаном стажу  

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  (узима се у Пореском одељењу при општини где сте 

пријављени). 

 

 

За предузетнике који плаћају паушално 
 

1. Решење о пореском задужењу за уплату пореза и доприноса 

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  (узима се у Пореском одељењу при општини где сте 

пријављени). 

 

За осниваче фирми који не плаћају паушално 
 

1. Потврда о заради од 01.01.-30.06.2014. и оверени ПП-ОПЈ и ПП-ОД обрасци 

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  (узима се у Пореском одељењу при општини где сте 

пријављени). 

 

 

Самохрани родитељи (у зависности од статуса самохраности  

достављате наведено) 
 

1. 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 брачну ни 

ванбрачну заједницу (на захтеву за регрес у пољу НАПОМЕНА уписати „Изјављујем да нисам засновала нову брачну ни ванбрачну 

заједницу“) 

2. Извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља и потврда ПИО фонд-а да дете није остварило право на породичну пензију 

3. Потврда надлежног казнено-поправног завода да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци 

4. Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права и изјава да није засновао брачну ни ванбрачну заједницу (на захтеву за регрес 

у пољу НАПОМЕНА уписати „Изјављујем да нисам засновала нову брачну ни ванбрачну заједницу“) 

5. Одлука о привременој мери 

6. Извод из матичне књиге рођених за децу непотврђеног очинства 

 

 

За децу оболелу од: целиакије, дијабетеса, аутизма, дистрофије, параплегије, хемиплегије, церебралне парализе и др. доставити 

одговарајући доказ ради остваривања права. 
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ОБНАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА 
 

 

Уколико се по примањима и члановима домаћинства налазите на последњем месту регресне скале (учешће корисника 72,8%) а 

немате других основа за регресирање није потребно да подносите захтев. 

 

За запослене родитеље 
 

1. Просек плате од 01.01.-30.06.2014. за оба родитеља 

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  за оба родитеља (узима се у Пореском одељењу при 

општини где сте пријављени). 

 

 

За незапослене родитеље 
 

1. Потврда Националне службе за запошљавање или потврда фонда за ПИО о уписаном стажу  

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  (узима се у Пореском одељењу при општини где сте 

пријављени). 

 

 

За предузетнике који плаћају паушално 
 

1. Решење о пореском задужењу за уплату пореза и доприноса 

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  (узима се у Пореском одељењу при општини где сте 

пријављени). 

 

 

За осниваче фирми који не плаћају паушално 
 

1. Потврда о заради од 01.01.-30.06.2014. године и оверени ПП-ОПЈ и ПП-ОД обрасци 

2. Уверење пореске управе о приходима по свим основима за 2013. годину  (узима се у Пореском одељењу при општини где сте 

пријављени). 

 

Самохрани родитељи  
 

Извод из матичне књиге рођених не старији од шест месеци за разведеног родитеља и изјава да није засновао брачну ни ванбрачну заједницу 

(на захтеву за регрес у пољу НАПОМЕНА уписати „Изјављујем да нисам засновала нову брачну ни ванбрачну заједницу“) 

 

 

Треће и свако наредно дете у породици 
 

Иако су треће и свако наредно дете у породици ослобођени плаћања морате да обновите регрес. Предајете само попуњен захтев за регрес.  

 

 

Регрес траје годину дана од дана подношења захтева.  

 

Регрес обнављате пре истека решења (на сваком рачуну у горњем левом углу рачуна је унет рок трајања 

решења). 

 

Решења за регресирање доноси Секретаријат за образовање и дечју заштиту, 27. марта 43-45, рад са 

странкама сваки радни дан  

13:00-15:30.  

 

Попуњен захтев за регрес и документацију родитељ доставља у службу рачуноводства, Народних хероја 

12а.  

Контакт телефон 2698-689 (директна линија) или 2603-042 (локал 30). 
 

 


