
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАДА 

Градска управа града Београда 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

ул.Краљице Марија 1/XVIII 

Б е о г р а д  

 

ЗАХТЕВ 

за остваривање права на регресирање трошкова наставe у природи и  

трошкова екскурзије 

 

Лични подаци корисника права (родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ) 

Име и презиме 

ЈМБГ 

Адреса 

Контакт телефон 

Лични подаци о детету за које корисник права подноси захтев  

Име и презиме 

ЈМБГ 

Адреса 

Назив школе 

Адреса школе 

Контакт телефон школе 

Разред и одељење 

Подаци који се односе на наставу у природи/екскурзију 

Место одржавања наставе у припроди/екскурзије 

Време одржавања наставе у природи/екскурзије 

Цена наставе у природи/екскурзије 

Сагласан/сагласна сам да се нарочито осетљиви подаци, у складу са Законом о заштити 

података о личности, даље обрађују искључиво у сврху остваривања права на регресирање трошкова 

наставe у природи и трошкова екскурзије. 



Под потпуном одговорношћу изјављујем да су наведени подаци тачни. 

                                                                                                                             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Београд, ________________________                                                         _______________________________ 

                          (уписати датум) 

 

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права на регресирање трошкова наставe у природи и 

трошкова екскурзије, подносилац захтева прилаже:  

- личну карту подносиоца захтева (фотокопија/извод из читача), 

- личну карту детета (за пунолетну децу - фотокопија/извод из читача),  

- потврду о просечном месечном приходу корисника права исплаћеном у три месеца који претходи 

месецу у коме је захтев поднет, уколико корисник права остварује приходе, 

- Изјава корисника права да није засновао нову (ван)брачну заједницу и изјава о алиментацији. 

Сагласан/сагласна сам да запослени прибаве по службеној дужности: 

- податке о пребивалишту за малолетно дете;  

- податке из Матичне књиге рођених за дете; 

- податак о својству редовног ученика од првог до осмог разреда основне школе и завршног разреда 

средње школе, 

- податке о статусу корисника права (родитеља који сам врши родитељско право, усвојитеља, 

старатеља и хранитеља: )*; 

- податке о пријави на обавезно социјално осигурање подносиоца захтева; 

- податке о пријави на обавезно социјално осигурање подносиоца захтева, уколико не остварује 

приходе у три месеца који претходе месецу у коме је захтев поднет. 

        Прилози означени са * прибављају се за доказивање одређеног статуса корисника права (подаци 

из Извода из матичне књиге умрлих за другог родитеља; подаци о проглашењу несталог лица 

умрлим; подаци о вршењу родитељског права; подаци да се други родитељ налази на издржавању 

казне затвора дуже од шест месеци; подаци о старатељству или хранитељству;...) 

 (заокружити један од понуђених одговора) 

ДА НЕ                      ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

           

 

Уколико подносилац захтева није дао сагласност, заокруживши „НЕ“, запослени су у обавези да 

подносиоца захтева информишу о документацији коју је потребно да достави.  


