ЈМБГ подносиоца захтева-мајке
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта број 43-45
Датум:
Новчана давања породиљи
Обележити за која права се захтев подноси
o

Захтев за остваривање права на новчано давање породиљи

o

Захтев за остваривање права на новчано давање за прворођено дете

o

Захтев за остваривање права на новчано давање незапосленој породиљи

o

Захтев за остваривање права на новчано давање за трећерођено дете

o

Захтев за остваривање права на новчано давање за близанце

Лични подаци мајке :
име )
(презиме)
( улица )

( број )
( птт број )

из
Лични подаци супруга/ванбрачног партнера( заокружити) :
име )
(презиме)
( улица )

( број )
( птт број )

из
запослен / незапослен (заокружити)
Подаци о детету за које се подноси захтев:
ЈМБГ детета
(име детета)

(презиме детета)

ЈМБГ оца
( име оца )

( презиме оца )

ЈМБГ детета
(име детета)

(презиме детета)

ЈМБГ оца
( име оца )

(презиме оца)

JМБГ детета

(име детета)

(презиме детета)

ЈМБГ оца
( име оца )

(презиме оца)

Подаци о малолетној издржаваној деци у домаћинству:
ЈМБГ детета
(име детета)

(презиме детета)

ЈМБГ оца
( име оца )

(презиме оца)

ЈМБГ детета
(име детета)

(презиме детета)

ЈМБГ оца
( име оца )

( презиме оца )

--------------------------------------------ЈМБГ детета
(име детета)

(презиме детета)

ЈМБГ оца
( име оца )

( презиме оца )

_____________________________
( потпис подносиоца захтева )

Телефон за контакт : _______________________________
Имејл адреса : ____________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у ванбрачној заједници са оцем детета.
живим / не живим
(заокружити)

Потпис даваоца изјаве
_________________________

Сагласна сам да обрађивач изврши увид у моје личне податке и податке мога детета-деце, супружника или
ванбрачног партнера и да те податке може да обрађује у сврху остваривања права на новчана давања породиљи у складу са
Законом о заштити података о личности.
ДА / НЕ

Потпис даваоца изјаве
_________________________
Подношењем захтева породиља под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да су дати подаци тачни и истинити.
ДА / НЕ

Потпис даваоца изјаве
____________________________
ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА РОЂЕЊА ДЕТЕТА

За новчано давање породиљи, новчано давање породиљи за прворођено дете и новчано давање породиљи за близанце
потребно је доставити/прибавити следеће:
-

личну карту породиље на увид, а за породиље које су интерно расељена лица из Аутономне покрајине Косово и
Метохија поред личне карте и пријаву боравка у Београду;
уколико је породиља избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине уз личну карту је потребно дати на увид
избегличку легитимацију;
уколико је лична карта, пријава боравка или избегличка легитимација издата у року краћем од годину дана од дана
рођења детета, потребни су подаци о кретању пребивалишта или боравишта породиље;
податке из извода из матичне књиге рођених за новорођено дете/децу.

За новчано давање породиљи за трећерођено дете потребно је доставити/прибавити следеће:
-

личну карту породиље на увид, а за породиље које су интерно расељена лица из Аутономне покрајине Косово и
Метохија поред личне карте и пријаву боравка у Београду;
уколико је породиља избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине уз личну карту је потребно дати на увид
избегличку легитимацију;
уколико је лична карта, пријава боравка или избегличка легитимација издата у року краћем од годину дана од дана
рођења детета, потребни су подаци о кретању пребивалишта или боравишта породиље;
податке из извода из матичне књиге рођених за сву децу.

За новчано давање незапосленој породиљи, поред података наведених за новчано давање породиљи, новчано давање
породиљи за прворођено дете и новчано давање породиљи за близанце потребно је доставити/прибавити следеће:

-

-

личне податке супруга или ванбрачног партнера;
податке о пребивалишту супруга или ванбрачног партнера;
податке о приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца који претходе месецу у коме је дете за
које се подноси захтев рођено (нето зарада или висина основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање,
уколико је супруг односно ванбрачни партнер предузетник);
податке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици;
податке о пребивалишту за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
податке из матичне књиге венчаних, или изјаву о постојању или непостојању ванбрачне заједнице, заокруживањем на
захтеву;
податке о пријавама на обавезно социјално осигурање породиље;
податке о пријавама/одјавама на обавезно социјално осигурање супруга односно ванбрачног партнера , уколико супруг
или ванбрачни партнер не остварује приходе.

