
Шифра предмета: DRD.3.4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО

Одељење за друштвене делатности

Телефон: 036 306-003

Бр. предмета:____________________

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Захтев за накнаду дела трошкова боравка деце у приватним

 вртићима

Потребнe информације
РБ

1 Име и презиме подносиоца захтева
(родитељ/законски заступник), ЈМБГ

2 Адреса подносиоца захтева
3 Контакт телефон
4 Ред рођења, име и презиме детета

за које се подноси захтев, ЈМБГ
5 Назив банке и број текућег рачуна

Потребна документација за подношење захтева

РБ Назив документа Услови Форма документа Институција која издаје документ Коментар

1 Уверење о држављанству
за подносиоца
(родитељ/други законски
заступник)

Копија Матична служба Градске управе По службеној
дужности

2 Лична карта за подносиоца
захтева

Копија МУП

3 Потврда ПУ"Олга Јовичић
Рита" да се дете налази на
листи чекања, али да због
недовољног капацитета
дете није могло да буде
уписано (осим за децу која
су до 1. септембра 2021.
године уписана у ППУ)

Оригинал ПУ "Олга Јовичић Рита"

4 Фотокопија уговора са
приватном Предшколском
установом

Копија Приватна Предшколска установа

5 Број картице текућег рачуна
подносиоца захтева

Фотокопија Надлежна банка
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6 Доказ о статусу ратног
војног или цивилног
инвалида у оружаним
акцијама после 17. августа
1990. године

Доставити
само у
случају
доказивања
постојања
наведеног
статуса

Фотокопија
решења

Градска управа - Одељење за
друштвене делатности

по службеној
дужности

7 Доказ за дете са сметњама
у развоју и дете са
инвалидитетом

Доставити
само у
случају
доказивања
постојања
наведеног
статуса

Фотокопија
мишљења ИРК

Градска управа - Одељење за
друштвене делатности

по службеној
дужности

8 Доказ за дете без
родитељског старања

Доставити
само у
случају
доказивања
постојања
наведеног
статуса

за старатеље -
фот. решења за
д.д.
за хранитеље -
док. за д.д.

Градска управа - Одељење за
друштвене делатности

по службеној
дужности

9 Доказ о оствареном праву
на новчану социјалну помоћ

Доставити
само у
случају
доказивања
постојања
наведеног
статуса

Фотокопија
решења

Центар за социјални рад по службеној
дужности

Рок за решавање потпуног предмета: 5  дана

Опште информације
Рок за преглед предмета је 5 дана, од дана пријема захева. Захтев се подноси Услужном центру, Трг Јована
Сарића 1, Краљево, у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су сви подаци из овог захтева  и докази који су
приложени уз захтев тачни.

У Краљеву,____________________године                                                     ______________________

                                                                                                                                Подносилац захтева
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