
 
__________________________________________      Образац ДД-1 
/име  и презиме подносиоца захтjeва/ 
 

 
 
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД____________________ 
СЛУЖБИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ___________________ 
ОПШТИНА/ГРАД________________________ 

 
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТАК НА ДЈЕЦУ 
 
 

ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРАВА 
1.  Име (име родитеља) презиме носиоца права    
   
 2. ЈМБ/ЈИБ носиоца права  
                 
  

Пребивалиште (адреса становања) 

Мјесто пребивалишта   

Поштански број   

Улица и број   

Фиксни телефон   

Мобилни телефон  

Е-mail адреса    
 

Уз захтјев прилажем потребну документацију: 

• овјерена Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа; 

• фотокопија личних карата оба супружника; 

• пријава о пребивалишту за све пунољетне чланове заједничког домаћинства издата од надлежног органа; 

• доказ о незапослености (потврда или увјерење надлежног органа за запошљавање, фотокопија овјерене 

здравствeне књижице или потврда о редовном школовању);  

• извод из матичне књиге рођених за сву дјецу са ЈМБ;  

• извод из матичне књиге умрлих (за умрле супружнике и дјецу);  

• доказ о висини прихода за све пунољетне чланове који живе у заједничком домаћинству (доказ о висини пензије и 

доказ послодавца о висини личних примања за последњих шест мјесеци прије подношења захтјева); 

• увјерeње о посједовању покретне имовине и потврду о каталошкој вриједности покретне имовине издату од 

осигуравајуће куће  (копију саобраћајне дозволе за возило, радну машину); 

• увјерење Пореске управе о укупно пријављеним приходима који подлијежу опорезивању (приходи од издавања у 

закуп непокретне или покретне имовине, приходи лица која обављају самосталну дјелатност, приходи од 

издржавања по основу сродства и других правних основа, приходи од других имовинских права ако се на те приходе 

плаћају порези);  

• увјерење о редовном похађању школе за дјецу школског узраста, за коју се по Закону може остварити право;  

• налаз овлаштеног доктора медицине о потреби за појачану његу дјетета до три године за које је потребна њега; 

• рјешење о признатом праву на помоћ и његу другог лица за дијете;  

• рјешење о признатом праву на новчану помоћ према Закону о социјалној заштити за родитеља/усвојитеља дјетета; 

• рјешење о старатељству односно усвојењу; 

• рјешење о хранитељству;  

• по потреби и други докази о спорним чињеницама (нпр: изјава и сл.).  

        (заокружити достављену документацију) 

 
Подносилац захтјева може бити родитељ/старатељ/усвојитељ дјетета 
Носилац права код признавања права на додатак на дјецу је мајка дјетета или друго лице у изузетним случајевима прописаним 
Законом. 
 
                                                                                                                                                               Потпис подносиоца захтјева: 
           
          _________________________ 
Дана,____________________године, у______________________.                                     
           
          _________________________ 

 

 

 

 
мјесто за пријемни штамбиљ 



          Број личне карте подносиоца 
           
           
                                   
                                                                                                                                                               
           
 
                                    


