ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
- Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове Одсеку за општу управу
Подносим захтев да ми се изда потврда о породичном стању – кућна листа – о члановима
домаћинства, ради регулисања:  1 дечјег додатка,  здравствене заштите,  повраћаја пореза у
_______________________________
I ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ ИЗДРЖАВАЊА

Зовем се _______________________________________________ из ______________________, са
станом у ул.____________________________________________ бр._______. Рођен/а сам ___.___.______
године, у _______________________________________, општина __________________________, а сада
се налазим на привременом раду у ___________________________________ од _____________ године.
Моја адреса у иностранству је _________________________________________________________.
II ПОДАЦИ О ИЗДРЖАВАНИМ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ

Супруг/а ____________________________________, рођ. презиме __________________________
рођен/а ___.___._____. године у ______________________ са којом је склопио/ла брак ___.___.______.
године у ______________________________ општина _________________________________.
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Сродство

Датум и место рођења

Адреса

Да су сви моји наводи тачни - да ја издржавам наведене чланове домаћинства, да сви живимо у једном
домаћинству и да не користимо дечји додатак – здравствену заштиту по другом основу, потврђујем својим
потписом и овереном изјавом два сведока Ов. бр. ______/201__, овереној у ГУ Смедерево, ___.___.201__.
године, коју прилажем уз захтев.
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Анђелка Бајчић
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 672-724 лок. 1624
службени мобилни: 064-844-92-98
е-mail: andjelka.bajcic@smederevo.org.rs

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________________________
(пуно име и презиме)
из.................................................................................
адреса ......................................................................
л.к. број .......................... ПУ ...................................
__________________________________________
(својеручни потпис)

НАПОМЕНА: по потврди, за оверу, наплаћује се републичка административна такса у износу од 600,00
динара на жиро рачун 840-742221843-57, поз. на бр. 97 16-092 (сврха уплате: за потврду о издржаваним
члановима домаћинства; прималац: буџет Р Србије).
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крстићем означити одговарајуће

ПРИМЕР ТЕКСТА ИЗЈАВЕ ДВА СВЕДОКА - за Немачку (Грчку, Италију)
Ми, доле потписани грађани, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, тврдимо 2 да
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР 3, из Смедерева, ул КАРАЂОРЂЕВА бр. 14 сада на привременом раду у Немачкој (Грчкој, Италији), живи у
заједничком домаћинству / издржава оца (таста, брата, сина ...) ПЕТРОВИЋ МАРКА и мајку (супругу, сестру, ћерку...)
ПЕТРОВИЋ МАРИЈУ, обоје (сви) из Смедерева, ул. КАРАЂОРЂЕВА бр. 14, јер немају никаквих прихода / јер су њихови
приходи недовољни за живот. __________________________________________________________________________________

Ову изјаву дајемо ПЕТРОВИЋ ПЕТРУ из Смедерева ул Карађорђева бр. 14 а у сврху регулисања права
(пореза, дечјег додатка..) у Немачкој (Грчкој, Италији),

2
3

затамњени део текста већ постоји на обрасцу изјаве два сведока и не треба га поново писати
уместо подвучених података, датих као пример, навести податке подносиоца захтева и издржаваних чланова његовог
домаћинства

