ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за скупштинске послове, послове Већа и
председника и услужни центар

улица Македонска број 42
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање уверења о
просечном приходу по члану домаћинства

У својству:
●

ученика

●

студента

(подвући статус)

са пребивалиштем у Београду у улици _______________________________________________
на територији општине Стари град, обраћам се захтевом за издавање уверења о просечном
приходу по члану домаћинства, а у циљу регулисања:
●

ученичке стипендије,

●

студентског кредита,

●

студентске стипендије,

●

смештаја у ученички дом,

●

смештаја у студентски дом,

●

_______________________________.

У Београду,

(заокружити разлог)

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

дана _________________. године
_________________________________
(презиме и име)

_________________________________
(Јединствени матични број)

_________________________________
(контакт телефон)

_________________________________
(улица и број)

_________________________________
(место)
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За издавање уверења ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

Изјава о члановима заједничког домаћинства;

-

Потврда о статусу студента/ученика, чланова домаћинства (за чланове домаћинства који
се налазе на школовању – доказ од школе или факултета);

-

Потврда о примањима из радног односа – потврда се прибавља од послодавца за све
запослене чланове домаћинства;

-

Потврда о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности – потврда
се прибавља од надлежне Пореске управе;

-

Потврда о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од
индустријске својине и других примања;

-

Потврду о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања за
чланове породице који нису у радном односу и не налазе се на евиденцији незапослених;

-

Уверење/Извод из евиденције незапослених лица – за чланове породице који се налазе
на евиденцији незапослених;

-

Уверење о катастарском приходу;

-

Када је у изјави чланова домаћинства уписан један од родитеља, потребно је доставити
доказ о учешћу другог родитеља у издржавању детета (када је брак разведен и деца са
признатим очинством);

-

Лична карта на увид.

Подносилац захтева, у складу са одредбама члана 103. став (3) Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прилаже изјаву да:
1. је сагласан да сам орган за потребе поступка може прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција код другог органа, када је то неопходно за одлучивање и то:
- потврду о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности –
потврда се прибавља од надлежне Пореске управе;
- потврду о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од
индустријске својине и других примања;
- потврду о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања за
чланове породице који нису у радном односу и не налазе се на евиденцији
незапослених (Потребна је сагласност трећих лица на посебном обрасцу);
- уверење/Извод из евиденције незапослених лица – за чланове породице који се налазе
на евиденцији незапослених (Потребна је сагласност трећих лица на посебном
обрасцу);
- уверење о катастарском приходу.
2. ће сам прибавити и доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни за одлучивање и то:
- потврду о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности –
потврда се прибавља од надлежне Пореске управе;
- потврду о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права од
индустријске својине и других примања;
- потврду о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања за
чланове породице који нису у радном односу и не налазе се на евиденцији
незапослених;
- уверење/Извод из евиденције незапослених лица – за чланове породице који се налазе
на евиденцији незапослених;
- уверење о катастарском приходу.

Напомена: Заокружити одговарајући број у зависности од приложене изјаве.
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Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код ___________________________________________________________________
ради остварививања права ________________________________________________________________
и тим поводом дајем следећу
ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1
_______________________
(место)
_______________________
(датум)

__________________________
(потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за
потребе поступка прибавити: 2
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су
неопходни за одлучивање.
б) следеће податке:3
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у
року од ________________ дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
_________________________
(место)
_________________________
(датум)

_________________________
(потпис даваоца изјаве)

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон,
68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања
послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране
земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе,
заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог
пристанка лица.
1

2

Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила
Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.
3
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