
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАДСКА ОПШТИНА  БАРАЈЕВО 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
Број: _______________/ 09 
Датум: _____________/ 09 
Барајево 

ОБ-22 
         Подносилац захтева                          

ПРЕЗИМЕ: 

ИМЕ: 

ЈМБГ: 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ : 

АДРЕСА: 

ТЕЛЕФОН У СТАНУ: 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН:  

 
 
Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

ПОТВРДЕ О ИЗДРЖАВАЊУ 
 
 
Молим да ми се изда Потврда о издржавању, ради регулисања пореза на лична примања. 
 
Име и презиме лица запосленог у иностранству_____________________________________________, 

са боравиштем у _________________________ , _____________________________________________ 

                                                  (држава)                                                  (место и адреса) 
 
Лице које се финансијски помаже:_________________________________________________________ 
                                                                                                         (име и презиме) 
Место становања и адреса: _______________________________________________________________ 
 
Брачно стање: _________________ Родбински однос: _________________________________________ 
 
Лице које се финансијски помаже  јесте  -  није  у радном односу и остварује годишњи приход: 
 
                -   из радног односа:  ________________________________ дин 

                -   приход од пензије : _______________________________ дин  

                -   приход од закупа: ________________________________  дин  

                -   рента: __________________________________________  дин 

                -   остали приходи: __________________________________ дин  

 
Сопствени приходи Особе која се финансијски помаже су довољни за живот:    ДА  -  НЕ 
 
Издржавање се даје од: _____________________ год 
 
Особа која се финансијски помаже има сопствену имовину (вредност куће, пољопривредног имања, 

остала имовина) __________ дин 

 
Имовина издржаване особе је довољна за живот:   ДА  -  НЕ 
 
Особа која се финансијски помаже живи у заједничком домаћинству са другим потпомогнутим 

особама:  ДА  -  НЕ 
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Потпомагана особа има осим предлагача и друге рођаке који живе у ______________________ДА - НЕ 
 

Име, презиме и адреса ових рођакa:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 
Поред подносиоца захтева и друга лица доприносе издржавању лица које прима помоћ  ДА - НЕ 
 
И то: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(име и презиме, адреса, износ и помоћ) 
 
Ја доле потписани-на, тврдим под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су наведено 
подаци тачни: 
 
Уз захтев прилажем: 
1. Доказ о сродству (извод из МК рођених, извод из МК венчаних) 
2. Уверење о пребивалишту или копија личне карте, пасоша 
3. Уколико је издржавано лице незапослено потврда од Тржишта рада 
4. Уколико је издржавано лице у Пензији потврда фонда ПИО о исплаћеној пензији за прошлу годину 
5. Уколико је издржавано лице на школовању ( Потврда од школе – факултета) 
6  Доказ о плаћеној локалној административној такси 
7.___________________________________________________ 
 
 
НАПОМЕНА:   За сваку особу за коју се тражи издаје се посебна потврда. 
                            За сваки захтев плаћа се такса, односно за свако лице за које се 
                            тражи потврда о издржавању. 
 
 
 
 
У Барајеву,  ___________ 

                   Потпис подносиоца 
 

___________________ 
 

 
Таксу у износу од ________ динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 са моделом и 
позивом на број  97  68010, сврха дознаке: Републичка административна такаса, прималац: 
Република Србија 


