
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО  
Секретаријат за јавне службе и социјална питања 
Датум:  
 
 

З А Х Т Е В 
за остваривање права на родитељски додатак за прво дете 

 
Обраћам Вам се са захтевом за остваривање права на родитељски додатак за  моје 
прво дете, у складу са Одлуком Извршног већа АП Војводине о праву  на  
родитељски додатак за прво дете («Службени лист АП Војводине» број: 13/05) 
 
Лични подаци мајке:  
 
ЈМБГ______________________________ 
  
Име:______________________           Презиме:  ___________________________    
 
Адреса:____________________     ___________________________         _______ 
  
Телефон:___________________  
 
______________________________________         _________________________ 
назив финансијске организације у                            број текућег рачуна односно  
којој је отворен текући рачун односно                              штедне књижице 
отворена штедна књижица  
 
Подаци о детету за које мајка подноси захтев:  
 ЈМБГ____________________________ 
 
 Име детета:___________________  Презиме детета:___________________ 
 
 
 Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да непосредно 
бринем о свом првом детету. 
 
 
       ___________________________ 
          потпис подносиоца захтева 
 
 
Уз захтев прилажем следеће доказе:  

1. извод из матичне књиге рођених за моје прво дете; 
2. лична карта и пријава пребивалишта као доказ о пребивалишту, односно 

боравишту на територији општине-града, тј. на територији АП Војводине 
3. фотокопију штедне књижице, односно текућег рачуна 



 
 

ЧЕСТИТКА «РАДОСНИЦА» 
 
 
 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине и Покрајински секретаријат 
за демографију, породицу и друштвену бригу о деци најискреније честитају рођење 
Ваше прве бебе.  
  
 Са заједничким циљем да нас има још више у Војводини, поред 
родитељског додатка који Вам припада за Ваше прво дете, у знак заједничке 
радостии пажње желимо да Вам подаримо и Радосницу – «УСПОМЕНЕ ПРВЕ 
БЕБЕ»,  која ће Вас подсећати, на Вађе најлепше породичне тренутке. 
 
 Имајући у виду да је Војводина мултиетничка и мултиконфесионална 
средина текст «Радоснице» је сачињен на свим језицима који су у употреби на 
простору АП Војводине, стога Вас молимо да се изјасните на којем језику желите 
да Вам пошаљемо ову «Радосницу»: 
 
 
 

1. на српском језику 
2. на мађарском језику 
3. на словачком језику 
4. на румунском језику 
5. на русинском језику 
6. на хрватском језику 
7. на ромском језику 
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