ОБРАЗАЦ дбд1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Назив послодавца (правно лице, приватни предузетник) и друга правна лица
Број: ________________
Датум: _______________ 20____. год
Место: _______________
На основу члана 9. тачка 3. Закона о финансијској подршци породици са децом («Сл.гласник
РС» бр. 16/2002 и 115/05) и члана 27. Правилника о ближим условима и начину остваривања
права на финансијску подршку породици са децом («Сл.гласник РС» бр. 29/02, 80/04, 123/04,
17/06, 107/06) издаје се
ПОТВ РДА
О оствареним приходима ради утврђивања дечијег додатка
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је _______________________________________чији је
(презиме, очево име и име)
матични број__________________________ остварио-ла укупан месечни приход, умањен за
порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају, у три месеца који претходе месецу у коме
се подноси захтев за дечији додатак (исказани приходи су стварно примљени приходи у
току ова три месеца без обзира на који се период ти приходи односе) и то:
Месец

Износ у динарима

у

__________ 20____

у

__________ 20____

у

__________ 20____
СВЕГА ПРИХОДИ

М.П.____________________________
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
послодавца и других правних лица

Приходи се односе на (заокружити основ):
1. Зараде,
2. Самосталне делатности (када се приходи утврђују у паушалном износу, за приход се
узима основица за обрачун доприноса за пензијско-инвалидско осигурање),
3. Ауторска права (од писаних дела, драмских, музичких и др. дела),
4. Од капитала (камата и други приходи по основу зајма, штетних и др. депозита,
дивиденде и приходи из добити),
5. Од издавања у закуп непокретности: (земљишта, станова, стамбених и пословних
зграда и просторија, гаража),
6. Од капиталних добитака (у смислу Закона о порезу на доходак грађана),
7. Остали приходи (приходи од давања у закуп опреме, транспортних и др. покретних
ствари; добици од игара на срећу),
8. Од пензија и инвалиднина,
9. Примања по прописима о правима ратних инвалида,
10. Примања сродника који имају законску обавезу издржавања,
11. Накнада за време незапослености,
12. Отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед техолошких,
економских, или организационих промена (остварене у години дана пре
подношења захтева),
13. Накнада на основу социјалних програма,
14. Реализована новчана и друга ликвидна средства у години дана пре подношења
захтева.
Потврда се издаје ради остваривања права на дечији додатак и у друге сврхе се не може
користити.

М.П.____________________________
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
послодавца и других правних лица

НАПОМЕНА:
* У приходе се не урачунавају: накнада трошкова за долазак и одлазак са рада, накнада
трошкова за време проведено на службеним путовањима у земљи и иностранству, отпремнина
при одласку у пензију, солидарна помоћ, јубиларна награда, износи исплаћених издржавања за
дете и помоћ у случају смрти корисника или чланова његове породице.
* Потврда се издаје појединачно за сваку врсту прихода, коју је подносилац захтева заокружио.
Потврду о оствареним приходима послодавац, односно друга правна лица могу издати и на
свом обрасцу (потврда или уверење), али тако издат акт мора садржати неопходне податке и
бити у складу са овом потврдом.
* За издавање неистините потврде (односно уверења) о оствареним приходима, казниће се за
прекршај: послодавац са својством правног лица и друго правно лице новчаном казном од
20.000,00 до 100.000,00 динара (чл. 35. став 1. Закона, послодавац који је приватни предузетник
новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара (чл. 35. став 2. Закона) и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 7.000,00 до 10.000,00 динара (чл. 35. став 3. Закона).

