ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
Одсеку за општу управу
ЗАХТЕВ ЗА ДОПУНУ ПОДАТАКА У ОСНОВНОМ УПИСУ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ1:
 РОЂЕНИХ

–

 ВЕНЧАНИХ

–

 УМРЛИХ

која се води за матично подручје ______________________ , на тек. / ред. бр. _______ за ______ год.
подацима о:
 датуму рођења ОЦА / МАЈКЕ / ЖЕНИКА / НЕВЕСТЕ који гласи ___________________________________________
 месту рођења ОЦА / МАЈКЕ / ЖЕНИКА / НЕВЕСТЕ , које гласи ___________________________________________
 ЈМБГ ОЦА / МАЈКЕ / ЖЕНИКА / НЕВЕСТЕ, који гласи О |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; М |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 девојачком презимену мајке, које гласи ______________________________________________________________
 девојачком презимену супруге, које гласи ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Презиме и име
Датум рођења и ЈМБГ
Место и општина рођења
Држава рођења
Презиме и име оца
Презиме и име мајке
Девојачко презиме мајке

_________________________________________________________
_____________________;
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Разлог допуне
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
За мериторно одлучивање по захтеву, у зависности од врсте допуне, потребна су следећа
документа, односно подаци, који се не могу прибавити по службеној дужности:
1. фотокопија важеће личне карте2 подносиоца захтева (ако је са чипом - и одштампани подаци са читача електрон. л.к. )
2. фотокопије важећих личних родитеља подносиоца захтева (ако су родитељи живи)
3. за захтев преко пуномоћника: − оригинал овер. пуномоћја и фотокоп. л.к. пуномоћника, ако је пуном. физичко лице
̶ оригинал овер. пуномоћја и фотокопија адвокатске легитимације, ако је пуном. адвокат
4. по потреби и друга документа којима се доказују одређене чињенице, а о којима се не води службена евиденција
5. призн. о уплаћеној РАТ у износу од 770,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57, поз. на бр. 97 16-092 (сврха уплате:
за решење о допуни података у матичној књизи; прималац: буџет Р Србије)

Подаци потребни за утврђивање чињеница о подносиоцу захтева, које је орган, на захтев и уз
сагласност странке у обавези да прибави по службеној дужности, јер се о њима воде службене
евиденције (што подносиоца захтева не спречава да сâм прибави све или део података), јесу
подаци из:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

МКР (матичне књиге рођених) за подносиоца захтева
евиденција о држављанству з а подносиоца захтева, евентуално за његове родитеље
МКВ (матичне књиге венчаних) за подносиоца захтева
МКР (матичне књиге рођених) за родитеље подносиоца захтева, евентуално за његовог супружника
МКВ (матичне књиге венчаних) за родитеље подносиоца захтева
матичних књига и евиденција о држављанству о појединим чињеницама које се не уписују у изводе - чл. 80 ЗоМК
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Анђелка Бајчић
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 026-672-724 лок.1624
службени мобилни: 064-844-92-98
е-mail: andjelka.bajcic@smederevo.org.rs

_____________________________________________
(читко пуно име и презиме)

из.......................................................................................
адреса ..............................................................................
л.к. број ........................... ПУ ........................................
_____________________________________________
(својеручни потпис - онако како је депонован на личној карти)

ТЕЛЕФОН: фиксни ___________________________
мобилни___________________________
1
2

заокружити и / или дописати одговарајуће
За личне карте са чипом потребни су и одштампани подаци са читача биометријских л.к. - ЗБОГ АДРЕСЕ!

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016), 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 Градске управе Смедерево, Одељења за општу управу, месне заједнице,

ванредне ситуације и заједничке послове
ради остварививања права на ДОПУНУ података у матичној књизи⁶  рођених,  венчаних,  умрлих

и / или у  књизи држављана
и тим поводом дајем следећу

ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити моје личне податке о
чињеницама о којима се води службена евидeнција, који су неопходни у поступку одлучивања. 3
..........................................
(место)

..........................................
(датум)

....................................................................................
(потпис даваоца изјаве - како је депонован на личној карти)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради моје личне податке, изјављујем да ћу сам/сама, за
потребе поступка, прибавити: 4
а) СВЕ моје личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.
б) следеће податке:5
1. ...................................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................................
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од 10
дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и са њим ће се поступити у складу са одредбама чл.
59 ЗУП.
..........................................
(место)

3

..........................................

....................................................................................

(датум)

(потпис даваоца изјаве - како је депонован на личној карти)

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.
4
Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила
5
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.
⁶ одговарајуће означити крстићем

