ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
Одсеку за општу управу
ЗАХТЕВ 1 ЗА ПОНИШТЕЊЕ ДВОСТРУКОГ УПИСА У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ 2:
 РОЂЕНИХ –  ВЕНЧАНИХ

–  УМРЛИХ –  КЊИЗИ ДРЖАВЉАНА

која се води за матично подручје ______________________ , на тек. / ред. бр. _______ за ______ год.
и, истовремено, за матично подручје ____________________ , на тек. / ред. бр. _______ за ______ год.
као и за матично подручје ______________________________ , на тек. / ред. бр. _______ за ______ год.
Провером кроз службену евиденцију, утврђено је да је за лице, са подацима наведеним као у захтеву:
Презиме и име
_________________________________________________________
Датум рођења и ЈМБГ
____________________;
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Место и општина рођења _________________________________________________________
Држава рођења
_________________________________________________________
Презиме и име оца
_________________________________________________________
Презиме и име мајке
_________________________________________________________
Девојачко презиме мајке _________________________________________________________
Датум и место венчања
_________________________________________________________
През., име и дев. през. супружника ___________________________________________________
Датум и место смрти
_________________________________________________________
извршен двоструки / вишеструки упис у матичну књигу ²:  рођених,  венчаних,  умрлих  књигу
држављана
 истовремено код месно надлежног и месно ненадлежног органа,
 само код месно надлежног органа (упис извршен два или више пута за исто лице)
и то тако да је
 први упис извршен дана ___.___._____. год., на страни ____, под текућим бројем _____ за _____. год.
у матичну књигу која се води за матично подручје ________________________________
 други упис извршен дана ___.___._____. год., на страни ____, под текућим бројем _____ за _____. год.
у матичну књигу која се води за матично подручје ________________________________
 трећи упис извршен дана ___.___._____. год., на страни ____, под текућим бројем _____ за _____. год.,
у матичну књигу која се води за матично подручје ________________________________
 _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Уз захтев по сл. дужности, ОБАВЕЗНО приложити документа којима се доказује основаност захтева:
1.
2.
3.
4.

оба извода (сви) из одговарајуће матичне књиге, за лице чији су подаци два или више пута уписани
фотокопије свих списа на основу којих су извршена оба уписа (сви), у одговарајућу матичну књигу
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

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

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ²
________________________________________________
(пуно име и презиме)
 Матичар  Заменик матичара матичног подручја
________________________________________________

___________________________________
(својеручни потпис)
ТЕЛЕФОН: фиксни ___________________________
мобилни___________________________

1
2

Захтев се подноси по службеној дужности и ослобођен је од плаћања таксе по чл. 19 ст. 1 тачка 1 ЗоАТ
Обележити крстићем

