ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
- Одсеку за општу управу Обраћам вам сe са захтевом да ми се, НА ПРИЛОЖЕНОМ ОБРАСЦУ 1 изда уверење /
потврда да издржавам следеће чланове своје породице:
Р.бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Сродство и

ЈМБГ и

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

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

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

И АДРЕСА

брачни статус

место рођења

1.

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

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

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

2.

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

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

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

3.

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

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

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

4.

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

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

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

5.

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

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

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

6.

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

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

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

Занимање

Зовем се _______________________________________ , ЈМБГ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
из _________________________, са станом у улици ___________________________________бр. _______,
Рођен-а сам ___.___._____. године у __________________________ општина/град ___________________,
а сада се налазим на привременом раду у _________________________. Моја адреса у иностранству је ____
____________________________________, _______________________________________.
(улица, број, поштански број и место)

Да су моји наводи тачни и да наведени чланови породице припадају заједничком домаћинству, да их
издржавам од своје зараде и да нису у радном односу, нити се баве приватном професионалном делатношћу,
односно да сам дао истините податке о њиховим приходима, изјављујем под кривичном и материјалном
одговорношћу и потврђујем својим потписом.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________________________
(пуно име и презиме)
из................................................................................
адреса .......................................................................
__________________________________________
(својеручни потпис)

контакт телефон: ___________________________________________

НАПОМЕНА: По уверењу/потврди, за оверу, наплаћује се републичка административна такса у износу од
620,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, поз. на бр. 97 16-092 (сврха уплате: за уверење/ потврду о
издржавању; прималац: Буџет Р Србије).
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Анђелка Бајчић
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 672-724 лок. 1624
службени мобилни: 064-844-92-98
e-mail: andjelka.bajcic@smederevo.org.rs

ВАЖНА НАПОМЕНА: ГУ Смедерево НЕМА и НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИМА обрасце потврда о издржавању, односно
уверења о породичном стању, који се разликују од државе до државе. Свака странка, ДУЖНА ЈЕ ДА ДОНЕСЕ
ОРИГИНАЛНИ ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ односно УВЕРЕЊА из државе из које долази и да га преведе код овлашћеног
судског тумача за језик на којем је образац сачињен, уколико на обрасцу нема и српског језика.
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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А:
За одлучивање по захтеву за оверу потврде о издржавању, уз личну изјаву странке о њеном брачном
статусу и броју деце, потребна су документа, односно подаци из следећих докумената, која се не могу
прибавити по сл. дужности:
1. доказ о пребивалишту за свако издржавано лице (због утврђивања месне надлежности)
― за лица старија од 16 година фотокопије обеју страна личних карата, ако су личне карте без чипа
― за лица старија од 16 година фотокопије обеју страна личних карата, а ако су личне карте са чипом,
потребни су и одштампани подаци са читача биометријских личних карата
― изјава два сведока о постојању ванбрачне заједнице подносиоца захтева, оверена код нотара (јавног
бележника)
― признанице као доказ о уплати републичке административне таксе
Подаци потребни за утврђивање чињеница о подносиоцу захтева, којe 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:
2. ― евиденција о пребивалишту за лица млађа од 16 година (тзв. уверења о пребивалишту из ПУ у Смедереву)
3. а као доказ о сродству даваоца издржавања са сваким од издржаваних лица 2, подаци из:
― МКР (матичне књиге рођених) ̶ за даваоца издржавања
― МКР (матичне књиге рођених) ̶ за сву децу (брачну, ванбрачну, усвојену)
― МКВ (матичне књиге венчаних) ̶ као доказ о брачном статусу даваоца издржавања и ради утврђивања података
о супружнику (ако је брак разведен - ради утврђивања података о бившем супружнику)
― МКР (матичне књиге рођених) ̶ за оба родитеља даваоца издржавања, ако нису у браку, уз податке из МКР
(матичне књиге рођених) даваоца издржавања (због утврђивања сродства)
― МКВ (матичне књиге венчаних) ̶ за родитеље даваоца издржавања, ако су родитељи у браку, уз податке из
МКР (матичне књиге рођених) даваоца издржавања (због утврђивања сродства)
― МКВ (матичне књиге венчаних) ̶ за родитеље супружника даваоца издржавања, ако су у браку, уз податке из
МКР (матичне књиге рођених) супружника даваоца издржавања (због утврђивања сродства)
― МКР (матичне књиге рођених) ̶ за оба родитеља супружника даваоца издржавања, ако нису у браку, уз податке
из МКР (матичне књиге рођених) супружника даваоца издржавања (због утврђивања сродства)

уколико се подаци прибављају по службеној дужности, потврда о издржавању се оверава након прибављања
последњег податка који пристигне поштом, за податке који се не налазе у систему е-Управе, односно у електронским
базама података, којима овлашћено службено лице за оверу има право приступа (а најдуже у року од 15 дана од
дана подношења захтева)
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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 ОВЕРУ⁶ потврде о издржавању, намењену за употребу у иностранству
и тим поводом дајем следећу

ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити моје личне
податке и податке чланова моје породице 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 и податке мојих чланова
породице, изјављујем да ћу сам/а, за потребе поступка, прибавити: 4
а)

моје личне податке и податке о члановима моје породице о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

СВЕ

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)

..........................................
(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
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ЛИЧНА ИЗЈАВА СТРАНКЕ
Сходно одредбама чл. 11 и 134 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016) и чл. 335 став 2
Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013,
108/2014 и 94/2016), с обзиром да, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове Градске
управе Смедерево подносим захтев за издавање потврде / уверења о издржаваним члановима породице намењену за употребу у
иностранству, због ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(навести разлог за промену)

ја, доле потписани / потписана ________________________________, рођен/рођена __.__.____. године
у ____________________________, општина / град ______________________________, ЈМБГ:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
са пребивалиштем у ___________________________________,
улица ______________________________ бр. _____, познат / позната по личној карти бр.
______________, издатој од ПУ у ________________________ дана ___.___._____. године, под
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

1. да сам¹:

 ожењен /  удата – брак је склопљен ___.___.____. год. у ________________ са ___________________________
 неожењен /  неудата
 разведен /  разведена, дана ___.___.______. године - брак је био склопљен дана ___.___.______. године, у
____________________________________ са ________________________________________________________
 удовац /  удовица - супружник ________________________________________________ са којим сам закључио
/закључила брак ___.___.______. год., у ____________________________, умрла/ умро је___.___._____. год.
у ______________________________________
2. и да¹:
 немам децу
 имам децу (брачну, ванбрачну, усвојену) и о њима дајем следеће податке:
Ред.
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

(за удате ћерке - садашње презиме)

ЈМБГ

(обавезан податак
за дете)

Место рођења односно место
уписа у МКР у Србији (за дете
рођено у иностранству)

Тек. бр. МКР
(попуњава
овл. сл. лице)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Изјаву о броју деце дајем због тога што сам пред Одељењем за општу управу, MЗ, ВС и ЗП Градске управе Смедерево
поднео / поднела захтев за промену свог личног имена или дела личног имена, а ради евидентирања те промене у матичној књизи
рођених за дете / децу, сходно одредбама тачке 46 Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл.
гласник РС“, бр. 109/2009, 4/2010 - испр., 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013), с обзиром да ми је позната околност да се у Р
Србији не води службена евиденција о томе да ли неко има децу, а ако има - колико их је, како се зову, где и кад су рођена, и да
је, сходно одредбама чл. 134 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016), за утврђивање тих чињеница
једини доказ моја лична изјава.
Пре давања изјаве, упозорен / упозорена сам на кривичну и материјалну одговорност за давање лажне изјаве, сагласно
чл. 335 став 2 Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012,
104/2013, 108/2014 и 94/2016). Да су сви моји наводи тачни, потврђујем својим потписом.
У Смедереву, ___.___.2018.

године

_________________________________________

(својеручни потпис - онако како је депонован на личној карти)

