Република Србија
Градска управа Смедерево
Одељење за општу управу, МЗ,ВС и ЗП
Одеск за општу управу
Датум:
.
. 201
.

Број: 202/1-

- 201

-02

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ
1. ИЗВОДА из матичне књиге ВЕНЧАНИХ - а) ДОМАЋИ
б) ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ: а) ЖЕНИКА
б) НЕВЕСТЕ - ( пре склапања брака )
- ( након слапања брака )
ДАТУМ И МЕСТО ВЕНЧАЊА
ЈМБГ: а) ЖЕНИКА
б) НЕВЕСТЕ
РАЗЛОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
( под моралном и материјалном одговорношћу )

1. за школовање
4. за породичну пензију
7. за социјалну помоћ
10.

2. за здравствену књижицу
5. за промену презимена
8. за пренос имовине

3. за дечји додатак
6. за исправку података
9. за конкурс за стан

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
сродство
адреса
број л.к.

ПУ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------исећи овде и предати попуњен захтев на шалтеру матичне службе. Хвала!
*** Напомена - таксе се не наплаћују у следећим случајевима за
за: здравствену књижицу, дечији
додатак, матерински додатак, родитељски додатак, школовање,
школовање војни рок
рок, социјалне помоћи,
здравствено осигурање, куповине прве непокретности, упис у матичне књиге,
књиге пријава рођења,
пријава смрти, заснивање радног
ог односа
односа, регистрација за спортски клуб.
клуб
*** У остале случаје, за издавање извода потребно је уплатити следећу таксу:
таксу
- Такса за издавање извода на домаћем обрасцу износи : 430,00 динара.
Сврха уплате - Захтев за издавање извода
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број 16-092
динара
- Такса за издавање извода на међународном обрасцу износи : 720,00 динара.
Сврха уплате - Захтев за издавање извода
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број 16-092

- За заказивање венчања, плаћа се и Градска такса од 550,00 динара, док заказивање венчања ван
просторија Градске управе износи 10000,00 динара + трошкови коришћења возила 600,00
динара.
Прималац: ГУ Смедерево
Рачун: 840-742241843-03
Модел: 97
Позив на број 16-092

*** У случају да лично предајете захтев на шалтеру, обавезно морате приложити и уплатницу !!!
*** Овај захтев не важи, уколико подносите електронски захтев преко Е-управе !!!

