РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке
послове
Одсек за општу управу и месне канцеларије
Матична служба
Датум:
Број:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР/МКВ/МКУ
На основу члана 41. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009,
145/2014 и 47/2018 ) и члана 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење ), захтев да ми издате извод из МКР/МКВ/МКУ за
________________ __________________________ (име и презиме лица за кога се тражи извод), из
______________________________ (пребивалиште), ЈМБГ ________________________, (датум и место
рођења) _________________________________, (име и презиме оца) _________________________, ( име
и девојачко презиме мајке) _________________________
Датум и место венчања:__________________________________ име и презиме супружника:
1._______________________ ЈМБГ:________________________
2._______________________ ЈМБГ;________________________
Датум и место смрти:__________________________________

Извод ми је потребан ради ___________________________________________________

*Са лицем за које тражим извод из МКР/МКВ/МКУ сам у својству (заокружити):
А) члан уже породице
Б) усвојитељ
В) старалац

Уз захтев достављам:
РБ
Документа

Форма документа

1

Лична карта

Фотокопија/На увид

2**.

Школска или здравствена књижица

Фотокопија/На увид

3.

Доказ о уплати административне таксе

Оригинал/оверена копија

Напомене:
* Попуњава се у случају када извод тражи друго лице
**Односи се на дете које је навршило 15 година, које је способно за расуђивање и које тражи извод МКР
Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу, истог дана кад је
странка поднела захтев,

Закон о матичним књигама ( Сл.гласник“ РС, бр. 20/2009, 145/2014. и 47/2018)
Члан 41
Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге,
дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, крвном
сроднику у правој линији а побочно до другог степена крвног сродства, усвојитељу или
старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује
права на приступ информацијама од јавног значаја.
Члан 83
Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица из члана 41 овог закона.
Таксе:

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет
Републике Србије, позив на број 97 16-092, сврха дознаке „Републичка административна
такса“, у износу од 440,00 динара, по Тарифном броју 1. и 221. Таксене тарифе из Закона о
републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,
101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин.
изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн.)
Избегла, прогнана и расељена лица плаћају 30% од износа таксе.

НАПОМЕНА: НЕ УПЛАЋИВАТИ ТАКСУ БЕЗ ПРОВЕРЕ МАТИЧАРА
Место и датум __________________
Име и презиме подносиоца захтева
_______________________________
Сродство
_______________________________
Адреса
_______________________________
Број личне карте
_______________________________
Контанкт телефон
_______________________________
Потпис
_______________________________

