ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
- Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове Одсеку за општу управу

ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ 1 ПОДАТАКА У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ 2:
✔

РОЂЕНИХ –

ВЕНЧАНИХ

–

УМРЛИХ –

КЊИЗИ ДРЖАВЉАНА

која се води за матично подручје ______________________ , на тек. / ред. бр. _______ за ______ год.
Погрешни подаци се односе на:
 име ОЦА / МАЈКЕ - пише ______________________________ , а треба ____________________________
 девојачко презиме мајке - пише __________________________ , а треба ___________________________
 датум рођења ОЦА / МАЈКЕ / ДЕТЕТА - пише ____________________ , а треба ____________________
 место рођења ОЦА / МАЈКЕ / ДЕТЕТА - пише ____________________ , а треба ____________________
 ЈМБГ за ОЦА / МАЈКУ, који гласи О |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; М |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 име/презиме / дев. презиме супружника - пише __________________ , а треба ____________________
 _____________________________________________________________________________________________

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
_________________________________________________________
Уз захтев, у зависности од врсте исправке, треба приложити документа којима се доказује основаност
захтева и правни интерес, а пре свега:
1. фотокопију важеће личне карте подносиоца захтева, односно пуномоћника (ако је стара л.к. - стр. 1-4, а ако
је лична карта биометријска са чипом - и одштампани подаци са читача електронске личне карте)
2. оверено пуномоћје и фотокопија личне карте пуномоћника (ако се захтев подноси преко пуномоћника)
3. фотокопије важећих личних карата родитеља, ако су родитељи живи и ако се ради о исправци њихових
података у МКР за дете (ако је стара л.к. - стр. 1-4, а ако је лична карта биометријска са чипом - и
одштампани подаци са читача електронске личне карте)
4. изводи из МКР, МКВ или МКУ (мат. књиге рођ., венч. или умрлих) за лице чији подаци треба да се исправе
5. уверење о држављанству за лице чији подаци треба да се исправе (не старије од 6 месеци)
6. изводи из МКР (матичне књиге рођених) за родитеље лица чији подаци треба да се исправе
7. уверења о држављанству за родитеље лица чији се подаци подаци треба да се исправе
8. извод из МКВ (матичне књиге венчаних) за родитеље лица чији подаци треба да се исправе
9. извод из МКР (матичне књиге рођених) за супружника лица чији подаци треба да се исправе
10. изводи из МКР (мат. књиге рођених) за децу лица чији подаци треба да се исправе
11. уверења из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, којима се доказују поједине чињенице
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
_________________________________________
(пуно име и презиме)
из.............................................................................
адреса ......................................................................
л.к. број .......................... ПУ ................................
_________________________________________
(својеручни потпис)
ТЕЛЕФОН: фиксни _______________________________
мобилни ______________________________
услужни ______________________________
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За списе и радње у поступку исправке података у матичним књигама НЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА - Чл. 19 ст. 1 тачка 1 ЗоАТ
Одговарајуће означити крстићем

