ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
- Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове Одсеку за општу управу
СМЕДЕРЕВО
Захтев за ОВЕРУ ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ 1
Обраћам вам се са захтевом да ми се, на приложеном обрасцу, потврди да сам жив / жива. Потврда о животу
ми је потребна ради наставка исплате – (остваривања права) на инострану / домаћу пензију.
О себи дајем следеће податке:

1. Име, презиме (за удате и дев. презиме)__________________________________________________________
2. брачни статус:  ожењен / удата  разведен / разведена  удовац / удовица  неожењен / неудата
✔

3. датум рођења |__|__|. |__|__|. |__|__|__|__|. године
4. место и општина рођења_______________________________________________________________________
5. JMБГ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
6. са  пребивалиштем /  боравиштем у Смедереву, ул. ________________________________, бр. ____,
7.  лична карта /  лег. расељ. лица бр. ________________ издата од:  ПУ Смедерево /  ПУ
___________________ , дана ____.____.______ . са роком важења: ____.____.______./ до 31.12.2016.
године
Уз захтев, потребни су:

лично присуство осигураника односно корисника пензије - подносиоца захтева
важећа лична карта (за интерно расељена лица потребан је и картон пријаве боравка)
образац потврде о животу од надлежног иностраног органа (непопуњен!)
оригинал превода од стране овлашћеног судског тумача, ако образац потврде није сачињен и на српском
језику
5. за нове потврде немачког фонда ПИО, ако податке о осигуранику даје друго лице, потребни су:
- фотокопија лекарског налаза о неспособности осигураника, односно корисника пензије, да лично дође
у просторије ГУ Смедерево
- фотокопија важеће личне карте даваоца података о осигуранику, односно кориснику пензије
1.
2.
3.
4.

У Смедереву, ____.____. 201_. године.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

(својеручни потпис)
НАПОМЕНА: по потврди, за иностране пензионере, за оверу, наплаћује се републичка административна такса у
износу од 600,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, позив на бр. 97 16-092 (сврха уплате: за оверу потврде о
животу; прималац: буџет Р Србије).
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Анђелка Бајчић
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 672-724 лок. 1624
службени мобилни: 064-844-92-98
е-mail: andjelka.bajcic@smederevo.org.rs
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У Фонду пензијског и инвалидског осигурања овера потврда о животу је БЕСПЛАТНА

