ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО

Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
ОДСЕКУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Захтев за НАКНАДНИ УПИС 1 ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ у МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ
Подносим захтев за накнадни упис у МКУ за _____________________________________________
(презиме и име умрлог лица)

који / која је умро / умрла у __________________________, град Смедерево, дана ___.___._____. године,
јер није извршен у законском року.
Умрли / умрла је рођен / рођена ___.___._____. године у ___________________________, општина
________________________________ од оца ____________________________________________ и мајке
__________________________________________________________________________ , пол  2 М /  Ж,
(име, презиме и девојачко презиме)

ЈМБГ умрлог: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , држављанин / држављанка _______________________,
са пребивалиштем у _____________________________, ул. _______________________________ , бр. ___
општина ______________________________брачно стање _______________, име, презиме (и девојачко
презиме) брачног друга _____________________________________________________________________.
Уз захтев, потребно је приложити:

1. две потврде о смрти издате од стране надлежне здравствене установе (за лице које је умрло у здравственој
установи), односно од лекара који је установио смрт (за лице које је умрло ван здравствене установе)
2. извод из МКР (матичне књиге рођених) за умрло лице
3. извод из МКВ (матичне књиге венчаних) за умрло лице (ако је лице било у браку)
4. уверење о држављанству за умрло лице (не старије од 6 месеци)
5. уверење по чл. 80 ЗоМК и 161 ЗОУП-а да умрло лице није уписано у МКУ по месту смрти
6. личну карту умрлог лица, a ако је лична карта изгубљена, уверење о пребивалишту из надлежне ПУ
7. фотокопију личне карте подносиоца захтева (ако је стара л.к. - стр. 1-4, а ако је лична карта биометријска, са
чипом, потребни су и одштампани подаци са читача електронске личне карте)
8. по потреби и другa документа
9. признаница о уплаћеној РАТ у износу од 740,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, поз. на бр. 97 16-092
(сврха уплате: републичка такса за решење о накнадном упису у МКУ; прималац: буџет Р Србије).
10. _______________________________________________________________________________________________
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Анђелка Бајчић
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: (026) 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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Сходно члану 63. став 2 Закона о матичним књигама, без потврде о смрти не може се извршити упис чињенице смрти у матичну књигу
умрлих, односно без потврда о смрти НЕ МОЖЕ се радити накнадни упис у МКУ, већ се смрт доказује у поступку пред надлежним судом.
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Одговарајуће означити крстићем

