ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
- Одељењу за општу управу и месне заједнице ОДСЕКУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Предмет: Захтев за одобрење венчања
преко пуномоћника
Подносим захтев за одобрење венчања преко пуномоћника за женика / невесту ____________
______________________________________________________ рођеног/ну ___.___._______. године
(презиме и име женика/невесте)

у ______________________________________, општина/град _________________________________,
од оца _____________________________________ и мајке ____________________________________,
ЈМБГ:________________________, држављанина/нку Р Србије, познатог/ту по личној карти/путној
исправи бр.________________издатој од СУП-а ___________________________, са пребивалиштем у
______________________________ ул._______________________________бр. ____ којег/коју ће, у
поступку закључења брака са ___________________________________, рођеном/ним ___.___._____.
године у ___________________________________, општина _____________________, од оца
____________________________ и мајке _______________________, дев. ______________________ ,
ЈМБГ:________________________, држављанком/нином _____________________________________,
познатом/тим

по

личној

карти/путној

исправи

бр.________________издатој

од

СУП-а

__________________________________, пред матичаром Градске управе Смедерево / шефом МК
__________________________заступати____________________________________________________
(презиме и име пуномоћника женика/невесте)

рођен/а

___.___._______. године у ______________________________________, општина/град

_________________________________________, од оца ______________________________________
и мајке ________________________________________________, ЈМБГ:________________________,
држављанина/нку

____________________________________,

познатог/ту

по

личној

карти

бр.________________издатој од СУП-а ________________________________ .
Прилог:
-

изводи из МКР за женика, невесту и пуномоћника (не старији од 6 месеци)
пуномоћје оверено од стране надлежног органа у земљи или иностранству (ако је
издато на страном језику мора да буде преведено од овлашћеног судског тумача)
уверење о држављанству за женика, невесту и пуномоћника (не старије од 6
месеци)
фотокопија личне карте за женика, невесту и пуномоћника
такса за доношење решења је 435,00 динара
Подносилац захтева
__________________________________
из ________________________________
ул. ________________________ бр. ____
л.к. бр. ___________ СУП ____________
ТЕЛЕФОН: ________________________

ПУНОМОЋ
Ја,

_________________________________,

рођен/а

године

___.___.______.

у

____________________________________________, општина/град _____________________________,
ЈМБГ:

________________________

од

оца

____________________________

и

мајке

______________________ дев. _____________________________________, са пребивалиштем у
________________________, улица ________________________________ бр. _____, познат/а по
личној

карти/

путној

исправи

__________________________________________,

бр.________________,
сада

на

издатој

привременом

раду

од
у

__________________________, са станом у улици __________________________________, у
__________________________, овим

овлашћујем
___________________________________

рођеног/у___.___.______.

године,

у

месту _______________________________, општина/град _________________________,
ЈМБГ: ____________________са пребивалиштем у _______________________, ул.
_______________________ бр. ___, познатог/у по личној карти бр. _____________
издатој од СУП-а ____________________, дана ___.___._______. године, да у моје име,
Градској управи Смедерево, Одељењу за општу управу и месне заједнице, поднесе
захтев за одобрење венчања преко пуномоћника, као и да ме, у поступку склапања
брака са ___________________________________ рођеним/ом___.___.______.године у
______________________________, општина/град _______________________________,
ЈМБГ:_________________са

пребивалиштем

у

_________________________,

ул.

_____________________ бр. ___, познатој/ом по личној карти бр. _____________
издатој од СУП-а ____________________, дана ___.___._______. године, пред
матичарем Градске управе Смедерево, заступа у својству женика / невесте.
Овлашћење се односи само на поменуте правне радње.

Давалац овлашћења
_________________________________

