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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
-Одељење за општу управу и заједничке пословеВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА: НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ

Молим да донесете решење о накнадном упису чињенице рођења у МКУ сад
пок.____________________________ бив.из________________, рођеног-у дана___________ у
____________________ од оца_______________ и мајке ____________, који-а је преминуо-ла
дана_______________ у ___________,а на основу приложене документације.
ПРИЛОГ:
 потврда о смрти од здравствене организације
 потврда од надлежне матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском
року (30 дана)
 извод из књиге рођених
 уверење о држављанству,
 извод из матичне књиге венчаних (ако је лице било у браку)
 фотокопија личне карте
 административна такса:
1. РАТ:840-742221843-57…….740,00 дин.
Модел:97 Позив на бр.44-115

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Дана:___________
_________________________
Име и презиме
_________________________
адреса
Фиксни и мобилни телефон
________________________

НАЗИВ УСЛУГЕ
Накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ)
Орган задужен за спровођење
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис услуге
Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси лице које
није уписано у матичну књигу рођених/умрлих, а рођено/умрло је на територији општине
Врњачка Бања

Где и како
Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси се Одељењу
за општу управу, канцеларија број 2 (информације на број 036/601-256) који доноси решење
у року од 30 дана од дана уредно поднетог захтева, односно 60 дана ако се спроводи
посебан испитни поступак.
За накнадни упис у МКР уз захтев потребно је доставити:
- извод из матичне књиге венчаних (само за венчане);
- уверење о држављанству;
- доказ о плаћеној Републичкој такси;
- уверење да није извршен упис у матичну књигу рођених матичног подручја на
- коме је место рођена подносиоца захтева;
- извод из матичне књиге рођених за родитеље;
- уверење о држављанству за родитеље;
За накнадни упис у МКУ уз захтев потребно је доставити:
- потврда о смрти од здравствене организације
- потврда од надлежне матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском
року (30 дана)
- извод из књиге рођених
- уверење о држављанству,
- извод из матичне књиге венчаних (ако је лице било у браку)
- фотокопија личне карте

Правна подлога
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/01)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)

