
   

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ 

Одељење за општу управу, скупштинске 

и заједничке послове 
Име и презиме подносиоца захтева 

  

Адреса: место, улица и број 

 

 

· Име и презиме лица    

· Име и презиме родитеља 
 

· Датум рођења   

. Датум смрти  

· Место смрти/ држава   

· Текући број у МК   

 

Навести које податке би требало исправити, односно навести шта је трeнутно уписано (грешка)  и како 

би требало да буде унешено: 

 Уколико подносилац захтева не изјави изричито да ће податке прибавити сам, податке прибавља 

орган. 

 

Уколико орган прибавља податке 
 

Навести акте на основу којих се врши исправка:  
 

1 извод из МКР: име и презиме, година рођења, за које матично подручје и општину/град се води 

2 други акт: навести познате податке 

 

Напомена: Орган може прибављати само податке о којима се води службена евиденција 

 

Подаци о упису где је уочена грешка: 

 Житиште  Банатско Карађорђево  Нови Итебеј  Торак 

 Банатски Двор  Торда  Хетин  Равни Тополовац 

 Честерег  Српски Итебеј  Међа  Банатско Вишњићево 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ПОДАТАКА У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ УМРЛИХ 

 
Матична књига се води за матично подручје: 
 

ЈМБГ подносиоца захтева 

   

е-mail адреса 

 



 
 

Уз захтев подносилац обавезно подноси:       

1 копију личне карте         

2 доказ о уплаћеној ОАТ 

 

Подносилац прилаже  и: 
 

1  

2  

3  

 

 

Овим путем изјављујем да дајем пристанак да насловљени орган прибавља и обрађује податке о 

личности у сврхе овог поступка у складу са законом којим се уређује заштита података  о личности 

 

 потпис подносиоца захтева 

 ________________________________  

 

 

Уколико странка сама прибавља документацију 

Овим путем дајем изричиту изјаву да ћу податке прибавити сам-а у року од 15 (петнаест) дана. 

Поука: уколико у остављеном року странка не достави податке, захтев ће се сматрати неуредним. 

 

  потпис подносиоца захтева 

 ________________________________ 

 

Захтев се предаје лично или преко пуномоћника уз оверено пуномоћје. 

Обавезно је уписати податке који се траже, како би орган могао прибавити податке. 
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