
ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига 

             и изборна права -Палилула 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ПОГРЕШНО УПИСАНИХ  ПОДАТАКА И ДОПУНУ       

ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА 
 

1. У Матичној књизи РОЂЕНИХ  која се води за  матично подручје  __________, 
Текући број ____________ за _________годину ,код уписа чињенице рођења за 

_______________________,рођен/а ____________, у __________,ЈМБГ_____________,од 

оца ______________ и мајке_________________. 

 

 
2. У Матичној књизи ВЕНЧАНИХ  која се води за  матично подручје  __________, 

Текући број ____________ за _________годину ,код уписа чињенице закључења 

брака,који су закључили  дана _________ у ____________,женик__________________, 
рођен ______________у____________, ЈМБГ _______________од оца _______________и  

мајке ____________________ и невеста рођена ______________у____________, ЈМБГ 
_______________од оца _______________и  мајке ____________________. 

 
 

3.У Матичној књизи УМРЛИХ  која се води за  матично подручје  __________, 

Текући број ____________ за _________годину ,код уписа чињенице смрти за 
___________________________,рођен/а ______________у____________, ЈМБГ 

_______________од оца _______________и мајке ____________________ ,преминуо 
дана ____________________у____________________,брачно стање________________ 

,име брачног друга___________________________. 

 
 

4. У књизи ДРЖАВЉАНА  која се води ди за  матично подручје  ______________, 
Текући број ____________ за _________годину ,код уписа чињенице држављанства за 

__________________________,рођен/а_____________у____________, ЈМБГ 
_______________од оца _______________и мајке ____________________.  

 

 
 

 
 

 

 
 



Погрешно су уписани поједини подаци,стога подносим Захтев за исправку погрешно 

уписаних података : 
 

У матичној књизи у рубрици ________________________________________________  
погрешно је уписано _______________________________________________________ 

треба да се исправи и правилно упише_______________________________________. 

 
Поједини подаци нису уписани, стога подносим захтев за допуну података: 

 
У матичној књизи у рубрици ________________________________________________   

треба да се допуни ________________________________________________________. 
 

 

 
Уз захтев прилажем: 

1. Фотокопија  или очитан примерак важеће личне карте подносиоца захтева 
2. Изјаву-сагласност за прибављање података 

 

Уколико се странка изјаснила да ће сама прибавити 
документацију,неопходно је : 

 
1. Извод из матичне књиге или уверење за које се тражи исправка 

2. Друга документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које трба 
исправити или допунити ( Извод из Матичне књиге 

рођених,венчаних,умрлих,уверње о држављанству и др.по потреби) 

 
Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа 

се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци. 
 

 

 
 

У Београду ,             Подносилац захтева: 
 

_________________                                                 _____________________

           
        

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:_______________________________________________ 

АДРЕСА:             _______________________________________________ 
МЕСТО:              _______________________________________________ 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: ____________________________________________ 
Е-МАИЛ:             _______________________________________________ 

 
 


