
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

Одељење за општу управу  

ИНЂИЈА 

ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА: ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ – на 

међународном обрасцу  

 

Презиме и име: ______________________________________________ 

 ЈМБГ: ________________________  

Дан месец и година рођења _________________________________ 

Место рођења ________________________________________________  

Презиме и име оца ___________________________________________ 

 Презиме и име мајке ________________________________________  

Девојачко презиме мајке ____________________________________  

 

административна такса 1. РАТ:840-742221843-57……...... 720,00 дин. Модел: 97 Позив 

на бр.44-115  

 

У Инђији, ______________________ 

                                                                                          _____________________ 

                                                                              под. захтева адреса и контакт телефон 

 

 

 

 

 

 

 



Назив услуге: 

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених – на међународном обрасцу 

Орган задужен за спровођење: 

Општинска управа општине Инђуја, Одељење за општу управу 

Опис: 

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице 

о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са 

овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, 

матична књига венчаних и матична књига умрлих.  

  

 Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/561322 

  

Где и како: 

Захтев се подноси на шалтеру бр. 2 и 4 Одељења за општу управу Општинске управе 

општине Инђија у Инђији, Ц. Душана бр.1 . Захтев за издавање извода из матичне књиге 

рођених на међународном обрасцу, подноси заинтересовано лице надлежном органу 

управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења. Уз 

захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 690,00 

динара. Изводи из матичних књига и уверења садрже последње податке који су уписани 

у матичну књигу до датума издавања извода. Сагласно чл. 82. Закона о матичним 

књигама ("Службени гласник РС", бр. 20/09), изводи из матичних књига немају 

ограничени рок важења од дана издавања, а за употребу издатог извода из матичних 

књига који не садрже последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које 

га стави у правни саобраћај.  

Правни основ: 

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18 – 

аутентично тумачење) Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09, 

145/14 и 47/18) Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

("Службени гласник РС" број 23/18)  

Корисни линкови: www.indjija.net 

 


