
Министарство државне управе и локалне самоуправе 

ПРИЛОГ 6 
УЗ УПУТСТВО О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ПРИБАВЉАЊУ И УСТУПАЊУ ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА 

О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

ОДРЕДБЕ УРЕДБЕ О 

ПРИБАВЉАЊУ И 

УСТУПАЊУ 

ПОДАТАКА О 

ЧИЊЕНИЦАМА 
О КОЈИМА СЕ ВОДИ 

СЛУЖБЕНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

ПОДАЦИ САДРЖАНИ У УРЕДБИ О ПРИБАВЉАЊУ И УСТУПАЊУ ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА 
О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

БРОЈ И НАЗИВ 

ВЕБ СЕРВИСА 

члан 12. став 4. 
тачка 1. 

1) ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ:  

Име, презиме, пол, дан, месец, година и час рођења, место и општина-град 
рођења, а ако је лице рођено у иностранству и држава, јединствени 
матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), држављанство, подаци о 
родитељима, име оца и мајке, презиме оца и мајке (и презиме пре 
закључења брака), ЈМБГ за оца и мајку, место и општина-град рођења оца 
и мајке, а ако је лице рођено у иностранству и држава, држављанство оца 
и мајке, пребивалиште и адреса оца и мајке, накнадни уписи и забелешке; 

2. ИЗВОД ИЗ 
МАТИЧНЕ 
КЊИГЕ 
РОЂЕНИХ 

члан 12. став 4. 
тачка 2. 

2) ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ: 
Место закључења брака, а ако је брак закључен у иностранству и држава, 
дан, месец и година закључења брака, име женика и невесте, презиме 
женика и невесте, ЈМБГ женика и невесте, дан, месец и година рођења 
женика и невесте, место и општина-град рођења женика и невесте, а ако 
је лице рођено у иностранству и држава, држављанство женика и невесте, 
пребивалиште и адреса женика и невесте, име и презиме родитеља 
супружника (оца-мајке), презиме које су супружници узели при закључењу 
брака, накнадни уписи и забелешке; 

3. ИЗВОД ИЗ 
МАТИЧНЕ 
КЊИГЕ 
ВЕНЧАНИХ 

члан 12. став 4. 
тачка 3. 

3) ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ: 
Име и пол, презиме (и презиме пре закључења брака, ако је лице било у 
браку), ЈМБГ, дан, месец, година и час смрти, место и општина-град смрти, 
а ако је лице умрло у иностранству и држава, дан, месец и година рођења, 
место и општина-град рођења, а ако је лице рођено у иностранству и 
држава, држављанство, пребивалиште и адреса, брачни статус умрлог, 
име и презиме супружника (и презиме пре закључења брака), име и 
презиме родитеља умрлог (оца-мајке), накнадни уписи и забелешке; 

1. ИЗВОД ИЗ 
МАТИЧНЕ 
КЊИГЕ 
УМРЛИХ 

члан 12. став 4. 
тачка 4. подтачка 
1. 

4) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И 
ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ:  
(1) име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ, адреса 

тренутно пријављеног пребивалишта, 

4. ТРЕНУТНО 
ПРЕБИВАЛИ
ШТЕ   

члан 12. став 4. 
тачка 4. подтачка 
2. 

4) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА И 
ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ:  

(2) име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ, историјат 
пријављених адреса пребивалишта са датумима извршених пријава; 

6. ИСТОРИЈАТ 
ПРЕБИВАЛИ
ШТА 

члан 12. став 4. 
тачка 5. 

5) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈE БИОМЕТРИЈСКИХ ДОКУМЕНТА: 
чињеница да ли грађанин поседује биометријски документ; 

5. 
ДОКУМЕНТА 
ГРАЂАНИНА 

члан 12. став 4. 
тачка 6. подтачка 
1. 

6) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА О НЕЗАПОСЛЕНИМА: 
(1) ЈМБГ лица, име и презиме, адреса лица, занимање (образовни профил), 

тренутни статус лица на евиденцији, 

10. УВЕРЕЊЕ 
О СТАЊУ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА
МА НСЗ НА 
ДАН УПИТА 
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члан 12. став 4. 
тачка 6. подтачка 
2. 

6) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА О НЕЗАПОСЛЕНИМА: 
 (2) ЈМБГ лица, име и презиме, адреса лица, занимање (образовни 

профил), тренутни статус и историјат (период евиденције), основ за 
брисање/престанак/мировање по основу незапослености, право на 
новчану накнаду (број и датум решења и период) или привремену 
накнаду (период), 

12. УВЕРЕЊЕ 
О СТАЊУ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА
МА НСЗ – 
ПРЕГЛЕД 
ЕВИДЕНЦИЈА 
 

члан 12. став 4. 
тачка 6. подтачка 
3. 

6) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА О НЕЗАПОСЛЕНИМА: 
 (3) ЈМБГ лица, име и презиме, адреса лица, исплаћени износ новчане 

накнаде или привремене накнаде у траженом периоду, број и датум 
решења; 

11. УВЕРЕЊЕ 
О 
ИСПЛАЋЕНИ
М 
ИЗНОСИМА 
НОВЧАНЕ И 
ПРИВРЕМЕНЕ 
НАКНАДЕ У 
ЗАДАТОМ 
ПЕРИОДУ 

члан 12. став 4. 
тачка 7. подтачка 
3. 

7) ИЗ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ПОДАЦИ О 
ОСИГУРАНИЦИМА, ОДНОСНО ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА, КАО И 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ДОПРИНОСА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ 
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРТА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА:  
(1) за осигуранике: јединствени матични број грађана; презиме и име; пол; 

име једног родитеља; евиденциони број за стране држављане; 
јединствени број додељен од стране Централног регистра; дан, месец 
и годину рођења; општину, место и адресу пребивалишта; 
држављанство; занимање, према класификацији занимања, које се 
захтева за радно ангажовање на одређеним пословима, односно 
радном месту; врсту и степен стручне спреме, односно образовања 
који су услови за радно ангажовање на одређеним пословима, 
односно радном месту; врсту и степен стручне спреме, односно 
образовања које лице има; датум почетка осигурања; основ 
осигурања; радно време; број часова проведених на раду недељно; 
врсту радног ангажовања; податак о запослењу код више послодаваца; 
датум и основ промене у току осигурања; датум и основ престанка 
осигурања; посебне податке о осигуранику; основице доприноса за 
обавезно социјално осигурање, висину уплаћених доприноса за 
обавезно социјално осигурање и период на који се та уплата односи; 
податке о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, 

(2) за осигурана лица: презиме и име; јединствени матични број грађана; 
пол; дан, месец и годину рођења; сродство са осигураником; адресу 
пребивалишта, 

(3) за обвезнике доприноса: назив и седиште обвезника плаћања 
доприноса; ЈМБГ предузетника/физичког лица; општину седишта 
правног лица, предузетника, адресу физичког лица; седиште и адресу 
места рада; шифру делатности; матични број регистра и порески 
идентификациони број послодавца; општину у којој се налази 
непокретност; јединствени број додељен од стране Централног 
регистра; адресу електронске поште обвезника подношења пријаве; 

14. ПОДАЦИ 
ИЗ 
ЈЕДИНСТВЕН
Е ПРИЈАВЕ НА 
ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

члан 12. став 4. 
тачка 8. и 9. 

8) ИЗ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КОРИСНИКА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ 
И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА: 

13. ИЗВЕШТАЈ 
О 
КОРИСНИКУ 
ПРАВА 
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ЈМБГ, презиме и име корисника, да ли се врши или не исплата пензије, 
новчане накнаде за помоћ и негу, новчане накнаде за телесно 
оштећење од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање Републике Србије (у даљем тексту: РФПИО); 

9) ИЗ БАЗЕ ИСПЛАТЕ РФПИО: 
ЈМБГ корисника, презиме и име корисника, адресни подаци, износ 
пензије, новчане накнаде за помоћ и негу, новчане накнаде за телесно 
оштећење, исплаћени износи по месецима, датум исплате (за период од 
12 месеци уназад од постављеног упита); 

ПЕНЗИЈСКОГ 
И 
ИНВАЛИДСК
ОГ 
ОСИГУРАЊА   

члан 12. став 4. 
тачка 10. 
подтачка 1. 

10) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДИ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, 
ПОРЕСКА УПРАВА: 
(1) информације о стању дуга на пореским рачунима одређеног пореског 

обвезника, 

7. 
ИНФОРМАЦИ
ЈЕ О СТАЊУ 
ДУГА НА 
ПОРЕСКИМ 
РАЧУНИМА 
ОДРЕЂЕНОГ 
ПОРЕСКОГ 
ОБВЕЗНИКА 

члан 12. став 4. 
тачка 10. 
подтачка 2. 

10) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДИ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, 
ПОРЕСКА УПРАВА: 
 (2) информације о висини прихода за одређеног пореског обвезника у 

задатом пореском периоду, 

9. 
ИНФОРМАЦИ
ЈЕ О ВИСИНИ 
ПРИХОДА ЗА 
ОДРЕЂЕНОГ 
ПОРЕСКОГ 
ОБВЕЗНИКА У 
ЗАДАТОМ 
ПОРЕСКОМ 
ПЕРИОДУ 

члан 12. став 4. 
тачка 10. 
подтачка 3. 

10) ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДИ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, 
ПОРЕСКА УПРАВА: 
 (3) информације о измиреном пореском дугу на рачуну доприноса за 

здравствено осигурање ради овере здравствене књижице. 

8. 
ИНФОРМАЦИ
ЈА О 
ИЗМИРЕНОМ 
ПОРЕСКОМ 
ДУГУ НА 
РАЧУНУ 
ДОПРИНОСА 
ЗА 
ЗДРАВСТВЕН
О 
ОСИГУРАЊЕ 
РАДИ ОВЕРЕ 
ЗДРАВСТВЕН
Е КЊИЖИЦЕ 

 


