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Образац ЗПСЕ1  

 

 

 

Орган који води службену евиденцију: Министарство унутрашњих послова2 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ПРИСТУПАЊЕ СЛУЖБЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ 

 

Службена евиденција пребивалишта, боравишта и привременог боравка у 

иностранству (члан 12 став 4 тачка 4) подтачке (1) и (2) и евиденција биометријских 

докумената из  члана 12 став 4 тачка 5) Уредбе о прибављању и уступању података 

о чињеницама о којима се води службена евиденција (“Службени гласник РС“, бр. 

56/2017)- у даљем тексту: Уредба  3 

 

Орган коме су потребни подаци: Општинска управа Oпштине Врњачка Бања 4 

 

 

Р.бр. Управна ствар Подаци 

потребни за 

одлучивање о 

управној 

ствари 

Законски основ који оправдава потребу за прибављањем 

конкретног податка (наводи члан и став закона, назив 

закона и број службеног гласила у ком је закон објављен) 

1 

Промена личног 

имена 

Подаци из 

члана 12. став 

4. тачка 5) 

Уредбе 

Чл. 346. Породичног закона ("Сл. гласник РС"  бр. 18/2005, 

72/2011, др. закон и 6/2015) 

 

 

Подаци из 

члана 12. став 

4. тачка 4) 

подтачка (1) 

Уредбе 

Чл. 346. Породичног закона ("Сл. гласник РС"  бр. 18/2005, 

72/2011, др. закон и 6/2015) 

 

 

2 

Накнадни упис у 

МК умрлих 

Подаци из 

члана 12. став 

4. тачка 5) 

Уредбе 

Чл. 26. Закона о матичним књигама ("Сл. гласник РС" бр. 

20/2009 и 145/2014) 

  

 

                                                 
1 ЗПСЕ образац се шаље уз пропратни допис, који је израђен у складу са прописима о 

канцеларијском пословању и садржи деловодни број (ЗПСЕ образас се не сме мењати, јер 

образац ЗПСЕ чини саставни део Уредбе). 
2 Уписати назив орган који води службену евиденцију. 
3 Навести скуп података који су неопходни за одлучивање у управној ствари. 

Уколико је скуп наведен у члану 12. став 4. Уредбе, наводи се тачка која садржи потребне 

податке, а уколико скуп података није предвиђен наведеном одредбом, наводи се назив 

службене евиденције (описно) и подаци који су садржани у евиденцији. 
4 Уписати назив органа који подноси ЗПСЕ. 
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3 

Остваривање 

права на 

једнократну 

новчану помоћ за 

рођење детета 

Подаци из  

члана 12 став 

4 тачка 4 

подтачка (1) 

Уредбе 

Чл. 9. став 4  Закона о финансијској подршци породици са 

децом  (“Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) 

 

Чл. 7,8, и 28. Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања" бр. 5/2015 и 10/2015) 

 

 Чл. 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

финансијској подршци породица са децом на територији 

општине Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка Бања 

4/2016) 

 

Подаци из  

члана 12 став 

4 тачка 4 

подтачка (2) 

Уредбе 

Чл. 9. став 4  Закона о финансијској подршци породици са 

децом  (“Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) 

 

Чл. 7,8, и 28. Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања" бр. 5/2015 и 10/2015) 

 

 Чл. 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

финансијској подршци породица са децом на територији 

општине Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка Бања 

4/2016) 

4 

Остваривања 

права на 

финансијску 

помоћ породици 

породиља без 

сталног запослења 

Подаци из  

члана 12 став 

4 тачка 4 

подтачка (1) 

Уредбе 

Чл. 9. став 4  Закона о финансијској подршци породици са 

децом  (“Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) 

 

Чл. 7, 8, 9, 10 и 28. Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине Врњачка Бања 

("Сл. лист општине Врњачка Бања" бр. 5/2015 и 10/2015)  

 

Чл. 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској 

подршци породица са децом на територији општине 

Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка Бања 4/2016) 

 

Подаци из  

члана 12 став 

4 тачка 4 

подтачка (2) 

Уредбе 

Чл. 9. став 4  Закона о финансијској подршци породици са 

децом  (“Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) 

 

Чл. 7,8,9, 10 и 28. Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Врњачка Бања ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања" бр. 5/2015 и 10/2015)  

 

Чл. 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској 

подршци породица са децом на територији општине 

Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка Бања 4/2016) 
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5 

Остваривање права 

на субвенционисање 

трошкова 

вантелесне оплодње 

Подаци из  

члана 12 став 

4 тачка 4 

подтачка (2) 

Уредбе 

 

 

 

Чл. 9. став 4  Закона о финансијској подршци породици са 

децом  (“Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) 

 

Чл. 4. и 24-27. Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања" бр. 5/2015 и 10/2015, 4/2016 и 

21/2016) 

 

Чл. 56. став 1. тачка 3. и 7. Статута општине Врњачка Бања 

("Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 23/2016) 

 

Подаци из  

члана 12 став 

4 тачка 5 

Уредбе 

 

Чл. 9. став 4  Закона о финансијској подршци породици са 

децом  (“Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) 

 

Чл. 14. став 1. тачка 42. Статута општине Врњачка Бања 

("Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 23/2016) 

 

Чл. 4. и 24-27. Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања" бр. 5/2015 и 10/2015, 4/2016 и 

21/2016) 

 

М.П. 

 

 

Петар Петровић, 

заменик начелника Општинске управе  

општине Врњачка Бања 

 

____________________________ 

Место: Врњачка Бања 

Датум ............. 2017. 

 
  

 

Важне напомене: 

 

1. На захтев потписан од стране надлежног органа ставити  печат и штамбиљ. 

2. Захтев скенирати и послати  електронском поштом на одговарајућу/е 

адресу/адресе  са листе у прилогу бр. 4-1 

Осим закона,  за сваки акт који се наводи у захтеву, треба приложити:  

a. Алтернатива 1: скениране прву страну на којој се налази штамбиљ, 

страну/е на којој се налази члан/ови који се наводе у акту и последњу 

страну на којој се налазе потпис и печат. 
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b. Алтернатива 2: линк на наведени акт/а уколико је објављен у 

службеном листу. 

3. Уз пратећи акт оригинал захтева треба упутити  у најкраћем могућем року 

на адресу одговарајућег органа.  

Уколико је уз скенирани захтев достављен  акт/а на начин из Алтернативе 

1, уз оригинал захтева треба послати  интегрални текст акта чији делови су 

послати у скенираној верзији.  

У случају поступања у складу са Алтернативом 2, прилог није потребан. 


