ГРАД ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА
Одељење за имовинске послове и општу управу
Контакт телефон: 014/294-788

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДA О БИРАЧКОМ ПРАВУ
На основу члана 29. сатв 1, Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“ број 18/2016 и 95/2018)
Подаци о лицу за које се потврда издаје:
Име и презиме___________________________________име родитеља_________________
ЈМБГ______________________адреса_____________________________________________
занимање ___________________________________________ .
Сврха:
1.
2.

Потврда о упису у ЈБС
Кандидатура на изборима
а) за Народног посланика
б) за одборника

Уз захтев прилажем:
- Фотокопија личне карте
- Решење о подносиоцу изборне листе или овлашћење за лице које је овластио
подносилац изборне листе
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), којом је прописано да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се
сматрати неуредним.
- Таксе/накнаде:
Административна такса се уплаћује на жиро рачун примаоца број 840-742221843-57,
модел и позив на број 97 68-107, сврха уплате – Републичка административна такса,
прималац – Буџет Републике Србије, износ – 640,00 динара, по Тарифном броју 1. и 11.
Таксене тарифе Закона о републичким административним таксам („Службени гласник
Републике Србије“, усклађени дин. износи, 83/15, 112/15, 50/16, 95/18 и 38/19 – усклађени
дин. износи). Накнада за рад Градске управе Ваљево на жиро рачун број 840-742341843-

24, модел и позив на број 97 68-107, сврха уплате – Накнада за рад градске управе,
прималац – Градска управа Ваљево, износ – 130,00 динара, по Тарифном броју 5. тачка 2.
Одлуком о накнадама за рад Градске управе Града Ваљева („Службени гласник Града
Ваљева“ број 1/11, 5/17 – пречишћен текст)

НАПОМЕНА:
 На поднеске и радње у изборном поступку такса се не плаћа
 Градска/Општинска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши,
по правилу, истог дана када је странка поднела захтев.

Подносилац захтева
___________________________________
Име и презиме
Адреса:____________________________
Место и датум:______________________
Контакт телефон:____________________
Потпис: _______________________________

