
ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ 

ЗАХТЕВ ЗА САСТАВЉАЊЕ СМРТОВНИЦЕ 

 

I  ПОДАЦИ О УМРЛОМ: 

Име 
 

Презиме 
 

Име оца 
 

Презиме пре закључења брака 
 

Датум рођења и ЈМБГ 
 

Држављанство 
 

Место рођења 
 

Општина рођења 
 

Држава рођења 
 

Датум и час смрти 
 

Место смрти 
 

Место пребивалиша 
(боравишта) 

 

Улица и број пребивалишта 
(боравишта) 

 

 

II СРОДНИЦИ КОЈИ БИ МОГЛИ БИТИ ПОЗВАНИ НА НАСЛЕЂЕ: 

Р.бр Сродство Име и презиме 
Датум 
рођења 

Занимање Пребивалиште Адреса 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      



III ИМОВИНА УМРЛОГ: 

Р.бр Врста имовине Опис Место 
Приближна 
вредност 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

 

IV ДА ЛИ ЈЕ УМРЛИ ОСТАВИО ДУГОВЕ, КОМЕ И КОЛИКО? 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V Да ли је умрли оставио писани тестамент, уговор о доживотном издржавању или споразум о 

уступању и расподели имовине за живота и где се исправе налазе? 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VI Ако је умрли направио усмени тестамент, онда назначите презиме, име, занимање и боравиште 

сведока пред којим је усмени тестамент направљен. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VII Да ли се очекује рођење детета умрлог?    Да  Не 

VIII Да ли његова деца или брачни друг имају стараоца?  Да  Не 

IX Ако је пре оставиоца умро његов брачни друг или које његово дете или неко друго лице које би 

могло бити позвано на наслеђе, овде назначити датум и место његове смрти: 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПОДАТКЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ СМРТОВНИЦЕ ДАО: 

Име и презиме ____________________________________________________________________________________________________________ 

Адреса и број телефона _________________________________________________________________________________________________ 

 

Потпис странкe 

_____________________________________________ 


	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


