ПОПУНИТИ ЧИТКО ШТАМПАНИМ СЛОВИМА!
POPUNITI ČITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA!
ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА
OSNOVNI SUD SUBOTICA
Молим Наслов да ми изда уверење, да против мене није стављен захтев за спровођење
истраге, одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична
дела за која се гоњење предузима по службеној дужности код Основног и Вишег суда у Суботици,
Molim Naslov da mi izda uvjerenje, da protiv mene nije stavljen zahtjev za sprovodenje istrage,
određenih istražnih radnji, da nije podignuta optužnica ili optužni prijedlog za kaznena djela za koja se gonjenje
poduzima po službenoj dužnosti kod Osnovnog i Višeg suda u Subotici.
Уверење ми је потребно ради:
Uvjerenje mi je potrebno radi:
Презиме (очево име) и име:
Prezime (očevo ime) i ime:
Мајчино име и девојачко презиме:
Majčino ime i djevojačko prezime:
Дан, месец и година рођења:
Dan, mjesec i godina rođenja:
Место рођења:
Mjesto rođenja:
Станујем у (место, улица и број):
Stanujem u (mjesto, ulica i broj):
Матични број :
Matični broj:
Лична карта број/година издавања :
Lična karta broj/godina izdavanja:
НАПОМЕНА : Уколико желите да уверење да против Вас није стављен захтев за спровођење
истраге, одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, буде издато и на језику
националне мањине, молимо Вас да наведете на ком језику националне мањине
NAPOMENA : Ukoliko želite da uvjerenje da protiv Vas nije stavljen zahtjev za sprovođenje istrage .
određenih istražnih radnji, da nije podignuta optužnica ili optužni prijedlog za kaznena djela za koja se
gonjenje poduzima po službenoj dužnosti, bude izdato i na jeziku nacionalne manjine, molimo Vas da
navedete na kom jeziku nacionalne manjine

(хрватски, мађарски, словачки, русински и црногорски)
(hrvatski, mađarski, slovački, rusinski i crnogorski)
Уколико желите да Вам уверење буде издато и на језику националне мањине, који је у службеној
употреби, потребно је да доставите и фотокопију личне карте.
Ukoliko želite da Vam uvjerenje bude izdato i na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi,
potrebno je da dostavite i fotokopiju lične karte.
У Суботици,
U Subotici,
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Потпис :
Potpis :

