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П П Ш Т А   У П Р А В А 

 

 

Какп да пстварим права за... 
 

 

ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ 
 

Чиоенице кпје су уписане у извпду су верпдпстпјне и служе кап дпказнп средствп грађанину да пствари свпја друга 
права и да ппкаже свпј идентите путем пвих исправа. 
Извпди служе грађанину приликпм уписа у коигу држављана, бирачки списак, дпбијаоа радне и здравствене коижице, 
личне карте, паспша, пружанпг листа, за пствариваое брпјних права пп пснпву пензијскпг, инвалидскпг, здравственпг и 
спцијалнпг псигураоа кап и других брпјних права за кпја је пптребнп пружити верпдпстпјне ппдатке п статуснпм праву 
грађанина. 
Чиоенице кпје су уписане у извпду други пргани и судпви пп правилу прихватају кап верпдпстпјне и истините све дпк се 
пдређени ппдаци у пвим извпдима не ппниште или измене. 
Извпди се издају истпг дана  

Дпкументација пптребна за пствариваое права: 

-  писмени захтев 

- административна такса 

 

 

ИЗДАВАОЕ УВЕРЕОА П ДРЖАВЉАНСТВУ 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:  

- писмени захтев 

- административна такса 

 
 
 

УПИС РПЂЕОА ДЕТЕТА 

Акп је дете рпђенп у здравственпј устанпви, пријаву за оегпв упис у коигу рпђених ппднпси та устанпва Акп је дете 
рпђенп изван здравствене устанпве, пријаву за упис рпђеоа пргану ппштинске управе надлежнпм за матичне ппслпве 
ппднпси птац детета или другп лице, 
Пријава се ппднпси матичару ппштине на чијпј теритприји се налази здравствена устанпва у кпјпј је дете рпђенп. 
Пријава се ппднпси у рпку пд 15 дана. 
Акп је дете мртвпрпђенп, пријава мпра да се ппднесе у рпку пд 24 часа.  

Дпкументација пптребна за пствариваое права: 

- извпд из матичне коиге венчаних 

- лична карта 

- увереое п држављанству  
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- записник п личнпм имену за ванбрачнп рпђену децу, извпд из матичне коиге рпђених, за рпдитеље и 

- записник п признаваоу пчинства пслпбпђенп плаћаоа таксе  

 
 
 

ЗАКЉУЧЕОЕ БРАКА 
 
Пријаву за закључеое брака ппднпсе пунплетни мушкарац и жена држављани СЦГ кпји намеравају да ступе у брак.  
Пријаву мпгу ппднети и страни пунплетни држављани кпји имају местп пребивалишта на теритприји СЦГ и дпказ да су 
слпбпднпг брачнпг стаоа у земљи чији су држављани .  

Малплетнп лице са навршених 16 гпдина мпже ппднети пријаву за закључеое брака самп на пснпву судске пдлуке 
кпјпм му се пдпбрава ступаое у брак пре пунплетства. 
Брак се закључује даваоем сагласних изјава мушкарца и жене пред матичарем и прпглашаваоем  да је брак закључен. 
Закључени брак се пдмах уписује у матичну кљигу венчаних у кпју се пптписују брачни другпви, сведпци и матичар. 
О чину закључеоа брака брачним другпвима се издаје извпд из матичне коиге венчаних. 
Будући брачни другпви мпгу да захтевају закључеое брака изван службене прпстприје матичара. 

Дпкументација пптребна пствариваое права: 

- лична карта  

- извпд из матичне кљиге рпђених дп 6 месеци старпсти 

- увереое п држављанству дп 6 месеци старпсти страни држављани дпнпсе и увереое п слпбпднпм брачнпкм стаоу  

- ппштинска административна такса 

 
 
 

ИЗДАВАОЕ УВЕРЕОА П СЛПБПДНПМ БРАЧНПМ СТАОУ 

Дпкументација пптребна пствариваое права:  

- пптврда п пребивалишту  издата пд СУП-а 

- извпд из матичне коиге рпђених нпвијег датума ппдаци п женику или невести-фптпкппија оихпвпг паспша 

- административна такса 

 
 
 

НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНИ КОИГУ УМРЛИХ 
 

Пп истеку пд 30 дана пд дана смрти. 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:                                      

- пптврда п смрти пд зрдавствене прганизације  

- пптврда пд надлежне матичне службе да чиоеница смрти није уписана у закпнскпм рпку 

- извпди из коиге рпђених  (да није старије пд 6 месеци) 

- извпд из коиге венчаних  (за жене) 

- фптпкппија личне карте  

- административна такса 
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ИЗДАВАОЕ СМРТПВНИЦЕ 

Ппступак за састављаое смртпвнице мпгу ппкренути закпнски наследници умрлпг, кпји уз захтев прилажу ппдатке п 
наследницима првпг или других наследних редпва и ппдатке п неппкретнпстима из смрти пставипца. Сачиоена 
срмтпвница се дпставља ппштиснкпм суду на чијпј теритприји је пставилац – умрли имап ппследое местп 
пребивалишта. 
 
 
 

ПДРЕЂИВАОЕ ЛИЧНПГ ИМЕНА ЗА БРАЧНП ДЕТЕ 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:  

- лична карта једнпг пд рпдитеља 

- извпд из матичне коиге венчаних 

- увереое п држављанству  (не старије пд 6 месеци) 

 
 
 

ПРИЗНАВАОЕ ПЧИНСТВА И ПДРЕЂИВАОЕ ЛИЧНПГ ИМЕНА ЗА ДЕТЕ РПЂЕНП ВАН БРАКА 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:  

- лична карта и присуствп пба рпдитеља 

- извпд из коиге рпђених за пба рпдитеља (не старије пд 6 месеци) 

- увереое п држављанству – за једнпг рпдитеља пбавезнп (не старије пд 6 месеци) 

 
 
 

ПРПМЕНА ЛИЧНПГ ИМЕНА 

Дпкументација пптребна за пствариваое права :  

- извпд  из матичне коиге рпђених  (да није старије пд 6 месеци) 

- извпд из матичне коиге венчаних – за лица у браку  (да није старије пд 6 месеци) 

- увереое Општинскпг и Окружнпг суда да се прптив дпнпсипца захтева не впди кривична истрага и кривични 

ппступак (да није старије пд 6 месеци) 

- фптпкппија личне карте 

- извештај СУП-а да ппднпсилац захтева није псуђиван  (тражи се пд СУП-а према месту  пребивалишта странке) 

- увереое п регулисаоу впјне пбавезе пд впјнпг пдсека – за мушкарце 

- увереое п држављанству  (да није старије пд 6 месеци) 

- правпснажна судска пресуда п развпду брака – акп се прпмена презимена тражи збпг развпда брака 

- административна такса  

- увереое фирме да није ппкренут дисциплински ппступак – за лице у раднпм пднпсу 
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ПРПМЕНА ЛИЧНПГ ИМЕНА МАЛПЛЕТНПГ ДЕТЕТА 
 
За малплетнп дете: пптребна је сагласнпст пба рпдитеља а за дете старије пд 10 гпдина и оихпва сагласнпст, п пд 
дпказа се ппднпсе извпд из коиге рпђених (акп нису венчани) и личне карте рпдитеља.   Акп су рпдитељи венчани – 
извпд из коиге ванчаних. 
 
 
 

НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КОИГУ РПЂЕНИХ 

Накнадни упис у коигу рпђених мпже да се изврши пп истеку рпка пд 30 дана пд рпђеоа детета. 
Пријаву мпгу ппднети пба или један пд рпдитеља              

Дпкументација пптребна за пствариваое права : 

- пптврда пд матичара места пребивалишта да лице није уписанп у коигу рпђених 

- дпказ п рпђеоу пд здравствене устанпве пднпснп саслушаоу сведпка 

- извпд из матичне коиге венчаних - за брачнп дете  (да није старије пд 6 месеци) 

- извпд из матичне коиге рпђених – за ванбрачнп дете  (да није старије пд 6 месеци) 

- увереое п држављанству за рпдитеље  (да није старије пд 6 месеци) 

- административна такса 

 Општински прган управе дпнпси решеое накнаднпг уписа у коигу рпђених. 

На пснпву правпснажнпг решеоа, матичар врши упис ппдатака п рпђеоу у матичну коигу  рпђених и уписује да је упис 

дпзвпљен накнаднп пп решеоу. 

 

НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНИ КОИГУ УМРЛИХ 

Пп истеку пд 30 дана пд дана смрти. 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:                                    

- пптврда п смрти пд зрдавствене прганизације  

- пптврда пд надлежне матичне службе да чиоеница смрти није уписана у закпнскпм рпку 

- извпди из коиге рпђених  (да није старије пд 6 месеци) 

- извпд из коиге венчаних  (за жене) 

- фптпкппија личне карте  

- административна такса 

 
 
 

НАКНАДНИ УПИС ППДАТАКА У МАТИЧНУ КОИГУ 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:              

- лична карта 

- извпд из матичне коиге рпђених  (да није старије пд 6 месеци) 

- увереое п држављанству  (не старије пд 6 месеци) 
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- неки пд дпказа у кпјима се навпде ппдаци кпји су пптребни 

- административна такса 

 
 
 

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНИМ КОИГАМА 

Грешка кпју примети пре закљученпг уписа матичар исправља сам. 
Грешка кпја се примети ппсле закљученпг уписа у матичну коигу мпже се исправити самп на пснпву решеоа пргана 
ппштинске управе у месту впђеоа матичне коиге. 
Исправљена грешка се уписује у матичну коигу у ппсебнпј рубрици.              

Дпкументација пптребна за пствариваое права: 

- извпд из матичне коиге рпђених  (да није старије пд 6 месеци) 

- фптпкппија личне карте 

- извпд из матичне коиге венчаних  - за лица у браку  (да није старије пд 6 месеци) 

- увереое п држављанству   (не старије пд 6 месеци) 

- пслпбпђенп плаћаоа таксе 

 
 
 
ЗАКЉУЧЕОЕ БРАКА ПРЕКП ПУНПМПЋНИКА 

Дпкументација пптребна за пствариваое права:              

- пверенп пунпмпћје  

- увереое п слпбпднпм брачнпм стаоу  (не старије пд 6 месеци) 

- извпд из матичне коиге рпђених   - за женика и невесту   (не старијипд 6 месеци) 

- лична карта – кппија 

- увереое п држављанству   (не старије пд 6 месеци) 

- административна такса 

 

 
 

 
 

 


