
Најчешћа питања и одговори 
у области матичних књига 

 

1. Очекујем рођење детета, како функционише услуга „Бебо добро дошла на 

свет“ ? 
 

Ова услуга доступна је родитељима у свим породилиштима у Републици Србији и 

омогућава им да када се беба роди, поред тога што ће дете бити уписано у матичну 

књигу рођених, веома једноставно и без одласка на шалтере, управо из породилишта 

покрену и друге процедуре, као што су пријава пребивалишта, пријава здравственог 

осигурања и подношење захтева за добијање картице здравственог осигурања, као и 

подношење захтева за родитељски додатак и локална новчана давања. 

 

Како би се покренула ова процедура потребно је да родитељи имају важећу личну 

карту или путну испаву, уколико су странци и да су се договорили о имену и 

презимену детета. 

 

2. Моја беба је рођена ван здравствене установе, како могу да је упишем у 

матичну књигу рођених? 
 

Упис детета у матичну књигу рођених врши се према месту рођења. Потребно је са 

личном картом, а уколико сте странац са путном исправом, пријавити рођење детета 

код матичара. Том прилико родитељи дају изјаву о имену и презимену детета. 

 

Уколико нисте у браку, можете сами да пријавите дете и том приликом можете да 

наведете оца детета, којег ће матичар позвати да да изјаву о признању очинства. 

 

3. Отац сам детета које је рођено ван брака, где и како могу да признам 

очинство? 
 

Уколико је дете рођено ванбрачно, а отац је познат и жели да призна очинство изјаву 

о признању очинства може дати пред матичарем, органом старатељства, судом или 

јавним бележником.  

 

Такође, отац може то учинити у нашем конзулату уколико је наш држављанин. Са 

изјавом о признању очинства мора да се сагласи мајка, као и дете ако је навршило 16 

година живота и ако је способно за расуђивање. Изјава о сагласности мајке са 



признањем очинства неће се тражити ако је мајка у пријави рођења детета навела да 

оцем детета сматра мушкарца који је касније признао очинство. 

 

4. Моје дете је рођено у иностранству, како могу да га упишем у матичну 

књигу рођених у Републици Србији? 
 

Уколико је дете рођено у иностранству може се поднети пријава за његов упис у 

матичну књигу рођених. За подношење ове пријаве довољно је да је само један 

родитељ наш држављанин. 

  

Пријава се подноси лично, и уз њу се подноси извод из матичне књиге рођених 

иностраног органа за дете на вишејезичном обрасцу или на обрасцу који се користи 

у држави рођења детета, уколико та држава није потписница међународне 

конвенције. 

 

Саветујемо да се пре подношења пријаве рођења обавестите у дипломатско-

конзуларном представништву, да ли је потребно да извод из матичне књиге рођених 

издат на обрасцу државе рођења буде легализован и на који начин (нпр. земље које 

су потписнице међународних конвенција - Бечке или Париске издају изводе из 

матичних књига иностраног органа на интернационалном обрасцу и у том случају није 

потребна легализација. Уколико то није случај образац земље порекла мора бити 

прописно легализован, или да садржи apostille и да је преведен од стране 

овлашћеног судског тумача или на други начин). 

 

У погледу легализације јавних исправа више информација можете наћи на линку у 

наставку http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa 

dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=cyr 

 

5. Коме могу да поднесем пријаву? 
 

Пријава за упис детета које је рођено у иностранству може се поднети преко 

дипломатско-конзуларног представништва наше земље у иностранству. По пријему 

пријаве рођења, дипломатско-конзуларно представништво је доставља надлежној 

матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених. 

 

Такође, пријава рођења може се поднети матичару у општинској или градској управи 

према последњем пребивалишту родитеља у земљи. У случају да родитељи нису 

имали заједничко пребивалиште, пријава се подноси према пребивалишту једног од 

родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато, по месту рођења једног 

од родитеља. Уколико не постоји ни један од наведених критеријума за одређивање 

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa%20dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=cyr
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која општинска/градска управа ће извршити упис, пријава се подноси и упис се врши 

у матичне књиге које се воде за матично подручје града Београда које одреди 

Скупшитна града Београда.  

 

6. Нисам уписан/а у матичну књигу рођених, а упис не могу извршити на 

уобичајен начин – у поступку пред управом, како могу да остварим своје 

право на упис?  
 

Када лице није уписано у матичну  књигу рођених, а време и место свог рођења не 

може да докаже у поступку пред управом, може суду поднети предлог за утврђивање 

времена и места рођења (доказивање рођења). 

 

Предлог се може поднети било ком стварно надлежном суду.  

 

Поред лица чије се рођење доказује, поступак за утврђивање времена и места 

рођења може покренути свако лице које за то има непосредни правни интерес, као и 

орган старатељства. 

 

У поступку за утврђивање времена и места рођења предлагач је ослобођен такси и 

других трошкова поступка. 

 

Упис чињенице рођења врши се на основу судске одлуке. 

 

7. Закључила/о сам брак у иностранству, шта треба да урадим да би тај брак 

био уписан у матичну књигу венчаних у Републици Србији? 
 

Брак склопљен у иностранству постаје признат у Републици Србији, односно 

пуноважан кад се упише у матичну књигу венчаних у нашој земљи. 

 

Пријава за упис у матичну  књигу венчаних брака склопљеног у иностранству може се 

поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву на чијем подручју је 

та чињеница настала, које ће ту пријаву ради уписа, по пријему доставити надлежном 

матичару у Републици Србији. 

 

Такође, пријава брака може се поднети и непосредно општинској/градској управи у 

којој су супружници имали последње заједничко пребивалиште.  Уколико нису имали 

последње заједничко пребивалиште, онда се пријава подноси према пребивалишту  

једног од супружника, а ако је последње пребивалиште непознато, пријава се 

подноси општинској/градској управи по месту рођења. 

 



Да би брак био уписан у матичну књигу венчаних у Републици Србији, потребно је да 

се уз пријаву брака приложи извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на 

вишејезичном обрасцу или на обрасцу који се користи у држави где је брак закључен, 

уколико та држава није потписница међународне конвенције. 

 

Саветујемо да се обратите нашем дипломатско-конзуларном представништву у 

иностранству за обавештење да ли је потребна легализација (оверавање од 

иностраног органа) извода из матичне књиге венчаних, који није издат на 

вишејезичном обрасцу, без обзира да ли се пријава брака врши у дипломатско-

конзуларном представништву, или надлежном матичару у Републици Србији. 

 

У погледу легализације јавних исправа више информација можете наћи на линку у 

наставку http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa 

dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=cyr 

 

8. Мој брак је разведен у иностранству, шта треба да урадим да би се тај 

податак уписао у матичну  књигу венчаних у Републици Србији? 
 

У случају да је брак разведен у иностранству пресудом иностраног суд, да би се 

податак о разводу уписао у матичну књигу венчаних у Републици Србији потребно је 

да се претходно пред нашим судом спроведе поступак признања стране судске 

одлуке. Поступак за признање стране судске одлуке покреће се пред судом на чијем 

подручју треба спровести поступак признања. 

 

9. Како и где могу да добијем извод из матичне књиге 

рођених/венчаних/умрлих? 
 

Битно је знати да изводе из матичних књига није потребно прилагати у поступцима 

који се воде пред државним органима. У другим ситуацијама, за добијање извода, 

потребно је да се уз личну карту обратите матичару у било којој општинској или 

градској управи, као и службеницима у дипломатско-конзулатном представништву 

наше земље у иностранству.  

 

Исто тако ове јавне исправе могу се поручити и електронским путем преко  Портал 

еУправа 

 

10.  Да ли изводе из матичних књига може за мене да прибави неко други? 
 

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa%20dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=cyr
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Ове јавне исправе могу да се издају на захтев лица на које се подаци односе, 

супружника тог лица, крвног сродника у правој линији и лица које је у другом степену 

сродства у побочној линији, усвојитеља или старатеља.  

 

Такође, ове јавне исправе могу се издати на захтев лица којем су напред наведена 

лица дала пуномоћ за прибављање извода из матичних књига. 

 

11.  Желим да извршим увид у моје податке у матичним књигама, како и где 

то могу да урадим? 
 

Ради вршења увида у матичну књигу рођених, венчаних или умрлих и списе на основу 

којих је извршен упис у ове матичне књиге, потребно је поднети писани захтев 

општинској/градској управи која води конкретну матичну књигу. У захтеву треба 

навести своје податке и разлоге због којих се тражи увид.  

 

12.  Ко све има право увида у матичне књиге? 
 

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге 

може да изврши лице на које се ти подаци односе, његов супружник, крвни сродник 

у правој линији и лице које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, 

усвојитељ или старатељ. 

 

Такође, дете које је навршило 15 година живота и које је способно за расуђивање 

може извршити увид у матичну књигу, као и списе на основу којих је врши упис у 

матичну књигу рођених, а који се односе на његово порекло.  

 

После уписа податка о промени пола, право увида у матичну књигу рођених и списе 

за лице које је променило пол имају само лице које је променило пол, дете и 

родитељи тог лица, као и надлежни органи за вршење послове из своје надлежности, 

у складу са законом. 

 

13.  Желим да моје име и презиме у матичне књиге буде уписано на језику и 

писму националне мањине којој припадам, како и где то могу да урадим? 
 

Захтев за упис имена и презимена на језику и писму националне мањине у матичне 

књиге може се поднети оној општинској/градској управи која води конкретну матичну 

књигу. Поводом захтева општинска/градска управа ће донети решење и поред имена 

и презимена на српском језику и ћириличком писму уписати и име и презимене на 

језику и писму националне мањине. 

 



 

 

14.  Желим да остварим право на упис податка о националној припадности у 

матичне књиге, како и где то могу да урадим? 
 

Податак о националној припадности може се уписати у матичну књигу рођених. За 

упис овог податка довољно је, уз личну карту, дати изјаву о националној припадности 

пред матичарем према месту рођења. Уколико не постоји могућност да се изјава о 

националној припадности да пред матичарем који води матичну књигу рођених нпр. 

услед удаљености места рођења и места пребивалишта или из других оправданих 

разлога, изјава се може дати у матичној служби било које општинске или градске 

управе. 

 

Исто тако ова изјава може се дати и пред нашим дипломатско-конузуларним 

представништвом у иностранству. 

 

15.  Како да променим или избришем податак о националној припадности 

који ми је уписан у матичну књигу рођених? 
 

У овом случају довољно је да пред матичарем који води матичну књигу рођених у коју 

је уписана чињеница рођења, уз личну карту, дати изјаву да се уписани податак о 

националној припадности промени и да се упише друга национална припадност. 

 

За брисање податка о националној припадности у матичној књизи рођених,  такође 

се на исти начин о томе даје изјава.  

 

16.  Како се врши упис податка о националној припадности за дете? 
 

Упис података о националној припадности за дете које је млађе од 18 година ће се 

извршити на захтев родитеља, на основу њихове заједничке изјаве воље. Ову изјаву 

родитељи могу дати већ у породилишту и у том случају податак о националној 

припадности ће се уписати у пријаву рођења детета са осталим подацима. 

  

Исто тако ову изјаву родитељи могу дати и накнадно, пред матичарем који води 

матичну књигу рођених у коју је уписана чињеница рођења њиховог детета.  

 

Битно је знати да се без сагласне изјаве воље оба родитеља неће извршити упис 

податка о националној припадности детета.  

 



Уколико један родитељ није жив или није познат, други родитељ може сам одредити 

националну припадност детета. 

 

На исти начин на који је дата изјава у националној припадности детета, тај податак 

може бити промењен или брисан.  

 

У сваком случају, било да је реч о упису податка о националној припадности, промени 

тог податка или његовом брисању, неопходна је сагласна изјава оба родитеља.  

 

17.  Променио/ла сам пол, која је процедура за промену  тог података у 

матичним књигама? 
 

Податак о промени пола уписује се у матичну књигу рођених на основу решења које 

матичар доноси по претходном пријему прописане потврде коју му по службеној 

дужности доставља надлежна здравствена установа. 

 

Уколико је промена пола извршена у иностранству потврду о промени пола издаје 

надлежна здравствена установа у Републици Србији на основу медицинске 

документације иностране здравствене установе у којој је извршена промена пола и у 

којој су садржани докази да је спроведена промена пола. 

 

Након уписа податка о промени пола, потребно је да лице које је променило пол 

започне процедуру промене личног имена. Захтев за промену личног имена подноси 

се општинској управи на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, 

односно боравиште, а општинска управа која прихвати захтев за промену личног 

имена обавештава о томе надлежног матичара ради уписа промене личног имена у 

матичну књигу рођених. 

 

18.  Како могу да исправим/допуним податке у матичним књигама? 
 

Уколико је неки податак у матичним књигама нетачан потребно је покренути поступак 

за његову исправку.  

 

У захтеву је потребно јасно и прецизно навести за који податак или податке се тражи 

исправка, односно како подаци треба да гласе, затим да се поднесу одговарајући 

докази који иду у прилог захтева. Поред тога, у захтеву је потребно навести контакт 

податке, поред имена и презимена и пребивалишта и адресу на коју ће се достављати 

акта. Захтев је потребно својеручно потписати. 

 

19.  Коме могу да поднесем захтев за исправку/допуну података? 



 

Захтев може да се поднесе непосредно општинској или градској управи која води 

матичну књигу у којој је потребно извршити исправку податка или његову допуну, 

затим путем поште, преко дипломатско-конзуларног представништва Републике 

Србије у иностранству или електронским путем (уколико је општинска или градска 

управа  омогућила  пријем електронског поднеска). 

 

 

 


