
УВИД У МАТИЧНЕ КЊИГЕ И КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА 

 

 

         Захтев за увид у матичне књиге и књиге држављана подноси странка 

матичару надлежног матичног подручја на коме је упис извршен. У захтеву се 

обавезно наводе подаци о подносиоцу захтева и разлози због кога се захтева увид 

у матичне књиге и књиге држављана.  

           Уз писани захтев, странка подноси идентификациони документ на увид. 

Дете које је навршило 15 година и које је способно за расуђивање, уз захтев за 

увид у матичне књигу рођених, као и на списе на основу којих је извршен упис у 

матичну књигу рођених, а који се односе на његово порекло, подноси на увид 

исправу која садржи његов ЈМБГ (школску или здравствену књижицу).  
            Члан 41. Закона о матичним књигама ограничава круг лица којима је 

дозвољено да врше увид у матичне књиге. Увиду матичне књиге и списе на основу 

којих је извршен упис у матичне књиге дозвољен је лицу на који се ти подаци 

односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу. Другим лицима 

увид је дозвољен на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту 

података о личности и законом који уређује приступ информацијама од јавног 

значаја. 

            Увид у матичну књигу се врши искључиво у седишту матичног подручја 

за које се води матична књига, и то у присуству матичара. Члан 86. Упутства 

предвиђа обавезно подношење писаног захтева за увид у матичне књиге и 

списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге. У захтеву се наводи 

подаци о подносиоцу захтева и разлози за увид у матичне књиге, односно списе.       

            Како у прописима о држављанству нема прописаног поступка за увид у 

књигу држављана, исти се спроводи на начин предвиђен за увид у матичне књиге. 

Надлежни матичар показује упис у матичне књиге, односно одговарајуће списе 

лицу коме је дозвољен увид. О сваком увиду у матичне књиге, односно списе 

сачињава се записник у коме се уписују разлози увида у матичне књиге, односно 

списе, датум када је извршен увид у матичне књиге, односно списе, као и подаци из 

личне карте лица коме је дозвољен упис. Записник потписују пуним именом и 

презименом лице које извршило увид и матичар. 

             Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку, орган је 

дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о 

чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да 

их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2. истог Закона, поступак се води без 

одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, 

али тако да се изведу све чињенице која су битна за одлучивање. Дете које 

навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид 

у матичну књигу рођених, као и списе на основу којих се врши упис у матичну 

књигу рођених, а који се односе на његово порекло. После новог уписа чињенице 

рођења усвојеника, право увида у матичну књигу рођених за дете имају само дете и 

усвојитељи детета на начин утврђен законом који уређује област породичноправне 

заштите. 



          О одбијању захтева за увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је 

извршен упис у матичне књиге, надлежни орган доноси решење, у складу са 

Законом о општем управном поступку.  

          Упутство о правном средству: Против решења којим је захтев странке 

одбијен, странка има право жалбе. 

           Жалба се подноси у року од 15 дана од дана обавештавања странке о 

решењу. Жалба се подноси Министарству државне управе и локалне самоуправе.              


