
Матична књига венчаних 

Град Сомбор 

Матично подручје Сомбор 

Текући број _____ за _____ годину 

ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА 

   

Састављен     године у      ,  

   (датум)     (назив органа из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама)     

   

Матично подручје    , са седиштем у     ,  

у управној ствари: пријава закључења брака.  

ПРИСУТНИ:  

Службено лице које води поступак:     , матичар 

   (име и презиме)     

   

Странке–будући супружници:  1.     ,  

      (име и презиме)     

   2.     ,  

      (име и презиме)     

   

Тумач    из    ,  

   (име и презиме)     (пребивалиште)     

   

   , лична карта    ,  

(адреса стана)     (број личне карте, датум и орган издавања)     



   

за    .  

   (језик)     

Започето у _____ сати 

Од странака–будућих супружника који подносе захтев за закључење брака    године, узети су општи подаци:  

   (датум) 

   

ПОДАЦИ О БУДУЋИМ 

СУПРУЖНИЦИМА 
Ж е н и к  Н е в е с т а  

Име       

Презиме       

Место и општина/град рођења, а ако је лице рођено у иностранству и држава      

Јединствени матични број грађана       

Држављанство       

Име и презиме оца       

Име и презиме мајке       

Пребивалиште и адреса       

Непотребно прецртати. 

Будући супружници приложили су–поднели на увид следеће јавне исправе:  

Назив јавне исправе Ж е н и к  Н е в е с т а  

1.  Извод из матичне књиге рођених (општина/град, матично подручје, текући број, година уписа)        

2.  Уверење о држављанству (општина/град, матично подручје, редни број, година уписа)        



3.  Лична карта–путна исправа за странце (број личне карте/путне исправе, датум и орган издавања)        

4.  Доказ о спроведеном поступку давања дозволе за закључење брака (назив и седиште суда, број и датум одлуке)        

5.  Доказ о дозволи закључења брака преко пуномоћника (назив и седиште органа, број и датум решења)        

6.  Доказ да је претходни брак престао ако ова чињеница није уписана у матичну књигу рођених (назив и седиште суда, број и датум 

одлуке – извод из матичне књиге умрлих ако је брак престао смрћу супружника)  
      

7.    

   

      

8.    

   

      

Матичар је будуће супружнике упознао са сметњама за закључење брака (чл. 17-24. Породичног закона) и разлозима за ништавост и рушљивост брака (чл. 31-

39. Породичног закона).  

Матичар је будуће супружнике упознао са правним последицама закључења брака, препоручио саветовање у погледу здравља и у погледу личних и 

имовинских односа (чл. 295-297. Породичног закона).  

Матичар је упознао будуће супружнике да се приликом закључења брака могу споразумети о презимену (члан 348. став 1. тач. 1-3. Породичног закона). 

 Непотребно прецртати. 

  Учесници приликом закључења брака:  

1)   сведок       из      ,  

      (име и презиме)     (пребивалиште)     

   , лична карта/путна исправа      ,  

(адреса)     (број личне карте – за странце путне исправе)     

    године,      ;  

(датум издавања)     (назив органа који је издао личну карту–путну исправу)     



  

2)   сведок       из      ,  

      (име и презиме)     (пребивалиште)     

   , лична карта/путна исправа      ,  

(адреса)     (број личне карте – за странце путне исправе)     

    године,      ;  

(датум издавања)     (назив органа који је издао личну карту–путну исправу)     

  

3)   пуномоћник       из      ,  

      (име и презиме)     (пребивалиште)     

   , лична карта/путна исправа      ,  

(адреса)     (број личне карте–за странце путне исправе)     

    године,      ;  

(датум издавања)     (назив органа који је издао личну карту/путну исправу)     

   

4)   тумач      из      ,  

      (име и презиме)     (пребивалиште)     

   , лична карта      ,  

(адреса)     (број личне карте)     

    године,      , за   . 

(датум издавања)     (назив органа који је издао личну карту/путну исправу)       (језик)   

Записник је прочитан странкама - будућим супружницима и на њега нису стављене примедбе.  

Завршено у _____ сати. 

   

 



   СТРАНКЕ – БУДУЋИ СУПРУЖНИЦИ    МАТИЧАР 

1.           

   (својеручни потпис женика)  M.П.  (својеручни потпис)  

2.           

   (својеручни потпис невесте)        

   

  

Непотребно прецртати 


