
Матична књига умрлих 

Општина-град __________________________ 

Матично подручје ______________________ 

Текући број _____ за _____ годину  

ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ СМРТИ 

   

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 смрти.  

  

ПРИСУТНИ:  

Службено лице које води поступак:     , матичар 

   (име и презиме)     

   

Странка – пријавилац чињенице смрти:        

   (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 

Странка је упозорена на члан 168. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01) да су дужне да говоре истину, да не смеју 

ништа прећутати, те су им предочене последице давања лажног исказа. 

Од странке – пријавиоца чињенице смрти су узети општи подаци:  

Име и презиме    

Пребивалиште и адреса    

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

Датум рођења    

Број личне карте (датум и орган издавања)    

Сродство са умрлим    

  

Непотребно прецртати. 

  

О умрлом и чињеници смрти дати су следећи подаци:  

Име и презиме (и презиме пре закључења брака, ако је лице било у браку)      
________ 

(пол)  
  

 

Дан, месец, година и час смрти    

Место и општина-град смрти    

Дан, месец и година рођења    

Место и општина-град рођења, а ако је умрли рођен у иностранству и држава    

Држављанство    



Јединствени матични број грађана    

Пребивалиште и адреса    

Брачни статус умрлог    

Име и презиме супружника (и презиме пре закључења брака)    

Записник је прочитан странци - пријавиоцу чињенице смрти и на њега нису стављене примедбе.  

Завршено у _____ сати. 

   

СТРАНКА-ПРИЈАВИЛАЦ    МАТИЧАР 

   M.П.     

(својеручни потпис)     (својеручни потпис)  

   

  

Непотребно прецртати. 

  

Службена забелешка:  

1) Подаци о умрлом утврђени су:  

- на основу извода из матичне књиге рођених која се води за општину-град _______________, матично подручје _______________, под текућим бројем _____ за 

__________ годину;  

- на основу извода из матичне књиге венчаних која се води за општину/град _______________, матично подручје _______________, под текућим бројем _____ за 

__________ годину;  



- на основу уверења о држављанству издатог на основу евиденције о држављанима Републике Србије која се води за општину-град _______________, матично 

подручје _______________, под редним бројем _____ за   __________ годину;  

- на основу личне карте број    , издате    године    .  

         (датум)     (назив органа)     

2)   Подаци о чињеници смрти утврђени су:  

- на основу Потврде о смрти број    , издате    године од      

         (датум)     (назив и седиште здравствене    

  .           

установе-име и презиме лекара који је утврдио смрт)              

3) Умрли је уписан у матичну књигу умрлих која се води за општину-град _______________, матично подручје _______________, под текућим бројем _____ за 

__________ годину.  

4) Упис забелешке о чињеници смрти извршен у:  

Матичну књигу рођених 

(општина/град, матично подручје, текући број, година)  
  

Матичну књигу венчаних 

(општина/град, матично подручје, текући број, година)  
  

Евиденцију о држављанима Републике Србије 

(општина/град, матично подручје, редни број, година)  
  

5) Надлежном органу унутрашњих послова достављено обавештење о смрти лица ради брисања из одговарајућих евиденција, актом број: _______________ од 

__________ године.  

6) Надлежном органу за вођење бирачког списка достављено обавештење о смрти ради брисања из бирачког списка, актом број: _______________ од __________ 

године.  



7) Надлежном територијалном органу Министарства одбране достављено обавештење о смрти ради брисања из одговарајуће евиденције, актом број: 

_______________ од __________ године.  

  

У __________,     МАТИЧАР 

__________ године    _________________________  

      (својеручни потпис)  

   

  

Непотребно прецртати. 

   

Попис списа аката у предмету:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

 Непотребно прецртати. 
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