
ЧИЊEНИЦЕ РОЂЕЊА, СМРТИ И ВЕНЧАЊА 
НАСТАЛИХ У ИНОСТРАНСТВУ 
 
 
Упис чињеница рођења, смрти и венчања које су настале  у иностранству у домаће 
матичне књиге врши увек матичар, било да jе документациjа достављена службено 
или од стране странке без доношења решења, и то на следећи начин:  
 
– Изводи из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих морају бити 
сачињени на међународном обрасцу (по бечкоj или по парискоj конвенциjи – 
уколико је извод издат у земљи која је  потписница jедне од ових конвенциjа).  
 
– Ако извод ниjе састављен на међународном обрасцу већ на обрасцу земље 
порекла обавезно мора да садржи апостил (укидање потребе легализациjе).  
 
– Ако нема апостиле онда мора да буде верификован од стране државних органа 
земље порекла, па затим оверен у нашоj амбасади или конзулату земље порекла 
(пуна легализациjа).  
 
– Ако странка нема могућности да легализуjе jавну исправу у иностранству онда је 
потребно у амбасади државе која је издала исправу у Београду извршити оверу 
(потврду потписа, верификациjу потписа и сл), а затим оверу или надоверу у 
Министарству иностраних послова. 
 
НАПОМЕНА: Држављани: Белгије, Белорусије, Бугарске, Италије, Јерменије, 
Кипра, Мађарске, Македоније, Босне и Херцеговине, Руске Федерације, Румуније, 
Словеније, Словачке, Украјине, Француске, Хрватске, Чешке, Пољске, Монголије, 
Ирака, Алжира и Либије, подносе документа без печата апостила. 
 Држављани: Аустрије, Аустралије, Аргентине, Атигва и Барбуда, Андоре, 
Барбадоса, Бахама, Беризе, Боцване, Велике Британије, Венецуеле, Гренаде, Грчке, 
Доминиканске Републике, Ел Салвадора, Естоније, Израела, Ирске, Јапана, Јужне 
Африке, Казахстана, Колумбије, Лесота, Летоније, Либерије, Литваније, 
Лихтенштајна, Луксембурга, Макаа, Малавија, Малте, Маршалских Острва, 
Маурицијуса, Мексика, Монака, Немачке, Намбија, Норвешке, Новог Зеланда, 
Панаме, Португалије, САД, Самоа, Сан Марина, Сант Лучија, Сејшела, Турске, 
Финске, Холандије, Хонг Конга, Хондураса, Швајцарске и Шпаније подносе 
документа са печатом апостила.  
 
За упис чињеница рођења, смрти и венчања насталих у инистранству не плаћа се 
такса, а за издавање извода се плаћа републичка административна такса у 
износу од _______ динара на жиро рачун: 840-742221843-57 са моделом и позивом 
на броj  97   68010, прималац Република Србија. 
 


