
СКЛАПАЊЕ БРАКА 
 
 
 
Будући супружници подносе усмени или писмени захтев за склапање брака 
матичару општине у којој желе да склопе брак. 
О усменом захтеву будућих супружника матичар сачињава записник. 
Матичар одређује дан склапања брака у споразуму са будућим супружницима 
када утврди да су испуњени сви услови за пуноважност брака предвиђени законом.  
Матичар са будућим супружницима обавља разговор без присуства јавности и 
дужан је да их упозна са правним последицама које наступају склапањем брака. 
Брак се склапа јавно, на свечан начин, у просторији посебно предвиђеној за ту 
намену, али изузетно матичар може дозволити да се брак склопи и на другом месту 
(само на територији Барајева). 
Управа општине може изузетно допустити да се брак склопи у присуству једног од 
будућих супружника и пуномоћника другог будућег супружника ако за то постоје 
нарочито оправдани разлози. 
Склопљени брак се уписује у матичну књигу венчаних и у матичну књигу рођених 
за оба супружника. 
После потписивања супружника у матичну књигу венчаних, матичар уручује 
супружницима извод из матичне књиге венчаних. 
 
Уз захтев је потребно приложити: 
 
1. Изводе  из матичне књиге рођених за оба супружника (да нису стариjи од 6 
месеци – држављани Републике Србије који су рођени у бившим  југословенским  
републикама морају да се упишу у МКР општине у којој имају пребивалишта). 
 
2. Уверења о држављанству за оба супружника (да није старије од 6 месеци). 
 
3. Важеће личне карте. 
 
Републичка административна такса у износу од _______ динара уплаћуjе се на 
жиро рачун: 840-742221843-57 са моделом и позивом на броj  97   68010, прималац 
Република Србија. 
 
За закључење брака ван седишта службених просториjа, на захтев лица коjа  
намераваjу да закључе брак, ако се за то обезбеде услови у погледу свечаног 
изгледа зграде и просториjа (ресторан, хотел) на териториjи Градске општине 
Барајево,  плаћа се такса у износу од _______ динара, на жиро рачун: 840-
742251843-73 са позивом на броj 97  68010, сврха – Општинска административна 
такса, прималац Градска општина Барајево. Младенци су дужни да обезбеде 
превоз матичара у оба правца. 
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