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ПРЕДГОВОР 
 
 
 

 
 

Републички завод за статистику Србије објављује Упутство за матичаре, у складу са 
обавезама из Програма статистичких истраживања од интереса за целу земљу, од 2001. до 
2005. године ("Службени лист СРЈ", бр. 54/2001). 

 
Упутство за матичаре садржи сва неопходна објашњења за правилно попуњавање 

статистичких образаца ("ДЕМ - листића") којима се редовно, односно годишње прикупљају 
међународно упоредиви подаци о наталитету, морталитету и закљученим браковима. 

 
У 2004. години Републички завод за статистику Србије ревидирао је методологију 

виталне статистике уневши известан број нових питања, односно изменивши нека питања 
која су се и до сада налазила у обрасцима. Ово је урађено са намером да се употпуни 
садржај виталне статистике и да се у годинама после пописа становништва 2002. године 
методологија виталне статистике усклади са методологијом пописа, што ће омогућити 
повезивање једних и других података. 

 
У вези са тим измењено је и Упутство  за матичаре. При томе су извршене не само 

измене и допуне објашњења које одговарају променама питања у обрасцима виталне 
статистике, већ су у прилогу дати нови, званични обрасци ДЕМ-1, ДЕМ-2 и ДЕМ-3, као и 
Пријава рођења и Потврда о смрти, који ће матичару омогућавати квалитетније попуњавање 
"ДЕМ - листића", а које су здравствене установе, односно лекари у обавези да достављају 
матичарима. 

 
Ово Упутство примењује се од 1. јануара 2005. године, тако да тог датума престају 

да важе претходна упутства из области виталне статистике, која је објавио Савезни завод за 
статистику. 
 
 
 
 
 
 
Београд, 2004.                                                              

                                                                                                   Д и р е к т о р      
  
                                                                                          Др Драган Вукмировић 
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УПУТСТВO ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

СТАТИСТИЧКОГ ЛИСТИЋА О РОЂЕЊУ (образац ДЕМ-1) 
 
 
Чињеница рођења уписује се у матичну књигу рођених на основу Пријаве рођења. 
Матичар за свако живорођено и мртворођено дете, приликом уписа у матичну књигу 
рођених, попуњава статистички листић о рођењу (образац ДЕМ-1).  
Уколико је реч о вишеструком порођају, за свако живорођено или мртворођено дете 
попуњава се по један листић ДЕМ-1.  
 
Осенчени део на левој страни заглавља обрасца матичар не попуњава. 
 
  
Попуњавање идентификационих података  
 
У заглављу листића ДЕМ-1, поред одговора на питања о месту регистрације (општина, 
место рођења и седиште матичара), треба дати и податке о матичном подручју за које се 
води матична књига, текућем броју уписа и дану, месецу и години уписа. Ако се матична 
књига води за два или више места (насеља), уписује се само назив оног места (насеља) које 
је као прво уписано на корицама књиге за то матично подручје. 
 
а) За децу рођену на територији СЦГ: ''Место (насеље) рођења'' (чији је назив уписан на 
другој линији) налази се увек на подручју ''општине рођења'' (чији је назив уписан на првој 
линији), јер је ''општина рођења'' истовремено и општина регистрације чињенице рођења.  
 
б) За децу рођену ван територије СЦГ: ''Место (насеље) рођења'' не налази се на 
подручју општине регистрације, већ у некој страној држави. Стога, на првој линији се (као 
''општина рођења'') уписује назив општине у СЦГ у којој је случај регистрован, а на другој 
линији се (уместо ''места тј. насеља рођења'') уписује назив стране државе у којој се дете 
родило.    
 
Називи наведени на трећој и четвртој линији увек се односе на насеља која се налазе на 
подручју општине регистрације у СЦГ (на првој линији), без обзира на то да ли је реч о деци 
рођеној на територији СЦГ или ван територије СЦГ, односно да ли су наведена под тачком 
а) или тачком б). 
 
Објашњења под тачком а) важе за децу рођену на територији СЦГ, чији су родитељи 
држављани СЦГ или страни држављани.  
 
Објашњења под тачком б) важе за децу која су рођена ван територије СЦГ, то јест у некој 
од страних држава, а чија су оба родитеља држављани СЦГ, или је само један родитељ 
држављанин СЦГ.   
 
Одговори на питања: година рођења, здравстсвена установа, од 1 до 14 на првој 
страни, као и од 1 до 7 на другој страни обрасца ДЕМ-1, преписују се из обрасца 
Пријава рођења. Приликом уписивања одговора, матичар треба да поступа према 
следећим објашњењима: 
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Година рођења  
Уписује се календарска година рођења детета. 
 
Здравствена установа  
 
Уписују се назив здравствене установе, матични број те установе и редни број јединице у 
саставу, уколико је здравствена установа има. Матични број и редни број јединице у саставу 
преписују се из ''Обавештења о разврставању'' јединице разврставања.   
 
 
Име детета  
 
Уписати само лично име детета (не и породично). Ако приликом пријаве рођења (па ни до 
дана достављања листића надлежном статистичком органу) име није било пријављено 
матичару, као одговор треба ставити "син или кћи - име још није одређено". 
 
 
Држављанство  
 
Чланом 7. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, држављанин државе 
чланице је и држављанин Србије и Црне Горе.   
 
На основу тог члана, матичар је дужан да, при упису у матичну књигу, на ово питање упише 
тачно онакав одговор какав добије од лица које пријављује рођење. На пример, уписује се 
"СЦГ и Републике Србије", "СЦГ и Републике Црне Горе", "СЦГ и Републике Србије и 
Аустрије", "СЦГ и Републике Црне Горе и Канаде", неке друге стране државе, нпр.  
"Немачке", "Канаде" или "Без држављанства".  
 
 
1. Дете је (живорођено, мртворођено) 
 
Одговор може бити "живорођено", и у том случају се заокружује шифра 1, или 
"мртворођено", када се заокружује шифра 2. 
 
Према препорукама Светске здравствене организације, дефиниција за живорођење гласи: 
''Живорођење је комплетно избацивање или вађење плода из тела мајке, независно од 
дужине трајања трудноће, који после тог одвајања дише или показује друге знаке живота, 
као што су откуцаји срца, пулзација пупчане врпце или јасни покрети вољних мишића, без 
обзира на то да ли је била пресечена пупчана врпца или је плацента била припојена; сваки 
производ таквог рађања сматра се живорођеним дететом". 
 
За свако живорођено дете, без обзира на то колико дуго је оно после рођења живело, мора 
се попунити образац Дем-1. 
 
Ако је дете рођено, односно извађено из тела мајке без икаквих знакова живота, тј. није 
дисало ни показивало неки други знак живота (куцање срца, покрети мишића), сматраће се 
да је мртворођено (касна фетална смрт), али под условом да је ношено дуже од 28 седмица 
(7 лунарних месеци - један лунарни месец има 28 дана). 
 
За свако мртворођено дете попуњава се Статистички листић Дем-1. 
 
 
2. Пол детета 
 
Одговор може бити "мушко" (заокружује се шифра 1) или "женско" (заокружује се шифра 2).  
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3. Датум рођења и ЈМБГ детета  
 
Уписати дан, месец и годину рођења, односно остатак цифара ЈМБГ (јединствени матични 
број грађана). 
 
Матични, то јест лични број грађана преузима се у потпуности, тј. пажљиво се преписује 
свих 13 цифара од којих се састоји, с тим што се првих 7 цифара (које представљају: дан, 
месец и годину рођења) уписују у кућице између којих постоји размак, док се осталих 6 
цифара уписују у спојене кућице.  
 
Уколико не постоји ЈМБГ, уписују се само дан, месец и година рођења.  
 
Датум рођења за нахоче уписује се према процени надлежног органа који саставља 
записник о нађеном детету.  
 
Нахоче је нађено, напуштено дете непознатих родитеља. 
 
 
4. Телесна маса на рођењу 
 
Телесна маса на рођењу је прва маса плода или новорођеног детета измерена непосредно 
после рођења и изражена у грамима.1  
 
На пример: ако је телесна маса детета 3 килограма и 500 грама, уписује се 3500.  
У случају да се не располаже Пријавом рођења, нити се одговор на ово питање може 
прибавити на други начин, матичар не попуњава кућице. Матичар ће исто поступити и ако 
образац попуњава за нахоче.   
 
 
5. Телесна висина на рођењу  
 
Телесна висина на рођењу је прва висина плода или новорођеног детета измерена 
непосредно после рођења и изражена у центиметрима.2   
 
На пример, ако је телесна висина детета 56 центиметара, уписује се 56.  
У случају да се не располаже Пријавом рођења, нити се одговор на ово питање може 
прибавити на други начин, матичар не попуњава кућице. Матичар ће исто поступити и ако 
образац попуњава за нахоче.   
 
 
6. Гестациона старост  
 
Трудничко доба или трајање трудноће рачуна се у данима или недељама трудноће 
(гестације).3 Мери се од првог дана последњег нормалног менструалног циклуса и изражава 
се у недељама.  
 
На пример, ако је гестациона старост 37 недеља, у кућице се уписује 37. 
У случају да се не располаже Пријавом рођења, нити се одговор на ово питање може 
прибавити на други начин, матичар не попуњава кућице. Матичар ће исто поступити и ако 
образац попуњава за нахоче.   

                                                   
1 Међународна класификација болести, X ревизија, Књига 2, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, Београд, 1996, 
стр. 117. 

2 Ибид. 
3 Ибид., стр. 118. 
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7. Да ли постоје видљиве урођене аномалије  
 
Урођене аномалије подразумевају било који морфолошки поремећај који дете доноси својим 
рођењем. Уколико постоје видљиве аномалије и/или су оне на рођењу дијагностификоване 
при прегледу детета, заокружује се један од понуђених одговора према X ревизији 
Међународне класификације болести.  
 
 
8. Пребивалиште мајке 
 
Пребивалиште (место сталног становања) се уписује према званичној територијалној 
организацији, важећој у тренутку уписа у матичну књигу рођених.  
 
Уписују се адресни подаци, и то: улица и број, место (насеље), општина (којој то место 
припада) и република у којој се налази пребивалиште мајке у време рођења детета.  
При уписивању назива места (насеља) треба уписати садашњи назив, а не његов локални 
назив, назив неког његовог посебног дела, као што је засеок, махала, неки крај већег 
градског насеља с посебним називом, део већег насеља који је пре спајања с другим 
насељем имао други назив, итд.  
 
За мајку која је родила дете ван места сталног становања (на пример: у болници, у гостима,  
у казнено-поправном заводу и сл.) уписује се место у коме је она стално настањена, тј. њено 
пребивалиште. На пример: ако је мајка становник Сопота, а дошла је у Београд само због 
порођаја, уписују се адресни подаци за несеље Сопот.   
 
За децу држављана Србије и Црне Горе која су рођена у иностранству уписује се назив 
места (насеља) у СЦГ у чију је матичну књигу рођених случај уписан, сходно одредбама 
Закона о матичним књигама. 
 
За децу страних држављана са пребивалиштем у иностранству која су рођена на 
територији СЦГ адресни подаци се уписују у зависности од дужине боравка мајке на 
територији СЦГ.  

- Ако је мајка страни држављанин који ради-борави у СЦГ годину дана и дуже, уписују 
се назив места (насеља) и назив општине у СЦГ у којој мајка борави до момента 
рођења детета. 

 
- Ако је мајка страни држављанин који ради-борави у СЦГ краће од годину дана, 

уписују се назив места (насеља) и назив стране државе (уместо општине) у којој се 
налази пребивалиште мајке до момента рођења детета. 

 
За децу избеглих лица са подручја бивше СФРЈ и расељених лица са територије 
Косова и Метохије уписују се улица и број, назив места (насеља) и назив општине у којој 
мајка сада борави.  
 
За нахоче уписују се назив места (насеља) и назив општине где је дете нађено. 
 
 
9. У овом порођају је   (број деце, ред рођења)  
 
Одговор на ово питање под а) даје се на сваком обрасцу, без обзира на то да ли је рођено 
само једно дете или су рођени близанци, тројке или више деце, и без обзира на то колико је 
од њих живорођено, а колико мртворођено, па чак и у случају да су сва деца мртворођена. 
Као одговор, у кућице се уписује укупан број деце (један за једно, два за двојке, три за 
тројке, итд.) рођене у овом порођају. 
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Одговор под б) даје се само у случају вишеструког порођаја. Као одговор, у кућице се 
уписује ред рођења детета у овом порођају ( један за прво, два за друго, три за треће, итд.). 
 
Ако подаци о порођају нису познати (нахоче), сматраће се да је дете рођено у обичном 
порођају (тј. да је рођено само једно дете). 
 
 
10. Колико је мајка до сада родила деце    (рачунајући и ово дете) 
 
Као одговор на ово питање, под а) треба уписати укупан број деце коју је мајка родила, 
рачунајући и дете за које се попуњава листић. Треба унети број деце, живорођене и 
мртворођене, из овог и ранијих бракова мајке, као и број деце ове мајке рођене ван брака, 
али не и број деце из ранијих бракова оца или број његове ванбрачне деце, односно број 
усвојене деце. У кућице под б) и в) уписују се број живорођене и мртворођене деце, чији је 
збир једнак броју уписаном под а). 
 
За свако дете рођено у вишеструком порођају (близанци, тројке, четворке) попуњава се 
један листић, према реду рођења детета у том порођају. Према томе, као одговор за прво 
дете из вишеструког порођаја узеће се у обзир само једно дете, за друго ће се узети у обзир 
двоје деце, итд. Том броју треба додати број деце из ранијих порођаја ове мајке. На пример: 
мајка је пре порођаја за који се подноси пријава родила двоје живе деце, а сада се 
пријављује још троје деце из троструког порођаја, од којих је прво живорођено, а друго и 
треће мртворођено. Одговор у листићу за прво дете из овог порођаја гласиће: укупно - три, 
живорођено - три, мртворођено - ниједно (нула у обе кућице); у листићу за друго дете: 
укупно - четири, живорођено - три, мртворођено - један, у листићу за треће дете: укупно - 
пет, живорођено - три, мртворођено - два.  
 
За нахоче, кућице остају непопуњене.  
 
 
11. Колико је од те деце у животу  
 
Одговор на ово питање обухвата децу која су била у животу у моменту рођења овог детета, 
укључујући и њега, ако је оно рођено живо, чак и ако је одмах по рођењу умрло (тражи се 
податак о броју живе деце у моменту рођења, а не у моменту уписа у матичну књигу).  
Одговор обухвата само децу коју је родила ова мајка у овом или у ранијим браковима и ван 
брака. Обухватају се сва још жива деца ове мајке, без обзира на то да ли та деца живе у 
заједници с њом или одвојено. 
 
Број деце у животу може бити једнак или мањи од броја живорођене деце, који је уписан под 
б) код питања 10. 
 
Ако се листић попуњава за дете из вишеструког порођаја, треба при уписивању одговора на 
ово питање водити рачуна о реду рођења сваког детета у том порођају. На пример, ако је 
мајка у вишеструком порођају родила једно живо и једно мртво дете, а од раније рођене 
деце има двоје живе, одговор на листићу за прво дете биће "три", а за друго дете такође 
"три". 
 
Међутим, ако се прво уписује мртворођено дете, онда ће одговор на првом листићу бити 
''два'', а на другом ''три''.  
 
За нахоче, кућице остају непопуњене. 
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12. У ком браку мајке је ово дете рођено  
 
Као одговор на ово питање, заокружује се: 
1 - за први брак; 2 - за други брак; 3 - за трећи и сваки следећи закључени брак. У обзир се 
узимају само бракови закључени према одредбама Закона о браку. 
За дете рођено ван брака, као одговор на ово питање, заокружује се шифра 4 (дете је 
рођено ван брака), а за нахоче шифра 5. 
 
На питања 13 и 14 одговор се даје само ако је код питања 12 заокружена шифра: 1, 2 или 3. 
 
 
13. Датум закључења брака родитеља  
 
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати дан, месец и годину закључења брака 
родитеља. Тај податак матичар треба да провери према матичној књизи венчаних, а ако 
брак није закључен на његовом подручју, онда од пријавиоца треба да тражи извод из 
матичне књиге венчаних или други доказ о датуму закључења брака родитеља. 
 
 
14. Колико је мајка родила деце у овом браку (рачунајући и ово дете) 
 
Као одговор на ово питање, уписују се подаци о броју деце (укупно живорођене и 
мртворођене) коју је мајка родила само у садашњем (законитом) браку. Не треба уписивати 
број деце рођене у ранијим браковима или ван брака. Сва остала објашњења дата уз 
питање 10 важе и за ово питање.  
 
 
15. Да ли је мајка на привременом раду - боравку у иностранству:  
 
У случају када је мајка (држављанин СЦГ са пребивалиштем у СЦГ) на привременом раду - 
боравку у иностранству:  

- крaће од једне године, заокружује се шифра 1; 
- годину дана и дуже, заокружује се шифра 2.  

У свим осталим случајевима, тј. ако мајка није на привременом раду - боравку у 
иностранству, заокружује се шифра 3.   
 
 
16. Да ли је мајка страни држављанин који привремено ради - борави у СЦГ:  
 
У случају када је мајка страни држављанин са пребивалиштем у иностранству, а привремено 
ради - борави у СЦГ:  

- крaће од једне године, заокружује се шифра 1; 

- годину дана и дуже, заокружује се шифра 2. 
У свим осталим случајевима, тј. ако мајка није на привременом раду - боравку у СЦГ, 

заокружује се шифра 3.   
 
 
17. Где је дете рођено и уз чију помоћ 
 
Као одговор, може бити заокружена само једна од шифара: 1, 2, 3 или 4.  
 
Шифра 1, ако је дете рођено у здравственој установи (болница, породилиште), без обзира 
на то ко је мајци пружио помоћ при порођају. 
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Шифре 2, 3 или 4, ако је дете рођено на другом месту (нпр. у стану), у зависности од тога ко 
је мајци пружио помоћ при порођају: 
 

- шифра 2, ако је помоћ при порођају пружио лекар; 
 

- шифра 3, ако је помоћ при порођају пружила само акушерска сестра-бабица; 
 

- шифра 4, ако је помоћ при порођају пружила: медицинска сестра, лекарски помоћник, 
болничарка или друго лице које има средњу медицинску школу и није квалификовано 
за указивање помоћи при порођају. Ова шифра ће се заокружити и у случајевима 
када је при порођају помоћ пружило лице које нема за то стручних квалификација. 

 
За нахоче се, такође, заокружује шифра 4. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ОЦУ И МАЈЦИ 
 
С обзиром на то да су питања о оцу и мајци исте садржине, упутства за уписивање одговора 
дају се истовремено за обе групе питања, с тим што испред сваког питања стоје исти редни 
бројеви, од којих се први односи на питање за оца, а други за мајку. 
 
Подаци о оцу и мајци (питања од 1 до 7) уносе се не само за дете рођено у браку, већ и за 
дете рођено ван брака, ако су подаци познати приликом пријаве детета за упис у матичну 
књигу рођених, или најкасније до дана достављања листића надлежном заводу за 
статистику. 
За децу рођену ван брака, за коју до дана достављања листића нису познати подаци о оцу, 
кућице остају непопуњене, то јест не заокружује се ни један модалитет као одговор на 
питања од 1 до 7.  
 
За нахоче, код питања од 1 до 7, која се односе на податке о родитељима, кућице остају 
непопуњене. 
 
 
1. Презиме и име 
 
Уписују се презиме и име оца, односно мајке, у свему онако како је уписано у матичну књигу 
рођених. 
 
 
2. Датум рођења 
 
У кућице уписати дан, месец и годину рођења оца, односно мајке. Податке треба узети из 
извода из матичне књиге рођених. 
 
3. Држављанство  
 
Чланом 7. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, држављанин државе 
чланице је и држављанин Србије и Црне Горе.   
 
Mатичар је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав добије од лица које 
пријављује рођење. На пример, уписује се "СЦГ и Републике Србије", "СЦГ и Републике 
Црне Горе", "СЦГ и Републике Србије и Аустрије", "СЦГ и Републике Црне Горе и Канаде", 
неке друге стране државе, нпр: "Немачке", "Канаде" или "Без држављанства". 
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4. Национална или етничка припадност   
 
Чланом 49. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода изражавања националне 
припадности и културе и слобода употребе свог језика и писма. Грађанин није дужан да се 
изјашњава о својој националној припадности. 
 
На основу овог члана, матичар је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав 
добије од лица које пријављује случај за упис у матичну књигу. На пример, уписује се Србин, 
Црногорац, Југословен, или нека друга национална припадност. 
 
Сходно томе, пријавилац може и да се не изјасни по овом питању. У том случају, матичар ће 
уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
 
5. Вероисповест 
 
Чланом 41. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода вероисповести која 
обухвата слободу веровања, исповедања вере и вршења верских обреда, односно, 
могућност неизјашњавања о верском уверењу.  
 
На основу ових уставних одредби, матичар је дужан да на ово питање упише тачно онакав 
одговор какав добије од лица при упису у матичну књигу. На пример, уписује се 
"Православна", "Католичка", "Протестантска" или нека друга верска припадност или, пак, 
"Није верник". 
 
Сходно томе, пријавилац може и да се не изјасни по овом питању, и у том случају матичар 
ће уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
 
6. Највиша завршена школа  
 
Као одговор на ово питање, заокружује се шифра која одговара највишој завршеној школи 
оца, односно мајке.  
 
Под највишом завршеном школом подразумева се врста школе чијим је завршавањем лице 
стекло највиши степен образовања. При томе, не треба правити разлику у томе да ли је 
школска спрема стечена завршавањем редовне школе или школе која замењује редовну 
школу (на пример: школа за образовање одраслих), односно полагањем испита у редовној 
школи или завршавањем неког курса за скраћено школовање којим се стиче сведочанство 
неке редовне школе. Курсеви чијим завршавањем се не стиче сведочанство редовне школе 
(на пример: курс за дактилографе, за књиговође и сл.) не узимају се у обзир као одговори на 
ово питање. У оваквим случајевима, заокружује се шифра која одговара претходно 
завршеној школи. 

За лице које има степен магистра или доктора наука заокружује се шифра 6. 

За лице које је завршило војну школу или школу за унутрашње послове уписује се степен те 
школе: средња, виша или висока школа. 

За лице које је завршило I степен студија на факултету који има или је имао степене према 
важећим прописима, и које поседује диплому о завршеном I степену заокружује се шифра 5. 

Ако је лице завршило неку школу у иностранству, као одговор треба заокружити 
одговарајући степен те школе, тј. основна, средња, виша или висока школа. 
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7. Активност 
 
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре од 1 до 9.  
 
Ако за оца, односно мајку могу да се заокруже две шифре, онда се увек заокружује шифра 
мање бројчане вредности.   
Тако, на пример, ако је мајка истовремено домаћица и породични пензионер, треба 
заокружити шифру 4 (пензионер), а не шифру 6 (домаћица).   
 
Уколико је заокружена шифра 1 или шифра 2, обавезно се на линији уписује и потпун назив 
занимања које отац, односно мајка обавља.  
 
Ако отац или мајка не обављају занимање, заокружује се једна шифара од 3 до 9. 
 
 
Обавља занимање у радном односу 
 
Шифра 1 заокружује се за родитеље који обављају неко занимање, односно обављају 
одређену врсту посла ради стицања средстава за живот у СЦГ. Овај одговор треба 
заокружити само за: 
 

- лица у радном односу (на неодређено или одређено време), без обзира на то у ком су 
облику својине запослени (друштвена, приватна, мешовита, задружна, итд.) и на који 
начин је организовано предузеће, задруга или установа у којој лице ради (друштвено 
или јавно предузеће, акционарско друштво, задруга итд.), као и да ли занимање 
обављају у привредним или ванпривредним делатностима. 

 
 
Остали који обављају занимање  
 
Шифра 2 заокружује се за родитеље који припадају једној од следећих категорија: 
 

- Лица која обављају неки посао у циљу стицања средстава за живот ван радног 
односа.                     
Овде треба укључити сва лица која обављају разноврсне послове према писменом 
или усменом договору с послодавцем или која раде самостално, под условом да не 
остварују право на радни стаж, тј. пензијско, инвалидско и здравствено осигурање. 
Овај одговор треба заокружити за сва лица која обављају занатске послове, послове у 
кућној радиности, као и све друге послове за чије се обављање не уплаћују порези и 
доприноси (рад кућних помоћница, давање часова или одржавање курсева, рад 
уличних и други продаваца, као и рад других лица чији рад није регистрован);    

 
- Лица која у својству власника или сувласника предузећа или радње (послодавац) 

запошљавају друга лица за која уплаћују порезе и доприносе;   
 

- Индивидуалне пољопривреднике који самостално обављају неко пољопривредно 
занимање, на свом или туђем пољопривредном газдинству, било да су власници 
имања, чланови домаћинства власника или закупци и надничари на туђем имању; 

 
- Лица која самостално обављају делатност у приватној радњи, ординацији, апотеци 

и др., под условом да не запошљавају друга лица;  
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- Чланове породичног домаћинства (брачни друг, деца, родитељи) који раде у радњи 
неког од чланова домаћинства за које се не уплаћује радни стаж (пензијско, 
инвалидско и здравствено осигурање); 

 
- Лица која су прекинула рад ради одслужења војног рока или издржавања казне.  

 
Занимање оца, односно мајке одређује се првенствено према врсти послова које 
обавља, а не према школској спреми коју поседује. Тако, на пример, лице које је завршило 
правни факултет може да буде: професор факултета, судија врховног суда, адвокат, 
новинар, шеф рачуноводства, итд. Исто тако, ако је лице завршило правни факултет, а 
стиче средства за живот обављањем неког занимања за које није потребна висока стручна 
спрема, онда се уписује назив тог занимања (нпр. конобар, таксиста и сл.). 
 
У случају да се не зна назив занимања који одговара послу који отац, односно мајка обавља, 
на линији треба да се опише посао који отац, односно мајка обавља (на пример: продавац 
на уличној тезги, ради на утовару робе, пакује готову робу и др.).  
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ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО УПИСИВАЊЕ НАЗИВА ЗАНИМАЊА ЗА ЛИЦА ЗА КОЈА ЈЕ 
ЗАОКРУЖЕН БРОЈ 1 ИЛИ 2 

 
  
Непотпуни и уопштени одговори:

 
Правилни одговори: 

Пољопривредник  Пољопривредник (сточар, ратар, воћар) - произвођач 
за тржиште  
Пољопривредник - произвођач за сопствене потребе 

Пољопривредни радник Пољопривредни помоћни радник (у  сточарству, 
ратарству, итд.) 

Рибар  Слатководни рибар, Рибар на мору, Радник у рибњаку 

Металски радник  
 

Металостругар занатлија, Металостругар 
индустријски, Ливац занатлија, Ливац индустријски  

Дрвопрерађивачки радник  Дрвостругар занатлија, Дрвостругар индустријски  

Текстилни радник Ручни плетач текстила занатлија, Машински плетач 
текстила занатлија, Машински плетач текстила у 
индустрији 

Пекар, Месар Пекар занатлија, Пекар индустријски, Месар 
занатлија, Месар индустријски  

Професор, Предавач Професор у средњој школи, Професор у вишој школи, 
Професор на факултету (без обзира на предмет); исто 
и за предавача 

Службеник, Референт, Инспектор, 
Саветник 

Матичар, Референт за социјалну заштиту, Санитарни 
инспектор, Правни саветник  

Здравствени радник  Медицинска сестра, Физиотерапеут, Лекар-
специјалиста опште медицине  

Пословођа, Надзорник, Предрадник Пословођа минер, Надзорник ткања, Предрадник у 
производњи азота  

Инжењер Грађевински, Електротехнички, Машински инжењер, 
итд. 

Техничар Грађевински, Машински, Рударски техничар, итд. 

Уметник  Књижевник, Вајар, Сликар, Композитор, итд. 

Нестручни радник, Неквалификовани 
радник 

Пакер, Мерач, Сортирер, Носач  

Руководилац Руководилац - менаџер у пољопривреди  (у грађе-
винарству, трговини, угоститељству, саобраћају, 
финансијама) 
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Незапослен 
 
Шифра 3 заокружује се за оца, односно мајку која нема посао којим стиче средства за живот 
и која тражи посао преко службе за запошљавање (тржишта рада) или самостално. 
 
 
Пензионер   
 
Шифра 4 заокружује се за оца, односно мајку која има решење о пензији, било да је право 
на пензију остварила личним радом (старосни или инвалидски пензионер) било као члан 
породице (породични пензионер).  
 
 
Лице с другим личним приходом 
 
Шифра 5 заокружује се за оца, односно мајку која као основни извор средстава за живот 
има приход од имовине (тј. не ради и није пензионер). Приходи од имовине могу се 
остварити издавањем стамбених или пословних просторија; давањем у закуп 
пољопривредног земљишта; на основу поседовања вредносних папира (акције, деонице) и 
др. Овај одговор се заокружује и за лице коме је основни извор средстава за живот 
социјална помоћ, алиментација, инвалиднина, стипендија и сл.  
 
 
Домаћица 
 
Шифра 6 заокружује се за издржавано женско лице старо 15 и више година, које највећи део 
времена током дана проводи у обављању кућних послова (спремање стана, припремање 
хране, нега деце и сл.).   
 
За женско лице које већи део времена проводи обављајући пољопривредне послове на  
породичном газдинству, на пословима израде предмета домаће радиности ради продаје, на 
пословима у занатској, угоститељској и другој радњи неког од чланова домаћинства треба 
заокружити одговарајућу шифру предвиђену за лице које обавља занимање.  
 
 
Ученик или студент 
 
Шифра 7 заокружује се за оца, односно мајку која редовно или ванредно похађа неку школу 
(основну, средњу, вишу или високу), под условом да не обавља занимање, не тражи посао и 
да није пензионер.    
 
 
Остала издржавана лица 
 
Шифра 8 заокружује се за оца, односно мајку која се не може разврстати ни у једну од 
наведених група (од 3 до 7). Овај одговор се заокружује и за оца, односно мајку стару 15 и 
више година, која не обавља занимање због старости, болести или инвалидности. 
 
 
Лице на привременом раду - боравку у иностранству 
 
Шифра 9 заокружује се само за оца, односно мајку која привремено ради у иностранству код 
страног послодавца или је на самосталном раду, као и за члана породице који са њом 
борави у иностранству.  
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
СТАТИСТИЧКОГ ЛИСТИЋА О СЛУЧАЈУ СМРТИ (образац ДЕМ-2) 

 
 
 
Приликом уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих, матичар ће за свако умрло 
лице попунити статистички листић о случају смрти, без обзира на порекло смрти 
(природну, насилну или неутврђену). Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих на 
основу Потврде о смрти, решења органа надлежног за вођење матичних књига или 
правоснажне судске одлуке. 
 
Уз сваки листић о случају смрти матичар мора приложити један примерак попуњеног 
обрасца Потврде о смрти, а други примерак улаже у списе матичне књиге умрлих. 
 
Колону на левој страни заглавља, предвиђену за шифре, матичар не попуњава, осим што 
уписује податке за годину смрти, као и назив и матични број здравствене установе и 
јединице у саставу. 
 
Година смрти умрлог лица преписује се из Потврде о смрти (питање 3). 
 
Назив здравствене установе којa издаје Потврду, матични број установе и редни број 
јединице у саставу преписују се са заглавља Потврде о смрти. 
 
 
 
Попуњавање идентификационих података 
 
У колону на десној страни заглавља обрасца ДЕМ-2, поред одговора на питање о месту 
регистрације (општина, место смрти, седиште матичара), треба уписати податке о матичном 
подручју за које се води матична књига умрлих, текући број уписа, дан, месец и годину 
уписа. Ако се матична књига води за два или више места, уписује се назив оног места које је 
као прво уписано на корицама књиге за то матично подручје. 
 
а) За лица умрла на територији СЦГ: «Место (насеље) смрти» (чији је назив уписан на 
другој линији) налази се увек на подручју «општине смрти» (чији је назив уписан на 
првој линији), јер је «општина смрти» истовремено и општина регистрације чињенице 
смрти. 

 
б) За лица умрла ван територије СЦГ: «Место (насеље) смрти» не налази се никада на 
подручју општине регистрације, већ у некој страној држави. Стога се на првој линији (као 
«општина смрти») уписује назив општине у СЦГ у којој је случај регистрован, а на другој 
линији се (уместо «места, тј. насеља смрти») уписује назив стране државе у којој је смрт 
наступила.  

 
Називи наведени на трећој и четвртој линији увек се односе на насеља која се налазе на 
подручју општине регистрације у СЦГ (на првој линији), без обзира на то да ли је реч о 
лицима умрлим на територији СЦГ  или ван ње.  
 
Објашњења под тачком а) важе за држављане СЦГ и за стране држављане који су умрли на 
територији СЦГ. 
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Објашњења под тачком б) важе за држављане СЦГ који су умрли ван територије СЦГ, то јест 
у некој од страних држава. 
 
Одговор на питања година смрти, здравствена установа, као и питања од 2-11 
преписују се из Потврде о смрти. Приликом уписивања појединих одговора, матичар 
треба да поступа према следећим објашњењима: 
 
 
1. Презиме и име умрлог (име оца и мајке) 
 
Уписују се презиме и име умрлог и  лично име оца/мајке онако како је уписано у матичној 
књизи умрлих. Ако приликом пријаве смрти одојчета (па ни до дана достављања листића 
надлежном статистичком органу) његово име није било пријављено матичару, као одговор 
треба ставити “МУШКО/ЖЕНСКО НОВОРОЂЕНЧЕ МАЈКЕ” (додати име и презиме мајке).  
 
 
2. Пол 
 
За лица мушког пола заокружује се број 1, а за лица женског пола број 2. 
 
 
3. Датум и час  смрти: 
 
Треба уписати потпун датум (дан, месец) и час смрти. Часови се уписују од 01 до 24, 
рачунајући сваки започети час као цели.     
 
Примери:   
 

- За лице умрло 11. 02. у 21 час и 35 минута, уписује се 11 02  22; 
 
- За лице умрло 11.02. у 23 часа и 50 минута (пре поноћи), уписује се  11 02 24; 
 
- За лице умрло 12.02. у 00 часа и 5 минута (после поноћи), уписује се  12 02 01. 

 
За нађени леш, као датум и час смрти, уписују се датум и час налажења леша. 
 
 
 
4. Датум рођења и ЈМБГ умрлог 
 
Уписати дан, месец и годину рођења, односно осталих 6 цифара ЈМБГ (јединствени матични 
број грађана), а за децу до 7 дана старости још и час рођења.  
 
Матични, то јест лични број грађана преузима се у потпуности, тј. пажљиво се преписују 
свих 13 цифара, с тим што се првих 7 цифара (које представљају: дан, месец и годину 
рођења) уписују у кућице између којих постоји размак, док се осталих 6 цифара уписују у 
спојене кућице. 
 
У случајевима када умрло лице није имало додељен матични број, или када матичар не 
може да обезбеди информацију о истом, сходно процедури о упису ЈМБГ у матичне књиге, 
матичар треба да упише у првих седам кућица податке о дану, месецу и години рођења 
лица, док ће осталих 6 кућица остати непопуњене. 
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5. Пребивалиште 
 
Пребивалиште се уписује према званичној територијалној организацији, важећој у тренутку 
уписа у матичну књигу умрлих. 
 
Уписују се адресни подаци, и то: улица и број, место (насеље), општина (којој то место 
припада) и република у којој се налази последње пребивалиште умрлог. 
 
При уписивању назива места (насеља) треба уписати садашњи назив, а не његов локални 
назив, назив неког његовог посебног дела, као што је засеок, махала, неки крај већег 
градског насеља с посебним називом, део већег насеља који је пре спајања с другим 
насељем имао други назив, итд.  
 
За држављане Србије и Црне Горе који су умрли у иностранству уписује се назив оног 
места (насеља) у СЦГ  у чију је матичну књигу умрлих случај уписан, сходно одредбама 
Закона о матичним књигама. 
 
За стране држављане са пребивалиштем у иностранству који су умрли на територији 
СЦГ адресни подаци се уписују у зависности од дужине боравка до момента смрти на 
територији СЦГ.  
 

- Ако је умрло лице-страни држављанин до момента смрти радило-боравило у СЦГ 
годину дана и дуже, уписују се место (насеље) и општина у СЦГ у којој је боравило до 
момента смрти; 

 

- Ако је умрло лице-страни држављанин до момента смрти радило-боравило у СЦГ 
краће од годину дана, уписују се назив места (насеља) и страна држава (уместо 
општине) у којој се налази његово пребивалиште до момента смрти. 

 
За избегла лица и расељена лица са територије Косова и Метохије уписују се: улица и 
број, назив места (насеља) и општина којој је припадало њихово последње боравиште. 
 
Као пребивалиште умрлог одојчета уписује се пребивалиште мајке.  
 
За одојче умрло на територији СЦГ, чија је мајка страни држављанин са 
пребивалиштем у иностранству, уписују се назив места (насеља) и назив стране државе 
(уместо општине) у којој се налази пребивалиште мајке до момента смрти детета, и то 
уколико ради-борави у СЦГ краће од годину дана. Уколико је мајка страни држављанин који 
ради-борави у СЦГ годину дана и дуже, уписују се место (насеље) и општина у СЦГ у којој 
мајка борави до момента смрти детета.  
 
За нађени леш за који није могао да се утврди идентитет као пребивалиште треба уписати 
место (насеље) где је случај уписан у матичну књигу умрлих. 
 
 
6. Брачно стање 
 
Заокружује се шифра која одговара законском брачном стању лица. 
 
За лица која су живела у ванбрачним заједницама узима се у обзир њихово законско брачно 
стање, независно од ове заједнице. 

За децу и сва лица која никада нису склапала брак заокружује се шифра 1 (неожењен-
неудата). За законски склопљен брак - шифра 2. Ако је ранији брак престао смрћу другог 
супружника - шифра 3, а ако је брак разведен правоснажном судском пресудом - шифра 4. 



Републички завод за статистику Србије 

Методологије и стандарди 
 

22 

 
7. Држављанство 
 
Чланом 7. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, држављанин државе 
чланице је и држављанин Србије и Црне Горе.   
 
Уколико одговор на ово питање у Потврди није дат, матичар је дужан да на ово питање 
упише тачно онакав одговор какав је дао пријавилац умрлог лица при упису у матичну књигу. 
На пример, уписује се "СЦГ и Републике Србије", "СЦГ и Републике Црне Горе", "СЦГ и 
Републике Србије и Аустрије",  "СЦГ и Републике Црне Горе и Канаде", неке друге стране 
државе, нпр.  "Немачке", "Канаде" или "Без држављанства". 
 
 
8. Национална или етничка припадност  
 
Чланом 49. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода изражавања националне 
припадности и културе и слобода употребе свог језика и писма. Грађанин није дужан да се 
изјашњава о својој националној припадности. 
 
Уколико одговор на ово питање у Потврди није дат, матичар је дужан да на ово питање 
упише тачно онакав одговор какав је дао пријавилац умрлог лица при упису у матичну књигу. 
На пример, уписује се Србин, Црногорац, Југословен, или нека друга национална 
припадност. 
 
Сходно томе, пријавилац може и да се не изјасни по овом питању, и у том случају матичар 
ће на ово питање уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
 
9. Вероисповест 
 
Чланом 41. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода вероисповести која 
обухвата слободу веровања, исповедања вере и вршења верских обреда, односно нико није 
дужан да се изјашњава о свом верском уверењу. 
 
Уколико одговор на ово питање у Потврди није дат, матичар је дужан да на ово питање 
упише тачно онакав одговор какав је дао пријавилац умрлог лица при упису у матичну књигу.  
На пример, уписује се "Православна", "Католичка", "Протестантска" или нека друга верска 
припадност или, пак, "Није верник". 
 
Сходно томе, пријавилац може и да се не изјасни по овом питању, и у том случају матичар 
ће на ово питање уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
 
10. Највиша завршена школа  
 
Уколико одговор на ово питање у Потврди није дат, заокружује се тачно онакав одговор 
какав је дао пријавилац умрлог лица при упису у матичну књигу. Заокружује се шифра која 
одговара највишој завршеној школи умрлог лица.  
 
Под највишом завршеном школом подразумева се врста школе чијим је завршавањем лице 
стекло највиши степен образовања. При томе, не треба правити разлику у томе да ли је 
школска спрема стечена завршавањем редовне школе или школе која замењује редовну 
школу (на пример: школа за образовање одраслих), односно да ли је стечена полагањем 
испита у редовној школи или завршавањем неког курса за скраћено школовање којим се 
стиче сведочанство неке редовне школе. Курсеви чијим завршавањем се не стиче 



Републички завод за статистику Србије 

Методологије и стандарди 
 

23

сведочанство редовне школе (на пример: курс за дактилографе, за књиговође и сл.) не 
узимају се у обзир као одговори на ово питање. У оваквим случајевима заокружује се шифра 
која одговара претходно завршеној школи. 
 
За лица која имају степен магистра или доктора наука заокружује се шифра 6. 
 
За лица која су завршила неку војну школу или школу за унутрашње послове узима се 
степен те школе: средња, виша или висока школа. 
 
За лице које је завршило I степен студија на факултету који има или је имао степене према 
важећим прописима, и које поседује диплому о завршеном I степену заокружује се шифра 5. 
 
Ако је лице завршило неку школу у иностранству, као одговор треба заокружити 
одговарајући степен те школе, тј. да ли је основна, средња, виша или висока школа. 
 
 
11. Активност 
 
Уколико одговор на ово питање у Потврди није дат, заокружује се тачно онакав одговор 
какав је дао пријавилац умрлог лица при упису у матичну књигу. 
 
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре од 1 до 9.  
 
Ако за неко умрло лице могу да се заокруже две шифре, онда се увек заокружује мања.   
 
Тако, на пример, ако је женско лице старо 15 и више година истовремено домаћица и 
породични пензионер, треба заокружити шифру 4 (пензионер), а не шифру 6 (домаћица).   
 
Уколико је заокружена шифра 1 или 2, обавезно се на линији уписује и потпун назив 
занимања које је умрло лице обављало.  
 
Ако умрло лице није обављало занимање,  заокружује се једнa шифрa од 3 до 9. 
 
 
Обавља занимање у радном односу 
 
Шифра 1 заокружује се за све умрле који су обављали неко занимање, односно одређену 
врсту посла ради стицања средстава за живот у СЦГ. Овај одговор треба заокружити само 
за: 
 

- Лица која су била у радном односу (на неодређено или одређено време), без обзира 
на то у ком су облику својине била запослена (друштвена, приватна, мешовита, 
задружна итд.) и на који начин је организовано предузеће, задруга или установа у 
којој је лице радило (друштвено или јавно предузеће, акционарско друштво, задруга 
итд.), као и да ли су занимање обављала у привредним или ванпривредним 
делатностима. 

 
 
 

Остали који обављају занимање  
 
Шифра 2 заокружује се за све умрле који су припадали једној од следећих категорија: 
 

- Лица која су обављала неки посао у циљу стицања средстава за живот ван радног 
односа. Овде треба укључити сва лица која су обављала разноврсне послове према 
писменом или усменом договору с послодавцем или која су радила самостално, под 
условом да нису остварила право на радни стаж, тј. пензијско, инвалидско и 
здравствено осигурање. Овај одговор треба заокружити за сва умрла лица која су 
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обављала занатске послове, послове у кућној радиности, као и све друге послове за 
чије се обављање не уплаћују порези и доприноси (рад кућних помоћница, давање 
часова или одржавање курсева, рад уличних и други продаваца, као и рад других 
лица чији рад није регистрован);    

 

- Лица која су у својству власника или сувласника предузећа или радње (послодавац) 
запошљавала друга лица за која су уплаћивала порезе и доприносе;   
 

- Индивидуалне пољопривреднике кojи су самостално обављали неко 
пољопривредно занимање, на свом или туђем пољопривредном газдинству, било да 
су били власници имања, чланови домаћинства власника или закупци и надничари на 
туђем имању; 

 

- Лица која су самостално обављала делатност у приватној радњи, ординацији, 
апотеци и др., под условом да нису запошљавала друга лица;  

 

- Чланове породичног домаћинства (брачни друг, деца, родитељи) који су радили у 
радњи неког од чланова домаћинства за које се није уплаћивао радни стаж 
(пензијско, инвалидско и здравствено осигурање); 

 
- Лица која су прекинула рад ради одслужења војног рока или издржавања казне. 

 
 
Занимање умрлог одређује се првенствено према врсти послова које је умрло лице 
обављало, а не према школској спреми коју је поседовало. Тако, на пример, лице које је 
завршило правни факултет могло је да буде: професор факултета, судија врховног суда, 
адвокат, новинар, шеф рачуноводства итд. Исто тако, ако је лице завршило правни 
факултет, а стицало је средства за живот обављањем неког занимања за које није била 
потребна висока стручна спрема, онда се уписује назив тог занимања (нпр. конобар, 
таксиста и сл.). 
 
У случају да се не зна назив занимања који одговара послу који је умрли обављао, на линији 
треба да се опише посао или послови које је умрли радио (на пример: продавац на уличној 
тезги, радио је на утовару робе, паковао је готову робу и др.).  
 
 
Незапослен 
 
Шифра 3 заокружује се за све умрле који нису имали посао којим су стицали средства за 
живот и који су тражили посао преко службе за запошљавање (тржишта рада) или 
самостално. 
 
 
Пензионер   
 
Шифра 4 заокружује се за све умрле који су имали решење о пензији, било да су право на 
пензију остварили личним радом (старосни или инвалидски пензионер) било као чланови 
породице (породични пензионер).  
 
 
Лице с другим личним приходом 
 
Шифра 5 заокружује се за све умрле који су као основни извор средстава за живот имали 
приход од имовине (тј. нису радили и нису били пензионери). Приходи од имовине могу се 
остварити издавањем стамбених или пословних просторија, давањем у закуп 
пољопривредног земљишта, на основу поседовања вредносних папира (акције, деонице) и 
др. Овај одговор се заокружује и за умрло лице коме је основни извор средстава за живот 
била социјална помоћ, алиментација, инвалиднина, стипендија и сл.  
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ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО УПИСИВАЊЕ НАЗИВА ЗАНИМАЊА ЗА ЛИЦА ЗА КОЈА ЈЕ 
ЗАОКРУЖЕН БРОЈ 1 ИЛИ 2 

 
  

Непотпуни и уопштени одговори: 
 

Правилни одговори: 

Пољопривредник  Пољопривредник (сточар, ратар, воћар) – 
произвођач за тржиште  
Пољопривредник - произвођач за сопствене 
потребе 

Пољопривредни радник Пољопривредни помоћни радник (у  сточарству, 
ратарству, итд.) 

Рибар Слатководни рибар, Рибар на мору, Радник у 
рибњаку 

Металски радник Металостругар занатлија, Металостругар 
индустријски, Ливац занатлија, Ливац индустријски 

Дрвопрерађивачки радник  Дрвостругар занатлија, Дрвостругар индустријски  

Текстилни радник Ручни плетач текстила занатлија, Машински плетач 
текстила занатлија, Машински плетач текстила у 
индустрији 

Пекар, Месар Пекар занатлија, Пекар индустријски, Месар 
занатлија, Месар индустријски  

Професор, Предавач Професор у средњој школи, Професор у вишој 
школи, Професор на факултету (без обзира на 
предмет); исто и за предавача 

Службеник, Референт, Инспектор, 
Саветник 

Матичар, Референт за социјалну заштиту, 
Санитарни инспектор, Правни саветник  

Здравствени радник  Медицинска сестра, Физиотерапеут, Лекар-
специјалиста опште медицине  

Пословођа, Надзорник, Предрадник Пословођа минер, Надзорник ткања, Предрадник у 
производњи азота  

Инжењер Грађевински, Електротехнички, Машински 
инжењер, итд. 

Техничар Грађевински, Машински, Рударски техничар, итд. 

Уметник  Књижевник, Вајар, Сликар, Композитор, итд. 

Нестручни радник, Неквалификовани 
радник 

Пакер, Мерач, Сортирер, Носач  

Руководилац Руководилац – менаџер у пољопривреди  (у грађе-
винарству, трговини, угоститељству, саобраћају, 
финансијама) 
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Домаћица 
 
Шифра 6 заокружује се за издржавано женско лице старо 15 и више година, које је највећи 
део времена током дана проводило у обављању кућних послова (спремање стана, 
припремање хране, нега деце и сл.).   
 
За женско лице које је већи део времена проводило обављајући пољопривредне послове на  
породичном газдинству, на пословима израде предмета домаће радиности ради продаје, на 
пословима у занатској, угоститељској и другој радњи неког од чланова домаћинства треба 
заокружити одоварајућу шифру предвиђену за лице које обавља занимање.  
 
 
Дете, ученик или студент 
 
Шифра 7 заокружује се за умрло дете (лице млађе од 15 година) које није похађало школу, 
као и за умрло лице које је редовно или ванредно похађало неку школу (основну, средњу, 
вишу или високу), под условом да није обављало занимање, није тражило посао и да није 
било пензионер.    
 
 
Остала издржавана лица 
 
Шифра 8 заокружује се за умрло лице које се није могло разврстати ни у једну од наведених 
група (од 3 до 7). Овај одговор се заокружује и за умрло лице старо 15 и више година, које 
није обављало занимање због старости, болести или инвалидности. 
 

Лице на привременом раду - боравку у иностранству 
 
Шифра 9 заокружује се само за умрло лице које је привремено радило у иностранству код 
страног послодавца или је било на самосталном раду, као и за члана породице лица на 
привременом раду које је  боравило у иностранству.  
 
 
12. Умрло лице било је на привременом раду-боравку у иностранству:  
 
Одговор на то питање даје се у случају када је умрло лице - држављанин СЦГ са 
пребивалиштем у СЦГ, према изјави пријавиоца, било на привременом раду – боравку у 
иностранству:  
 
 Да: 
 

a) Kрaће од једне године 
 

Зa лица која су радила - боравила у иностранству краће од 1 године, као и за  умрло одојче 
чија је мајка радила-боравила у иностранству краће од 1 године  заокружује се шифра 1. 
 

б) Гoдину дана и дуже  
 

Зa лица која су радила - боравила у иностранству годину дана и дуже, као и за умрло 
одојче чија је мајка радила-боравила у иностранству годину дана и дуже заокружује се 
шифра 2. 
 
 Не: 
Зa лица која нису радила - боравила у иностранству, као и за умрло одојче чија мајка није 
радила-боравила у иностранству заокружује се шифра 3. 
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13. Умрло лице било је страни држављанин који је привремено радио-боравио у  СЦГ:  
 
Одговор на ово питање даје се у случају када је умрло лице - страни држављанин са 
пребивалиштем у иностранству, према изјави пријавиоца, било на привременом раду – 
боравку у СЦГ:  
 
 Да: 
 

а) Крaће од једне године 
 

За стране држављане који су радили - боравили у СЦГ краће од 1 године, као и за умрло 
одојче чија је мајка страни држављанин, а радила је или боравила у СЦГ краће од 1 године, 
заокружује се шифра 1. 

 
б) Гoдину дана и дуже 
 

За стране држављане који су радили - боравили у СЦГ годину дана и дуже, као и за умрло 
одојче чија је мајка страни држављанин, а радила је или боравила у СЦГ годину дана и 
дуже, заокружује се шифра 2. 
 
 Не: 
 
Зa умрла лица која нису страни држављани који су привремено радили - боравили у СЦГ, 
као и за умрло одојче чија мајка није страни држављанин који је радио - боравио у СЦГ 
заокружује се шифра 3. 
 
 
1. Где је смрт наступила и ко је утврдио смрт 
 
Одговор на ово питање даје се на основу података из Потврде о смрти (питања Датум и час 
смрти и За умрле ван здравствене установе). Одговор се даје заокруживањем само једне 
шифре. 
 
Када је смрт наступила у здравственој установи заокружује се шифра 1 (заокружена шифра 
1 код питања Датум и час смрти). 
 
Ако је смрт наступила у стану или на другом месту, а смрт је утврдио лекар,  заокружиће се 
шифра 2 (попуњено питање 1 на полеђини Потврде о смрти). 
 
Изузетно, за лица која су умрла ван здравствене установе може се заокружити и шифра 3, и 
то када је упис у матичну књигу извршен на основу судске одлуке (за нестало  лице) или 
решења надлежног органа.  
 
У случају да је заокружио шифру 3, матичар (у простору предвиђеном за напомене) треба да 
да ближа објашњења о разлогу давања овог одговора. 
 
 
➁➁➁➁   Да ли је умрли био лечен од болести, повреде од које је умро 
 
Одговор на ово питање даје се на основу података из Потврде (питање ➁➁➁➁ ).  
 
 

Шифра 1, "да", заокружује се само ако је умрлом била пружена стручна помоћ лекара у вези 
са болешћу, повредом од које је лице умрло, без обзира на то да ли је лице било лечено у 
здравственој установи или ван ње.  
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Шифра 2, "не", заокружује се за лице које уопште није било лечено или није било лечено од 
болести, повреде која је довела до смрти. 
 
Шифра 3, "неутврђено", заокружује се за лице за које лекар не може да утврди да ли је било 
лечено од болести, повреде која је довела до смрти. 
 
 
➂➂➂➂  Ко је дао податке о узроку смрти 
 
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре наведене у листићу, а на основу 
одговора из Потврде о смрти (питање ➂➂➂➂  на полеђини Потврде). 
 
Одговор може бити: ординирајући лекар (шифра 1), мртвозорник са медицинском 
документацијом (шифра 2),  мртвозорник без медицинске документације (шифра 3) и 
обдуцент  (шифра 4). 
 
 
①①①①  Узрок смрти 
 
Матичар неће уписивати одговор на питање о узроку смрти. 
 
Овај одговор треба да упише лекар – шифрант.  
 
 
2. Порекло  смрти 
 
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре наведене у листићу, а на основу 
одговора из Потврде о смрти (питање 2 на полеђини Потврде). 
 
Одговор може бити: природна (шифра 1), насилна (шифра 2) и неутврђено (шифра 3). 
 
 
А) Да ли је умрло лице одојче 
 
Одговор може бити "да" или "не", у зависности од тога да ли је лице умрло не навршивши 
годину дана (одојче), и у том случају се заокружује шифра 1, или је старо годину дана и 
више (није одојче), када се заокружује шифра 2. 
 
Одговор  на ово питање обавезно се мора дати, јер од одговора на претходна питања    
(2. и А) зависи да ли ће се наставити  попуњавање листића (и којих његових делова), 
или ће се са овим  питањима завршити његово попуњавање.  
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ПОДАЦИ О НАСИЛНОЈ СМРТИ 
 
 

На питања од 1 до 5 дају се одговори само ако је 
код питања ПОРЕКЛО СМРТИ заокружена шифра  2 

 
 

Одговор на ова питања преписује се из Потврде о смрти 
(блок-ПОДАЦИ О НАСИЛНОЈ СМРТИ) 

 
 
1. Порекло насилне смрти 
 
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре, и то оне која се односи на одређено 
порекло насилне смрти и која се разврстава на: несрећан случај - задес (шифра 1), 
самоубиство (шифра 2) и убиство (шифра 3), већ према томе које су околности довеле до 
смрти. 
 
Одговор "остало" (шифра 4) односи се на: повреде нанесене при легалним интервенцијама 
милиције и других извршилаца закона, укључујући и војску на дужности (током хапшења или 
покушаја хапшења прекршилаца закона, спречавања нереда, при одржавању реда и другим 
законским акцијама законите егзекуције, укључујући и извршење смртне казне), повреде 
настале због ратних операција, компликације услед медицинског и хируршког лечења, као и 
догађаје са неуврђеним пореклом насилне смрти. 
 
 
 
2. Време догађаја који је изазвао насилну смрт 
 
Као одговор на ово питање даје се податак о времену кад се догађај десио, а не о томе 
када је смрт наступила, јер између ова два момента може постојати и дужи временски 
размак. 
 
Одговор на ово питање обухвата два податка: 
 
а) Дан, месец, годину и час када се догађај десио. Овде треба уписати, на пример, 15  02  
2004  22 (случај се десио 15.02. 2004. године у 21 час и 35 минута); 
   
 Напомена: Видети примере код питања Датум и час смрти.  
 
б) Дан у недељи. Треба уписати, на пример, недеља, понедељак, итд. 
 
 
3. Место догађаја 
 
Одговор на ово питање односи се на идентификацију места догађаја који је у крајњем 
довео до насилне смрти.  
 
У зависности од места догађања (кућа, фабрика, саобраћајница, река, итд.), заокружује се 
одговарајућа шифра. 
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4. У тренутку догађаја умрли је био 
 
Одговор на ово питање означава активности умрлог лица у време када се десио догађај 
који је у крајњем довео до насилне смрти.  
 
У зависности од наведене активности (током обављања посла, током обављања спортске 
активности, коришћења слободног времена, итд.), заокружује се одговарајућа шифра. 
 
 
5. Спољни узрок смрти 
 
Матичар неће уписивати одговор на питање о узроку смрти. 
 
Овај одговор треба да упише лекар – шифрант.  
 
 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О УМРЛОМ ОДОЈЧЕТУ 
 
 
 

На питања од 1 до 3 дају се одговори само
ако је код питања А) заокружена шифра 1 

 
 

Одговор на ова питања преписује се из Потврде о смрти 
(блок-ПОДАЦИ О УМРЛОМ ОДОЈЧЕТУ) 

 
 
 
1. Телесна маса на рођењу 
 
Овде се уписује, на пример  3500. У случају да не може да прибави одговор на ово питање, 
као и за нахоче, матичар ће кућице оставити непопуњене. 
 
 
2. Телесна висина на рођењу 
 
Овде се уписује, на пример  56. У случају да не може да прибави одговор на ово питање, као 
и за нахоче, матичар ће кућице оставити непопуњене. 
 
 
3. Гестациона старост 
 
Овде се уписује, на пример  37. У случају да не може да прибави одговор на ово питање, као 
и за нахоче, матичар ће кућице оставити непопуњене. 
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ПОДАЦИ О МАЈЦИ УМРЛОГ ОДОЈЧЕТА 
 
 
 

4. Датум рођења  
 
Уписати дан, месец и годину рођења. Одговор се преузима из Потврде о смрти (питање 4, 
код ПОДАТАКА О УМРЛОМ ОДОЈЧЕТУ) или из личног документа мајке. 
 
 
5. Највиша завршена школа 
 
 
6. Активност 
 
За ова два питања, која се односе на мајку умрлог одојчета, одговори се преузимају из 
Потврде о смрти (питања 5 и 6, код података о умрлом одојчету), а попуњавају се 
исто као код питања 10 и 11 за умрло лице. 
 
 
7. Колико је мајка до сада родила деце (рачунајући и ово дете) 
 
Код овог питања, под а) треба уписати укупан број деце коју је мајка родила, рачунајући и 
дете за које се попуњава листић. Треба унети број деце, живорођене и мртворођене, из овог 
и ранијих бракова мајке, као и број деце ове мајке рођене ван брака. У кућице под б) и в) 
уписују се број живорођене и број мртворођене деце, чији збир је једнак броју уписаном  
под а). 
 
За нахоче, кућице остају непопуњене. 
 
 
8. Мајка је одојче родила 
 
Као одговор, треба заокружити једну од наведених шифара: за умрло одојче рођено у браку 
– шифру 1, за умрло одојче рођено ван брака – шифру 2, а ако је умрло одојче нахоче – 
шифру 3. 
 
Као брачно дете сматра се само оно дете које је рођено у браку закљученом по одредбама 
Закона о браку. 
 
Дете рођено ван брака је оно дете које је родила неудата жена, затим удовица или 
разведена жена после рока од 300 дана од престанка брака, као и оно које је родила удата 
жена у браку или у року од 300 дана по престанку брака, али је очинство мужа детиње мајке 
оспорено с успехом. 
 
Нахоче је нађено, напуштено дете непознатих родитеља. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
СТАТИСТИЧКОГ ЛИСТИЋА О ЗАКЉУЧЕНОМ БРАКУ (ВЕНЧАЊУ) 

(Образац ДЕМ-3) 
 
 

Приликом уписивања венчања у матичну књигу венчаних, матичар попуњава статистички 
листић о закључењу брака за сваки законито закључен брак. 
 
Подаци који се налазе у матичној књизи прeносе се у образац ДЕМ-3. Одговоре на остала 
питања матичар ће тражити од супружника приликом венчања или ће их преписати из 
записника. 
 
Одговоре треба дати према стању пре ступања у брак. 
 
Потамњени део у заглављу матичар не попуњава. 
 
 
Попуњавање идентификационих података 

 
У заглављу листића ДЕМ-3, поред одговора на питање о месту регистрације (општина, 
место венчања, седиште матичара), треба уписати податке о матичном подручју за које се 
води матична књига венчаних, текући број уписа, дан, месец и годину уписа, као и датум 
(дан, месец и година) закључења брака. На основу података о датуму закључења брака, 
израчунава се старост младожење и невесте при закључењу брака, и зато треба 
уписати потпун датум.  

 
Ако се матична књига води за два или више места, уписује се оно место које је прво уписано 
на корицама матичне књиге венчаних. 
 
а) За бракове закључене на територији СЦГ, без обзира на то да ли је брак закључен: 
између држављана СЦГ, између држављанина СЦГ и страног држављанина, као и између 
"странаца" (и невеста и младожења су страни држављани), заглавље обрасца попуњава 
се на следећи начин: 

 
- на првој линији уписује се назив "општине венчања", која је истовремено и општина 
регистрације (уписа) закљученог брака; 
 
- на другој линији уписује се назив "места (насеља) венчања" у коме је закључен брак, а 
које припада општини наведеној на првој линији; 

 
- на трећој и четвртој линији уписујe се одговарајући назив насеља, односно матичног 
подручја које, такође, припада општини наведеној на првој линији. 

 
б) За бракове закључене ван територије СЦГ, без обзира на то да ли је брак закључен: 
између држављана СЦГ или између држављанина СЦГ и страног држављанина, 
заглавље обрасца попуњава  се на следећи начин: 

 
- на првој линији, уместо "општине венчања", уписује се назив оне општине у СЦГ у којој 
је случај регистрован, тј. у којој је извршен упис на основу извода из матичне књиге 
венчаних иностраног органа или другог званичног акта, сходно одредбама Закона о 
матичним књигама и Упутству о њиховом вођењу; 
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- на другој линији, уместо назива "места (насеља) венчања", уписује се назив стране 
државе у којој се место венчања налази;  
 
- на трећој и четвртој линији уписујe се одговарајући назив насеља, односно матичног 
подручја које припада општини регистрације (уписа) у СЦГ, чији је назив уписан на првој 
линији. 

 
в) Ако је младожења (невеста) држављанин СЦГ у време закључења брака лице на 
привременом раду – боравку у иностранству, онда се, без обзира на то да ли је тај 
брак закључен у СЦГ или у иностранству, поступа на следећи начин: 

 
- на првој линији уписује се назив општине у СЦГ у којој је случај регистрован, тј. у којој 
је извршен упис у матичну књигу венчаних; 
 
- на другој линији уписује се обавезно назив стране државе у којој је младожења 
(невеста) на привременом раду или боравку у својству члана породице. При томе, није 
уопште битно да ли је брак закључен на територији те стране државе, неке друге стране 
државе или на територији СЦГ. Дакле, када је реч о случајевима под тачком в), не важе 
објашњења дата код тачке а) и б);  
 
- на трећој и четвртој линији уписујe се одговарајући називи насеља, односно матичног 
подручја које припада општини у СЦГ, наведеној на првој линији. 

 
 
Приликом уписивања појединих одговора, матичар треба да поступа према следећим 
објашњењима која се односе на младожењу, односно невесту, уз назначење редног 
броја питања: 
 
 
1. Презиме и име  

 
Уписују се презиме и име младожење, односно невесте, онако како је уписано у матичну 
књигу венчаних. 
 
 
2. Раније брачно стање     
 
Заокружује се шифра која одговара законском брачном стању младожење, односно невесте 
пре закључења овог брака. 
 
За лица која никада нису склапала брак заокружује се шифра 1 (неожењен-неудата). Ако је 
ранији брак престао смрћу другог супружника заокружује се шифра 2, а ако је брак разведен 
правоснажном судском одлуком -  шифра 3. 
 
 
3. Који је брак по реду     
 
Заокружује се шифра код једног од могућих одговора: "први", "други" или "трећи и више". 
 
Код ранијих бракова треба узети у обзир само оне који су закључени по одредбама Закона о 
браку или по законским прописима који су важили у време закључења тих ранијих бракова, а 
престали су или смрћу једног супружника или на основу правоснажне судске одлуке о 
разводу. 
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Ако је код претходног питања - "раније брачно стање" заокружена шифра 1, код одговора на 
ово питање мора бити заокружена шифра 1 (први). 
 
 
4. Датум рођења и ЈМБГ 
 
Овај податак матичар проверава према матичној књизи рођених, а ако младожења, односно 
невеста нису рођени на његовом подручју, треба да тражи извод из матичне књиге рођених 
или други доказ о датуму рођења. 
 
Уписати потпун датум (дан, месец и годину) рођења младожење, односно невесте, као и 
осталих шест цифара ЈМБГ (јединствени матични број грађана). 
 
Матични, то јест лични број грађана преузима се у потпуности, тј. пажљиво се преписује 
свих 13 цифара  из којих се састоји, с тим што се првих 7 цифара (које представљају: дан, 
месец и годину рођења) уписују у кућице између којих постоји размак, док се осталих 6 
цифара уписују у спојене кућице.     
 
 
5. Пребивалиште пре закључења брака  
 
Као одговор на ово питање уписују се адресни подаци, и то: улица и број, место (насеље), 
општина (којој то место припада) и република, односно страна држава у којој се налази 
последње пребивалиште младожење, тј. невесте у време закључења брака. 
 
Не треба наводити место у коме ће супружници убудуће заједно становати, нити оно у коме 
је брак закључен, ако је оно различито од места у коме је младожења односно невеста 
живела пре закључења брака. 
 
При уписивању назива места (насеља) треба уписати садашњи назив, а не његов локални 
назив, назив неког његовог посебног дела, као што је засеок, махала, неки крај већег 
градског насеља с посебним називом, део већег насеља који је пре спајања с другим 
насељем имао други назив, итд. 
 
Називи се уписују према званичној територијалној организацији, важећој у тренутку уписа у 
матичну књигу венчаних. 
 
За стране држављане са пребивалиштем у иностранству а који су закључили брак на 
територији СЦГ адресни подаци уписују се у зависности од дужине боравка на територији 
СЦГ до закључења брака.  
 

- Ако је лице страни држављанин које ради-борави у СЦГ годину дана и дуже уписују 
се: место (насеље) и општина у СЦГ у којој је лице боравило до закључења брака. 

- Ако је лице страни држављанин које ради-борави у СЦГ краће од годину дана уписују 
се: назив места (насеља) и страна држава (уместо општине) у којој се налазило 
његово пребивалиште до закључења брака.  

 
 
За избегла лица и расељена лица са територије Косова и Метохије уписују се: улица и 
број, назив места (насеља) и општина којој је припадало њихово последње боравиште пре 
закључења брака. 
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6. Младожења (невеста) је  на привременом раду-боравку у иностранству 
 
У случају када је лице држављанин СЦГ са пребивалиштем у СЦГ на привременом раду-
боравку у иностранству краће од 1 године заокружује се шифра 1, док се шифра 2 
заокружује за држављане СЦГ који раде-бораве у иностранству годину дана и дуже. 
 
За лица (држављане СЦГ) која нису на раду-боравку у иностранству заокружује се шифра  3. 
 
 
 
7. Младожења (невеста) је страни држављанин који привремено ради-борави у СЦГ 
 
У случају када је лице страни држављанин са пребивалиштем у иностранству, а које је на 
привременом раду-боравку у СЦГ краће од 1 године, заокружује се шифра  1, док се шифра  
2 заокружује за стране држављане који раде-бораве у СЦГ годину дана и дуже. 
 
За лица која нису страни држављани  који привремено раде-бораве у СЦГ заокружује се 
шифра  3.  
 
 
8. Држављанство 
 
Чланом 7. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, држављанин државе 
чланице је и држављанин Србије и Црне Горе.   
 
Матичар је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав изјави лице при упису 
у матичну књигу. На пример, уписује се "СЦГ и Републике Србије", "СЦГ и Републике Црне 
Горе", "СЦГ и Републике Србије и Аустрије",  "СЦГ и Републике Црне Горе и Канаде", неке 
друге стране државе, нпр.  "Немачке", "Канаде" или "Без држављанства". 
 
 
9. Национална или етничка припадност  
 
Чланом 49. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода изражавања националне 
припадности и културе и слобода употребе свог језика и писма. Грађанин није дужан да се 
изјашњава о својој националној припадности. 
 
Матичар је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав изјави лице при упису 
у матичну књигу. На пример, уписује се Србин, Црногорац, Југословен, или нека друга 
национална припадност. 
 
Сходно томе, лице може и да се не изјасни по овом питању, и у том случају матичар ће 
уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
За случај када није познат одговор на ово питање, матичар ће на линији уписати 
"Непознато". 
 
 
10. Вероисповест 
 
Чланом 41. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода вероисповести која 
обухвата слободу веровања, исповедања вере и вршења верских обреда, односно нико није 
дужан да се изјашњава о свом верском уверењу. 
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Матичар је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав изјави лице при упису 
у матичну књигу. На пример, уписује се "Православна", "Католичка", "Протестантска" или 
нека друга верска припадност или, пак, "Није верник". 
 
Сходно томе, лице може и да се не изјасни по овом питању, и у том случају матичар ће на 
ово питање уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
За случај када није познат одговор на ово питање, матичар ће на линији уписати 
"Непознато". 
 

 
11. Највиша завршена школа  
 
Као одговор на ово питање заокружује се шифра која одговара највишој завршеној школи: 
за лица која су без школе - шифра 1, за лица са непотпуном основном школом - шифра 2, за 
завршену основну школу - шифра  3, док за виши степен школе треба заокружити једну од 
шифара -  4, 5 или 6. 
 
Под највишом завршеном школом подразумева се врста школе чијим је завршавањем лице 
стекло највиши степен образовања. При томе, не треба правити разлику у томе да ли је 
школска спрема стечена завршавањем редовне школе или школе која замењује редовну 
школу (на пример: школа за образовање одраслих), односно да ли је стечена полагањем 
испита у редовној школи или завршавањем неког курса за скраћено школовање, којим се 
стиче сведочанство неке редовне школе. Курсеви чијим завршавањем се не стиче 
сведочанство редовне школе (на пример: курс за дактилографе, за књиговође и сл.) не 
узимају се у обзир као одговори на ово питање. У оваквим случајевима заокружује се шифра 
која одговара претходно завршеној школи. 
 
За лица која имају степен магистра или доктора наука  заокружује се шифра 6. 
 
За лица која су завршила неку војну школу или школу за унутрашње послове узима се 
степен те школе: средња, виша или висока школа. 
 
За лице које је завршило I степен студија на факултету који има или је имао степене према 
важећим прописима, и које поседује диплому о завршеном I степену заокружује се шифра 5. 
 
Ако је лице завршило неку школу у иностранству, као одговор треба заокружити 
одговарајући степен те школе, тј. да ли је основна, средња, виша или висока школа. 
 
 
12. Активност 
 
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре од 1 до 9. 
 
 Ако за неко лице могу да се заокруже две шифре, онда се увек заокружује мања. 
 
Тако, на пример, ако је женско лице старо 15 и више година истовремено домаћица и 
породични пензионер, треба заокружити шифру 4 (пензионер), а не шифру 6 (домаћица). 
 
Уколико је заокружена шифра 1 или 2, обавезно се на линији уписује и потпун назив 
занимања које лице обавља.  
 
Ако лице не обавља занимање, заокружује се један одговор од 3 до 9. 
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Обавља занимање у радном односу 
  
Шифра 1 заокружује се за сва лица која  обављају неко занимање, тј. одређену врсту посла 
ради стицања средстава за живот у СЦГ. Овај одговор треба заокружити за: 
 

- лица која су у радном односу (на неодређено или одређено време), у свим облицима 
својине (друштвенa, приватнa, задружна, итд.) и без обзира на то на који начин је 
организовано предузеће, задруга или установа у којој лице ради (друштвено 
предузеће, јавно предузеће, акционарско друштво, задруга, итд.), као и без обзира на 
то да ли занимање обављају у привредним или ванпривредним делатностима. 
 
 

Остали који  обављају занимање  
 
Шифра  2 заокружује се за лица која припадају једној од следећих категорија: 
 

- Лица која обављају неки посао у циљу стицања средстава за живот ван радног 
односа. Овде треба укључити сва лица која обављају разноврсне послове према 
писменом или усменом договору с послодавцем или која раде самостално, под 
условом да не остварују право на радни стаж, тј. пензијско, инвалидско и здравствено 
осигурање. Овај одговор треба заокружити за сва лица која обављају занатске 
послове, послове у кућној радиности, као и све друге послове за чије се обављање не 
уплаћују порези и доприноси (рад кућних помоћница, давање часова или одржавање 
курсева, рад уличних и других продаваца и других лица чији рад није регистрован); 
 

- Лица која у својству власника или сувласника предузећа или радње (послодавац) 
запошљавају друга лица за која уплаћују порезе и доприносе;  

 
- Индивидуалне пољопривреднике који самостално обављају неко пољопривредно 

занимање, на свом или туђем пољопривредном газдинству, било да су власници 
имања, чланови њиховог домаћинства или закупци и надничари на туђем имању;  
 

- Лица која самостално обављају делатност у приватној радњи, ординацији, апотеци 
и др., под условом да не запошљавају друга лица;  
 

- Чланове породичног домаћинства  (брачни друг, деца, родитељи) који раде у радњи 
неког од чланова домаћинства за које се не уплаћује радни стаж (пензијско, 
инвалидско и здравствено осигурање).  

- Лица која су прекинула рад ради одслужења војног рока или издржавања казне. 
 
 
Занимање лица  одређује се првенствено према врсти послова које лице обавља, а не 
према школској спреми коју поседује. Тако, на пример, лице које је завршило правни 
факултет може да буде: професор факултета, судија врховног суда, адвокат, новинар, шеф 
рачуноводства, итд. Исто тако, ако је лице завршило правни факултет, а стиче средства за 
живот обављањем неког занимања за које није потребна висока стручна спрема, онда се 
уписује назив тог занимања (нпр. конобар, таксиста и сл.). 
 
У случају да се не зна назив занимања који одговара послу или пословима, на линији треба 
да се опише посао или послови које лице ради (на пример: продавац на уличној тезги, ради 
на утовару робе, пакује готову робу и др.). 
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ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО УПИСИВАЊЕ НАЗИВА ЗАНИМАЊА ЗА ЛИЦА 
ЗА КОЈА ЈЕ  ЗАОКРУЖЕН БРОЈ 1 ИЛИ 2 

 
  
Непотпуни и уопштени одговори: 

 
Правилни одговори: 

Пољопривредник Пољопривредник (сточар, ратар, воћар)-
произвођач за тржиште, Пољопривредник-
произвођач за сопствене потребе 

Пољопривредни радник Пољопривредни помоћни радник (у 
сточарству, ратарству, итд.) 

Рибар Слатководни рибар, Рибар на мору, Радник у 
рибњаку 

Металски радник Металостругар занатлија, Металостругар 
индустријски, Ливац занатлија, Ливац 
индустријски 

Дрвопрерађивачки радник Дрвостругар занатлија, Дрвостругар 
индустријски 

Текстилски радник Ручни плетач текстила занатлија, Машински 
плетач текстила занатлија, Машински плетач 
текстила у индустрији 

Пекар, месар Пекар занатлија, Пекар индустријски, Месар 
занатлија, Месар индустријски 

Професор, Предавач Професор у средњој школи, Професор у вишој 
школи, Професор на факултету (без обзира на 
предмет); исто и за предавача 

Службеник, Референт, Инспектор, Саветник Матичар, Референт за социјалну заштиту, 
Санитарни инспектор, Правни саветник 

Здравствени радник Медицинска сестра, Физиотерапеут, 
Лекар-специјалиста опште медицине 

Пословођа, Надзорник, Предрадник Пословођа минер, Надзорник ткања, 
Предрадник у производњи азота 

Инжењер Грађевински, Електротехнички, Машински 
инжењер, итд. 

Техничар Грађевински, Машински, Рударски техничар, 
итд. 

Уметник Књижевник, Вајар, Сликар, Композитор, итд. 

Нестручни радник, Неквалификовани радник Пакер, Мерач, Сортирер, Носач 

Руководилац Руководилац – менаџер у пољопривреди (у 
грађевинарству, трговини, угоститељству, 
саобраћају, финансијама) 
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Незапослен 
 
Шифра  3 заокружује се за сва лица која немају посао којим стичу средства за живот и која 
траже посао преко службе за запошљавање (тржишта рада) или самостално.  
 
 
Пензионер   
 
Шифра 4 заокружује се за сва лица која  имају решење о пензији, било да су право на 
пензију остварила личним радом (старосни или инвалидски пензионер) било као чланови 
породице (породични пензионер). 
 
  
Лице с другим личним приходом 
 
Шифра 5 заокружује се за сва лица која  као основни извор средстава за живот имају приход 
од имовине (тј. не раде и нису пензионери). Приходи од имовине могу се остварити 
издавањем стамбених или пословних просторија, давањем у закуп пољопривредног 
земљишта, на основу поседовања вредносних папира (акције, деонице) и др. 
  
Овај одговор заокружује се и за лица којима је основни извор средстава за живот  социјална 
помоћ, алиментација, инвалиднина, стипендија и сл.  
  
 
Домаћица 
 
Шифра 6 заокружује се за издржаванo женско лице старо 15 и више година, које највећи 
део времена током дана проводи у обављању кућних послова, као што су: спремање стана, 
припремање хране, нега деце и сл.  
 
За женско лице које  већи део времена проводи обављајући пољопривредне послове на 
породичном газдинству, на пословима израде предмета домаће радиности ради продаје, на 
пословима у занатској, угоститељској и другој радњи неког од чланова домаћинства  треба 
заокружити одговарајући број предвиђен за лица која обављају занимање.  
 
  
Ученик или студент 
 
Шифра 7  заокружује се за  ученике и студенте који редовно или ванредно похађају неку 
школу (основну, средњу, вишу или високу), под условом да не обављају занимање, да не 
траже посао и да нису пензионери. 
 
 
Остала издржавана лица 
 
Шифра 8 заокружује се за лица стара 15 и више година која не могу да обављају занимање 
због старости, болести или инвалидности, као  и за остала издржавана лица која се не могу 
разврстати ни у једну од наведених група (од 3 до 7).  
 
 
Лице на привременом раду-боравку у иностранству 
 
Шифра 9 заокружује се само за лица која привремено раде у иностранству код страног 
послодавца, или су на самосталном раду, као и за чланове породице која са тим лицем 
бораве у иностранству. 
 



Републички завод за статистику Србије 

Методологије и стандарди 
 

40 

 
13. Да ли је младожења, односно невеста  издржавано лице 
 
 Да...............1                         Не............... 2 
 
Овај одговор даје се за сва лица, с тим што лица која нису издржавана (заокружена шифра 
2) не одговарају на потпитање о својству издржаваоца. 
  

Под издржваним лицима подразумевају се лица која не обављају занимање и која немају 
друге редовне приходе (пензија, приходи од имовине или други лични приходи). 
  

За лица код којих је заокружена шифра 1, треба утврдити својство издржаваоца, односно 
природу посла који обавља или врсту прихода који остварује. 
 

Ако у издржавању неког лица учествује више од једног издржаваоца, издржаваоцем ће се 
сматрати лице које већим средствима учествује у  издржавању. 
  

Издржавалац не мора бити члан домаћинства у коме се налази издржавано лице. 
 
 - Обавља пољопривредно занимање  ................1 
 

Овај одговор даје се за лица чији издржавалац обавља неко пољопривредно занимање, без 
обзира на сектор својине у коме издржавалац ради. Пољопривредницима се сматрају: 
земљорадници, воћари, цвећари, сточари, живинари, пчелари, руковаоци пољопривредним 
машинама и др. 
 
 - Обавља непољопривредно занимање   ........... 2 
 

За лица чији издржавалац обавља непољопривредно занимање треба заокружити шифру 2. 
Под овим занимањима подразумевају се сва друга занимања која нису обухваћена 
претходним одговором. 
 

Поред издржаваоца који обављају непољопривредно занимање у СЦГ, сматра се да у СЦГ 
обављају непољопривредно занимање и они издржаваоци који раде у иностранству, у 
нашим дипломатско-конзуларним и другим представништвима, у нашим предузећима која 
изводе радове у иностранству, или раде у Уједињеним нацијама и другим међународним 
организацијама. 
 

- На раду у иностранству  ..................................... 3 
 

Шифра 3 заокружује се за лица чији је издржавалац на раду у иностранству код страног 
послодавца или на самосталном раду (као занатлија-приватник, као стоматолог у властитој 
ординацији и слично).  
 

- Пензионер или лице с другим личним  
         приходом ...................................................... 4 

 

Уколико је лице издржавано од пензионера или лица које има друге личне приходе (приходи 
од имовине, инвалиднине, социјалне помоћи, алиментације и сл.) треба заокружити овај 
одговор.  
 
 - Правно лице ........................................................ 5 
  
 
Овај одговор треба заокружити за:  
 

- лица која у својству штићеника стално живе у домовима (за старе и изнемогле, 
за социјално угрожену децу и сл.), а о њиховом издржавању се стара друштво, 
односно  одређене установе које овде имају заједнички назив:  "правно лице"; 
 
- питомце верских, војних и других школа за чије школовање, односно боравак у 
интернатима трошкове сноси верска организација, војна пошта или друга 
организација која се сматра правним лицем.  
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ПРИЛОГ – ОБРАСЦИ 
 

     ДЕМ-1 (О РОЂЕЊУ) 
                       ДЕМ-2 (О СЛУЧАЈУ СМРТИ) 

     ДЕМ-3 (О ВЕНЧАЊУ) 

     ПРИЈАВА РОЂЕЊА 
     ПОТВРДА О СМРТИ 

 
 

 
 
 
 
 
 



Републички завод за статистику Србије 

Методологије и стандарди 
 

42 

  

Образац ДЕМ-1 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА             
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ             

Одлука Скупштине СРЈ, АС бр. 91  
"Службени лист СРЈ", бр. 54/2001 

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТИЋ О РОЂЕЊУ 
                                 
Шифра истраживања  Д Е М 1   Општина рођења           
                                 
Година уписа        Место (насеље) рођења          
                                 
Месец уписа             Седиште матичара           
                                 
Редни број упитника           Уписано у матичну књигу:         
                  - за матично подручје          
Општина рођења                           
                  - под текућим бројем          
Година рођења                            
                  - датум уписа        20   
Здравствена установа                   (дан)  (месец) (година)  
       (назив)                   
                                 
                 9. У ОВОМ ПОРОЂАЈУ ЈЕ      
  (матични број) (јединица у саставу)                  
                  а) Број деце           
ИМЕ ДЕТЕТА                      (једно, двојке, тројке итд.) 
                                 
ДРЖАВЉАНСТВО              б) Ред рођења           
                   (само за вишеструки порођај) (прво, друго, треће итд.) 
1. ДЕТЕ ЈЕ:              10. КОЛИКО ЈЕ МАЈКА ДО САДА РОДИЛА ДЕЦЕ   
        Живорођено................ 1    (рачунајући и ово дете)       
        Мртворођено.............. 2                   
                  а) Укупно          
2. ПОЛ ДЕТЕТА    Мушко.......................... 1                   
        Женско........................ 2    б) Живорођене          
3. ДАТУМ РОЂЕЊА И ЈМБГ                          
                  в) Мртворођене          

                                
            (дан)      (месец)        (година)               (осталих 6 цифара)  11. КОЛИКО ЈЕ ОД ТЕ ДЕЦЕ У ЖИВОТУ      
                                 
4. ТЕЛЕСНА МАСА НА РОЂЕЊУ         12. У КОМ БРАКУ МАЈКЕ ЈЕ ОВО ДЕТЕ РОЂЕНО    
 (у грамима)            У првом .......................................................................... 1  
                  У другом ........................................................................ 2  
5. ТЕЛЕСНА ВИСИНА НА РОЂЕЊУ         У трећем и више ........................................................... 3  
 (у центиметрима)            Дете је рођено ван брака.............................................. 4  
                  Дете је нахоче ............................................................... 5  
6. ГЕСТАЦИОНА СТАРОСТ                         
 (навршенe недељe гестације)         На питања 13. и 14. одговор се даје само ако је код питања 
                  12. заокружена шифра 1, 2 или 3.  
7. ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ВИДЉИВЕ УРОЂЕНЕ АНОМАЛИЈЕ   13. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА РОДИТЕЉА  
                                 
        Да ................................ 1                   
        Не ............................... 2        (дан) (месец)  (година)  
   14. КОЛИКО ЈЕ МАЈКА РОДИЛА ДЕЦЕ У 
 Ако је одговор да, заокружити један од наведених одговора:         ОВОМ БРАКУ (рачунајући и ово дете)  
 Нервног система  ....................................................... 1    а) Укупно     
 Ока, уха, лица и врата  .............................................. 2                   
 Крвотока  .................................................................... 3    б) Живорођене     
 Система за дисање  ................................................... 4                   
 Расцеп усне и непца  ................................................. 5    в) Мртворођене     
 Другe аномалијe система за варење  ...................... 6     
 Полних органа  ........................................................... 7   15. ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА НА ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ -  
 Мокраћног система  ................................................... 8         БОРАВКУ У ИНОСТРАНСТВУ    
 Мишићно-коштаног система  .................................... 9    Да             
 Другe урођенe аномалијe  ......................................... 10     Краће од једне године ........................................... 1  
 Хромозомскe ненормалности  .................................. 11     Годину дана и дуже ............................................... 2  
 Вишеструкe аномалијe  ............................................. 12    Не ................................................................................... 3  
                    
8. ПРЕБИВАЛИШТЕ МАЈКЕ    16. ДА ЛИ JE МAЈКА СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН КОЈИ  
                       ПРИВРЕМЕНО РАДИ - БОРАВИ У СЦГ  
 Улица и број             Да            
                   Краће од једне године ........................................... 1  
                   Годину дана и дуже ............................................... 2  
 Место (насеље)             Не ................................................................................... 3  
                                 
                 17. ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ РОЂЕНО И УЗ ЧИЈУ ПОМОЋ  
 Општина              У породилишту или у другој здравственој установи .. 1  
                  У стану или на другом месту, уз помоћ:   
                   Лекара ..................................................................... 2  
 Република               Акушерске сестре - бабице ................................... 3  
                  Другог лица ................................................................... 4  
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ПОДАЦИ О ОЦУ  ПОДАЦИ О МАЈЦИ 

                        
1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ          1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ           
                                 
                                 
                                 
                        
2. ДАТУМ РОЂЕЊА        2. ДАТУМ РОЂЕЊА          
                        
                                 
     (дан)  (месец)  (година)        (дан)  (месец)  (година)  
                        
3. ДРЖАВЉАНСТВО          3. ДРЖАВЉАНСТВО           
                                 
4. НАЦИОНАЛНА ИЛИ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ   4. НАЦИОНАЛНА ИЛИ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ   
                        
                                 
 
 

                       

5. ВЕРОИСПОВЕСТ   5. ВЕРОИСПОВЕСТ   
                        
                                 
                        
                        
6. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА        6. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА       
                        

Без школе .................................................................. 1    Без школе ......................................................... 1  
Непотпуна основна школа ....................................... 2    Непотпуна основна школа ............................... 2  
Основна школа ......................................................... 3    Основна школа ................................................. 3  
Средња школа .......................................................... 4    Средња школа .................................................. 4  
Виша школа .............................................................. 5    Виша школа ...................................................... 5  
Висока школа ............................................................ 6    Висока школа ................................................... 6  

                        
                        
7. АКТИВНОСТ        7. АКТИВНОСТ        
                        

Обавља занимање у радном односу ........................ 1     Обавља занимање у радном односу ............... 1  
                    
Остали који обављају занимање .............................. 2     Остали који обављају занимање ..................... 2  

                        
                        
                                 

(за одговоре 1 и 2 уписати назив занимања)  (за одговоре 1 и 2 уписати назив занимања) 
                        

Незапослен ................................................................. 3     Незапослен ........................................................ 3  
                    
Пензионер ................................................................... 4     Пензионер .......................................................... 4  
                    
Лице са другим личним приходом............................. 5     Лице са другим личним приходом ................... 5  
                    
      Домаћица ........................................................... 6  
                    
Ученик или студент .................................................... 7     Ученик или студент ........................................... 7  
                    
Остала издржавана лица .......................................... 8     Остала издржавана лица ................................. 8  
                    
Лице на привременом раду - боравку       Лице на привременом раду - боравку   

      у иностранству ...............................................…....…. 9     у иностранству ......................................…......... 9  
                        
                        
 
 

                       

 
Н А П О М Е Н Е: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        (М.П.)          Матичар 
          

  
                                     _____________________________  

Штампано у Републичком заводу за статистику Србије
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Образац ДЕМ-2 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

 Одлука Скупштине СРЈ, АС бр. 91 
"Службени лист СРЈ", бр. 54/2001 

  

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТИЋ О СЛУЧАЈУ СМРТИ 
   
Шифра истраживања  Д Е М 2  Општина смрти   
   

Година уписа        Место (насеље) смрти         
         
Месец уписа        Седиште матичара  
         
Редни број упитника        Уписано у матичну књигу:  
    
Општина смрти          - за матично подручје  
   
Година смрти                     - под текућим бројем  
   
Здравствена установа   - датум уписа       20 
                                                                               (назив)                                                                   (дан)             (месец)            (година) 

                 
                                             (матични број)                      (јединица у саставу) 

   

   
1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УМРЛОГ    10. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА 
     
        

        Без школе ......................................................... 1 
(име оца) (име мајке)   Непотпуна основна школа ............................... 2 

2. ПОЛ      Мушко .................. 1   Основна  школа ................................................ 3 
     Женско ................ 2   Средња школа .................................................. 4 
   Виша школа ...................................................... 5 
3. ДАТУМ И ЧАС СМРТИ   Висока школа .................................................... 6 
     
             11.  АКТИВНОСТ 
                           (дан)                      (месец)                       (час)   
        Обављало занимање у радном односу .......... 1 
4. ДАТУМ РОЂЕЊА И ЈМБГ УМРЛОГ    Остали који су обављали занимање .............. 2 
    
                         
        (дан)            (месец)             (година)                  (осталих 6 цифара)     
        (за одговоре 1 и 2 уписати назив занимања)  
      

Час рођења          Незапослен ....................................................... 3 
(за одојчад до 7 дана)     Пензионер ......................................................... 4 

    Лице с другим личним  приходом ................... 5 
    Домаћица .......................................................... 6 
5. ПРЕБИВАЛИШТЕ     Дете, ученик или студент ................................. 7 
     Улица и број     Остала издржавана лица ................................ 8 
     Лице је било на привременом раду-боравку   
     Место (насеље)     у иностранству…............................................... 9 
       
     Општина       
       
     Република       
    12. УМРЛО ЛИЦЕ БИЛО ЈЕ НА ПРИВРЕМЕНОМ 
6.  БРАЧНО СТАЊЕ          РАДУ-БОРАВКУ У ИНОСТРАНСТВУ  
      

     Неожењен - неудата .............................................. 1    Да  
     Ожењен - удата ...................................................... 2            Краће од једне године ............................. 1 
     Удовац - удовица ................................................... 3           Годину дана и дуже.................................. 2 
     Разведен - разведена ............................................ 4    Не ...................................................................... 3 
       
7.  ДРЖАВЉАНСТВО       
       

   
  13. УМРЛО ЛИЦЕ БИЛО ЈЕ СТРАНИ 

      ДРЖАВЉАНИН КОЈИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНО 
          РАДИО - БОРАВИО У СЦГ 
8.  НАЦИОНАЛНА ИЛИ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ       
       
      Да  
             Краће од једне године ............................. 1 
9. ВЕРОИСПОВЕСТ            Годину дана и дуже.................................. 2 
      Не ...................................................................... 3 
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1. ГДЕ ЈЕ СМРТ НАСТУПИЛА И КО ЈЕ УТВРДИО  
СМРТ 

 4. У ТРЕНУТКУ ДОГАЂАЈА УМРЛИ ЈЕ БИО: 
         
          На послу .............................................................  1 
 У здравственој установи .......................................... 1         При одласку или повратку са посла .................  2 
 Ван здравствене установе,             На раду у домаћинству  ....................................   3 
    а смрт је утврдио:         У току спортске активности ............................... 4 
      Лекар .................................................................... 2         Код куће  - у  слободно време ..........................   5 
      Друго лице ........................................................... 3         Ван куће  - у  слободно време ..........................  6 
        

➁➁➁➁  ДА ЛИ ЈЕ УМРЛИ БИО ЛЕЧЕН ОД   
     БОЛЕСТИ, ПОВРЕДЕ ОД КОЈЕ ЈЕ УМРО   5. СПОЉНИ УЗРОК СМРТИ 
                  Да  ............................................................. 1      ( уписује лекар из Потврде о смрти)      
                  Не  ............................................................ 2   
                Неутврђено  ............................................. 3   
   

➂➂➂➂  КО ЈЕ ДАО ПОДАТКЕ О УЗРОКУ СМРТИ  НА ПИТАЊА 1- 8 ДАЈУ СЕ ОДГОВОРИ САМО 
     Ординирајући лекар .............................................   1  ако је код питања А) заокружена шифра 1. 
     Мртвозорник ( са медицинском документацијом) … 2   
     Мртвозорник  (без медицинскe документацијe) ......  3  ПОДАЦИ О УМРЛОМ  ОДОЈЧЕТУ 
     Обдуцент  ............................................................. 4     Питања 1- 3 попунити само за одојчад до 30 дана старости 
   
①①①①  УЗРОК СМРТИ    
    (уписује лекар из Потврде о смрти)         
                      
  1. ТЕЛЕСНА  МАСА  НА  РОЂЕЊУ   
   
2. ПОРЕКЛО  СМРТИ    
                                   Природна  ............................      1  (у грамима)      
                                   Насилна ............................... 2    
                                   Неутврђено .........................  3   
 

 
 

 2. ТЕЛЕСНА  ВИСИНА  НА  РОЂЕЊУ  
 

А)  ДА ЛИ ЈЕ УМРЛО ЛИЦЕ ОДОЈЧЕ            
                  Да  .........................................................  1                         (у  центиметрима)    
                  Не .......................................................... 2   
   
       3. ГЕСТАЦИОНА СТАРОСТ   
   

На питања 1- 5 дају се одговори само ако је код 
          

питања  ПОРЕКЛО  СМРТИ  заокружена шифра 2.                        (навршене недеље гестације)    
   
   

ПОДАЦИ О НАСИЛНОЈ СМРТИ  ПОДАЦИ О МАЈЦИ  УМРЛОГ  ОДОЈЧЕТА 
   

   
1. ПОРЕКЛО НАСИЛНЕ СМРТИ     
  4. ДАТУМ РОЂЕЊА  
   Несрећни случај - задес ..................................... 1   
   Самоубиство ....................................................... 2     
   Убиство ................................................................ 3              
   Остало ................................................................. 4                   (дан)                      (месец)                            (година)                
   
2. ВРЕМЕ  ДОГАЂАЈА  КОЈИ  ЈЕ   
    ИЗАЗВАО НАСИЛНУ СМРТ     

  5. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА 
                

              (дан)                      (месец)                           ( година)   
       Без школе ........................................................... 1 
   Час       
        Непотпуна основна школа ............................... 2 
   Дан у недељи     
    Основна  школа ................................................. 3 
3. МЕСТО ДОГАЂАЈА   
   Средња школа  .................................................. 4 
     Кућа, стан, колективни  стан ..............................     1     
     Школа, друга јавна места и институције ........... 2    Виша школа ....................................................... 5 
     Спортски објекти .................................................    3     
     Саобраћајнице ....................................................     4   Висока школа ..................................................... 6 
     Фабрика, рудник, градилиште и  сл. .................. 5     
     Пољопривредна газдинства .............................. 6     
     Поље, планина, река, језеро, море  и сл. ......... 7   
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6. АКТИВНОСТ  НАПОМЕНЕ 
   
 Обавља занимање у радном односу .......... 1   
 Остали који обављају занимање ................. 2   
     
     
 (за одговоре 1 и 2 уписати назив занимања)    
     
     
 Незапослена ................................................. 3   
 Пензионер ..................................................... 4   
 Лице с другим личним  приходом  ............... 5   
 Домаћица  ...................................................... 6   
 Ученик или студент ....................................... 7   
 Остали који не обављају занимање ............ 8   
 Лице на привременом раду-боравку     
 у иностранству .............................................. 9   
     
     
7. КОЛИКО ЈЕ МАЈКА ДО САДА РОДИЛА    
 ДЕЦЕ (рачунајући и ово дете)    
 

 
   

     
 а) У к у п н о             
     
     
 б) Живорођене           
     
     
 в) Мртворођене           
     
     
     
8. МАЈКА ЈЕ ОДОЈЧЕ РОДИЛА:    
     
 У  браку ..........................................................                1   
     
 Ван  брака ......................................................                2   
     
 Умрло одојче је нахоче ................................                 3   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Матичар 
   

 
(М.П.)     

 
 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику Србије
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Obrazac DEM-3 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

 Odluka Skup{tine  SRЈ, АС бр. 91, 
 "Slu`beni лист SRЈ", br. 54/2001. 

  
  

STATISTI^KI LISTI] 
O ZAKQU^ENOM BRAKU (VEN^AWU) 

  
    Op{tina ven~awa   
   
[ifra istra`ivawa   D E M 3     Mesto (naseqe) ven~awa  
         
Godina upisa            Sedi{te mati~ara  
         
Mesec upisa            Upisano u mati~nu kwigu:  
         
Redni broj upitnika            - za mati~no podru~je  
   
Op{tina ven~awa        - pod teku}im brojem  
   
   
   
   

 datum zakqu~ewa braka            - datum upisa       20 
                                                            (dan)    (mesec)           (god.)                                                          (dan)                  (mesec)                 (god.) 
  
 
   

PODACI O MLADO@EWI  PODACI O NEVESTI 
   

   
1. PREZIME I  IME       1. PREZIME I  IME     

       
      
2. RANIJE BRA^NO STAWE  2. RANIJE BRA^NO STAWE  
         

 Neo`ewen ........................................................  1   Neudata ............................................................  1 
 Udovac ..............................................................   2   Udovica ............................................................  2 

 Razveden ..........................................................  3   Razvedena ........................................................  3 
      
3. KOJI JE BRAK PO REDU  3. KOJI JE BRAK PO REDU 
       

 Prvi ...................................................................   1   Prvi ...................................................................   1 
 Drugi ..................................................................  2   Drugi ..................................................................  2 
 Tre}i i vi{e ...................................................   3   Tre}i i vi{e ................................................... 3 

    
4. DATUM RO\EWA   I JMBG  4. DATUM RO\EWA   I JMBG 
    

                                     
     (dan)         (mesec)           (godina)               (осталих 6 цифара)       (dan)          (mesec)           (godina)              (осталих 6 цифара) 
   

      
5. PREBIVALI[TE PRE ZAKQU^EWA BRAKA   5. PREBIVALI[TE PRE ZAKQU^EWA BRAKA 
       
     Ulica i broj         Ulica i broj   
     

     Mesto (naseqe)         Mesto (naseqe)   
       

     Op{tina         Op{tina   
       

     Republika         Republika   
       
       
6. MLADO@EWA JE NA PRIVREMENOM   6. NEVESTA JE NA PRIVREMENOM  
    RADU-BORAVKU U INOSTRANSTVU       RADU-BORAVKU U INOSTRANSTVU  
     
  Да     Да  
        Kra}e od 1 godine .............................................  1          Kra}e od 1 godine ............................................   1 
        Godinu dana i du`e .........................................  2          Godinu dana i du`e .........................................  2 
  Не ......................................................................... 3    Не .........................................................................  3 
     

7. MLADO@EWA  JE  STRANI DR@AVQANIN   7. NEVESTA  JE STRANI DR@AVQANIN KOJI  
    KOJI PRIVREMENO RADI-BORAVI U SCG      PRIVREMENO RADI-BORAVI U SCG 
     
  Да     Да  
        Kra}e od 1 godine .............................................   1          Kra}e od 1 godine ............................................   1 
        Godinu dana i du`e .........................................  2          Godinu dana i du`e .........................................  2 
  Не .........................................................................  3    Не .........................................................................  3 
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PODACI O MLADO@EWI  PODACI O NEVESTI 
     

     
8.  DR@AVQANSTVO    8.  DR@AVQANSTVO  
     
_________________________________________  _________________________________________ 
   
9.  NACIONALNA ILI ETNI^KA PRIPADNOST  9.  NACIONALNA ILI ETNI^KA PRIPADNOST 
   
_________________________________________  _________________________________________ 
     
     
10. VEROISPOVEST    10. VEROISPOVEST   
     
   

       
11. NAJVI[A ZAVR[ENA [KOLA  11. NAJVI[A ZAVR[ENA [KOLA 
       
 Bez {kole .......................................................   1   Bez {kole  ............................................................. 1 
 Непотпуна основна школа ..........................  2   Непотпуна основна школа .............................  2 
 Osnovna {kola ..............................................  3   Osnovna {kola ....................................................   3 
 Sredwa {kola ...............................................  4   Sredwa {kola .....................................................  4 
 Vi{a {kola ....................................................   5   Vi{a {kola ..........................................................  5 
 Visoka {kola .................................................  6   Visoka {kola .......................................................   6 
     
     
12. AKTIVNOST   12. AKTIVNOST  
     
     

 Obavqa zanimawe u radnom odnosu ...........  1   Obavqa zanimawe u radnom odnosu ...............  1 
 Ostali koji obavqaju zanimawe .................  2   Ostali koji obavqaju zanimawe .....................  2 
       
     

______________________________________  ______________________________________ 
(za odgovore 1 i 2 upisati naziv zanimawa)  (za odgovore 1 i 2 upisati naziv zanimawa) 

     
     
       

 Nezaposlen.........................................................  3   Nezaposlena ..........................................................  3 
 Penzioner  .........................................................  4   Penzioner ..............................................................  4 
 Lice sa drugim li~nim prihodom ...............  5   Lice sa drugim li~nim prihodom  ..................  5 
     Doma}ica ................................................................  6 
 U~enik ili student .........................................  7   U~enik ili student  ............................................  7 
 Ostala izdr`avana lica ..............................  8   Ostala izdr`avana lica ...................................   8 
 Lice na privremenom radu-boravku u    Lice na privremenom radu-boravku u  
        inostranstvu ....................................................        9       inostranstvu .........................................................       9 
                 
   

13. DA LI JE MLADO@EWA IZDR@AVANO LICE  13. DA LI JE NEVESTA  IZDR@AVANO LICE 
   

      Da                              1         Ne                            2        Da                               1         Ne                            2 
     
   
AKO JE ODGOVOR Da, ZAOKRU@ITI  SVOJSTVO IZDR@AVAOCA.  AKO JE ODGOVOR Da, ZAOKRU@ITI  SVOJSTVO IZDR@AVAOCA. 
   

Obavqa poqoprivredno zanimawe ....................  1  Obavqa poqoprivredno zanimawe ..................... 1 
Obavqa nepoqoprivredno zanimawe ...............   2  Obavqa nepoqoprivredno zanimawe ................  2 
Na privremenom radu-boravku u  
  inostranstvu ...........................................................   3 

 Na privremenom radu-boravku u  
  inostranstvu ............................................................ 3 

Penzioner ili lice sa drugim li~nim 
  prihodom ...................................................................  4 

 Penzioner ili lice sa drugim li~nim 
  prihodom .................................................................... 4 

Pravno lice  ..............................................................  5  Pravno lice  ............................................................... 5 
     
   

 
NAPOMENENAPOMENENAPOMENENAPOMENE::::    
 
 
 
 
 

 
   
          Mati~ar 
   

 
    (M.P.)  

Штампано у Републичком заводу за статистику Србије   
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Здравствена установа која                 
издаје потврду                

 

 (матични број)                
           

    (јединица у саставу)   
           

 

ПОТВРДА О СМРТИ 
(назив)                        

                        

1. Презиме и име умрлог                        
                        
    Презиме пре закључења брака                        
                        
    Презиме и име оца              2. Пол  Мушко ................ 1  
                 Женско ............... 2  
    Презиме и име мајке                        
                        

3. Датум и час смрти / налажења леша                       
    Утврђен (за смрт у здравственој установи) ..... 1                    
    Према добијеним подацима ................................... 2                    
    Леш је нађен ............................................................ 3   (дан)  (месец)  (година)  (час)  (минут)  
                        
    Улица и број            
    3.1. Место наступања смрти ............................ 1                    
           Место проналажења леша .......................... 2   Место (насеље)            
                        
       Општина            
                        
                        

4. Датум рођења и ЈМБГ                   у       
                                                                (дан)  (месец)  (година)              (осталих 6 цифара)                                  (часова)         (минута) 
                 (само за одојчад до 7 дана)  
    4.1. Место рођења Место (насеље)                   
                        
 Општина (или страна држава)                
                        

                        
5. Пребивалиште Улица и број         Место (насеље)       
                        
 Општина         Република        
                        

 Неожењен - неудата .............................. 1  Удовац - удовица ............................ 3  
6. Брачно стање Ожењен - удата ..................................... 2  Разведен - разведена...................... 4  
                        

    6.1. Презиме и име брачног друга,  
           презиме пре закључења брака 
7. Држављанство                        
                        
8. Национална и етничка припадност                        
                        
9. Вероисповест                        
                        
10. Највиша завршена школа          11. Активност      

Без школе ................................................................................................ 1  Обављало занимање у радном односу ......... 1  
Непoтпуна основна школа ................................................................. 2  Остали који су обављали занимање ............. 2  
Основна школа ........................................................................................ 3               
Средња школа ......................................................................................... 4               
Виша школа ............................................................................................. 5 (за одговоре 1 и 2 код активности, уписати назив занимања) 
Висока школа .......................................................................................... 6     

           Незапослен . .................................................... 3  
ПОДАЦИ О УМРЛОМ ОДОЈЧЕТУ (питања 1-3 попуњавају се само за 
                                                           одојчад до 30 дана старости) 

 Пензионер........................................................ 4  

           Лице са другим личним приходом.................. 5  
1. Телесна маса на рођењу           Домаћица.......................................................... 6  
     (у грамима)           Дете, ученик или студент............................ 7  
2. Телесна висина на рођењу            Остала издржавана лица............................... 8  
     (у центиметрима)           Лице је било  

на привременом раду-боравку 
у иностранству ...................................…....... 9 

 

                        

3. Гестациона старост                         
     (навршене недеље гестације)                        
                        
4. Датум рођења мајке умрлог одојчета                       
             (дан)  (месец)  (година)  
5. Највиша завршена школа мајке           6. Активност мајке умрлог одојчета  
     умрлог одојчета           Обавља занимање у радном односу.............. 1  
           Остали који обављају занимање................... 2  
                        

Без школе ................................................................................................ 1               
Непoтпуна основна школа ................................................................. 2 (за одговре 1 и 2 код активности, уписати назив занимања) 
Основна школа ........................................................................................ 3  Незапослена .................................................... 3  
Средња школа ......................................................................................... 4  Пензионер........................................................ 4  
Виша школа ............................................................................................. 5  Лице са другим личним приходом.................. 5  
Висока школа .......................................................................................... 6  Домаћица.......................................................... 6  

           Ученик или студент............................ 7  
           Остала издржавана лица............................... 8  
         

 
 Лице на привременом раду-боравку у 

иностранству ............................................. 9 
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1. За умрле ван здравствене установе:                       
    а) Назив последње здравствене установе у којој је лечен                  
                        
     б) Презиме и име последњег ординирајућег лекара                   
                   

2. Порекло смрти                        
     Природна............................................ 1   Насилна....................................... 2  Неутврђено................................ 3  
                        

3. Да ли је тражена обдукција                        
   Не ...................................................... 1            
   Да - клиничка .................................... 2            
   Да - судско-медицинска.................... 3            
   Да - леш је ослобођен обдукције..... 4  (назив суда и број предмета)  
                        

ПОДАЦИ О НАСИЛНОЈ СМРТИ                        

1. Порекло насилне смрти:        2. Време догађаја (према анамнестичким подацима)  
                  који је изазвао насилну смрт  
    Несрећни случај  - задес ............................................................. 1                 
    Самоубиство................................................................................ 2                   
    Убиство........................................................................................ 3  (дан) (месец) (година)  (час)  (минут) 
    Остало.......................................................................................... 4                 
          Дан у недељи     (понедељак, уторак, итд) 
                        

3. Место догађаја        4. У тренутку догађаја умрли је био   
    Кућа, стан, колективни стан   ...................................................... 1   На послу.................................................................. 1  
    Школа, друга јавна места и институције   .................................. 2   При одласку или повратку са посла..................... 2  
    Спортски објекти   ........................................................................ 3   На раду у домаћинству......................................... 3  
    Саобраћајнице  ............................................................................ 4   У току спортске активности................................... 4  
    Фабрика, рудник, градилиште и сл. ............................................ 5   Код куће - у слободно време.................................. 5  
    Пољопривредна газдинства  ...................................................... 6   Ван куће - у слободно време.................................. 6  
    Поље, планина, река, језеро, море и сл.  .................................. 7                 

①①①①  УЗРОК СМРТИ                   

I                        
     а) Непосредни узрок          
                        
     б) Претходни узрок          
         (болест или повреда)                        
     в) Основни узрок           
         (болест или спољашње околности повређивања)                   
                     

                      
                        

II                        
     Друга значајна стања, болести                        
       и повреде које су допринеле                        
       смрти                        
                        

➁➁➁➁  Да ли је умрли био лечен од болести, повреде од које је умро            
                        
     Да........................................................ 1   Не................................................. 2  Неутврђено................................ 3  
                        

➂➂➂➂  Ко је дао податке о узроку смрти        4. Подаци о узроку смрти су дати из:   
    Ординирајући лекар  ................................................................... 1  а)Здравственог картона   бр.    
    Мртвозорник (са медицинском документацијом)   .................... 2  б) Историје болести          бр.    
    Мртвозорник (без медицинске документације)   ....................... 3  в) Обдукционог налаза     бр.    
    Обдуцент .....................................................................…............. 4  г) Остале документације  бр.    
                  

НАПОМЕНА:                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
На основу извршеног детаљног прегледа необученог леша ___________________________ потврђујем смртни исход. 

              (датум, час, минут) 
 
У ___________________________   (М.П)    Потпис и факсимил лекара 
 
_______________________ 20___.                       _________________________________________ 
 

    
БЕЛЕШКА МАТИЧАРА: Овај случај је уписан у матичну књигу умрлих која се води 
 
   За место (насеље) ___________________________ општину ________________________________ 
    
   под текућим бројем __________________________ за годину ________________________________ 
 
      (М.П.)    Потпис матичара 
                           _________________________________  
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                  ЈМБГ           
                                 

(Назив здравствене установе)                    
                                 
                                 

                   (Улица и број)                         
                                 
                                 
(матични број здравствене установе) (јединица у саставу)                   
                                 

ПРИЈАВА РОЂЕЊА 
На основу члана 6. и 7. Закона о матичним књигама, (''Сл. гласник СРС'', бр. 15/90; ''Сл. гласник РС'', бр. 57/2003), о 
случају рођења живорођеног – мртворођеног детета, у овој здравственој установи                        у месту (насељу) 
....................................., која се доставља матичару ОПШТИНЕ ..............................................: 
                                 

ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ 
         Живорођено .................................................... 1  1. Дете је          Мртворођено .................................................. 2  

         Мушко .............................................................. 1  2. Пол детета          Женско ............................................................ 2  
                                 

3. Дан, месец, година, час и минут                         
 рођења          (дан)  (месец)             (година)                 (час)  (минут)  
                       

4.                        
 

Телесна маса на рођењу  
   (у грамима)                       

                       
5.                        
 

Телесна висина на рођењу                     
(у центиметрима)                       

                       
6.                        
 

Гестациона старост  
   (навршене недеље гестације)                       

7.          Да ..................................................................... 1  
 

Да ли постоје видљиве урођене 
аномалије          Не .................................................................... 2  

                                 
  Нервног система .............................. 1 Полних органа ............................... 7  
  Ока, уха, лица и врата ..................... 2 Мокраћног система ....................... 8  
  Крвотока ........................................... 3 Мишићно-коштаног система ......... 9  
 

Ако је одговор да, заокружити један од 
наведених одговора: 

 Система за дисање ......................... 4 Другe урођенe аномалија …......... 10  
            Расцеп усне и непца ...........…......... 5 Хромозомскe    
            Другe аномалијe система   ненормалности ..............…............ 11  
            за варење .....................…................ 6 Вишеструкe аномалијe.. ............... 12  
                                 

8. Пребивалиште мајке                       
                                 
  Улица и број                        
                                 
  Место (насеље)                        
                                 
  Општина                        
                                 
  Република                        
                                 
                                 

9. а) Број деце рођене у овом порођају                       
  једно, двојке, тројке итд.                        
                                 
 б) Ред рођења код вишеструког                        
  порођаја (прво, друго, треће итд.)                       
                                 
                                 

10. Колико је мајка до сада родила деце         а) Укупно ................................................     
  (рачунајући и ово дете)                       
                   б) Живорођене ......................................     
                                 
                   в) Мртворођене .....................................     
                                 
                                 

11. Колико је од те деце у животу                       
                                 

                                 
12. У ком браку мајке је дете рођено          У првом ........................................................... 1  

                    У другом .......................................................... 2  
                    У трећем и више ............................................. 3  
                    Дете је рођено ван брака................................ 4  
                                 

                                 
13. Датум закључења брака родитеља                       

                      (дан) (месец) (година)  
                                 
14. Колико је мајка родила деце у овом         а) Укупно ................................................     

  браку (рачунајући и ово дете)                       
                   б) Живорођене ......................................     
                                 
                   в) Мртворођене .....................................     
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ПОДАЦИ О 
РОДИТЕЉИМА ОТАЦ МАЈКА 

                                 

1.                           
  (презиме и име)   (презиме и име)  
                           
                           
 

Презиме, име  
и презиме пре 
закључења брака 

 (презиме пре закључења брака)   (презиме пре закључења брака)  
                                 

2.                               
 

Датум рођења и ЈМБГ 
 (дан)    (месец)    (година)       (осталих 6 цифара)    (дан)   (месец)    (година)       (осталих 6 цифара)  

                                 
                                 

3. Држављанство                           
                                 
                           

4.                           
 

Национална или 
етничка припадност                           

                                 
5. Вероисповест                           

                                 
                                 

6. Највиша завршена  Без школе ................................................. 1   Без школе ................................................. 1  
 школа   Непотпуна основна школа ...................... 2   Непотпуна основна школа ...................... 2  
        Основна школа ........................................ 3   Основна школа ........................................ 3  
        Средња школа ......................................... 4   Средња школа ......................................... 4  
        Виша школа ............................................. 5   Виша школа ............................................. 5  
        Висока школа ........................................... 6   Висока школа ........................................... 6  
                                 

                                 
7. Активност  Обавља занимање у радном односу ..... 1   Обавља занимање у радном односу ..... 1  
        Остали који обављају занимање ............ 2   Остали који обављају занимање ............ 2  
                                 
                                 
        (за одговоре 1 и 2 уписати назив занимања)   (за одговоре 1 и 2 уписати назив занимања)  
                                 
        Незаслен .................................................. 3   Незаслен .................................................. 3  
        Пензионер ................................................ 4   Пензионер ................................................ 4  
        Лице с другим личним приходом ............ 5   Лице с другим личним приходом ........... 5  
            Домаћица ................................................. 6  
        Ученик или студент ................................. 7   Ученик или студент ................................. 7  
        Остала издржавана лица ........................ 8   Остала издржавана лица ........................ 8  
        Лице на привременом раду - боравку    Лице на привременом раду - боравку   
        у иностранству ...........................….......... 9   у иностранству ....................…................. 9  
                                 

                                 
8. Место рођења                           
 Место (насеље)                            
 Општина                             
 Република                             
                                 

 
ПОСЕБНИ ПОДАЦИ                           

                                 

                                 
1. Број ранијих порођаја                            
  и прекида трудноће  Ранији порођаји          Прекиди трудноће        
            (број)            (број)    
                                 

2. Компликације у                           
  трудноћи Dg1       Dg2       Dg3      Dg4      
     (MKB)    (MKB)    (MKB)   (MKB)  
                                 

3. Компликације за                           
  време порођаја Dg1       Dg2       Dg3      Dg4      
        (MKB)    (MKB)    (MKB)   (MKB)  
                                 

4. Компликације у                            
  пуерперијуму Dg1       Dg2       Dg3      Dg4      
        (MKB)    (MKB)    (MKB)   (MKB)  
                                 

5. Апгар                             
                           (број)  
                                 

6. Патолошка стања                           
 новорођенчета                           
 непосредно после                           
  порођаја Dg1       Dg2       Dg3      Dg4      
     (MKB)    (MKB)    (MKB)   (MKB)  
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7. Датум исписа детета                           
                      (дан)  (месец)  (година)  
                                 
                                 

8. Стање детета при   а) Здраво        в) Пребачено у другу ЗУ Dg        
 испису                           
        б) Болесно Dg      г) Умрло    Dg        
                                 
                                 

9. Датум пријема мајке                            
                      (дан)  (месец)  (година)  
                                 
                                 
10. Датум исписа мајке                           

                                 
                      (дан)  (месец)  (година)  
                                 
11. Стање мајке при   а) Здрава        в) Пребачена у другу ЗУ Dg        

 испису                           
        б) Болесна Dg      г) Умрла    Dg        
                                 

 
                                 
 Потпис мајке              Потпис лекара  
                                 
                                 
                                 
                                 
 Број протокола          БРАЧНИ СТАТУС ДЕТЕТА је утврђен на основу Извода из                                
              матичне књиге венчаних – рођених, издатог од Општине 
                                 
 Датум попуњавања пријаве                          
              стр.    тек. бр.    од     године 
                                 
                                 
              У сагласности са оцем-мајком, одређујем лично име детету     
 СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА                         

 МАТИЧАРА                         

                                 
                                 
              УТВРЂЕНО је држављанство детета    
 Признање очинства:                        
                                 
              Р             и СЦГ   
                                 
                                 
 Позакоњење:      Матичар                
                                 
                                 
              тек.бр       од      године    
                                 
                                 
                      ПРИСУТНИ РОДИТЕЉ  
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