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ПРЕДГОВОР 
 
 
 

Републички завод за статистику Србије објављује Упутство за судије о попуњавању 
статистичког листића о разведеном браку, РБ-1, у складу са обавезама из Програма 
статистичких истраживања од интереса за целу земљу, од 2001. до 2005. године ("Службени 
лист СРЈ", бр. 54/2001). 
 
 Ово Упутство садржи сва неопходна објашњења за правилно попуњавање 
статистичког листића РБ-1, на основу кога се прикупљају подаци о разведеним, поништеним 
и за неважеће проглашеним браковима. 
 
 Упутство се примењује од 1. јануара 2005. године, и тог датума престаје да важи 
претходно Упутство које је објавио Савезни завод за статистику. 
 
 
 
 
 
Београд, 2004.                                                              

                                                                                                         Д и р е к т о р      
  
                                                                                                  Др Драган Вукмировић 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
СТАТИСТИЧКОГ ЛИСТИЋА О РАЗВЕДЕНОМ БРАКУ 

(Образац РБ-1) 
 
 
 
 
Статистички листић о разведеном браку, РБ-1, служи за регистровање сваког правоснажно 
разведеног, поништеног и за неважећи проглашеног брака. 
 
Листић попуњава судија који води спор, по доношењу пресуде, на основу документације у 
списима спора. 
 
Уколико неки подаци не постоје у списима, судија их прибавља на основу изјаве односне 
странке. 
 
Попуњене обрасце РБ-1 суд доставља надлежном заводу за статистику, по истеку сваког 
месеца, и то за све случајеве за које је пресуда постала правоснажна у односном месецу. 
 
Ако током месеца нема правоснажних пресуда, суд је дужан да по истеку тог месеца достави 
писмени извештај о томе. 
 
Овај образац, поред података о самом браку, садржи и податке о лицима (мужу и жени) чији 
се брак разводи. 
 
За питања која се односе на мужа и жену  дата су заједничка објашњења, са назнаком 
редног броја питања. 
 
Потамњени део у заглављу судија не попуњава. 
 
 
 
Попуњавање идентификационих података 
 
 
У заглављу листића РБ-1 треба уписати седиште суда, број П уписника и датум уписа. 
 
Код "П уписника" треба да стоји ознака "РБ", која служи суду да евидентира да је образац 
попуњен, као и заводима за статистику - да би могли да провере да ли су за све 
правоснажно разведене бракове достављени листићи. 
 
а) За разведене бракове држављана СЦГ са последњим заједничким пребивалиштем 

(пре подношења тужбе за развод) на територији СЦГ, на првој линији у заглављу 
обрасца навoди се назив насеља у коме се налази седиште општинског суда који је 
развео брак, а код питања 6 (ПОДАЦИ О БРАКУ) уписују се адресни подаци, и то: улица и 
број, место (насеље), општина (којој то место припада), и република последњег 
пребивалишта. 
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б) За разведене бракове држављана СЦГ који (пре подношења тужбе за развод) нису 
имали заједничко пребивалиште, али су и муж и жена имали пребивалиште на 
територији СЦГ, на првој линији у заглављу обрасца наводи се, такође, назив насеља 
у коме се налази седиште општинског суда који је развео брак, а код питања 6 
(ПОДАЦИ О БРАКУ), уместо о последњем заједничком пребивалишту, дају се подаци о 
пребивалишту на територији СЦГ тужене стране или тужиоца (у случају да су подаци 
о пребивалишту тужене стране непознати). Подаци се код питања 6 (ПОДАЦИ О БРАКУ) 
уписују на начин који је објашњен у тачки а). 

 
в) За разведене супружнике с различитим држављанством (држављанина СЦГ и 
страног држављанина), а са последњим пребивалиштем (пре подношења тужбе за 
развод) на територији СЦГ, уписивање података на првој линији у заглављу обрасца и 
код питања 6 (ПОДАЦИ О БРАКУ)  врши се на начин који је објашњен у тачки а). 

 
г) За разведене бракове супружника с различитим држављанством (држављанина СЦГ 
и страног држављанина) и са последњим заједничким пребивалиштем (пре 
подношења тужбе за развод) у некој страној држави, на првој линији у заглављу 
обрасца, уместо назива насеља у коме је седиште суда који је развео брак, уписује се 
назив те стране државе у којој се налазило последње заједничко пребивалиште мужа и 
жене (нпр. Општински суд - АУСТРИЈА), док се код питања 6 (ПОДАЦИ О БРАКУ), 
уместо пребивалишта, обавезно уписује  назив места (насеља) у коме се налази седиште 
суда који је тaј брак развео (нпр. Место (насеље) Вршац). 

 
д) За разведене бракове супружника – држављана СЦГ који су пре подношења тужбе за 
развод (заједно или само муж) били на привременом раду - боравку у иностранству  
(заокружен број 9 код питања 7), уписивање се врши на следећи начин: 

 
На првој линији у заглављу обрасца, уместо назива насеља у коме је седиште суда, 
уписује се назив стране државе у којој су се супружници (или само муж) налазили на 
привременом раду-боравку (нпр. Општински суд - ФРАНЦУСКА), а код питања 6 (ПОДАЦИ 
О БРАКУ)  обавезно се уписује  назив места (насеља) у коме се налази седиште суда који је 
развео њихов брак (нпр. Место (насеље) ВРАЊЕ). 
 
У случају да судија не може да разврста разведен брак према објашњењима датим у 
тачкама: а), б), в), г), д), треба да да одговарајуће напомене у простору означеном за ту 
сврху. 
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Приликом уписивања одговора на поједина питања, треба поступати према следећим 
објашњењима: 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О МУЖУ И ЖЕНИ 
 
 
1. Презиме, име оца и име  
 
Уписују се презиме и име мужа, односно жене, и лично име родитеља. 
 
 
2. Датум рођења и ЈМБГ 
 
Уписати потпун датум (дан, месец и годину) рођења мужа, односно жене, 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 уписује у спојене кућице. 
 
 
3. 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, судија је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав 
изјаве супружници. 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". 
 
 
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 тог члана, судија је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав 
изјаве супружници. 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 судија  ће на ово 
питање уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
За случај када није познат одговор на ово питање, судија ће на линији уписати "Непознато". 
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5. Вероисповест 
 
Чланом 41. Устава Републике Србије, грађанину се јамчи слобода вероисповести која 
обухвата слободу веровања, исповедања вере и вршење верских обреда, односно нико није 
дужан да се изјашњава о свом верском уверењу. 
 
На основу тог члана, судија је дужан да на ово питање упише тачно онакав одговор какав 
изјаве супружници. 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 судија ће на ово 
питање уписати следећи одговор: "Није се изјаснио". 
 
У случају када није познат одговор на ово питање, судија ће на линији уписати "Непознато". 
 

 
6. 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 дактилогодрафе, 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. 
 
 
7. 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.  
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Ако лице не обавља занимање, заокружује се један одговор од 3 до 9. 
 
 
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 начин на који 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 обавља, а не према 
школској или стручној 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 
стицало је 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  ЗАОКРУЖЕНА ШИФРА 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 одговарајућу шифру предвиђену 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 који са тим лицем 
бораве у иностранству. 
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8. Брачно стање пре ступања у брак који се разводи    
 
Заокружује се шифра која одговара законском брачном стању младожење, односно невесте, 
пре закључења овог брака који се разводи. 
 
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. 
 
 
 
9. 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. 
 
Ако је код претходног питања - "раније брачно стање" заокружена шифра 1, код одговора на 
ово питање мора бити заокружена шифра уз одговор "први". 
 
 
 
10. Да ли је муж, односно жена  лице 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 која раде-бораве у иностранству годину дана и дуже. 
 
За лица (држављане СЦГ) која нису на раду-боравку у иностранству заокружује се шифра 3. 
 
 
 
11. Да ли је муж, односно жена 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.  
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ПОДАЦИ О БРАКУ 
 

 
1. Датум закључења брака  

 
Уписати потпун датум (дан, месец и годину) закључења брака који се разводи. 
Податак се уноси на основу извода из матичне књиге венчаних. 
 
 
2. Број деце рођене у овом браку   
 
Укупан број деце рођене у овом браку обухвата сву децу која су рођена у овом браку, као и 
раније рођену заједничку децу, ако им је признато очинство. 
 
Усвојена деца не улазе у број деце рођене у овом браку. 
 
Укупан број деце треба да обухвата и живорођену и мртворођену децу, и на упитнику треба 
посебно уписати број и живорођене и мртворођене деце рођене у овом браку. 
 
Као живорођено дете сматра се оно дете које је после рођења показивало знаке живота 
(дисање, односно куцање срца), макар и за најкраће време, без обзира на трајање трудноће. 
 
Као мртворођено дете сматра се оно дете које је рођено без икаквих знакова живота (није 
дисало, без куцања срца, покрета мишића), а ношено је дуже од 28 седмица (7 лунарних 
месеци). 
 
Ако је плод ношен мање од 28 седмица, а после одвајања од тела мајке није показивао 
знаке живота, онда је то побачај, који се не сматра као рођење детета и овде не треба да се 
урачунава у број деце. 
 
Ако су разведени супружници без деце рођене у овом браку, у кућице треба  уписати 
шифру 25, а ако податак о броју деце рођене у овом браку није познат, као одговор, 
у кућице уписати шифру 00.  
 
 
3. Колико је деце рођене у овом браку сада у животу 
 
Као одговор на ово питање уписује се број деце која су била жива у моменту покретања 
бракоразводне парнице, али само деце рођене у овом браку, односно и раније, ако је муж 
признао очинство. Затим се уписује податак о томе колико је од те деце издржавано. 
 
Као издржавано дете сматра се оно дете које не зарађује и нема личних прихода за своје 
издржавање. 
 
Шифру 25 треба уписати у кућице у следећим случајевима: 
 
-  Kада су разведени супружници без деце рођене у овом браку; 
 
- Kада у моменту покретања бракоразводне парнице ни једно дете рођено у овом браку  
није у животу; 

 
- Kада нема издржаване деце из овог брака. 
   
Ако податак није познат, као одговор, у кућице уписати шифру 00. 
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4. Датум рођења издржаване деце из овог брака 
 
Уписати потпун датум (дан, месец и годину) рођења издржаване деце из брака који се 
разводи. 
 
 
5. Број издржаване деце која нису рођена у овом браку  
 
Деца која нису рођена у овом браку су деца једног или другог супружника из ранијих 
бракова, ванбрачна, усвојена или друга деца, чије је издржавање теретило приходе 
супружника, било једног или оба, без обзира на то да ли су та деца живела у заједници с 
разведеним супружницима или су била смештена на другом месту (код родбине, у дому). 
 
Као одговор заокружује се једна од шифара "1", "2" или "3", у зависности од броја деце. 
 
 
6. Последње заједничко пребивалиште  
 
Уписује се последње пребивалиште у коме су супружници заједно живели пре подношења 
тужбе за развод. У случају да супружници нису имали заједничко пребивалиште, уписује се 
пребивалиште тужене стране, а ако је оно непознато, онда се уписује пребивалиште 
тужиоца. 
 
Уписују се адресни подаци, и то: улица и број, место (насеље), општина (којој то место 
припада), и република последњег пребивалишта. 
 
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. 
 
За избегла и расељена лица са територије Косова и Метохије уписују се: улица и број, назив 
места (насеља) и општина којој је припадало њихово заједничко боравиште пре подношења 
тужбе за развод. 
 
Детаљнија објашњења дата су у поглављу: «Попуњавање идентификационих података». 
 
 
7. Издржавана деца из овог брака додељена су  
 
Код овог питања заокружује се шифра уз један од наведених одговора, према томе како и 
коме су додељена издржавана деца, било одлуком суда било по договору супружника. 
 
 
8. Датум правоснажности пресуде  
 
Као одговор на ово питање  уписује се датум (дан, месец и година) када је пресуда постала 
правоснажна. 
 
Напомена 
 
На овом месту судија уписује објашњења за која сматра да су неопходна за правилније 
схватање датих података. 
 
Ако је реч о поништеном браку или браку проглашеном за неважећи, судија, такође, то 
уписује на овом месту. 
 
Након уношења података, провере и евентуалне допуне, судија потписује образац. 
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ПРИЛОГ – ОБРАЗАЦ РБ-1 
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Obrazac RB-1 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

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

  

STATISTI^KI LISTI]    O RAZVEDENOM BRAKU  
   

[ifra istra`ivawa  R B 0 1      Op{tinski sud   

         

Godina upisa           Broj P upisnika  
         

Op{tinski sud         
         
         

Redni broj kontrolnika          Datum upisa       20 
                                              (dan)                (mesec)               (god.) 

  
 
   

PODACI O MU@U  PODACI O @ENI 
   

   
1. PREZIME, IME OCA I IME       1. PREZIME, IME OCA I IME       

       
      
2. DATUM RO\EWA   I JMBG  2. DATUM RO\EWA   I JMBG 
    
                                     
     (dan)         (mesec)           (godina)               (осталих 6 цифара)       (dan)          (mesec)           (godina)              (осталих 6 цифара) 
    
3.  DR@AVQANSTVO    3.  DR@AVQANSTVO  
     
_________________________________________  _________________________________________ 
   
   
4.  NACIONALNA ILI ETNI^KA PRIPADNOST  4.  NACIONALNA ILI ETNI^KA PRIPADNOST 
   
_________________________________________  _________________________________________ 
     
5. VEROISPOVEST    5. VEROISPOVEST   
     
       
6. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА  6. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА 
       

 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 
     
     
7. AKTIVNOST   7. 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 
    
8. BRA^NO STAWE PRE STUPAWA U BRAK KOJI 

SE RAZVODI 
 8. BRA^NO STAWE PRE STUPAWA U BRAK 

KOJI SE RAZVODI 
 

         

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

 Razveden ......................................................  3   Razvedena .....................................................  3 
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НАПОМЕНЕ: 

 
      
9. KOJI JE BRAK PO REDU  9. 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 

   
10. DA LI JE MU@ NA PRIVREMENOM RADU - 

BORAVKU U INOSTRANSTVU 
 10. DA LI JE @ENA NA PRIVREMENOM 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 
       
11. DA LI JE MU@ STRANI DR@AVQANIN                

KOJI PRIVREMENO RADI - BORAVI U SCG 
 11. DA LI JE @ENA STRANI DR@AVQANIN            

KOJI 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 
       
 
 

PODACI O BRAKU 
 
 
 

1. DATUM ZAKQU^EWA BRAKA 
  

                  
     (dan)         (mesec)              (godina)                
  

2. BROJ DECE RO\ENE U OVOM BRAKU  

(Za bra~ne parove bez dece u ku}icе upisati                
{ifru 25) 

             

Ukupno             
        

@ivoro|ene            
        

Mrtvoro|ene            
 

3. KOLIKO JE DECE RO\ENE U OVOM BRAKU, 
SADA U @IVOTU 

 

(Za bra~ne parove bez dece u ku}icе upisati                
{ifru 25) 

             

Ukupno             
        

Od toga izdr`avane         
        
4. DATUM RO\EWA IZDR@AVANE DECE IZ 

OVOG BRAKA 

 

             
prvo             

                                               (dan)          (mesec)             (godina)  
             

drugo             
                                               (dan)          (mesec)             (godina)  

             

tre}e             
                                               (dan)          (mesec)             (godina)  

             

~etvrto             
                                               (dan)          (mesec)             (godina)  

             

peto             
                                               (dan)          (mesec)             (godina)  
   

 

5. BROJ IZDR@AVANE DECE KOJA NISU RO\ENA 
U OVOM BRAKU 

   
 Jedno .............................................................  1 

 Dvoje i vi{e ................................................ 2 
 Nijedno .........................................................  3 

 
 
6. POSLEDWE ZAJEDNI^KO PREBIVALI[TE 
   
   

     Ulica i broj  
   
     Mesto (naseqe)  
   
     Op{tina  
   
     Republika   
 
 
 
 

7. IZDR@AVANA DECA IZ OVOG BRAKA 
     DODEQENA SU:     
   
 Mu`u ..............................................................   1 

 @eni .............................................................. 2 
 Mu`u i `eni ................................................ 3 
 Drugim licima ............................................  4 
 Ustanovi ....................................................... 5 
 Ostale kombinacije .................................. 6 
 Nema izdr`avane dece ............................ 7 

  

  
  

8. DATUM PRAVOSNA@NOSTI PRESUDE  
   

             
     (dan)         (mesec)               (godina)  
   
   

 
 

 
 
 

                                         

          Sudija (M.P.)
Штампано у Републичком заводу за статистику Србије
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