
Број протокола: __________

(назив здравствене установе)   Датум састављања Пријаве рођења: 
__________ 20_____.

    

(седиште здравствене установе - град/општина, улица и број)     

I_I_I_I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I     

(матични број здравствене установе) (јединица у саставу)     

На основу члана 3. Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве 
рођења детета у здравственој установи (“Службени гласник РС”, број __/11) за упис чињенице 
рођења у матичну књигу рођених која се води за град/општину ____________________, 
матично подручје____________________, издаје се

ПРИЈАВА РОЂЕЊА

ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ

1. Дете је 
  Живорођено ............................... 1 

  Мртворођено ............................. 2 

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

  Женско ....................................... 2 

3. Дан, месец, година, час и минут 
рођења 

 I_I_I I_I_I I_I_I_I_I I_I_I I_I_I 
 (дан) (месец) (година) (час) (минут) 

4. Телесна маса на рођењу (у 
грамима) I_I_I_I_I    

5. Телесна дужина на рођењу (у 
центиметрима) I_I_I    

6. Гестациона старост (навршене 
недеље гестације) I_I_I    

7. 

  

Да ли постоје видљиве урођене 
аномалије

  

Ако је одговор “Да” заокружите 
један од наведених одговора: 

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

система ............................. 9 

Система за дисање ......................  4 Друге урођене аномалије.... 10 
Расцеп усне и непца ....................  5 Хромозомске 

ненормалности................. 11 

Друге аномалије система за 
варење ..........................................  6 Вишеструке аномалије.... 12 

8.

Пребивалиште мајке

Улица и број 

Насељено место

Општина/град 

Назив државе, ако мајка има 
пребивалиште/боравиште у 
иностранству

  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

9.

а) Број деце рођене у овом 
порођају (једно, двојке, тројке 
итд.)

б) Ред рођења код вишеструког 
порођаја (прво, друго, треће 
итд.)

I_I

I_I



10.
Колико је мајка до сада родила 
деце 
(рачунајући и ово дете)

а) Укупно ....................... I_I_I
б) Живорођене.............. I_I_I
в) Мртворођене............. I_I_I

11. Колико је од те деце у животу I_I_I

12. У кoм 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

I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
(дан) (месец) (година)

14.
Колико је мајка родила деце у 
овом браку (рачунајући и ово 
дете)

а)  Укупно.................................... I_I_I
б)  Живорођене.......................... I_I_I
в)  Мртворођене......................... I_I_I

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА О Т А Ц М А Ј К А

1. Име и презиме и презиме пре 
закључења брака

_______________________________ 
(име и презиме) 

_______________________________ 
(презиме пре закључења брака)

_______________________________ 
(име и презиме) 

_______________________________ 
(презиме пре закључења брака)

2. Дан, месец и година рођења
I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
(дан) (месец) (година)

I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
(дан) (месец) (година)

3.

Место рођења (место и 
општина/град рођења, а 
ако је родитељ рођен у 
иностранству и назив државе 
рођења)

  

4. ЈМБГ I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
5. Држављанство     
6. Национална припадност1)     
7. Вероисповест2)     

8. Највиша завршена школа

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

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

9. Активност

Обавља занимање у радном 
односу 1

Остали који обављају 
занимање 2

______________________________ 
(за одговоре 1 и 2 уписати назив 
занимања) 

Незапослен 3
Пензионер 4
Лице с другим личним 
приходом 5

Ученик или студент 6
Остала издржавана лица 7
Лице на привременом раду - 
боравку у иностранству 8

Обавља занимање у радном 
односу 1

Остали који обављају 
занимање 2

______________________________ 
(за одговоре 1 и 2 уписати назив 
занимања) 

Незапослен 3
Пензионер 4
Лице с другим личним 
приходом 5

Ученик или студент 6
Остала издржавана лица 7
Лице на привременом раду - 
боравку у иностранству 8



ПОСЕБНИ ПОДАЦИ   

1.

Број ранијих 
порођаја 
и прекида 
трудноће

Ранији порођаји I_I_I   Прекиди трудноће I_I_I
  (број)     (број) 

2. Компликације у 
трудноћи

Дг1 I_I_I_I_I Дг2 I_I_I_I_I Дг3 I_I_I_I_I Дг4 I_I_I_I_I
  (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)

3.
Компликације 
за време 
порођаја

Дг1 I_I_I_I_I Дг2 I_I_I_I_I Дг3 I_I_I_I_I Дг4 I_I_I_I_I
  (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)

4. Компликације у 
пуерперијуму

Дг1 I_I_I_I_I Дг2 I_I_I_I_I Дг3 I_I_I_I_I Дг4 I_I_I_I_I
  (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)

5. Апгар
  I_I_I
  (број) 

6.

Патолошка 
стања 
новорођенчета 
непосредно 
после порођаја

Дг1 I_I_I_I_I Дг2 I_I_I_I_I Дг3 I_I_I_I_I Дг4 I_I_I_I_I
  (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)   (МКБ)

7. Датум исписа 
детета

 I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
 (дан) (месец) (година)

8. Стање детета 
при испису

а) Здраво     а) Пребачено у другу ЗУ Дг I_I_I_I_I
б) Болесно Дг I_I_I_I_I б) Умрло Дг I_I_I_I_I

9. Датум пријема 
мајке

 I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
 (дан) (месец) (година)

10. Датум исписа 
мајке

 I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
 (дан) (месец) (година)

11. Стање мајке 
при испису

а) Здрава     а) Пребачена у другу 
ЗУ

Дг I_I_I_I_I

б) Болесна Дг I_I_I_I_I б) Умрла Дг I_I_I_I_I

1) Подаци о мајци детета утврђени на основу личне карте Рег. број __________, издате од Полицијске управе 
__________ и извода из матичне књиге рођених/извода из матичне књиге венчаних3) која се води за општину/град 
_______________, матично подручје _______________, под текућим бројем _____ за _____ годину, односно на 
основу путне исправе број ______________, издате од _______________________; 

2) Подаци о оцу детета утврђени на основу извода из матичне књиге рођених/извода из матичне књиге венчаних4) 
која се води за општину/град _______________, матично подручје _______________, под текућим бројем _____ за 
_____ годину;

3) Брачни статус родитеља детета утврђен на основу извода из матичне књиге венчаних која се води за општину/
град _______________, матично подручје _______________, под текућим бројем _____ за _____ годину.

  

МАЈКА   ЛЕКАР
      

(датум потписивања Пријаве рођења)   (датум потписивања Пријаве рођења)
  М.П.              
      

(пуно име и презиме мајке)   (пуно име и презиме лекара)
      

(потпис мајке)  (потпис и факсимил лекара)



  

БЕЛЕШКА МАТИЧАРА

Упис чињенице рођења детета извршен у матичну књигу рођених која се води за општину/град _______________, 
матично подручје_______________, под текућим бројем _____ за _____. годину 
Детету одређено лично име _________________________________________________. 
Детету утврђено држављанство Републике Србије - Дете није држављанин Републике Србије.5) 

Детету одређен јединствени матични број грађана I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

  

     МАТИЧАР
       
  М.П.  (пуно име и презиме)
       
     (потпис матичара)

1) Давалац изјаве мора бити упознат са одредбом члана 47. Устава Републике Србије (“Службени гласник РС”, 
број 98/06), којом се утврђује да је изражавање националне припадности слободно и да нико није дужан да се 
изјашњава о својој националној припадности. 
2) Давалац изјаве мора бити упознат са одредбом члана 43. став 2. Устава Републике Србије, којом се 
утврђује да нико није дужан да се изјашњава о својим верским и другим уверењима. 
3) Непотребно прецртати. 
4) Непотребно прецртати. 
5) Непотребно прецртати.
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