
Општина

Населено место на склучување на бракот 

Дата на склучување на бракот 
месец

Седиште на матичарот  
Впишано во МК на венчаните 

за населено место 

ПОДАТОЦИ ЗА НЕВЕСТАТА

1. ИМЕ
    ПРЕЗИМЕ
    ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ

2. ПОРАНЕШНА БРАЧНА СОСТОЈБА Неженет 1      Немажена 1
     Вдовец    2  Вдовица  2

Разведен  3    Разведена  3

3. КОЈ БРАК Е ПО РЕД Прв 1 Прв 1
Втор 2 Втор 2
Трет и повеќе 3 Трет и повеќе 3

4. ДАТА НА РАЃАЊЕ И ЕМБГ
      

4а. ДРЖАВА НА РАЃАЊЕ

5. МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ
    (според официјалната адреса)
  Населено место 
  Општина 
  Улица и куќен број  

ЗАЕДНИЦА

7. ДРЖАВЈАНСТВО 

8. ШКОЛСКА  ПОДГОТОВКА Без училиште 01 Без училиште  01
 (највисоко завршено училиште) Незавршено основно училиште 02 Незавршено основно училиште 02

Завршено основно училиште 03 Завршено основно училиште 03
Средно училиште Средно училиште

 - со двегодишно траење 04  - со двегодишно траење 04
 - со тригодишно траење 05  - со тригодишно траење 05
 - со четиригодишно траење  06  - со четиригодишно траење  06

Виша школа 07 Виша школа 07
Факултет, висока школа  08 Факултет, висока школа 08
Магистратура 10 Магистратура 10
Докторат 12 Докторат 12
Непознато 99 Непознато 99
Назив на завршеното средно Назив за завршеното средно 
училиште, виша или висока школа училиште, виша или висока школа

ден

на

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ ЗА СКЛУЧЕН БРАК

месец година

број

(ако бракот е склучен во друга држава, наведи ја и државата) 

6. ПРИПАДНОСТ КОН ЕТНИЧКА

ден

МЛАДОЖЕНЕЦОТ

месец година ост.цифри од ЕМБГ

тековен број     

влез стан

ден месец година ост. цифри од ЕМБГ

број додатокдодаток влез

Образец СБ. 1

ден

реден број

улица улица

стан

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат лични податоци, заштитени со Законот за државната
статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 

83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања 

за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија„ бр.18/20 и 300/20).



9. АКТИВНОСТ

Врши занимање во работен  Врши занимање во работен 
однос или самостојно   1  однос или самостојно  1
Прекинала работа поради стечај,  Прекинала работа поради стечај,
издржување казна затвор и друго или  издржување казна затвор и друго или 
бара повторно вработување 2  бара повторно вработување 2
Невработен, бара прво  Невработена, бара прво 
вработување   3  вработување 3

Економски неактивно лице Економски неактивно лице
Ученик или студент  5  Домаќинка  4
Неспособен за работа или  Ученичка или студентка   5
други издржувани лица 6  Неспособна за работа или
Пензионер 7  други издржувани лица 6
Лице со друг личен приход 8  Пензионерка 7
Непознато 9  Лице со друг личен приход  8

 Непознато   9

10. ЗА БРАКОВИ СКЛУЧЕНИ
ВО СТРАНСТВО

Држава

Должина на работа во странство години месеци години месеци

Должина на престој во странство години месеци години месеци

Причина за работа / престој  

Држава од каде што доаѓа

години месеци години месеци

години месеци години месеци

Причина за работа / престој  

Потребно време за пополнување мин.

Забелешка:

(M.P)

ПРИЧИНИ ЗА РАБОТА / ПРЕСТОЈ: 
1

2

3

4

5

6

7

8

11. БРАКОВИ СКЛУЧЕНИ ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕЃУ СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ, ИЛИ ЕДЕН ОД НИВ Е 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН

Економски активно лице

Ако е заокружен модалитетот 2 на 
линијата да се запише занимањето што 
лицето го извршувало пред да ја 
прекине работата 

Ако е заокружен модалитетот 3 на 
линијата да се запише занимањето за 
кое лицето е оспособено со 
школувањето 

Матичар,

ПОДАТОЦИ ЗА МЛАДОЖЕНЕЦОТ

Економски активно лице

Ако е заокружен модалитетот 1 на 
линијата да се запише што поконкретно 
и описно видот на работата 

 НЕВЕСТАТА

(Име и презиме)

Должина  на работа во Република 
Северна Македонија
Должина на престој во Република 
Северна Македонија

Други причини (на гости, службен-приватен пат, лекување, породување) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лица со признато право на азил, бегалци и др. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Упатен во дипломатско-конзуларни претставништва, меѓународни организации, мешовити претпријатија ----------------------------------------------------------

Упатен од работодавецот во странство поради изведување на градежни и други работи -----------------------------------------------------------------------------------

На школување или специјализација ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На работа кај странски работодавец или на самостојна работа ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Престојува како член на семејство на лица отсутни од причините наведени под 1, 2 и 3 ------------------------------------------------------------------------------------

Престојува како член на семејство на лицата отсутни од причините наведени под 4 -----------------------------------------------------------------------------------------
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