
1. 
 

Neizmerno smo srećni što smo u prilici  
da baš Vas pozovemo  

da statirate u dugo očekivanom filmu sa radnim naslovom: 
„Naše venčanje“ 

U glavnim ulogama pojavljuju se  
,_____ u ulozi mlade i 

,_____ u ulozi mladoženje. 
Po sopstvenom scenariju i u sopstvenoj režiji, 
a na opšte zadovoljstvo rodbine  i prijatelja,  

snimanje će se obaviti 
______ godine 

Na sledećim lokacijama:  
Crkva ____ u __ časova, 

 u restoranu „ ___“,  u___ časova. 
Dođite da uz Vašu pomoć realizujemo  

ovaj nama izuzetno značajan projekat na najbolji mogući način. 

 
2. 

 

LJUBAVNA PRIČA 
 

Mesto i Vreme Radnje:____ 
____ godine od ___ časova 

GLAVNE ULOGE:____ 
SPOREDNE ULOGE______ 

Kumovi: ____ 
Roditelji: ____ 

Rodbina i prijatelji 
FABULA: 

Jednom, ne tako davno, dvoje mladih,  
___________,  

Upoznali su se u  i odmah se zaljubili. 
Kada su se odlučili venčati,  

pozvali su svoje najdraže da im to pomognu učiniti. 
Vesela kolona automobila pružila se sve do prelepog hotela, 

gde su svi pevali, plesali, jeli i pili, 
a mladenci jedno drugom vernost obećali i bračni život tako započeli. 

RASPLET: 
I živeli su dugo i srećnoooo… 

Skup svatova kod porodice :____ 
u __ časova 

Skup Svatova kod porodice :____ 
u __ časova. 

S poštovanjem, 
porodice ____ 

 
 



3. 
 

Da li će mlada i mladoženja stići na vreme? 
Ko će koga prvi da nagazi? 

Da li će mlada zaigrati po stolovima? 
Da li će mladoženja završiti bez košulje? 

To i još mnogo drugih spektakularnih detalja saznaćete 
______ godine. 

Da bi bilo sve kako treba, evo našeg rasporeda 
__ časova – venčanje u hramu ___ 

__ časova – svadbeni ručak u restoranu „ ___ “ 
___ časova – građansko venčanje u restoranu  

Matičar i muzičari potvrdili su dolazak na veselje, 
a mi ćemo biti srećni ako i Vi to učinite do  

Vaši, ____ 

 
4. 

 

Subota, ___ godine. 
_________________ 

Draga rodbino i prijatelji, 
Pozivamo Vas da svojim veseljem uveličate naše prisustvo. 

Želeli bismo da slavlje ne bude strogo i formalno,  
pa Vas molimo da ne trošite novac na novu odeću. 

Tako ćete nam ujedno pružiti priliku da izgledamo bolje od Vas. 
Vaše je samo da dođete nasmejani i dobro raspoloženi,  

a mi smo naš dan ovako osmislili: 
__ časova – venčanje u ___ 

__ časova – venčanje u crkvi ___ 
Naše veselje nastaviće se u restoranu „ ___ “ od __ časova. 

Od srca, porodice ___ 

 
5. 

 

Zа ovih  godinа koliko se poznаjemo i volimo, 
bаrem smo stotinu putа plаnirаli dаtum 

kаdа ćemo zаjedno sа Vаmа odigrаti Morаvаc i jedno Vlаško kolo. 
Kаdа ćemo zаjedno podignuti čаše u vis i nаzdrаviti! 

Kаdа ćemo nаprаviti vozić uz čuvenu Bаjаginu pesmu, 
а zаtim uz trubаče nаprаviti hаos! 

Plаnirаli smo dugo, i ipаk odlučili dа to bude 
___. godine  

u hotelu „ ___“ sа početkom u  __čаsovа 
а u __ čаsovа nаs dvoje ćemo dvа putа izgovoriti DA. 

Bаš bismo voleli dа zаjedno trupаmo! 
Vаši____ 

 

PS. Molimo Vаs dа nаm potvrdite svoj dolаzаk do__ godine. 
 



6. 

Pažnja, pažnja! 
Daje se na znanje, ovo je pozivnica za naše venčanje! 

Da li je to novost, ili ste već znali, samo ste se pitali zašto smo čekali. 
Razbićemo napetost što lebdi u zraku, 

_______________ 
biće u braku! 

Ako ćete prisustvovati našoj sreći, do ___  treba nam reći. 
Datum je: ____ godine 
Vreme je: ____ časova 

Svečani ručak: Restoran „ _____“ 
S poštovanjem, porodice ______ 

 
7. 

 

Familijo i prijatelji naši dragi,  
odlučili smo zbog Vas, pa i nas radi, 

dok smo još mladi, venčati se pa nek počnu „jadi“. 
Vi kao svatovi naši, a mi kao mladenci Vaši, bićemo u istoj kaši. 

U________ godine venčaće se 
_________________________________________________________ 

Da bi bilo sve kako treba evo našeg rasporeda: 
* časova - skup svatova u ___ 

* časova - venčanje u crkvi ___ 
* časova - Slavlje se nastavlja u restoranu „___ “ 

To bi bio ukratko naš plan,  
a Vi svojim prisustvom uveličajte ovaj naš dan 

S poštovanjem, porodice _______ 

 

8. 

Veseli ste, volite neobavezno druženje uz jelo, piće i lake note? 
Da biste postali deo našeg svadbenog tima, potrebni su Vam: 

* znanje jednog jezika 
* solidno vladanje plesnim tehnikama 

* samoinicijativnost u pražnjenju tanjira 
* žene – toaleta dubokog dekoltea 
* muškarci – odelo dubljeg džepa. 

Zauzvrat nudimo dobru atmosferu i mogućnost napredovanja i usavršavanja.  
Iskustvo i godine nisu uslov. 

Čekamo Vas ____ godine 
u ___ časova ispred crkve ___ , 

u __ časova u hotelu „ ____“  
Komisija u sastavu: 

_____________________________________________ 

P.S. Ko prvi pođe, plaća svadbu 



9. 
 

Da li će mladoženja zakasniti na venčanje? 
Da li će mlada biti lepša u venčanici ili u haljini? 

Da li će bidermajer uhvatiti ona kojoj je namenjen? 
Da li će mlada uspeti da nagazi mladoženju? 

To i još mnogo drugih detalja saznaćete  
______. godine 

Da bi sve bilo kako treba, evo našeg rasporeda: 
__ časova – Venčanje u crkvi____ 

__časova – Skup gostiju,  restoran „ ___ “ 
__ časova – građansko venčanje ____ 

Dobrodošli! 

 
10. 

 

Ne glumite iznenađenje, sve ste davno znali, 
što smo do sada čekali razlog nismo dali. 

Ovo nije šala, primite na znanje, 
Pozivamo Vas na naše venčanje…!!!!!! 

Biće nam čast da dođete u ____.godine 
u hotelu „___ “u___  u __časova, gde će se obaviti i venčanje u __ časova. 

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak do ___ 
Mi se uzimamo, pa Vi vidite. 

Vaši , ____ 

 
11. 

 

Драги наши, молимо за пажње мало! 
Примите на знање,  

ово је позивница за наше венчање, 
не бојте се није шала, прво ћемо се венчати, па прослава мала. 

Ви сте очигледно селекцију прошли  
и на наше венчање добро нам дошли.  

Не прихватамо одговор: „Не могу ил´ нећу”, 
jер жеља је наша да нам сви тада пожеле срећу. 
Дођите обавезно, венчаћемо се само овог пута! 

Ресторан „___”  
___ године у __ часова 

С поштовањем, _______ 

 
12. 

 

Beše to jednog letnjeg dana kada su se sreli 
______________________________________________ 

i od tog čuvenog leta ljubav poče sve više da cveta. 
Da saznate šta je bilo dalje dođite obavezno na naše venčanje 

____.godine   
u restoranu „___” od __ časova. 

Ako ćete prisustvovati našoj sreći do ___ trebate nam reći. 



13. 
 

Ova pozivnica je znak,  
da smo se i mi o ludi kamen spotakli 
i odlučili da  godine stupimo u brak! 

Dođite na naše venčanje,  
a naše je obećanje da neće biti smaranje, 

nego dobar provod i đuskanje! 
____ časova - Skup svatova u restoranu „___” 

__ časova -  građansko venčanje 
___ časova - đuskanje 

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak do _____ 
Porodice _____ 

 
14. 

 

Хтели смо велико ал’ је ипак мало, 
Са Вама до којих нам је највише стало. 

Својим премишљањем ми смо Вас мучили 
и ево на крају шта смо одлучили: 

Датум је ___.године, као и време у __часова, ту нема дилеме. 
Тада у цркви ___ пред Богом постајемо једно, 

те следи одлазак у хотел „ ___ “  
и време за матичара- то је очигледно. 

Када наша имена у брачну књигу ставимо,  
онда је ред да до касно славимо! 

Будите нам насмејани и весели сви,  
јер кад Ви сте срећни, срећни смо и ми. 

Очекују Вас породице: _____ 

 
15. 

 

Ko će bidermajer uhvatiti? 
Ko će kome na cipelu stati? 

Ko će kum i kuma biti? 
Koje će mlada prezime imati? 

Ako želite da sve odgovore doznate, 
Dođite i naše venčanje uveličajte godine. 

Da bi sve bilo kako treba, evo vama rasporeda: 
__ časova - Okupljanje svatova u restoranu „____” 

__ časova - Građansko venčanje u _____ 
Muzika i matičar će sigurno doći, a iskreno se nadamo da ćete i Vi moći. 

Vaši mladenci _____ 
Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite do ____ 

 
 
 
 



 
16. 

 

Kažu da je brak dati srce na dlanu, 
e pa dragi naši to nam je u planu. 
Zato ovu radost podelite sa nama,  

da nam svadba bude kao Bogom dana.  
Venčanje će se obaviti ___ godine u ____ 

u __časova a zatim u __časova u crkvi ____. 
Svečana večera održače se u restoranu „_____” sa početkom u ___ časova. 

Okupljanje kod porodice ___ u __ časova. 
Okupljanje kod porodice____ u __  časova. 

Mladenci:________ 

 
17. 

 

Isprosio sin jedinac tatinu mezimicu. 
I ova pozivnica je znak, 

da smo odlučili da stupimo u brak. 
Ono što je najbitnije stavili smo Vam do znanja, 

ostaje još datum, vreme i  mesto venčanja 
____. godine 

__ časova – opština___ 
__ časova - crkva _____ 

__ časova - svečana sala „____”. 
Poklone ne kupujte po ovoj skupoći, 
jer će taj novac nama dobro doći. 

 
18. 

 

Са радошћу дају на знање да је дошло време за венчање. 
Дођите нам у гостовање искажите поштовање, 

а наше је обећање да неће бити смарање 
него добар провод и ђускање. 

___.године у ___ часова, 
ресторан „_____”. 

 


