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Назив на глава / оддел од прописот: V ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 22 Став 1

Дали Управата за водење на матичните книги донесува решение за дополнителен упис во матичните
книги во рок од 30 дена од денот кога странката го поднела барањето, со сите докази, во ситуација ако
раѓањето или смрт се пријави по истекот на 30 дена од денот на настанот,?

Да ☐ Не ☐

Дали Управата за водење на матичните книги, по поднесено барање за исправка на податоци во
матичните книги донесува решение за исправка на податоци во матичните книги, во рок од 30 дена од
Став 2 Став 6 и
денот кога странката го поднела барањето, со сите докази кои требала да ги поднесе?
Став 7 и

Да ☐ Не ☐

Член 23 став 1
Член 22

Член 23 Став 1,
Став 6 и Став 7
Член 22
Став 4

Член 23
Став 4
Член 25
Став 5

Дали Управата за водење на матичните книги, по поднесено барање за исправка на местото на раѓање во
матичната книга на родени која се води за населено место Скопје за 2010 година во уписот на децата
родени во здравствена установа Систина во 2010 година или во друга приватна здравствена установа на
територија на град Скопје, поведува постапка и донесува решение за исправка?

Да ☐ Не ☐

Дали Директорот на Управата за водење на матичните книги има определено овластено лице за водење
на управните постапки по поднесени барања за дополнителен упис во матичните книги и поднесени
барања за исправка на податоците во матичните книги?

Да ☐ Не ☐

Дали Директорот на Управата за водење на матичните книги има определено овластено лице за водење
на управните постапки по поднесени барања за запишувањето на податокот за раѓање, склучување брак
или смрт на државјанин на Република Северна Македонија во странство во матичните книги што се
водат на територијата на Република Северна Македонија?

Да ☐ Не ☐

Член 25
Став 3

Член 28
Став 1
Член 28-а
Став 1

Дали Управатa за матични книги донесува решение за запишувањето на податокот за раѓање,
склучување брак или смрт на државјанин на Република Северна Македонија во странство со кое тие
податоци се запишуваат во матичните книги што се водат на територијата на Република Северна
Македонија во рок од 30 дена од од денот кога странката го поднела барањето, со сите докази?

Да ☐ Не ☐

Дали Управата за матични книги по поднесено барање од физички, правни лица и заинтересирани лица
за извршено запишување во матичната книга издава изводи - препис и копија?

Да ☐ Не ☐

Дали Управата за матични книги по поднесено барање од физички, правни лица и заинтересирани лица
за извршенотo запишување во матичната книга издава уверение - препис и копија?

Да ☐ Не ☐

