ИСКУСТВО СО ПРИЈАВУВАЊЕ
НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
„За извод од матична книга на
венчани потребно е да
аплицираш во општината каде
е склучен бракот, но ова никаде
не го пишува ниту на образецот
за апликација, ниту
службениците ги информираат
граѓаните. По 10 дена чекање
за изводот, ме информираа
дека матичната служба која нè
венчала била од општина Ѓорче
Петров, а не од Центар, па дека
ако сакам да го земам од
Центар треба да почекам уште
10 работни дена, или можам да
одам во Ѓорче Петров и таму да
си го земам веднаш. Го добив
изводот, но веќе помина
редовниот рок за пријавување
на детето.

За запишување на новородено дете во
матична книга на родени по 30 дена од
раѓањето, ме информираа дека мора да
поднесам барање за управна постапка со
сите документи се комплетирани и
потполни: Лекарски извештај/потврда од
родилиште, Извод од матична книга на
венчани, копија од лични карти, платени
такси итн. Постапката би требало да трае
најмалку 30 работни дена и мора да
присуствуваат двата родители, иако во
многу случаи мајката не е во можност да
присуствува при поднесувањето.
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Оддолжувањето на издавање на изводот
од матична книга на родени за детето
претставува проблем, бидејќи врз база
на тој извод се регулираат други права и
односи, како породилно отсуство,
здравствена книшка за детето итн. Овие
документи понатаму треба да се
поднесат навреме кај работодавецот, во
Фондот за здравствено осигурување, а
долгата управна постапка ги оддолжува
сите врзани постапки.“ – Р. Ј. од Скопје

Зошто да се чека 30 работни
дена, што е толку
комплицирано да се пријави
детето или што тоа
дополнително би требало
комисијата во управна
постапка да утврди? Детето
е родено, има извештај од
родилиште, мајката и
таткото ги имаат сите
потполни документи.

ГРАЃАНСКИ
ОРИЕНТИРАН ПРИСТАП
ПРИ ИСПОРАКА НА
ЈАВНИ УСЛУГИ

Проектот е финансиран од
Европската Унија

Овој инфографик е изработен во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавните услуги“ финансиран од
Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје. Содржината на инфографикот е единствена одговорност на авторите
и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија и на Британската амбасада Скопје.

