ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЧИНАТО ЛИЦЕ И
ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА
НА УМРЕНИ
Институција што го издава документот: Управата за водење на
матичните книги.
Опис на документот: Во матичната книга на умрените се
запишуваат податоци за смртта, име и презиме на брачниот
другар и неговото презиме пред склучувањето на бракот. Ако
умрениот бил во брак, име и презиме на родителите на
умрениот; име и презиме и живеалиште на лицето кое ја
пријавило смртта, односно назив на организацијата која ја
пријавила смртта и прогласување на исчезнато лице за умрено и
податокот за смртта што е докажан во судската постапка.

1.Пријавување на починато лице
Потребна документација:
1. Потврда за смртта (од болница);
2. Лична карта или пасош на починатиот и на пријавителот;
3. Извод од матичната книга на родените на починатиот;
4. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени ;
5. 100,оо ден. административна такса ;
6. Уплата од 50,оо ден. на жиро-сметката на Управата за водење
на матичните книги.
ВАЖНО: Починатото лице се пријавува во рок од 30 дена од
денот на смртта.

1.2 Упис на македонски државјанин што
починал во странство
Потребна документација:
1.Барање за издавање извод од Матичната книга на умрените;
2.Лична карта или пасош на барателот;
3.Извод од Матична книгата на умрените издаден од државата
каде што настапила смртта;
4.Легализиран превод на македонски јазик на извод издаден на
обичен образец;
5.Спроводница доколку лицето треба да се пренесе во
Република Македонија.

2. Издавање на извод од матична книга на
умрени
Потребна документација:
1. Лична карта на законскиот наследник
2. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени
3. 100,оо ден. административна такса
4. Уплата од 50,оо ден. на жиро-сметката на Управата за водење
на матичните книги

( Можност и за безготовинско плаќање)

Административната такса се уплаќа на образец ПП50
Назив и седиште на примач: Буџет на РМ
Банка на примач: Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,00 денари
Уплатна сметка: 840-XXX(ознака на општината)-03161
Приходна шифра и програма: 722313 00
Цел на дознака: Административна такса

Уплата на жиро-сметката на Управата за водење на

матичните книги
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка
Банка на примач: Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 50,00 денари
Уплатна сметка: 0700361360 631 10
Приходна шифра и програма: 724149 20
Цел на дознака: Извод од (МКВ, МКР, МКУ)

БАРАЊЕ
за издавање на ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА УМРЕНИТЕ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Подрачно одделение ____________________
Подрачна канцеларија ___________________
Месна канцеларија ______________________
Име, татково име
Податоци за
умрениот

Податоци за
смртта

Презиме
(за мажени и моминско)
Единствен матичен брoj
на граѓанинот
Ден, месец, година
Место, општина

Изводот е наменет за
Подносител на барањето (име, презиме)
________________________________
Дата на поднесување
________________________________
(ден, месец, година)

Адреса на живеење
__________________________________
(Улица, број, населено место)
Потребно е :
100 ден. административна такса на уплатница
50 ден. на уплатница

