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На основа чл. 56 од Законот за државните ма-

тични книги и Општите напатствија за состав и 
водење државните матични книги, пропишани од 
Министерот за внатрешни работи на Ф Н Р Ј („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 29 од 9-1УД946 г.) во врска 
чл. 2, точ. 5 од Уредбата за Државниот секретари-
јат за работи на општата управа и буџетот („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 7 од 16-111-1954 година) 
пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СОСТАВ И ВОДЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

МАТИЧНИ КНИГИ 

I ДЕЛ 
општи прописи 

Водење на матичните книги 

Чл. 1 
Во цел на евиденција на личните состојби на 

граѓаните се водат при општините и градските оп-
штини државни матични книги. 

По правило секоја општина односно градска 
општина води матични книги за своето подрачје, 
а за град Скопје води матични книги Народниот 
одбор на град Скопје. 

Во случај да се променат подрачјата на оп-
штините (соединување на две или повеќе општини 
во една општина, одвојување на поедини населени 
места од составот на една општина и присоедину-
вање кон друга, ќе се продолжи водењето на ма-
тичните книги спрема состојбата што е постојала 
до таа промена, но само до крајот на годината во 
која промената настанала. 

При соединување на општини матичарот ќе ги 
преземе сите матични книги што се воделе за по-
драчјата што се соединуваат. При поделба на една 
општина во две или Шовеќе општини односно при 
одвојување на населени места од составот на една 
општина и присоединување кон друга, матичните 
книги ќе ги преземе матичарот на онаа општина 
на која припаднал поголемиот дел од населението 
од поделената општина. 

Одредбите на предните два става ќе се при-
менуваат и при промена на градските населби. 

Чл. 2 
Матичните книги се водат од нарочно за тоа 

поставен матичар како службеник на народниот 
одбор. Во случај на спреченост го застапува одре-
ден заменик. 

Матичарот во општинскиот народен одбор го 
поставува и му одредува заменик општинскиот на-
роден одбор во согласност со народниот одбор на 
око лиј ата, матичарот во градската општина на на-
родниот одбор го поставува и му одредува заменик 
градската општина во согласност со народниот од-
бор на око ли јата, а матичарот на народниот одбор 
на град Скопје го поставува и му одредува заме-
ник народниот одбор на град Скопје во согласност 
со Државниот секретаријат за работи на општата 
управа и буџетот на Народна Република Македо-
нија. 

При поставување на матичари нарочно ќе се 
води сметка за тоа на таа служба да се постават 
лица што се за неа оспособени со срвшен мати-
чаре™ курс, а при преместување или привремено 
доделување матичарот на друга должност ќе се 
внимава да не дојде до застој во редовното вр-
шење на матичното работење. 

З а секое назначување и за секоја промена во 
службеничкиот однос на матичарот или неговиот 
заменик, народниот одбор на око лиј ата е должен 
да го извести Државниот секретаријат за работи 
на општата управа и буџетот на Народна Репу-
блика Македонија. 

ОДГОВОРНОСТ НА МАТИЧАРОТ 

Чл. 3 
Матичарот или неговиот заменик кој умислено 

пропушти да упише во пропишаната матична кни-
га случај на раѓање, склучување брак, смрт или 
други ф а к т и што по законските прописи се у т е -
шуваат во матичните книги, се казнува по одред-
бите на Кривичниот законик. 

ИСКЛУЧУВАЊЕ И СПРЕЧЕНОСТ НА 
МАТИЧАРОТ 

Чл. 4 
Матичарот ќе се исклучи од работа во пред-

мети во кои е странка тој самиот или неговиот 
брачен другар (и покрај тоа што е бракот разве-
д е а ) , како и во случај кога поради неговиот близок 
однос на сродство со странката или други околности 
би можело да дојде во прашање неговата непри-
страсност. За постоењето на такви односи или 
околности матичарот е должен да го извести прет-
седателот на народниот одбор, а службената ра-
бота да ја повери на својот заменик. 

Барање за исклучување на матичарот може да 
поднесе и странката. По тоа барање решава прет-
седателот на народниот одбор, 
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Ако матичарот и неговиот заменик привремено 
се спречени во вршење на должноста или обата во 
смисла на овој член се исклучени, народниот од-
бор ќе одреди лице кое привремено ќе ја врши 
матичарската должност. 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ 

Чл. 5 
Повисок надзорен орган над работата на ма-

т и ч а р и ^ при општините и градските општини е 
народниот одбор на околната . 

Повисок надзорен орган над работата на ма-
тичарот при Народниот одбор на град Скопје е 
Државниот секретаријат за работи на општата 
управа и буџетот на Народна Република Маке-
донија. 

Чл. 6 
Повисокиот надзорен орган должен е редовно 

да врши прегледи над матичното работеше при на-
родните одбори, два пати годишно, а вонредни по 
потреба. 

Чл. 7 
Ако матичарот одбие да изврши службена ра-

бота, што по законот е должен да ја изврши или 
оваа неправилно ја изврши, заинтересираната 
странка може да бара решение од народниот од-
бор чиј службеник е матичарот. . 

Против ова решение странката има право на 
жалба до повисокиов надзорен орган. 

Изворни примерци на матични книги 

Чл. 8 
Матичните книги на родени, венчани и! умрени 

по големина се еднакви и на секаде се водат едно-
образно по формулари пропишани со Општите на-
патствија за состав и водење државните матични 
книги. Они се водат во два примерка (изворен или 
прв примерок и втор примерок). 

Изворниот примерок мора да биде поврзан во 
тврди корици од траен материјал. Страните на кни-
гата, осем првата, мораат да бидат нумепиппни со 
редни броеви. Листовите на книгата мораат да би-
дат прошиени со канап и неговите краишта да би-
дат запечатени со цовен восок на првата ненуме-
рирана страна на одредено место. 

На првата ^ н у м е р и р а н а страна мора да стои 
називот на матичната книга Снп по дени, венчани, 
умрени, посебна книга), службениот на^ив на на-
родниот одбор за чие подрачје се води, а во оп-
штините и називот на око лиј ата. По тоа народниот 
одбор на о к о л и ј а ^ ' става потврда *Т>7ПГУ- нуме-
рирани страни содпжи матичната книга. На пр: 
„Оваа матична книга на потечи (венчани. Vм^>е^и, 
посебна) содржи ( ) нумери-
рани страни". Место, дата, потпис и печат. 

Уписи во матичните книги • 

Чл. 9 
Во матичните книги се улишуваат како основ-

ни уписи случаите на раѓање односно смрт, што во 
текот на годината се пријавиле или чиј упис во 
текот на годината се одреди, како и браковите што 
во текот на годината се склучени. 

Чл. 10 
Уписите во првите примерци на матичните кни-

ги ги врши по правило матичарот своерачно. 
Уписите мораат да бидат четливи, јасни и без 

прецртување. Бришење и поправување на текстот 
на матичната книга не е дозволено. 

Исправки на направените грешки можат да се 
вршат само со внесување забелешка во односната 
рубрика од страна на матичарот. 

Реден број1 на уписот 

Чл. 11 
Уписите во матичната книга се вршат по ре-

дот на пријавувањето односно по редот по кој на 
матичарот му пристигнале писмата, на основа на 
кои се врши уп|ис. 

Ако писмото, врз основа на кое треба да се 
изврши уписот, не пристигне во годината, во која 
е датирано, односниот ф а к т ќе се упише во ма-
тичната книга на онаа година, во која писмото 
пристигнало на матичарот. 

Секој упис носи реден број и го опфаќа местото 
предвидено за еден упис. Сите уписи како и при-
белешки се внесуваат во односните рубрики на 
матичните книги. Редниот број го упишува мати-
чарот при вршењето на уписот. Пред тоа редниот 
број не смее да се упишува. 

Место на уписот 

Чл. 12 
Уписите во матичните книги се вршат во с л у ж -

бените простории на народниот одбор. 
Само ако бракот, поради важни причини, се 

склучува вон службените простории на народниот 
одбор (чл. 32 од Основниот закон за бракот), упи-
сот се врши на местото, каде што е станало склу-
чувањето на бракот. 

Време на уписот 1 

Чл. 13 
Уписот во матичните книги мора да се врши 

веднаш по дадената из јава или по пристигнување 
на писмото на основа на кое треба да се извриш 
упис. Во матичната книга матичарот мора да ја 
наведе датата на уписот (односно датата на склу-
чување бракот), како и на основа на што е из-
вршен уписот, доколку до уписот дошло на осно-
ва усмена пријава односно изјава. 

Читање, толкување и потпишување на уписот 

Чл. 14 
Матичарот смее да упише во матичната книга 

само оноа што странките пред него из јавиле или 
што е во писмото содржано. 

Пред да изврши упис матичарот мора да ги 
сослуша странките за сите околности, што се од 
значение за уписот, а по потреба да бара и докази 
за изјавите на странките. 

Матичарот е должен на странките и сведоците 
да им го прочита уписот. Ако странките не го раз-
бираат службениот јазик, уписот ќ е им се објасни 
преку толкувач кој ф а к т нарочно ќ е се одбележи. 
На пр.: „Бидејќи пријавителот 
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не го разбира службниот јазик, уписот му се објас-
ни преку толкувачот - — 
од гр. (е.) — • 

Странките што се глуви, ќе го прочитат упи-
сот. На странките што се глувонеми, а не знаат 
ни да читат ни да пишуваат уписот мора да им 
се објасни преку лице што со нив може да се раз-
бере. И ова нарочно ќе се одбележи. На пр.: „Би-
дејќи пријавителот е глувонем и не знае ни да чи-
та ни да пишува, уписот му се објасни преку тол-
кувачот — од гр. (е.) — 
А при склучување на брак ќе се примени клаузу-
лата предвидена во чл. 83, ст. 2 од овој правилник. 

Уписот го потпишуваат странките и матичарот, 
а уписот за склучен брак покрај нив го потпишу-
ваат уште и службеното лице, пред кое бракот е 
склучен и двата сведоци. 

Ако при уписот во матичната книга, односно 
при склучување на брак учествувал и толкувач, 
истиот ќе се потпише означувајќи го својството во 
кое учествувал, (на пр.: „Толкувач Марко Петров-
ски"). 

Странките, сведоците и службените лица кои 
учествуваат при уписот се потпишуваат четливо со 
полното фамилијарно родено име. 

Во матичната книга на родзните и матичната 
книга на умрените уписот го потпишува пријави-
те лот. Во случај да е пријавите лот неписмен по-
кра ј ракознакот од пријавите лот, уписот1 ќе го пот-
пише матичарот на местото за потпис на прија-
вителот со додавање „именописец Н. Н.". 

АКО странките или сведоците се неписмени при 
склопувањето на брак, на место потпис ќе стават 
свој ракознак. Тој ракознак ќе го потврди нарочно 
за тоа повикан сведок, кој покрај ракознакот ќе 
го напише роденото и ф а м и л и ј а р н о ^ име на ли-
цето што го ставило ракознакот, а по тоа сам ќе 
се потпише и ќе додаде: „именописец и сведок •— — 

а 

Ако некој не сака да се потпише, матичарот 
тоа ќе го прибележи во матичната книга со: „При-
јавителот одби да го потпише уписот", или „же-
никот-невестата одби-ла да го потпише уписот". 

Одлагање на уписот 

Чл. 15 
Ако има причини за сомнение во вистинитоста 

на пријавата или ако за тоа се у к а ж е потреба ма-
тичарот е должен вистинитоста на пријавата во 
најкраток срок да ја провери, во кој случај упи-
сот се одложува. Одложениот упис мора да се држи 
во евиденција. 

Уписот може да се одложи и тогаш кога пода-
тоците што мораат да се упишат, се непотполни. 
Во тој случај мора да се повика пријавителот да 
ги употполни податоците. Ако при јавите лот не ж и -
вее на подрачјето на односниот народен одбор 
потребните податоци ќе се соберат преку матичарот 
на оној народен одбор на чие подрачје живее при-
јавите лот. Ако податоците не се од голема важност 
и на странката не се познати, а во понатамошната 
постапка не можат да се приберат, уписот треба да 
се изврши, а местото каде што би требало тие по-
датоци да се внесат ќе се прецрта. 

ВИДОВИ НА УПИСИ 

Основен упис 

Чл. 16 
Основен упис е упис на раѓање во матичната 

книга на родените односно во посебната матична 
книга, упис на склучен брак во матичната книга 
на венчаните и упис на смрт во матичната книга 
на умрените. 

За основниот упис во секоја матична книга се 
одредени одделни рубрики. Само по и с к л у ч е т е 
вертикално преку рубриките за основниот упис се 
утешуваат овие факти : 

1) Раѓање на на ј денче; и 
2) Наоѓање на непознат леш. 

З А Б Е Л Е Ш К И И ИСПРАВКИ НА ГРЕШКИТЕ 

Чл. 17 
Во рубриката „Забелешки и исправки на греш-

ките" се утврдува фактот, дека на странките и 
сведоците им е прочитан уписот или на некој друг 
начин објаснет (чл. 14, став 3 и 4 од овој правил-
ник) на пр: „уписот е прочитан на пријавите лот 
(„на странките и сведоците"). Во истата рубрика се 
утешуваат и други забелешки, како на пример: на 
основа на што е извршен уписот, изјавата за при-
знавање на татковство и согласноста со таа из јава 
од мајката на детето родено вон брак (чл. 24 од 
Основниот закон за односите на родителите и де-
цата), како и из јава за добивање фамилијарно име 
на таткото со согласноста на мајката, доколку овие 
из јави се дадени при пријавување раѓањето на де-
тето, понатака, назив на судот што донел реше-
ние за прогласување на некое лице за умрено, 
означувајќи го бројот и датата на тоа решение, 
број И датата неслужбениот извешта ј за извршу-
вање на смртна казна и ел. 

Ако е умрениот (умрената) усвоен-на и го носи 
фамилииарното име на усвоите лите, во рубриката 
„фамилијарно и родено име на умрениот-а" се убе-
лежава ф а м и л и ј а р н о ^ име на усвоите лиге, а во 
рубриката „фамилијарно и родено име на родите-
лите" се утешуваат крвните родители и тој ф а к т 
се констатира во рубриката „Забелешки и исправки 
на грешките" со следнава клаузула: „усвоен-а од 
Петровски Милан и Невена — Записник бп. . . . од 
. . . . година на! . . . . народен одбо|р ". 

Понатака, во рубриката „Забелешки и исправ-
ки на грешките" се упишуваат сите исправки што 
се однесуваат на грешки во основниот упис, а се 
уочени пред заклучувањето на основниот упис. 

После заклучувањето на уписот матичарот смее 
сам да го исправи единствено погрешно заведениот 
број и тоа така што погрешниот број да се стави 
во заграда, а исправениот се стави над него. Таква 
исправка не треба да се одбележува во рубриката 
„Забелешки и исправки на грешките". 

Во си^те останати случаи матичарот смее да вр-
ши исправки само со упис во рубриката „Дополни-
телни уписи и прибелешке", како е тоа предвидено 
во чл. 22 од овој правилник, 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ УПИСИ И П Р И Б Е Л Е Ш К И 

Чл. 18 
Дополнителни уписи и прибелешке се дополну-

вањата и изменувањата на основните уписи, кои-
што се однесуваат на факти што спрема законските 
прописи треба да се евидентираат, а постанале 
познати после извршениот основен упис. Овие ф а к -
ти се упишуваат во рубриката „Дополнителни 
уписи и прибелешки". 

Чл. 19 
Согласно тон. 12, став 2 од Општите напат-

ствија за состав и водење државните матични 
книги во рубриката „Дополнителни уписи и при-
б е л е ш к е на матичната книга на родените се вне-
суваат сите дополнителни уписи што се однесуваат 
на основниот упис на раѓање (дополнително уста-
новување родителите на детето, признавање на 
татковство или мајчинство, утврдување дека упи-
т а н о м лице не е татко односно ма јка на детето, 
брачност по дополнително' склучениот брак меѓу 
родителите, усвојување односно престанок на усво-
јување, продолжување родителското или стара-
те лското право, промена на фамилијарно и родено 
име) како и уписите што се внесуваат на основа 
уписите во матичната книга на венчаните (склу-
чување на брак, прогласување брак за неважен и 
развод на брак) или на' основа уписите во матич-
ната книга на умрените, (смрт, односно прогласу-
вање лицето за умрено, укинување одлуката за 
прогласување лицето за умрено). 

Осем фактите наведени во предниот став во 
истата рубрика се упишуваат и овие факти : 

а) судска одлука со која се прогласува дека 
е детето родено во брак. Во овој случај кога ро-
дителите на дете родено вон брак имале намера да 
стапат во брак, па во тоа биле спречени со смртта 
на едниот од нив или со некоја брачна пречка, 
што настапила после зачнувањето на детето (чл. 23, 
став 2 од Основниот закон за односите на родите-
лите и децата); 

б) согласноста на мајката на дете родено вон 
брак со изјавата од татко за признавање на тат-
ковството (чл. 24, став 3 од Основниот закон за 
односите на родителите и децата); 

в) спогодбата на родителите за републиканско-

(то државјанство на детето, ако родителите се со 
различно р е п у б л и к а н е ц државјанство, (чл. 5 од 
Законот за државјанството на Федеративна На-
родна Република Југославија и тон. 10 од Напат-
с т в и е ^ за водење евиденција на државјаните на 
Народна Република Македонија). 

Ако согласноста на мајката на дете родено вон 
брак со изјавата на таткото за цризнавање на 
[татковството, (без која согласност ова признавање 
не се упишува во матичната книга) односно спо-
годбата на родителите за републиканското држав -
јанство на детето е дадена при уписот на раѓањето 
истата не се внесува во рубриката „Дополнителни 
уписи и п р и б е л е ш к е , но во рубриката „Забелешки 
и исправки на грешките". 

Чл. 20 
Во матичната книга на венчаните како допол-

нителни уписи се внесуваат1 сите уписи, што се 
однесуваат на основниот упис за склучување на 
брак (прогласување на брак за неважен и развод 
на брак). 

Чл. 21 
Во матичната книга на умрените како допол-

нителни уписи се внесуваат сите уписи што се 
однесуваат на основниот упис на смртта односно 
прогласување на лице за умрено (дополнително 
утврдување идентитетот на леш, укинување на 
судска одлука за прогласување на лицето за 
умрено). 

Чл. 22 
Како дополнителни уписи во матичната книга 

се внесуваат и сите исправки на грешките во из -
вршениот упис било основен или дополнителен. 

Исправка на извршениот упис може да се из -
врши само на основа решение од надлежниот др-
жавен орган. 

Ако извршениот упис на некој факт или пода-
ток е спорен, може да се исправи само на основа 
правосилна судска одлука од надлежниот суд во 
смисла чл. 3 од Законот за државните матични 
книги. 

Во случај на неспорен погрешен упис било да 
се работи за упис на некој од фактите наведени во 
чл. 2, став 1 од Законот за државните матични 
книги или за упис на некој друг податок (на при-
мер: за државјанство, народност, занимање, место 
на живеење и сл.), чија погрешност со сигурност 
е установена на било кој начин после заклучува-
њето на уписот, решение за исправка донесува во 
'смисла на чл. 17, став 1 од Законот за државните 
матични книги народниот одбор на око ли јата по 
сопствена иницијатива или по предлог на заинте-
ресираната странка, против ова решение заинтере-
сираната странка има право на жалба до повисо-
киот надзорен орган, Државниот секретаријат за 
работи на општата управа и буџетот на Народна 
Република Македонија (чл. 5 од овој правилник). 

Чл. 23 
При секој дополнителен упис ќ е се стави број 

и дата на решението на надлежниот орган, на 
основа на кое се внесува уписот во матичната кни-
га, осем ако матичарот го врши уписот по с л у ж -
бена должност на основа одредбите на Законот за 
државните матични книги, (на пр. по чл. 31) или 
други прописи. 

ДОДАДЕНИ ЛИСТОВИ 

Чл. 24 
Ако рубриката „Забелешки и исправки на греш-

киве" или „Дополнителни уписи и прибелешке" е 
потполно испишана, а е потребно да се внесат и 
други исправки или уписи, мора да се употреби 
додаток на рубриката. Овој додаток мора да биде 
од хартија од добар квалитет во висина на руб-
риката и ќ е се прилепи кон надворешниот раб на 
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рубриката. Текстот се упишува на внатрешната 
страна на листот. 

Употребата на вакви додадени листови по мож-
ност треба да се избегнува. Секој додаден лист 
мора да биде заверен со потпис од матичарот и 
печат. 

/ 

ПОМОШНИ к н и г и 

Втор 'примерок од матичните книги 

Чл. 25 
Покрај изворниот примерок од матичните кни-

ги за секоја матична книга се води и втор при-
мерок. Вториот примерок се води на неповрзан п 
обрасци (формулари), кои се со иста содржина и 
облик како и обрасците од изворниот примерок. 

Вторите примероци од матичните книги се во-
дат напоредо со изворните примероци. 

Во вторите примероци од матичните книги до-
словно се препишуваат уписите извршени во из-
ворните примероци. На местата одредени за потпис 
на странките!, сведоците и службените лица се 
препишуваат нивните лични имиња и става озна-
ката „е. р.". 

Ако при препишувањето на уписите од извор -
ните во вторите примероци од матичните книги 
некој податок погрешно се упише во вториот при-
мерок грешката ја исправа матичарот со прибелеш-
ка во рубриката „Дополнителни уписи и прибелеш-
к е , на пр. „Спрема уписот во изворниот примерок 
ед оваа матична книга во рубриката: Ден, месец 
и година на раѓањето на таткото на место 15 јули 
1947 година треба да стои 12 март 1948". Дата и 
потпис на матичарот . 

Секој дополнителен упис или прибелешка из -
вршени во изворниот примерок од матичната кни-
га матичарот е должен веднаш да ги внесе во вто-
риот примерок. 

Матичарот на крајот на годината го заклучува 
изворниот примерок и вториот примерок заверен; 
го доставува на чување најдоцна до 15 јануари 
идната година на повисокиот надзорен орган (чл. 5 
од овој правилник). 

Чл. 26 
За секој подоцен упис извршен во изворниот 

примерок, матичарот е должен во срок од 3 дена 
да достави извештај на повисокиот надзорен орган, 
за убележување на дополнителниот упис во вто-
риот примерок. 

Повисокиот надзорен орган при кого се чуваат 
вторите примероци од матичните книги, е должен 
веднаш по приемот на извештајот да го внесе до-
полнителниот упис во соответниот основен упис. 

Азбучен регистар 

Чл. 27 
Азбучниот регистар се води одделно за секоја 

матична книга и служи за брзо пронајдување на 
поедини уписи во матичните книги. Регистарот се 
води спрема пропишаниот образец и мора да ги 
има овие рубрики: реден број, фамилијарно и ро-
дено име, година на уписот, страна и реден број од 
изворниот примерок на матичната книга. 

Во регистарот се внесуваат само основните упи-
си од матичните книги. Внесувањето во регистарот 
мора да се изврши веднаш по извршениот основен 
упис. 

Во регистарот за матичната книга на венчаните 
се внесуваат обата брачни другари спрема нивните 
фамилијарни имиња, до стапувањето им во брак. 
На пр: склопениот брак меѓу Јовановски Кирил и 
Димчевска Милица ќе се регистрираат под буквата 
„Ј" (Јовановски) и под буквата „Д" (Димчевска). 

Непознатите се водат под буквата „Н". 
Доколку омажените жени, вдовиците и разве-

дените жени не го носат моминското фамилијарно 
име, во азбучниот регистар се упишуваат како под 
фамилијарно .^ име што го носат, исто така и под 
моминското фамилијарно име. 

Во случај промена на фамилијарно име или 
родено име или и на двете имиња, основниот упис 
се внесува уште еднаш во регистарот под новото 
име. 

Чл. 28 
На крајот на календарската година азбучниот 

регистар не се заклучува, а по последниот упис од 
секоја буква се оставаат празни по неколку реда. 
Пред да се започне регистрирањето на уписите од 
идната година на средината на страната со по-
крупни арапски цифри се одбележува годината. 

Деловодник 

Чл. 29 
Матичарот е должен да води одделен дело-

водник во кој што ќ е ги внесува сите писма, кои 
што се однесуваат за матичното работење. 

На секое писмо се одбележува датата, кога 
стигнало, редниот број на деловодникот под кој е 
истото заведено и бројот на уписот извршен во 
матичната книга врз основа на тоа писмо. 

Матичарот мора да ги решава писмата уредно 
(на пр: ако прими извештај од друг матичар за 
смртен случај прво извештајот ќе го заведе во 
деловодникот, а после тоа случајот на смртта ќе. 
го прибележи во матичната Ј книга на родените 
како дополнителен упис, и на извештајот ќе од-
бележи: „Смртниот случај е прибележен во ма-
тичната книга на родените под ред. бр. 256/53-во 
акта", ќе стави дата и свој потпис и така реше-
ниот предмет ќе го стави во архива). 

МАТИЧНА АРХИВА 

Чл. 30 
Матичарот има одделна архива во која пис-

мата се средуваат во пет папки и тоа: 1) за ма-
тичната книга на родените; 2) на венчаните; 3) на 
умрените; 4) за посебната матична книга; и 5) за 
општи писма. Писмата се средуваат по редните 
броеви на уписите во матичните книги посебно за 
секоја година. Писмата што се однесуваат на по-
рано извршени уписи се здружуваат со писмата 
од основните уписи. Во палката за општи писма 
се ставаат оние писма, кои според нивниот карак-
тер не можат да се стават ни во една од останатите 
папки и истите се средуваат по редните броеви на 
деловодникот. 
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ИЗВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Чл. 31 
Изводи од матичните книги на родените, вен-

чаните и умрените се издаваат на пропишан обра-
зец, којшто треба да ги содржат сите податоци 
коишто се наоѓаат во дотичната матична книга. 
На изовдот се става дата на издавањето и печат 
на народниот одбор. Изводите ги потпишува ма-
тичарот. 

Изводи од посебната матична книга не се из -
даваат. 

Фактите упишани во посебната матична книга 
како дополнителен упис или прибелешке, доколку 
не се внесени во редовната матична книга на ро-
дените, мора да се внесат во изводот кој што е 
издаден од уписот извршен во старата не државна 
матична книга на родените. (Чл. 108 од овој пра-
вилник). Матичарот дополнителниот упис или при-
белешке од посебната матична книга во изводот 
ја внесува во рубриката „Дополнителни уписи и 
прибелешки" и го заверува со свој потпис и со 
печат на народниот одбор. 

НАЧИН ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ 

Чл. 32 
Изводите се издаваат така што од збор до збор 

да се слагаат со уписот во матичните книги. Спре-
ма тоа изводот мора да ги содржи и дополнител-
ните уписи, прибелешки и забелешки, внесени во 
рубриката „Дополнителни уписи и прибелешки". 

Грешките на матичарот, уочени и исправени 
пред заклучување на основниот угине и внесени во 
рубриката „Забелешки и исправки на грешките", 
како и грешките извршени после заклучувањето на 
основниот упис и исправени по решение на над-
лежниот орган во рубриката „Дополнителни уписи 
и п р и б е л е ш к е , не треба да се упишуваат во из-
водот од матичната книга. Во овој случај изводот 
се издава во согласност со исправениот текст така 
да во основниот упис не биле направени наведе-
ните грешки (на пр: ако матичарот во основниот 
упис погрешно го упишал фамилијарно™ име „Пе-
тровски" на место „Петковски" и тоа веднаш го 
уочил и исправил во рубриката „Забелешки и 
исправки на грешките" или е тоа сторено во руб-
риката „Дополнителни уписи и прибелешке", из-
водот ќе се издаде на име „Петковски", а забе-
лешката за исправката на грешката нема да се 
внесе ве изводот. 

Исто така ќе се постапи по изрично барање 
од странката да и' се издаде извод на променетото 
лично (фамилијарно или родено) име, во случаите 
кога таква промена е извршена од надлежниот 
орган по редовен пат во смисла Законот за личните 
имиња и убележена во матичната книга на роде-
ните, во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
л е ш к е . На пример: ако личното име од Младе-
новски Јован е променето на Петровски Милан, 
изводот ќе се издаде на „Петровски Милан", или 
ако фамилијарно™ име од „Филиповски" е про-
менето на „Тодоровски", изводот ќе се издаде на 
„Тодоровски", или ако роденото име од „Стојан" е 
променето на Слободан, изводот ќе се издаде на 
„Слободан", а забелешката за односната промена 

нема да се внесува во изводот. Фамилијарните 
имиња на родителите и останалите податоци се 
внесуваат во изводот онака како се внесени и во 
оригиналниот основен упис. Во сите останати слу-
чаи изводите се издаваат како е речено во став 1 
од овој член. 

Чл. 33 
Во врска со издавање на изводи постојат не-

колку случаи и тоа: 
1) При издавање на извод од магичната книга 

на родените за дете родено од непознати родители 
(наЈденче), нема да се препишува текстот упишан 
вертикално преку рубриките во матичната книга 
на родените, но Ке се пополнуваат само руорикиге: 

1; — Ден, месец и година на уписот;, 
2) — Ден, м^сец, година и час на раѓањето; 
3) — Фамилијарно и родено име и пол на де-

тето. Сите други рубрики како и рубриките за 
податоците на родителите остануваат празни. 

Рубриката „Ден, месец и година на уписот" се 
препишува од истата рубрика во оригиналниот 
упис. 

Податоците за рубриката „Ден, месец и го-
дина на раѓањето-' се зимаат од текстот внесен во 
оригиналниот упис со вршење на претсметка од 
денот на наоѓањето и констатираната старост на 
детето во тој момент, (на пр: ако е; детево најдено 
на ден 19 јуни 1953 година и при наоѓањето му е 
утврдена старост од 2—3 дена, тогаш од датата на 
наоѓањето 19 јуни 1953 година се одзема поголе-
мата бројка од утврдената старост 3 дена и на тој 
начин се утврдува датата на раѓањето да е 16 јуни 
1953 година, така да таа дата се убележува во из-
водот како ден, месец и година на раѓањето); 

Рубриката фамилијарно и родено име и пол на 
детето се препишува од истата рубрика од основ-
ниот упис. 

2) При издавање на извод за дете позаконето 
односно прогласено да е родено во брак нема во 
изводот да се става дополнителниот упис за поза-
конувањето односно прогласувањето да е родено во 
брак, а во рубриката за родителите ќе се стават 
како родители лицата што дополнително склучиле 
брак односно биле спречени да стапат во брак, а 
сите останати податоци за родителите ќе се внесат 
во одредените рубрики како што се внесуваат при 
дете родено во брак. 

Исто така и за позаконето дете нема да се вне-
суваат во изводот клаузулата за признавање на 
татковството и согласноста на мајката, убележени 
во основниот упис во рубриката забелешки и ис-
правки на грешките, или клаузулата од рубриката 
дополнителни уписи и прибелешке 

3) Во изводите од обновената матична книга на 
родените во рубриката „Ден, месец и година на 
уписот се упишува датата кога е уписот ре-
конструиран со следната клаузула: Реконструи-
рано на а во рубриката „Забелешки 
и исправки на грешките" се упишува основот на 
реконструкцијата со следната клаузула: „Уписот е 
извршен врз основа на чл. 55, став 3 од Законот 
за државните матични книги". 

4) Во изводите од редовните матични книги, а 
за извршени вонредни уписи согласно чл. 15, 44, 
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52, 53, 54 и 55, став 1 од Законот за државниве 
машини книги, во рубриката „ден, месец и година 
на уписот" се упишу ва датата кога е уписот извр-
шен со клаузула: „ Р е к о н с т р у и р а ^ на . . . а во 
рубриката „Забелешки и исправки на грешките" 
•само се препишува основот врз основа на К О Ј Ш Т О 

е уписот извршен. 
5) Во изводите од препишаните верски матични 

книги во рубриката „Ден, месец и година на упи-
сот" се упишува само датата кога е уписот прв паг 
извршен од верскиот претставител односно при из-
водите од матичната книга на родените-дата на 
крштевањето, при изводите од магичната книга на 
венчаните!-дата на венчавањето; а при изводите од 
матичната книга на умрените-дата на сахрану в а-
љето. 

Издавање изводи за употреба во странство 

Чл. 34 
Изводите од магичните книги што се наменети 

за употреба во странство матичарот ни во кој 
случај нема да ги издава на поедини странки, а 
ке ги доставува на својот повисок надзорен орган 
за понатамошна постапка во смисла чл. 4 од З а -
конот за легализација исправите во меѓународните! 
соопштенија и чл. 13 од Законот за заверување па 
потписи, ракописи и преписи, а за Италија изводи 
можат да се испраќаат непосредно на молителите 
без никакви заверки, бидејќи меѓу Ф Н Р Ј и Италија 
постои таков договор. 

Т а к с и I 

Чл. 35 
Сите пријави и уписи во матичните книги се 

ослободени од такса. 
Молбите со кои странките бараат изводи од ма-

тичните книги се таксираат со 30 динари по Тар. 
бр. 1 од Законот за таксите, а самите изводи се 
таксираат по Тар. бр. 27 од Законот за таксите со 
100 динари. Изводите од матичната книга на венча-
ните што; се издаваат веднага по извршениов упис 
согласно чл. 36, став 2 од Основниот закон за бра-
кот се издаваат без молба. 

Такса не се наплатува на извештаите (изводите) 
што се доставуват во странство по чл. 16, став 3 
од Законот за државните матични книги, изводите 
што се издаваат по барање на државни органи 
исклучиво за службена употреба (чл. 5, точ. 1 од 
Законот за таксите). 

УВИД ВО МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Чл. 36 
Во работно време на секого е дозволен беспла-

тен увид во матичните книги но само под надзор 
на матичарот или неговиот заменик. 

ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Чл. 37 
Матичните книги се заклучуваат на крајот на 

секоја календарска година со заверка на матича-
рот за бројот на извршените уписи во таа година. 
На пр: „Изворниот примерок од матичната книга 

на родените (венчаните, умрените, посебната книга) 
за . . . година со , ( ) уписа го заклучувам". 
31 декември 1 9 . . . година; место, потпис, печат; а 
во заверката на вториот примерок во место зборот 
„изворниот" се става „вториот" и тос ле зборот „за-
клучувам" се додава и „оверувам". 

Заклучувањето се врши на местото одредено 
за наредниот упис. 

Уписите во наредната година се вршат на след-
ната страна од истата книга и носат реден број 
почнувајќи од број еден. 

АКО ВО текот на календарската година извор-
ниот примерок од матичната книга се исполни, упи-
сите се продолжуваат во нова книга со продол-
ж у в а њ е на редните броеви од претходната книга 
се до крајот на односната година. 

Ако во некоја матична книга во текот на годиг 

ната воопшто не се вршени основни уписи, на 
крајот на годината тоа треба да се констатира. На 
пр: „Во оваа матична книга на родените (венча-
ните умрените, посебната) во . . . . год. не се вршени 
основни уписи". Дата, место, потпис и печат. За -
верен препис од оваа констатација со означување 
матичното подрачје за кое односната книга се води 
матичарот најдоцна до 15 јануари во идната година 
ќе достави на надлежниот повисок надзорен орган 
на место втор примерок од односната магична 
книга (чл. 25 од овој правилник). 

УПОТРЕБА НА ПЕЧАТ 

Чл. 38 
На изводите од матичните книги како и на 

сите други писма од матичното работење се става 
печатот на народниот одбор во кој матичарот слу-
жи, доколку нема одделен печат изработен со со-
гласност од Државниот' секретаријат за внатрешни 
работи на НРМ. 

С Л У Ж Б Е Н И ПРОСТОРИИ 

Чл. 39 

Матичните работи се вршат во службените про- * 
стории на народниот одбор во кој се водат матич-
ните книги. Народниот одбор е должен да се гри-
ж и за потребни службени простории, канцелариски 
материјал и потребен инвентар. 

Матичните книги мораат да се чуваат во посе-
бен орман под клуч. Тој орман може да се употре-
бува само за потребите на матичното работење 
(чување на матични книги, азбучници, деловодни-
ци, архива, обрасци и ел.) и за државјанство (при-
јави, книги на државјаните на НРМ, деловодници, 
азбучници, и ел.). 

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ 

Чл. 40 
При упишувањето во матичните книги матича-

рот ќе исполни статистички лист за секој случај на 
раѓање, венчавање и смрт по образец и упатство 
од Заводот за статистика и евиденција на НРМ. 
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II ДЕЛ 
УПИС ВО ПОЕДИНИ МАТИЧНИ КНИГИ 

А. МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ 

Место за урис на раѓањето 

Чл. 41 
Секое раѓање се упишува во матичната книга 

на родените на оној народен одбор на чие што 
подрачје детето се родило (чл. 13 од Законот за 
државните матични книги). 

Раѓањето на железница, во пароброд или ави-
он се упишува во матичната книга на родените на 
оној народен одбор на чие подрачје патувањето на 
родилката е завршено (чл. 14 став 1 од Законот 
за државните матични книги). 

паѓањето во параброд од трговска морнарица 
во езерските води на НРМ за време на патувањето 
на паробродом се утврдува со записник составен во 
два примерка од заповедникот на пароброда^ во 
присуство на два сведока и при јавите лот. Исто та-
ка се утврдува со записник и за најдено (напуште-
но) новородено дете од непознати родители. Обата 
записника заповедникот на паробродот ги предава 
на лучката капетанија во првата лука на запира-
њето на параброд от во НРМ, а лучката капетанија 
еден примерок од записникот за раѓањето (најдено 
дете од непознати родители) го доставува на мати-
чарот на општинскиот одбор на чија територија се 
наоѓа таа лучка капетанија и матичарот на основа 
записникот врши упис во матичната книга на ро-
дените. 

Ако првата лука на запирањето на паробродом1 

е во странство, заповедникот записниците ги пре-
дава на дипломатско — конзуларното претставниш-
тво на ФНРЈ и раѓањето таму се упишува. Во слу-
чај кога во првата лука на запирањето на паробро-
дот во странство нема дипломатско — конзуларно 
претставништво на Ф Н Р Ј заповедникот ги предава 
обата записника на дипломатско — конзуларното 
претставништво на Ф Н Р Ј во првата наредна лука 
на запирањето на паробродом во која такво постои 
и раѓањето таму се упишува, а во колку пак ни во 

' една лука на запирањето на паробродот нема дип-
ломатско — конзуларно претставништво на ФНРЈ , 
тогаш записниците ги предава на лучката капета-
нија од првата лука на запирањето на паробродот 
во Народна Република Македонија и таму раѓање-
то се утешува. 

Во случај да се на пароброд роди дете вон брак 
татковството и изјавата за признавање на татков-
ството и согласноста на мајката за признавањето и 
ф а м и л и ј а р н о ^ име на детето се внесуваат во за-
писникот за раѓањето и по тоа се врши упис по 
претходните ставови. 

Должност за пријавување на раѓање 

Чл. 42 
Раѓањето го упишува матичарот врз основа на 

усмена или писмена пријава. 
Пријава за раѓање на дете во прв ред е дол-

жен да поднесе таткото на детето, а ако е истиот 
отсутен или непознат (раѓање вон брак) или е во 
невозможност тоа да го направи, пријава се дол-
жни да поднесат бабицата или лекарот, што содеј-

ствува ле при раѓањето! или лицето во чиј стан де-
тето е родено, или мајката штом за тоа стане спо-
собна, а ако ни такви лица нема, најблиските 
соседи што разбрале за раѓањето. 

Уписи врз основа на писмени пријави можат да 
се вршат, ако пријавата е поднесена од државни 
органи или државни установи. Називот на држав-
ните органи и установата, што ја поднесува прија-
вата како и бројот и датата на пријавата се вне-
сува во рубриката „Забелешки и исправки на 
грешките". На пр: „Уписано по пријавата бр 
од година на ". 

Раѓањето во родилен дом, болница, санаториум 
или други слични установи, должни се секој пат да 
го пријават управите на тие установи, без оглед на 
тоа дали раѓањето веќе го пријавило некое друго 
лице. 

Ако раѓањето се пријавува на основа писмена 
пријава од државен орган или државна установа, 
матичарот е должен, пред да го изврши уписот да 
провери во матичната книга дали е случајот упи-
шан во матичната книга врз основа на пријава од 
некое друго лице и од како ќе се увери да однос-
ниот случај не е упишан ќе врши упис. 

Ако писмената пријава не е потполна, матича-
рот ќе го одложи уписот1 и на на ј згоден начин ќе 
ги собере потребните податоци и после ќе изврши 
упис. 

Раѓањето на дете мора да се пријави најдоцна 
15 дена од денот на раѓањето. 

Во случај раѓање на мртво дете пријавата мо-
ра да се направи во срок од 24 часа од денот на 
раѓањето. 

Во колку раѓањето на детето е пријавено во 
срок од 30 дена од денот кога истото станало, ма-
тичарот може сам да го упише во матичната книга. 
Раѓање што е пријавено после 30 дена од денот ко-
га истото станало, матичарот може да го упише во 
матичната книга само по одборение од повисокиот 
надзорен орган, кој претходно случајот ќ е го ис-
пита. 

За секој случај на раѓање дете, пријавено пос-
ле 15 дена од денот на раѓањето, односно после 24 
часа за мртво родено дете, матичарот е должен да 
поднесе пријава против лицето што било должно 
да го пријави случајот, до надлежниот орган за 
административно казнено гонење (чл. 45 од Законот 
за државните матични книги). 

ОБАВЕЗНИ ПОДАТОЦИ; ЗА ОСНОВЕН УПИС НА 
РАЃАЊЕ 

Чл. 43 
Во матичната книга на родените се упишуваат 

овие податоци: 
1) ден месец и година на уписот; 
2) ден, месец, година и час на раѓањето; 
Во рубриките под 1) и 2) деновите се упишу-

ваат со арапски цифри и со букви, месецот само 
со букви, а годината само со арапски цифри. Ча -
совите во рубриката под 2) се сметаат и упишуваат 
со цифри од, 0 до 24, на пример „14 (четиринаес™) 
јули 1953. во 20 часот". 

3) место на раѓањето, улица и број; 
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Ако детето е родено во родилен дом, болница, 
санаториум или друга установа се угшшува нази-
вот на улицата и бројот, каде се наоѓа установата^ 
а не називот на установата. На пр: „Ако детето е 
родено во Државната болница во град Скопје, во 
рубриката место на раѓањето, улица и број ќе се 
упише: „Едвард Кардељ" 23; 

4) фамилијарно и родено име и пол на детето 
(ил пр: „Марковски Петар, машки"); 

5) Податоци на родителите и тоа: 
а) фамилијарно (за мајката и моминско) и ро-

дено име; 
6) ден, месец и година на раѓањето; 
в) место и околија на раѓањето; 
г) државјанство; 
д) народност; 
ѓ) занимање; 
е) место на живеење; 
б) фамилијарно и родено име и место на ж и -

веење на при јавите лот; 
7) фамилијарно и родено име на сведокот (ку-

мот) кој го одредува роденото име на детето. Истото 
се упишува испод името на пријавителот на раѓа-
њето, но уписот он не го потпишува. 

Фамилијарно име на брачно дете 
Чл. 44 

Брачно дете, родено од брак што е прогласен 
за непостојашт и дете од поништен брак, добива 
и носи фамилијарно име на таткото (чл. 5, став 2 
од Законот за лични имиња). 

Се смета да е дете родено во брак, ако е родено! 
за време траењето на бракот или во срок од ЗОО 
дена по престанокот на тој брак (чл. 22, став 1 од 
Основниот закон за односите на родителите и 
децата). 

Ако детето е родено во подоцен брак на сво-
јата мајка но пред истекот на срокот од 270 дена 
по престанокот на нејзиниот претходен брак за 
татко ќе се смета мажот на мајката од претходни-
от брак, освен ако мажот на мајката од подоцниот 
брак со нејзин престанок го признае детето за свое 
(чл. 22, став 2 од Основниот закон за односите на 
родителите и децата). 

Фамилијарно име на дете родено вон брак 
Чл. 45 

Дете родено вон брак го добива и носи фами-
лијарно™ име на мајката. Кога таткото го приз-
нае детето за свое оно го добива и носи фамили-
ј зрното име на таткото, ако родителите за тоа се 
согласат (чл. 5, став 2 од Законот за лични имиња). 

Ако согласноста на родителите за тоа детето 
родено вон брак да го добие и носи фамилијарно™ 
име на таткото е постигната при уписот на раѓање-
то на детето, како фамилијарно име на детето во 
основниот упис ќе се упише фамилијарно™ име 
на таткото. Согласноста на родителите се внесува 
во рубриката „Забелешки и исправки на грешки-
те" заедно со забелешката за признавање на тат-
ковството и за согласноста на мајката со тоа при-
знавање (чл. 24, став 3 од Основниот закон за одн 
носите за родителите и децата). На пр: Ј а с 

од гр. (е) го приз-
навам детето за свое и сакам да го носи моето ф а -

милијарно име". Потпис на таткото. После тоа ма ј -
ката дава следната из јава : „Согласна сум со пред-
ната изјава". Потпис на мајката. 

Ако раѓањето на детето се пријави после исте-
кот на 30 дена од денот на раѓањето и при соста-
вувањето на записник, во смисла на чл. 15 од За -
конот за државните матични книги се постигне сог-
ласност на родителите за тоа детето родено вон 
брак да го добие и носи фамилијарно™ име на 
таткото, по донесеново одобрение од повисокиот 
надзорен орган за упис на раѓањето во матичната 
книга на родените, како фамилијарно име на дете-
то во основниот упис ќе се упише фамилијарното 
име на таткото и подароците за обата родитела. 
Забелешката за признавање на татковството и сог-
ласноста на мајката со тоа признавање ќе ге 
внесат во рубриката „Забелешки и исправки на 
грешките" со следната клаузула:" 
од гр. (е) околија — го призна детето 
за свое и из јави да сака истото да го носи неговото 
фамилијарно име—Записник бр од 
година на народен одбор 
Мајката на истиот записник се согласи". По тоа 
доаѓа клаузулата за основот на уписот „Уписано по 
одобрение бр од година, на . . . . 

". Во колку е заклучен и 
брак меѓу родителите позаконувањето ќ е се одбе-
лежи во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
л е ш к е со клаузулата предвидена во чл. 59, буква 
„в" од овој правилник. 

Ако при уписот на раѓањето на детето нема 
согласност на родителите за фамилијарно™ име на 
детето, оно ќе се упише на моминското фамилијар-
но име на мајката. Во случај на дополнителна сог-
ласност на родителите детето да го носи фамили-
јарно™ име на таткото, таа согласност ќе се внесе 
во рубриката „Дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е 
како промена на фамилијарно име на детето (при-
мер. во чл. 59, буква „а" од овој правилник). 

ПИШУВАЊЕ ФАМИЛИЈАРНО ИМЕ НА ДЕТЕ 
Чл. 46 

Фамилијарно™ име на дете се упишу ва дослов-
но така, како во матичната книга на родените & 
упишано ф а м и л и ј а р н о ^ име на лицето по кое де-
тето го добива фамилијарно™ име. 

Фамилијарно™ име на детето, родено од туѓи 
држав јани се упишува спрема фамилијарно™ име 
што го добил неговиот татко односно ма јка по про-, 
пјисите на својата земја (чл. 4, став 1 од Законот 
за лични имиња). 

РОДЕНО ИМЕ НА ДЕТЕ 

Чл. 47 
Родено име на детето му одредуваат неговите 

родители по взаемна согласност. Ако еден од ро-
дителите не е во живот или е непознат или спре-
чен да го врши родителското право, роденото име 
на детето му го одредува другиот родител (чл. 7, 
став 1 од Законот за лични имиња). 

При пријавување раѓање на дете, по чл. 24 и 
26 од Законот за државните матични книги, името 
на детето во согласност1 со родителите односно на 



бр. 17 — Стр. 258 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Ј 29 мај 1954 

старателот може да го пријави на матичарот и ли-
це кое присуствува како сведок (кум). 

Ако родителите не се согласат за името на де-
тето или ако ни еден од нив не е во живот или се 
спречени да го вршат родителското право, роденото 
име го одредува народниот одбор, спрема местото 
на боравиштето на детето. При тоа ќе се земат во 
предвид желбите на родителите или најблиските 
роднини, ако родителите не се во живот или се 
спречени да го вршат родителското право или на 
старателот (чл. 7, став 2 од Законот за лични ими-
ња). 

На детето може да се одреди и во матичната 
книга да се упише само едно родено' име. 

Ако роденото име на детето при уписот на 
раѓањето не е одредено во рубриката „фамилијарно 
и родено име и пол на детето" после фамилијар-
ното име на место родено име матичарот ќ е стави: 
„име уште не е добило", а по тоа ќе го одбележи 
полот на детето (на пр: „Андреевски, име уште не 
е добило, машки"). Дополнително одредено родено 
име ќе се упише во рубриката дополнителни уписи 
и прибелешки со следната клаузула: „на детето му 
одредуваме име " Дата и потпис на 
обата родители или "на детето му е одредено име 

решение бр . . . . од година 
на народен одбор ". 

Ако роденото име на детето биде одредено после 
истекот на два месеца од раѓањето, уписот може 
да се изврши само по претходно одобрение од по-
високиот надзорен орган во рубриката „Дополни-
телни уписи и п р и б е л е ш к е на пр: „На детето ро-
дителите дополнително му одредиле име 
Записник бр од година и Одобрение 
бр од година на 

Ако претседателот на Ф Н Р Ј Маршал Јосип 
Броз — Тито или Претседателот на Народно собра-
ние од некоја Народна Република куму ва и одреду-
ва родено име при самиот основен упис на раѓањето, 
името се упишува во рубриката „фамилијарно, ро-
дено име пол на детето", а во рубриката „Забе-
лешки и исправки на грешките" се упишува след-
ната клаузула: „Роденото име на детето го одреди 
Претседателот на Ф Н Р Ј Маршал Јосип Броз — 
Тито или Претседателот на Народното собрание на 
НР потпис на изасланикот. Ако 
роденото име го одредува во законскиот срок после 
'извршениот основен упис на раѓањето истото ќе се 
упише во рубриката „Дополнителни уписи и при-
белешки" со следната клаузула: „од името на Прет-
седателот на Ф Н Р Ј Маршал Јосип Броз — Тито 
или Претседателот на Народното собрание на НР 

на детето му одредувам име ". 
Дата и потпис на изаслинокот. Ако пак роденото' 
име го одредува после истекотна два месеца од ра-
ѓањето, тогаш изасланик от името го одредува на 
записник пред матичарот, а по одобрение од пови-
сокиот надзорен орган, името се упишува во рубри-
ката „дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е со след-
ната клаузула: „Претседателот на Ф Н Р Ј Маршал 
Јосип Броз-Тито или Претседателот на Извршниот 
совет на Народното собрание на Н Р преку 
својот изасланик на детето му одреди име 

". Одобрение бр од година 

Ако детето умрело пред да било раѓањето упи-
т а н о во матичната книга на родените и при тоа 
истото не е добило родено име, во рубриката „фа-
милијарно и родено име и пол на детето" после 
фамилијарно™ име матичарот ќе стави: „име не 
добило", а после тоа ќе го одбележи полот на де-
тето. (На пр.: „Јанковска, име не добила, женски"). 

ПОДАТОЦИ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Чл. 48 
Податоците за родителите на детето матича-

рот ги упишува на основа извод од односните ма-
тични книги на родените или други јавни доку-
менти. 

Ако бракот на родителите е општо познат при 
уписот на раѓањето на детето не треба да се бара 
од родителите извод од матичната книга на вен-
чаните. Ако родителите на дегото привремено бо-
рават на подрачјето за кое се води матичната кни-
га на родените и тамо се непознати, а нема изгледи 
во време на нивниот боравок во местото каде што 
раѓањето се пријавува да ќе се снабдат со извод 
од магичната книга на венчаните, пријавеното дете 
ќе се упише како брачно, но пред извршување на 
уписот од родителите треба да се земе на записник 
из јава за тоа, каде и кога склучиле брак и да се 
упозорат на кривичната одговорност за давање на 
лажна изјава; а во записникот да се внесе дека за 
тоа им е обрнат© внимание. По извршениот упис 
матичарот по службена должност ќе добави извод 
од матичната книга на венчаните и ќе го приклучи 
кон записникот. Ако се установи да пријавените 
податоци се лажни, матичарот ќ е даде предлог да 
се направи исправка (чл. 22 од овој правилник), а 
против родителите ќ е поднесе пријава на надлеж-
ниот орган за покренување на кривична постапка. 

Ако брачниот татко во време на раѓањето на 
детето не е жив, пред неговото фамилијарно име 
матичарот ќе напише: „покојни" а во рубриката 
„Забелешки и исправки на грешките", ќе го упише 
денот, месецот и годината на неговата смрт, на пр: 
„Таткото умрел на година". 

Податоците за таткото на дете родено вон брак 
се внесува во односните рубрики само во случај 
на признавање на татковството пред матичарот и 
дадена согласнос од страна на мајката при прија-
вување раѓањето на детето. Изјавата за призна-
вање на татковството и согласноста на мајката во 
овој случај се внесува во рубриката „Забелешки 
и исправки на грешките". (Пример во чл. 45, став 
2 од овој правилник). Ако при пријавување ра-
ѓањето на дете татковството не е утврдено на гор-
ниот1 начин, рубриките за таткото не се исполну-
ваат, но преку нив се повлекува коса црта. Ако 
татковството прописно биде признато или утврдено 
по извршениот основен упис, тоа ќе се одбележи 
во рубриката „дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е 
и тогај во истата рубрика ќе се внесат податоците 
за таткото (чл. 50 од овој правилник). 

Во рубриката државјанство за родителите, што 
се наши државјани, ќе се упише државјанство" на 
ФНРЈ, а за сранските држав јани нивното д р ж а -
вјанство, а за лицата без. државјанство ќе се упи-
ше терминот: „Без државјанство". 
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При реконструирани на вонредни уписи во 
редовните матични книги за лица родени пред 6 
април 1941 година, рубриката државјанство ќе сз 
прецртува, доколку не може да се установи држа-
вјанството. 

СОГЛАСНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РЕПУБЛИ-
КАНСКА ДРЖАВЈАНСТВО НА ДЕТЕТО 

Чл. 49 
Ако родителите се со различно р е п у б л и к а н е ц 

државјанство матичарот е должен да побара од 
нив изјава за одредување р е п у б л и к а н е ц ™ д р ж а -
вјанство на детето. Ако родителите дадат таква 
из јава пред матичарот при основниот1 упис на ра-
ѓањето на детето, констатацијата за согласноста 
на родителите ќе се внесе во матичната книга на 
родените во рубриката „Забелешки и исправки на 
грешките" (на пр: „Родителите се согласива дете-
то да го има државјанството на Народна Репу-
блика "). Ако пак родителите дале 
таква из јава после заклучувањето основниот упис 
на раѓањето на детето, било писмено или на за -
писник пред народниот одбор на околината истиот 
е должен еден примерок од заверената из јава да 
ја достави на надлежниот матичар кој констатаци-
јата за согласноста на родителите ќе ја внесе во 
рубриката „Дополнителни уписи и прибелешки" од 
основниот упис на раѓањето на детето. На п}р: „Ро-
дителите се согласива детето да го има држав јан -
ството на Народна Република •— 
Записник бр од година даден: 
пред народниот одбор на околија". 
(Точ. 10, став 1 од Напатствие™ за водење евиден-
цијата на државјаните на НРМ). 

Евентулните промени во републиканското др-
жавјанство на детето, што ќе настанат подоцна, 
не треба да се, упишуваат во матичната книга. 

ДОПОЛНИТЕЛНО ПРИЗНАВАЊЕ ОДНОСНО * 
УТВРДУВАЊЕ НА ТАТКОВСТВО 

Чл. 50 
Ако таткото на дете родено вон брак во со-

гласност со мајката на тоа дете не го признал 
татковството пред матичарот при пријавување ра-
ѓањето на детето, може тоа признавање да го даде 
дополнително било пред матичарот или во јавен 
документ (На пр: во записник пред судот или пред 
органот за старателство), или во тестамент (чл. 24. 
став 2 од Основниот закон за односите на родите-
лите и децата). И во овој случај признавањето ва-
ж и и ќе се упише во матичната книга само ако 
со тоа се согласи мајката на детето (чл. 24, став 3 
од Основниот закон за односите на родителите и 
децата)., 

За дополнително признавање на татковство ма-
тичарот е должен да ја извести мајката на дете-
то, а ако она не е жива или е постанала ќе го из-
вести старателот на детето, кој со одобрение од 
надлежен орган за старателство ќе даде из јава на 
место мајката (чл. 24, став 3 од Основниот1 закон за 
односите на родителите и децата). 

Дополнителното признавање на татковство и со-
гласноста на мајката односно на старателот ќе се 

упишат во рубриката „Дополнителни уписи и при-
белешке" при кое Ј истата рубрика ќе се одбеле-
ж а т и податоците за таткото. (На пр: ако призна-
вањето на татковството е направено пред матича-
рот во пјрисуство на мајкава на детето, која е со-
гласна со направеното признавање ќе се упише 
следното: „Јас Јовановски Рампо, роден на 15 март 
1916 година во1 град Прилеп, држав јанин на Ф Н Р Ј 
Македонец, столар, од град Скопје го признавам 
детето за свое и сакам да го носи моето фамили-
јарно име Јовановски". Потпис на таткото. „Сог-
ласна сум со предната изјава". Потпале на мајката. 
Дата и потпис на матичарот. 

Ако признавањето на татковството е направе-
но во јавен документ ќе се упише следното: „Вел-
ковски Милан, роден на 5 април 1924 година во е. 
Драчево, Скопска околија, држав јанин на ФНРЈ , 
Македонец, шофер-, од е. Драчево, го признал де-
тето за свое и из јавил да сака истото да го носи 
неговото фамилијарно име — Записник бр 
од година на Околискиот суд 
Мајката се согласила со предната из јава — З а -
писник бр од година на 
народен одбор — 

Ако мајката на детето не е ж и в а или е о с т а -
нала после констатацијата за признавањето на 
татковството ќе се одбележи согласноста на стара-
телот. Како на пр: „Старателот 
се согласил со предната из јава — Записник бр. 

од година на народен 
одбор — п)о одобрение бр од . . . . 
година на старателскиот орган на народниот одбора 
на околија" или „народниот одбор на 
градската општина ". 

Ако ма јката односно старателот не се согласи 
со тоа признавање или не се изјасни во срок од 
еден месец по приемот на известието, лицето што 
го признало детето за свое може да поднесе тужба 
на судот за утврдување да е он татко на детето 
(чл. 24, став 4 од Основниот закон за односите на 
родителите и децата, во овој како и во секој друг 
спорен случај , утврдувањето односно оспорувањето 
на татковство може да се упише во матичната кни-
га како дополнителен упис, само на основа право-
силна судска одлука) чл. 25, 28, 29, 30 и 31 од Ос-
новниот закон за односите на родителите и децата. 
На пр: „таткото на детето е Јовановски Никола, 
роден 20 август 1919 година во гр. радовиш, др>-
жав јагош на ФНРЈ, Македонец, земјоделец, од гр. 
Радовиш — Решение бр од година 
на Околискиот суд — ". 

ОДРЕДУВАЊЕ БРАЧНОСТА НА ДЕТЕ ПО ДО-
ПОЛНИТЕЛНО СКЛУЧЕН Б Р А К МЕЃУ 

РОДИТЕЛИТЕ 

Чл. 51 
Дете родено вон брак ќе се смета да е родено 

во брак кога неговите родители меѓусобно склучат 
брак (чл. 23, став 1 од Основниот закон за односите 
на родителите и децата). 

Брачноста на детето по дополнително склучен 
брак се упишува во матичната книга на родените 
во рубриката „Дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е . 
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Матичарот може да изврши упис на брачноста: 
1) Ако признавањето на татковството и соглас-

носта на мајката за тоа признавање се одбеле-
жени во матичната книга пред склучувањето на 
бракот; 

2) Ако таткото на детето во согласност со, ма ј -
ката го признал татковството при склучување на 
бракот или во срок од два месеца после склучу-
вањето на бракот па и после овој срок, ако нема 
сомнение да со дополнително склучениот брак де-
тето станало брачно; 

3) Ако татковството е утврдено со правосилна 
судска одлука без оглед на времето кога одлуката 
е донесена. 

Во напред наведените случаи констатацијата ^а 
брачноста на детето ќе се одбележи секој пат од 
кога е веќе одбележено признавањето на татков-
ството и согласноста на мајката со тоа признавање 
односно после одбележувањето на судската одлука 
со која што е утврдено татковството. 

Уписот на брачноста се врши по службена дол-
жност. При уписот исто така треба да се одбеле-
жи, да детето го добива фами лиј арното име на 
таткото освен ако детето, кое што е постаро од 16 
години из јави да го задржува дотогавашното ф а -
милијарно име (пример во чл. 59, буква „б" од овој 
правилник). 

ОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕТЕ , РОДЕНО ВОН Б Р А К 
ЗА РОДЕНО ВО Б Р А К 

Чл. 52 
По барање на еден од родителите или детето 

(чл. 28, став 2 од Основниот закон за односите на 
родителите и децата), судот во вонпарнична пос-
тапка ќе го огласи детето родено вон брак како 
родено во брак во следните случаи: 

а) ако родителите на детето родено вон брак 
имале намера да стапат во брак па во тоа биле 
спречени со смртта на едниот од нив; 

б) ако родителиве на детето родено вон брак 
имале намера да стапат во брак, па во тоа би те 
спречени со некоја брачна пречка што настанала 
после зачнувањето на детето. 

Одлуката на судот се упишува во матичната 
книга на родените во рубриката „Дополнителни 
уписи и П р и б е л е ш к е (Пример во чл. 59, буква „в" 
од овој правилник). 

УСВОЈУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА 
УСВОЈУВАЊЕТО 

Чл. 53 
Со усвојување се заснива меѓу две лица одно-

сот што постои меѓу родители и деца (чл. 1 од За -
конот за усвојувањето). 

За заклученото усвојување органот за стара-
телство е должен да го извести надлежниот ма-
тичар за упис во матичната книга на родените и 
тоа во срок од 15 дена (чл. 15 од Законот за усво-
јување). 

Усвоеникот (посинок-поќерка) го добива фами-
лијарното име на усвоителот (поочимот, но мајката) 
ако при склучување на усвојувањето не е пред-
видено да ќе го задржи своето поранешно фами-

лијарно име или да покрај него ќе го додаде ф а -
ми лиј арното име на усвоиме лот (чл. 18 од Зако-
нот за усвојување!). 

Усвојувањето се упишува во рубриката „До-
полнителни уписи и п р и б е л е ш к е на пр: „Ус-
воен-а-о од и сапругата му . . . . 
. . . . од гр. (е) околија, и во иднина 
ќе го носи ф а м и л и ј а р н о ^ име на усвоителот-те 
(крвните родители или кон своето фамилијарно' 
име го додаде и фамилииарното име усвоителот-те). 
Записник бр од година на народ-
ниот одбор на околија. 

Престанок на усвојувањето исто така се упи-
шува во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
л е ш к е , на пр: „Усвојувањето е раскинато — Ре-
шение бр од година на народниот 
одбор на околија. 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОДИТЕЛСКОТО ПРАВО 

Чл. 54 
Родителското право престанува со полноле<тно>-

ста на детето, т.е. кога детето наврши 18 години, 
како и кога детето пред навршување на полно-
летноста стапи во брак (чл. 16, став 1 од Основ-
ниот закон за односите на родителите и децата). 

На предлог од родителите или органот за ста-
рателство судот може во вонпарнична постапка да 
донесе одлука родителското право да се продолжи 
и после полнолетноста на детето, ако оно поради 
телесни или душевни недостатоци не е способно 
само да се грижи за својата личност, права и ин-
тереси (чл. 17, став 1 од Основниот закон за одно-
сите на родителите и децата). 

Одлуката на судот за продолжување на роди-
телското право се одбележува во матичната книга 
на родените во рубриката „Дополнителни уписи и 
прибелешки" (чл. 17, став 3 од Основниот закон за 
односите на родителите и децата (на пр: „Родител-
ското право е продолжено — Одлука бр 
од година на Околискиот суд — ". 

Кога престанат причините поради кои било про-
должено родителското право, судот донесува одлу-
ка за престанок на тоа право. (чл. 17, став 2 од 
Основниот закон за односите на родителите и де-
цата). И оваа одлука на судот се утвишува во ру-
бриката „Дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е . На 
пр: „Родителското право е престанало — Одлука 
бо од година на Околискиот суд — 

и 

СТАВАЊЕ ПОД СТАРАТЕЛСТВО И УКИНУВА-
Њ Е НА СТАРАТЕЛСТВО 

Чл. 55 
Малолетните лица што не се под родителска 

грижа, како и лицата што со судска одлука дели-
мично или потполно се лишени од работна спо-
собност (на пр: душевно болни лица) се ставаат псд 
старателство, (чл. 1, став 1 и чл. 39 од Основниот 
закон за старателство). 

За потребата малолетник да се стави под ста-
рателство матичарот е должен без одлагање да го 
извести органот за старателство штом во вршења 
на својата должност, дознае за каков случај (чл. 



29 мај 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 17 — Стр. 261 

13, став 1 тон. 2 од Основниот закон за стара-
телство). 

Старателството над малолетно лице престанува 
со неговото полнолетство или со прогласувањето 
му за полнолетно (чл. 37 од Основниот закон за 
старателство), а старателството над лица што се 
лишени од работна способност престанува кога со 
одлука на судот им се врати работната способност 
(мл. 45 од Основниот закон за старателство). 

Ставањето под старателство и укинувањето на 
старателството се одбележува во матичната книга 
на родените во рубриката „Дополнителни уписи и 
п р и б е л е ш к е . На пр: „Ставен под старателство по-
ради малолетност (душевна болест) — Решение 
бр од година на с т а р а т е л с к и ^ орган 
на народниот одбор на околија" или 
народниот одбор на градската општина 

ПРОМЕНА НА ФАМИЛИЈАРНОТО ИМЕ 

Чл. 56 
Фами лиј арното* име се променува: а) во слу-

чаите предвидени со изричен законски пропис, ко-
га лицата на кои таков пропис се однесува, имаат 
право односно должност да го променат своето ф а -
милијарно име и б) кога надлежниот државен ор-
ган по молба на заинтересираното лице донесе ре-
шение за промена на фамилијарно име. 

ПРОМЕНА НА ФАМИЛИЈАРНО ИМЕ НА 
ОСНОВА ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 

Чл. 57 
Промена на фамилијарно име врз основа на 

законски прописи настапува во следните случаи: 
а) промена на фамилијарно име на брачно 

дете; 
б) промена фамилијарно име на дете родено 

вон брак; 
в) промена фамилијарно име на дете од не-

познати родители; 
г) промена фамилијарно име при усвојување; 
д) промена фамилијарно име при склучување 

на брак; 
ѓ) промена фамилијарно име при развод на 

брак; и 
е) промена фамилијарно име на вдовица. 

а) Промена на фамилијарно име на брачно дете 

Чл. 58 
Дете што во матичната книга на родените е 

у п и т а н о како брачно, ако дополнително се утврди 
дека е родено вон брак го губи тоа фамилијарно 
име и го добива моминското фамилијарно име на 
мајката (чл. 11 од Законот за лични имиња). 

Промената на фамилијарно™ име се одбеле-
жува во рубриката „Дополнителни уписи и при-
б е л е ш к е . На пр: „Детето е родено вон од брак и 
го добива моминското фамилијарно име на мајката, 
т. е — Одлука бр од година 
на Околискиот суд — ". 

Во неспорен случај и со одлука на повисокиот 
надзорен орган на пр: „Детето е родено вон брак 
и го добива моминското фамилијарно име на мај -

ката, т.е Одлука бр од 
година на народниот одбор на околија. 

Од ова правило може да постои и с к л у ч е т е 
само ако истовремено е утврден природниот татко 
на детето и ако мајката со него се согласи детето 
да го носи неговото фамилијарно име (случај во 
чл. 59, буква „а" од овој правилник) или ако ма ј -
ката има брачен другар па со него се согласи де-
тето да го носи фамилијарно™ име на тој брачен 
другар (случај од чл. 59, буква „г" од овој пра-
вилник). 

б) Промена на фамилијарно име на дете родено 
вон брак 

Чл. 59 
До промена на фами лиј арното име на дете ро-

дено вон брак може да дојде во следните случаи: 
1) Дете родено вон брак го- добива и носи мо-

минското фамилијарно име на мајката. Кога тат-
кото го признае детето за свое, тоа го добива и 
носи фамилијарно™ име на таткото, ако родите-
лите за тоа се согласат (чл. 5, став 2 од Законот 
за лични имиња). Оваа согласност се дава пред 
народниот одбор спрема местото на боравиште™ на 
родителите. 

Ако до согласност меѓу родителите дошло' веќе 
при уписот на раѓањето детето го носи фамили-
јарно™ име на таткото, таа согласност ќе се внесе 
во рубриката „Забелешки и исправки на грешки-
те" (чл. 45, став 3 од овој правилник), а во овој 
случај не се појавува како промена на фамили-
јарно! име. 

Ако согласноста меѓу родителите детето да го 
носи фамилијарно™ име на таткото е постигната 
после заклучувањето на основниот упис на раѓа-
њето таа согласност се внесува во рубриката „Дог-
полнителни уписи и п р и б е л е ш к е како промена од 
мајчиното моминско на татковото фамилијарно име 
(пример во чл. 50 од овој правилник). 

2) Со дополнително склучување на брак детето 
родено вон брак го добива фамилијарно™ име на 
таткото. Дете постаро од 16 години може со из јава 
да го задржи дотогавашното фамилијарно име. 
Оваа изјава детето може да ја даде во срок од 6 
месеци од денот на склучувањето на бракот одно-
сно од кога дознале за склучување на бракот, а 
најдоцна во срок од една година. Изјавата се дава 
на народниот одбор спрема местото на боравење 
на детето и се одбележува во матичната книга на 
родените во рубриката „Дополнителни уписи и 
п р и б е л е ш к е (чл. 10 од Законот за лични имиња 
и чл. 51 од овој правилник) на пр: „Детето станало 
брачно со дополнително склучен брак на родите-
лите на ден година во гр. (е) 
Матична книга на венчаните стр. . . . ред бр. . . . ". 
После тоа се додаваат податоци за таткото, во кол-
ку не биле упишани уште при пријавување раѓа-
њето на детето (чл. 48 од овој правилник), односно 
при утешување признавање на татковството ако 
истото станало после основниот упис на раѓањето 
(чл. 50 од овој правилник). 

Ако дегето е постаро од 16 години и се .послу-
ж и со правото да го задржи дотогавашното фами-
лијарно име, во тој случај ќе се улише: „Детето 
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го задржува своето фамилијарно име — Записник 
бр од година на народен од-
бор — 

3) Ако родителите на детето родено вон брак 
имале намера да стапат во брак, па во тоа биле 
спречени со смртта на едниот од нив или со некоја 
друга брачна пречка што настанала после зачну-
вањето на детето, на барање на една од заинтере-
сираните странки судот во вонпарнична постапка 
детето ќе го огласи дека е родено во брак (чл. 23, 
став 2 од Основниот закон за односите на родите-
лите и децата и чл. 51 од овој правилник). 

Во колку такво дете родено вон брак не го 
носело ф а м и л и ј а р н о ^ име ија таткото, согласно 
чл. 5, став 2 од Законот за личните имиња оно 
поради прогласувањето му за брачно ќе го добие 
истото, согласно чл. 5, став 1 од споменатиот закон, 
што Њ е се одбележи во матичната книга на роде-
ните во рубриката дополнителни уписи и прибе-
лешки заедно со одлуката на судот за прогласување! 
на детето за брачно. На пр: „Огласен© е дека де-
тето родено во бракот на 

(Фамилијарно и родено име 
Одлука бр. . . . . . од . . . . 

на таткото и мајката) 
година на Околискиот суд — и го добива 
фамилијарно™ име на таткото — чл. 5, став 1 од 
Законот за лични имиња". 

Ако податоците за таткото не биле уписани при 
признавањето односно утврдување на татковство-
то, во продолжение на предната клаузула ќе се 
додадат истите. На пр: „Таткото е роден на 25 март 
1924 година во град Охрид, државјанин на ФНРЈ , 
Македонец, резбар, од гр. Скопје". 

4) Дете родено вон брак може да го добие ф а -
ми лиј арното име на брачниот другар на својата 
ма јка ако мајката за тоа се согласи со брачниот 
другар. Ако детето е постаро од 14 години, потре-
бен е и неговиот пристанок (чл. 6 од Законот за 
ЈГЛЧНИ имиња). 

Согласноста на брачните другари по предниот 
став се изјавува на народниот одбор по местото на 
боравокот на родителите и се одбележува во ма-
тичната книга на родените во рубриката „Допол-
нителни уписи и п р и б е л е ш к е . На пр: „Детето го 
добива ф а м и л и ј а р н о ^ име на брачниот другар од 
мајката, т.е — Записник бр. . . . . од . . . . 
година на народен одбор — ". 

Ако е детето постаро од 14 години во продол-
жение на предната клаузула ќ е се одбележи из ј а -
вата за неговиот пристанок на пр: „Детето е при-
станало на оваа промена — Записник бр 
од . . . . година на . . . . народен одбор — . . . . " . 

в) Промена на фамилијарно име на дете од непоз-
нати родители ; 

Чл. 60 
Дете од непознати родители го добива и носи 

ф а м и л и ј а р н о ^ и роденото име кое што му го од-
реди општинскиот народен одбор према местото на 
боравиште™ на детето. Ако на такво дете пред 
навршените 18 години на живот дополнително му 
се утврдат родителите, оно го добива и носи фами-
лијарното име према прописите на чл. 5, став 1 
или 2 од Законот за лични имиња, т.е. фамилијар-

н о ^ име на таткото односно моминското фами-
лијарно име на мајката. Ако детето е постаро од 
14 години потребен е неговиот пристанок (чл. 5, 
став 3 од Законот за лични имиња). 

Кога дополнително се утврдат родителите на 
детето а тоа може да стане со нивно согласно приз-
навање или во спорен случај со судска одлука (чл. 
50 од овој правилник), во дополнителниот упис за 
утврдување на родителите се внесува и промената 
на ф а м и л и ј а р н о ^ име на детето, до колку за тоа 
постојат услови од предниот став. Пример за овој 
упис е наведен во чл. 75, буква „а" од овој пра-
вилник). 

г) Промена на фамилијарно име при усвојување 

Чл. 61 
При усвојување во поглед ф а м и л и ј а р н о ^ име 

на у с в о е н и о т постојат три можности: у с в о е н и о т 
да го добие фами лиј арното име на усвоителот, ус-
в о е н и о т покрај своето фамилијарно име да го до-
даде и ф а м и л и ј а р н о ^ име на усвоителот, и усвое-
н и о т да го задржи своето поранешно фамилијарно 
име (чл. 18 од Законов за усвојување). Во првите 
два случаја доаѓа до промена на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име, која треба да се упише во рубриката дополни-
телни уписи и прибелешки спрема примерот пред-
виден во чл. 53 од овој правилник. 

д) Промена на фамилијарно име при склучување 
брак | 

Чл. 62 
При склучување на брак брачните другари мо-

жат да се согласат заедничкото фамилијарно име 
да им биде ф а м и л и ј а р н о ^ име на мажот, а може 
и секој да си го задржи своето фамилијарно име. 
1Ако брачните другари не се согласиле да носат заед-
ничко фамилијарно име, секој брачен другар може 
кон своето фамилијарно име да го додаде фами-
лијарното име на својот брачен другар (чл. 8 од 
Законот за лични имиња). 

Изјавите на брачните другари за нивните ф а -
милијарни имиња се упишуваат во матичната кни-
га на венчаните (чл. 7 став 5 од Основниот закон 
за бракот), а се внесуваат и во матичната книга 
на родените во рубриката „Дополнителни уписи и 
п р и б е л е ш к е при упишување склучувањето на бра-
кот, спрема примерот наведен во чл. 68 од овој 
правилник. 

ѓ) Промена на фамилијарно име Шри развод на брак 

Чл. 63 
Брачниот другар што при стапувањето во брак 

10 променил ф а м и л и ј а р н о ^ име после огласување 
на бракот за непостојашт, како и после поништу-
вањето или разводот на бракот1 го зема фамили-
јарното име кое што го носел пред стапувањето во 
брак (чл. 9, став 1 од Законот за лични имиња). 
Пример за прибелешка за огласување бракот за 
неважен даден е во членот 69 од овој правилник. 

По и с к л у ч е ш е брачниот другар може и после 
разводот на бракот да го задржи ф а м и л и ј а р н о ^ 
име што го зел при стапувањето во брак, ако 
бракот е разведен по вина на другиот брачен дру-
гар и ако од тој брак има деца. Во случај на склу-
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чуваше на нов брак, такво лице не може да го за-
држи фамилииарното име на брачниот другар од 
разведениот брак (чл. 9, став 2 од Законот за 
лични имиња). 

Промената на фамилијарно име се упишу ва На 
основа правосилна судска пресуда за развод на 
бракот и изјавата на заинтересираниот брачен 
другар кој оваа изјава може да ја даде пред су-
дот во самата постапка за развод на бракот, а ако 
тоа не го направи матичарот е должен, по приемот 
на правосилната судска пресуда за развод на бра-
кот да го повика и во срок од 10—30 дена да даде 
изјава. 

На основа таа изјава матичарот ќе извршл 
гфибелешка за враќање на поранешното фамили-
јарно име односно за задржување фамилијарното 
име на другиот брачен другар и после разводот на 
бракот. Прибелешката се внесува во рубриката 
„Дополнителни уписи и пјзибелешки" заедно со 
уписот на правосилната судска пресуда со која 
бракот е разведен. 

Ако заинтересираниот брачен другар не се из-
јасни пред судот за своето фамилијарно име, а и 
во одредениот срок од матичарот не се одзове на 
позивот да даде за тоа изјава, ќе се смета да се 
одрекнува од своето право по чл. 9, ст. 2 од Зако-
нот за лични имиња. Во тој случај матичарот ќе 
ја одбележи промената на фамилијарно™ име, т. е. 
враќањето на фамилијарно™ име коешто тоа 
лице го имало пред стапувањето во брак. При-
мери за упис по предните ставови се наведени во 
чл. 70 од овој правилник. 

е) Промена на фамилијарно име на вдовица 
Чл. 64 

Вдовица може фамилијарно™ име на мажот да 
го замени со своето моминско фамилијарно име 
(чл. 9, ст. 3 од Законот за лични имиња). 

Изјава за тоа се дава на општинскиот одбор 
по местото на пребивалиштето на вдовицата и се 
упишува во матичната книга на родените како 
дополнителен упис во рубриката „Дополнителни 
уписи и прибелешки". На пр: „Се вратила на 
своето моминско фамилијарно име — Записник бр. 
. . . од година на . . . народен одбор . . . " 

Ако вдовицата не даде таква изјава го задр-
жува фамилијарно™ име на мажот, доколку истото 
го зела при стапувањето и' во брак. 

Ако таква вдовица стапи во втор брак и при 
тоа го зела фами лиј арното име на другиот брачен 
другар, па тој брак биде разведен, после разводот 
се враќа на своето моминско фамилијарно име, а 
може да го задржи и фамилијарно™ име на мажот 
од вториот брак доколку ги исполнува условите за 
тоа, т. е. ако бракот е разведен по вина на мажот 
и ако од овој брак има деца. Промената на фами-
лијарно™ име се упишу ва на начинот предвиден 
во чл. 63, ст. 3 и 4 а по примерите од чл. 70 од 
свој правилник. 

ПРОМЕНА НА ЛИЧНО ИМЕ НА ОСНОВА МОЛБА 
И РЕШЕНИЕ ОД НАДЛЕЖЕН ДРЖАВЕН ОРГАН 

Чл. 65 
Секој полнолетен граѓанин може да поднесе 

молба за промена на лично име, т. е. за промена 
фамилијарно или родено1 име или и на двете ими-
ња (чл. 1, ст. 2 и чл. 13 од Законот за лични 
имиња). 

Барањето за промена на лично име се подне-
сува на Секретаријатот за внатрешни работи на 
околискиот народен одбор (чл. 18, ст. 1 од Законот 
за лични имиња). 

Правосилното решение за промена на лично 
име се објавува во „Службен весник на НРМ", за 
сметка на подносителот, а после тоа се доставува 
на надлежниот матичар за внесување промената во 
матичната книга на родените. Промената на лично 
име важи од денот на објавувањето (чл. 21, ст. 2 
од Законот за лични имиња). 

На основа правосилното решение за промена 
НЃ; лично име матичарот ќе ја внесе таа . промена 
во матичната книга на родените во рубриката „До-
полнителни уписи и п р и б е л е ш к е на пр: „Личното, 
фамилијарно™ односно родено™ име е променето 
на . . . решение бр од . . . година на Државниот 
секретаријат за внатрешни работи на НРМ, обја-
вено во „Службен весник на НРМ" б р . . . . о д . . . 
година". 

Во случај кога промената на фамилијарно™ 
име на таткото односно мајката се протегнува и на 
малолетните деца (чл. 15, ст. 1 и 2 од Законот за 
лични имиња), матичарот ќе ја упише промената 
на фамилијарно™ име и за тие деца, доколку во 
решението за промена на фамилијарно™ име на 
татко™ односно на мајката бидат изрично споме-
нати. 

Матичарот е должен за промената на лично 
име којашто во смисла на членот 21 ст. 2 од За -
конот за лични имиња ја внел во матичната книга, 
да го извести воениот отсек што односното лице 
го води во воената евиденција и тоа во срок од 8 
дена од внесувањето на промената во матичната 
книга (чл. 21, ст. 3 од Законот за лични имиња). 

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ ЗА ЛИЧНО ИМЕ 

Чл. бб 
Споровите настанали за лично име ги решаваат 

ЕО прв степен секретаријатите за внатрешни рабо-
ти на народните одбори на околиите (чл. 23, ст. 1 
од Законот за лични имиња). 

Против решението донесено од Секретаријатот 
за внатрешни работи на народниот одбор на око-
л н а т а граѓаните имаат право на жалба до Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на 
ПРМ. . 

Доколку со правосилното решение, донесено во 
таков случај во спорот биде одредено странката на 
место фамилијарно™ или роденото име што е упи-
сано во матичната книга да носи некое друго ф а -
милијарно или родено име, матичарот ова ќе го 
одбележи во рубриката дополнителни уписи и при-
бс лешки со повикување на односното решение, на 
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пр.: „Личното, фамилијарно™, односно роденото 
!име е . . . Решение б р . . . . о д . . . година на секре-
таријатот за внатрешни работи . . . " . 

ДОПОЛНИТЕЛНИ УПИСИ НА ОСНОВА 
МАТИЧНИТЕ КНИГИ НА ВЕНЧАНИТЕ И 

УМРЕНИТЕ 

Чл. 67 
Покрај дополнителните уписи коишто се одне-

суваат на основниот упис на раѓање (чл. 49—бб од 
овој правилник) во матичната книга на родените 
се одбележуваат склучувањето на брак, прогласу-
вањето на брак за неважен, разводот на брак и 
смртта, односно прогласувањето на лице за умрено 
и укинувањето на одлука за прогласување на лицо 
за умрено (чл. 19 од овој правилник). 

ПРИБЕЛЕШКА ЗА СКЛУЧЕН Б Р А К 

Чл. 68 
Склучување на брак се одбележува во матич-

ната книга на венчаните како основен упис, а во 
матичната книга на родените како дополнителен 
упис (чл. 35, от. 1 од Законот за државните матични 
книги). 

При внесувањето на прибелешката за склопе-
ниот брак во матичната книга на родените се ,угне-
т у в а а т и изјавите на брачните другари за фами-
лијарност име (чл. 62 од овој правилник). На пр: 
„Склучила брак с о . . . и го зела неговото фамили-
јарно име. Извештај бр . ' . . . од . . . »година н;а . . . 
народен одбор . . 

Ако брачната другарка при стапувањето во 
брак не го променила фамилијарното име се у т е -
шува: „Склучила брак с о . . . и го задржала своето 
фамилијарно име. Извештај бр о д . . . година на 
. . . народен одбор . . . " . 

Ако еден од брачните другари при склучува-
њето на бракот изјави да кон своето фамилијарно 
име го додава фамилијарно™ име од својот бра-
чен другар во рубриката „Дополнителни уписи и 
п р и б е л е ш к е во матичната книга на родените ќе 
се упише: „Склучила брак с о . . . и кон своето ф а -
милијарно име го додала фамилијарно™ име на 
брачниот другар. Извештај б р . . . . од . . . година 
на . . . народен одбор . . . " . 

Ако сапругот при склучувањето на брак не дал 
изјава да кон своето фамилијарно име го додава 
фамилијарно™ име од својата брачна другарка, во 
матичната книга на родените како дополнителен 
упис ќе се прибележи само фактот за склучување 
на бракот, на пр: „Склучил брак с о . . . Извештај 
бр о д . . . година на . . . народен одбор . . . ". 

Ако бракот е склучен пред истиот одбор при 
кој се води матичната книга на родените на еден 
од брачните другари во основниот упис на него-
вото раѓање во рубриката „Дополнителни уписи и 
п р и б е л е ш к е се одбележува: „Склучил-а брак на 
. . . година со . . . стр. . .ред. бр. . . " (за сапругата се 
додава и прибелешката по однос на фами лиј зрното 
име спрема дадените примери во ставовите 2, З и 
4 од овој член) 

ПРИБЕЛЕШКА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА Б Р А К ЗА 
НЕВАЖЕН 

Чл. 69 
ж По прогласување на брак за неважен се под-

разбира како утврдувањето да бракот воопште не 
постоел, така и поништувањето на бракот (гл. III 
од Основниот закон за бракот). 

По тужбите за утврдување постоењето или не-
постоењето на бракот односно за поништувањето 
на бракот, решава исклучиво судот (чл. 72, ст. 1 од 
Основниот закон за бракот). 

Правосилната судска пресуда, со која бракот се 
прогласува за неважен, се одбележува како до -
полнителен упис не само во матичната книга на 
венчаните но и во матичната книга на родените 
(чл. 35 од Законот за државните матични книги). 

При прогласување на брак за неважен, брач-
ниот другар што при стапувањето во брак го пјро-
менил ф а м и л и ј а р н о ^ име после прогласувањето 
на бракот за неважен го зема фамилијарното име 
што го носел пред стапувањето во брак (чл. 9, ст. 
1 од Законот за лични имиња). Во овој случај нема 
исклучеше , како што има при разводот на брак 
(чл. 9, ст. 2 од Законот за лични имиња). Поради 
тоа при внесување во матичната книга на роде-
ните прибелешката за прогласување бракот за не-
важен, матичарот во секој случај ќе го одбележи 
и враќањето на брачните другари на фамилијар-
ните имиња, што ги имале пред стапувањето во 
бракот, доколку при стапувањето во брак ги про-
мениле. На пр: „Бракот е прогласен за неважен и 
се враќа на фамилијарно™ име . . . Пресуда бр.. . . 
од . . . година на Окружниот суд . . 

Прибелешката за прогласување бракот за не-
важен во матичната книга на венчаните гласи: 
„Бракот е прогласен за неважен. Пресуда б р . . . . 
од . . . година на Окружниот суд . . . " . 

ПРИБЕЛЕШКА ЗА РАЗВОД НА Б Р А К 

Чл. 70 
По тужбите за развод на брак решава исклу-

чиво судот (чл. 72, ст. 1 од Основниот закон за 
бракот). 

Правосилната судска пресуда со која брак се 
разведува се одбележува како дополнителен упис, 
како во матичната книга на венчаните така и во 
матичната книга на родените (чл. 35, ст. 2 од За -
конот за државните матични книги). 

Брачниот другар којшто при стапувањето во 
брак го променил фами лиј арно^го име, го зема по-
сле разводот на бракот фамилијарно™ име кое 
што го носел пред; стапувањето во брак (чл. 9, ст. 
2 од Законот за лични имиња), што треба да се од-
бележи во матичната книга на родените заедно 
со уписот на правосилната судска пресуда, со која 
бракот се разведува. На пр: „Бракот с о . . . е разве-
ден и се враќа на фамилијарно™ име . . . . Пре-
суда б р . . . . од . . . година на Окружниот суд . . . " 

Ако кон пресудата за развод на брак е при-
клучена из јава на едниот од брачните другари, 
дека во смисла чл. 9, ст. 2 од Законот за личните 
имиња го задржува и после разводот на бракот, 
фами лиј арното име што го зел при стапувањето во 
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брак (чл. 63 од овој правилник), матичарот тоа ќе 
го одбележи на следниот начин: „Бракот с о . . . е 
разведен и изјавила да го задржува фамилијар-
но™ и м е . . . Пресуда б р . . . . о д . . . година на Окруж-
ниот суд — . . 

Ако разведениот брачен другар што ги испол-
нува у с л о в н а т а од чл. 9 ст. 2 од Законот за лични 
имиња пред судот не дал из јава за своето фами-
лијарно име, а тоа го направил дополнително по 
позив од матичарот, забелешката за разводот на 
бракот и фамилијарно™ име ќе гласи: „Бракот со 
. . . е разведен. Пресуда б р . . . . о д . . . година на 
Окружниот суд — . . . " го задржала ф а м и л и ј а р н о ^ 
име . . . по записник бр о д . . . година на . . . на-
роден одбор — . . . " . 

Прибелешката за развод на брак на матичната 
книга на венчаните гласи: „Бракот е разведен. 
Пресуда бр од година на Окружниот суд — 

П Р И Б Е Л Е Ш К Е НА СМРТ 

Чл. 71 
Смртта се упишува во матичната книга на 

умрените како основен упис, а во матичната книга 
на .родените како дополнителен упис (чл. 43 од 
Законот за државните матични книги), на следниот 
начин: „Умрел-а-о на д е н . . . година во гр. . . . 
околија. Извештај бр од . . . година на . . . на-
роден одбор .— . . . " . 

Ако е смртта упишана во магичната кинг? на 
умрените на истиот народен одбор при кој се води 
и матичната книга на родените во која е у п и т а н о 
раѓањето на односното лице, прибелешката ќе се 
упцише „умрел-а-о на д е н . . . година во гр. (е). ., 
. . . околија и уписан-а-о во матичната книга на 
умрените на стр . . . . ред. бр . . . . " . 

I 

ПРИБЕЛЕШКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЦи) 
ЗА УМРЕНО ОДНОСНО ЗА УКИНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ЗА 

УМРЕНО 

Чл. 72 
Прогласувањето на лице за умрено, исто како 

и смртта се упишуваат во матичната книга на 
умрените како основен упис а во матичната книга 
на родените како дополнителен упис (чл. 43 од 
Законот за државните матични книги). 

Правосилната одлука на судот за прогласува-
ње на лице за умрено во која одлука ќе биде 
утврден и вероватниот ден на смртта (чл. 42, ст. 
2 од Законот за државните матични книги) мати-
чарот ќе ја упише во матичната книга на роде-
ните: „Прогласен-а-о за умрен-а-о на д е н . . . го-
дина. Одлука бр о д . . . година на Околискиот 
суд — . . . ". 

Ако дополнително се установи дека е однос-
ното лице живо и судот ја укине одлуката за 
прогласување на тоа лице за умрено матичарот 
и ова ќе го упише во матичната книга на роде-
ните: „Укината е одлуката за прогласувањето на 
лицето за умрено. Одлука б р . . . . о д . . . година на 
Околискиот суд — . . . " . 

ПОСЕБНИ СЛУЧАИ НА ОСНОВЕН УПИС НА 
РАЃАЊЕ 

Чл. 73 
Основен упис на раѓање на близнаци, на деца 

ед непознати родители и на мртвородени деца се 
врши на посебен начин како тоа е наведено во 
следните членови: 74, 75 и 76 од овој правилник. 

ОСНОВЕН УПИС НА РАЃАЊЕ НА ДЕЦА 
БЛИЗНАЦИ 

Чл. 74 
Ако се родат две или повеќе деца одеднаш, 

секое дете се упишува посебно во матичната кни-
га по редот на раѓањето. Во рубриката „Забе-
лешки и исправки на грешките" се одбележува да 
се децата близнаци. На пр: „Близнак, тројка ити". 

ОСНОВЕН УПИС НА РАЃАЊЕ НА ДЕЦА ОД 
НЕПОЗНАТИ РОДИТЕЛИ 

Чл. 75 
Упис во матичната книга на родените на деца 

од непознати родители, т. е. најденчина и др. од 
родителите напуштени или загубени деца се врши 
на следниот начин: 

а) упис за на ј денче. 
За најденчо се смета секое напуштено ново-

родено дете од непознати родители. 
Навоѓањето на напуштено новородено дете мо-

ра да се пријави најдоцна на вториот ден од 
наоѓањето, на оној народен одбор, на чие подрачје 
е најдено. Во пријавата мора да се наведат: мес-
тото, времето и околностите под кои е детето на ј -
дено (чл. 28, ст. 1 од Законот за државните матич-
ни книги). На основа пријавата народниот одбор 
составува записник во кој се внесуваат уште и 
овие податоци: вероватна^} »старост на детето, 
полот, даденото име, телесните белези на детето, 
спис на алиштата и останалите предмети што се 
к а ј него најдени, установата на која е детето 
предадено или лицето при кое е сместено, како 
и податоци за лицата што го нашле детето, (чл. 
28, ст. 2 од Законот за државните матични книги). 
На основа овој записник матичарот ќе го упише 
нај денче™ во матичната книга на родените (чл. 
28, ст. 3 од Законот за државните матични книги) 
Гх тоа под фамилијарно™ и роденото име што по 

| чл. 5, ст. 3 од Законот за лични имиња ќе го 
одреди општинскиот одбор. Фамилијарно™ и ро-
деното име се упишува во рубриката одредена за 
тоа. 

Преку рубриките за упис на податоците за 
родителите матичарот вертикално ќе ги упише 
податоците од записникот, на пр: „Спрема запис-
никот б р . . . . од . . . година составен пред овој на-
роден одбор, Коцевски Никола, со пребивалиште 
во гр. ( е ) . . . околија на ден . . . година, во . . . ча-
сот, на патот за е . . ., покрај „Ајдучка Чешма", е 
нашол дете од машки пол, приближно 3—5 дена 
старо. Детето е било завиткано во бели пелени, на 
главата имало свилена модра шамија. Особени бе-
лези не е имало. До сега не е могло да се уста-
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нови чие е детето. Најденото дете наоѓачот го зеде 
на чување и исхрана). 

Ако родителите на најденото дете дополни-
телно се утврдат, тој ф а к т матичарот ќе го упише 
на основа решение од надлежниот државен ор-
ган, т. е. во спорен случај на основа одлука од 
судот, а во неспорен по решение на народниот 
одбор на око лиј ата (чл. 22 од овој правилник). 
При уписот на фактот за дополнително утврду-
вање на родителите матичарот ќе ја прибележи 
и промената на фамилијарно™ име, доколку де-
тето не навршило 18 години (чл. 5, ст. 3 од Зако-
нот за лични имиња, и чл. 69 од овој правилник). 
На пр.: „Детето е родено вон од бракот на 
фамилијарно и родено име на таткото и мајката 
Од лука б р . . . . од . . . година на Околискиот суд - -
. . .истото во иднина ќе го носи фамилијарно™ 
име на мајката т. е. . . . " . 

Во погледна фамилијарно™ имена детето при 
дополнително утврдување на родителите постојат 
и овие можности: аа) детето да го добие фамили-
јарно™ име на таткото, ако се утврди дека е 
брачно или ако родителите на детето родено вон 
брак се согласат да го носи фами лиј арното име 
на таткото; бб) детето да го задржи фамилијар-
но™ име што при основниот упис на раѓањето му 
го одредил надлежниот народен одбор, ако детето 
е постаро од 14 години, и ако оно изјавило да не 
пристанува на промената на фамилијарно™ име. 
Дете постаро од 18 години го задржува и без 
таква из јава фамилијарно™ име што му го одре-
дил народниот одбор. 

б) Упис на други деца од непознати родители. 
Наоѓање на дете од непознати родители кое 

не е новороденче, треба исто така да се пријави 
најдоцна на вториот ден од наоѓањето во народ-
ниот одбор на чие подрачје е најдено. Ако такво 
дете не е во состојба да даде за себе било каков 
личен податок, ќе се состави записник за наоѓа-
њето со истите податоци како и за новородено 
напуштено дете, но нема веднаш да се упише во 
матичната книга на родените, а ќе се покрене 
постапка за утврдување на неговиот идентитет. 
Ако во таа постапка не може да се установи чие 
е детето, ќе се смета да е детето напуштено. Ќе 
му се одреди лично име и вероватната дата на 
раѓањето, како и во случај на наоѓање на напу-
штено новородено дете и ќе се нареди на основа 
записникот за наоѓањето да биде у п и т а н о во ма-
тичната книга на родените во местото во кое е 
најдено. Овој упис се врши како и уписот на на-
пуштено новородено дете. 

Ако на детето дополнително се утврдат роди-
телите, за тој ф а к т ќе се изврши дополнителен, 
упис на начинот пропишан под буква „а" од овој 
член. 

Ако пак дополнително се установи дека де-
тето при раѓањето било пријавено и у п и т а н о во 
матичната книга на родените, матичарот е должен 
да покрене постапка пред повисокиот надлежен; 
орган за поништување на уписот за наоѓање на 
детето. По добиеното решение за поништување не 
уписот во рубриката „Дополнителни уписи и при-
б е л е ш к е ќе прибележи: „Дополнително утврдено 
дека е редовно у п и т а н о во матичната книга на 

родените на . . . народен одбор — . . . стр ред 
б р . . . . и со решение бр о д . . . година на на-
родниот одбор н а . . . околија уписот е поништен". 

Во поглед на децата што за време на окупа-
цијата и војната останале без родители и роднини, 
а не се во состојба да дадат за себе било какви 
лични податоци, ќе се постапува према посебните 
прописи, содржани во проодните одредби на овој 
правилник (чл .110 буква „в"). 

ОСНОВЕН УПИС НА МРТВОРОДЕНИ ДЕЦА 

Чл. 76 
Случај на раѓање на мртво дете мора да се 

пријави во срок од 24 часа од раѓањето (чл. 23, 
ст. 2 од Законот за државните матични книги). 

К а к о мртвороден© дете треба да (се к!атего-
рх^зира дете коешто било носено повеќе од при-
ближно 7 месеци или 28 недели и при кое непо-
средно после раѓањето не могло да се установи 
работење на срцето. 

Како абортус (пометнување) треба да се кате-
горизира исврлање на мртов фетус (плод) којшто 
бил носен помалку од 7 месеци или 28 недели 
и тој абортус не се упишува во матичната книга. 

Мртвороден© дете се упишува само во ма-
тичната книга на родените. Во рубриката за име-
то и полот на детето се означува, на пр: „Петров-
ски, мртвороден , машки". 

Ако детето после одделувањето му од мајчи-
ното тело дало било каков знак на живот, па вед-
наш после тоа умрело, треба да се смета како 
живородено и да се упише во матичната книга 
на родените и во матичната книга на умрените. 

УПИС НА РАЃАЊЕ НА Д Р Ж А В Ј А Н И Н НА НРМ 
ВО СТРАНСТВО 

Чл. 77 
Раѓањата на државјани на НРМ што станале 

во странство после влегувањето во сила Законот 
за државните матични книги (9 мај 1946 година), 
а коишто не се у п и т а н и во матичните книги на 
родените при нашите претставништва во стран-
ство, мораат да се упишат во домашните матични 
книги (чл. 44, ст. 1 од Законот за државните ма-
тични книги). 

Раѓањата на држав јани на НРМ што станале 
во странство пред влегувањето во сила Законот 
за државните матични книги не мораат но мо-
жат да се упишат во домашните матични книги. 

За упис на раѓањето е надлежен оној матичар 
на чие подрачје се наоѓа заедничкото пребива-
лишта односно боравиште на родителите, а ако 
^гакво ('нема или е непознато матичарот по по-
следното боравиште на таткото односно мајката. 
Ако ни по таков начин не може да се одреди 
надлежноста на матичарот, раѓањето на држав ја -
нин на Народна Република Македонија во стран-
ство се упишува во матичната книга на родените 
што се води при народниот одбор на град Скопје 
(чл. 44, ст. 4 и 5 од Законот за државните ма-
тични книги). 

Уписот се врши] на основа извод од матичната 
гнига на родените од странските матични органи 



мај 1954 Службен весник н а нрм ћр. 17 — Стр. 267 

кој што е должен да го поднесе заитересираната 
странка или на основа извод од матичната книга 
доставен во смисла меѓународните конвенции, а 
во рубриката „Забелешки и исправки на грешки-
те" се убележува: „Уписано по извод бр од 

година издаден од во гр. 
" или „Уписано по извод доставен 

преку Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти на НРМ бр од година". Упи-
сот на раѓањето може по исклучени^ да се изврши 
и на основа други докази (чл. 44, став 2 и 3 од 
Законот за државните матични книги), но само по 
одобрение од повисокиот' надзорен орган, во кој 
случај се убележува: „Уписано по одобрение бр. 

од година на народниот одбор на 
око ли јата". 

Поднесените од заинтересираната странка из-
води или други документи треба да бидат заверени 
во смисла на одредбите на чл. 2 од Законот за 
легализација на исправи во меѓународни соопште-
нија, во колку со меѓународните договори не е и-
наку одредено. 

В. МАТИЧНА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ 

Орган пред кој се склучува брак 

Чл. 78 
Брак може да се склучи само пред надлежен 

државен орган (чл. 26, став 1 од Основниот закон 
за бракот). 

Надлежен државен орган пред кој се склучу-
ва брак е народниот одбор при којшто се водат 
матичните книги на венчаните за подрачјето, на 
кое што имаат свое пребивалингге, односно бора-
виште обата свршеника или едниот од нив (чл 
26, став 2 од Основниот закон за бракот,). 

Свршениците што сакаат да склучат брак во 
некое друго место можат да бараат од надлежниот 
одбор да го овласти народниот одбор надлежен за 
местото каде што сакаат да склучат брак да се 
вклучи бракот пред него' (чл. 26, став 3 од Основ-
ниот закон за бракот). 

Во името на народниот одбор при склучува-
њето на бракот учествуваат претседателот или 
членот кого народниот одбор го одредил (чл. 27, 
став 1 од Основниот закон за бракот) и матичарот 
што под негов надзор ги) врши сите работи во вр-
ска со пријавата и уписот на бракот во матичната 
книга на венчаните (чл. 27, став 2 од Основниот 
закон за бракот). 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
Б Р А К 

Чл. 79 
При стапување во прв брак свршениците ги 

прилагаат следните документи: 
а) Записник — пријава за склучување на брак, 

составен во смисла на чл. 29 од Основниот закон 
за бракот; 

б) Изводи од матичната книга на родените за 
обата свршеника; и 

в) Во случај на прогласен брак за непостојана 
свршеникот-цата се смета како да не е воопшто 

бил-а во брак и тогаш при ново склучување на 
брак потребно е да се приложи, покрај докумен-
тите предвидени под а) и б), уште од надлежниот 
окружен суд и правосилно решение за прогласу-
вањето на бракот за непостојашт. 

При склучување на повторен брак, кога прет-
ходниот брак е престанал со смрт, свршениците 
ги прилагаат следните документи: 

а) Записник — пријава за склучување на брак 
составен во смисла на чл. 29 од Основниот закон 
за бракот; 

б) изводи од матичната книга за родените За 
обата евршеника; и 

в) изводи од матичната книга на умрените за 
брачните другари од поранешниот брак. 

При склучување повторен брак, кога претход-
ниот брак престанал со развод на брак, свршени-
ците ги прилагаат следните документи: 

а) записник — пријава за склучување на брак 
составен во смисла на чл. 29 од Основниот закон 
за бракот; 

б) извод од матичната книга на родените за 
обата свршеника; 

в) правосилна пресуда на надлежниот окру-
ж е н суд за разведениот1 претходен брак. 

Во случај на брак прогласен за неважен (чл. 
40—47 од Основниот закон за бракот) покрај доку-
ментите предвидени во став 1 буква „а" и „б" од 
овој член свршениците прилагаат и правосилно 
решение од надлежниот окружен суд за прогласу-
вањето на бракот за неважен. 

Место и време на основен упис на венчавање 
Чл. 80 

Склучување на брак се врши во нарочно за 
тоа одредена службена просторија. 

Брак може да се склучи и на друго место ако 
тоа свршениците го бараат и наведат за тоа важни 
причини. 

Склучениот брак се упишува во матичната 
книга на венчаните што се води при народниот 
одбор, пред кој бракот е склучен (чл. 33,став 1 од 
Законот за државните матични книги). 

Изјавената согласност на брачните другари за 
стапување во брак матичарот е должен да ја упи-
ше непосредно после склучувањето на бракот во 
присуство на службеното лице, пред кое бракот е 
склучен како и. брачните другари, сведоците и дру-
гите лица (толкувачот1, полномошникот!). 

Обавезни податоци за основен упис на венчавање 

Чл. 81 
Во матичната книга на венчаните се упишу-

ваат: 
1) Ден, месец и година и место на склучување 

на бракот. Денот се упишува со арапски цифри и 
букви, месецот само со букви, а годината со арап-
ски цифри. На пример: „15 (петнаести) април 
1953". 

2) фамилијарно и родено име на женикот и не-
вестата; 

а) Како фамилијарно име на невеста која прв 
пат стапува во брак, ќ е се упише моминското ф а -
милијарно име, на п|р: Петровска Илинка; 
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б) Како фамилијарно име на невеста која е 
разведена ќе се упише моминското фами лиј ари ј 
име кога не е исполнет условот од чл. 9, став 2 од 
Законот за лични имиња. т.е. Петровска Илинка, 
а кога го задржала фамилијарно™ име на раз-
ведениот маж ќе се упише неговото фамилијарно 
име т.е. Ивановска Илинка; 

в) Како фамилијарно име на невеста која е 
вдовица ќе се упише фамилијарно име на покој-
ниот маж, т.е. Стојановска Илинка а кога е ис-
полнет условот од чл. 9 став 3 од Законот за лич-
ни имиња ќе се упише моминското фамилијарно 
име т.е. Петровска Илинка. 

3) Поранешната брачна состојба на женикот и 
невестата неженет, немажена, разведен, разведена, 
вдовец, вдовица. 

4) Ден, месец, година и место на нивното раѓа-
ње. Овие податоци матичарот ги упишува на осно-
ва поднесените изводи од матичните книги на ро-
дените; 

5) Нивното државјанство. Во рубриката др-
жавјанство се упишува за нашите државјани: др-
жавјанството на ФНРЈ , а за странските државјани 
нивното државјанство, а за лицата без држав јан-
ство терминот „без државјанство". 

6) Народност. 
7) Занимање. 
8) Место на живеење, околија. 
9) Фамилијарно и родено име на нивните ро-

дители. За мајката треба да се удише и момин-
ското фамилијарно име (на пр.: „Кировска Рајна, 
род. Божиновска"). 

10) Фамилијарно и родено име на сведоците и 
нивното место на живеење. 

11) Фамилијарно и родено име на слубеното ли-
це, пред кое е бракот склучен (на претседателот 
или членот на народниот одбор). 

12) Фамилијарно и родено име и место на 
живеење на полномошникот или толкувачот. 

13) Фамилијарно и родено име на матичарот, и 
14) Изјава на брачните другари за нивните 

фамилијарни имиња. 
Изјава на брачните другари за нивните фамили-

] јарни имиња 
Чл. 82 

Изјавата на брачните другари за нивните ф а -
милијарни имиња матичарот ја упишува во однос-
ната рубрика, на пр: „ Брачните другари се сог-
ласија заедничкото фамилијарно име да им биде 
фамилијарно™ име на мажот", или „Брачниот-та 
другар-ка из јави дека кон своето фамилијарно 
име го додава фамилијарно^© име на брачниот-та 
другар-ка и од сега ќе се вика ", или 
„Брачните другари из јавија да секој си го задр-
жува своето фамилијарно име". 

Забелешки и исправки на грешките 
Чл. 83 

Во случај склучување на брак преку полно-
мошник во рубриката „Забелешки и исправки на 
грешките" ќе се внесе оваа забелешка „Брачниот-
та другар-ка е застапен-а од полно-
мошникот Полномошно бр 
од година на Околискиот суд 

Ако при склучувањето на брак учествува и 
толкувач и оваа околност ќе се одбележи во ру-
бриката „Забелешки и исправки на грешките" на 
пр: „Бракот е склучен преку толкувачот 
од гр. (е) околија поради тоа што 
женикот (невестата или брачниот другар) е-се глу-
во-нем-и", или „поради тоа што женикот (невеста-
та или брачните другари) не-го знае-ат службе-
ниот јазик". 

Ако бракот е склучен по овластување од друг 
народен одбор и тоа ќе се одбележи во рубриката 
„Забелешки и исправки на грешките" на пр: 
„Бракот е склучен по овластување бр 
од година на народен 
одбор ". 

Ако женикот или невестата е усвоен-а и го 
носи фамилијарно™ име на усвоите ли ге, во ру-
бриката „Фамилијарно и родено име на женикот 
односно на невестата" се убележува фамилијар-
но™ име на усвоителите, а во рубриката „Фамили-
јарно и родено име на родителите" се утешуваат 
крвните родители и тој факт се констатира во 
рубриката „Забелешки и исправки на грешките" 
со следната клаузула. „Женикот (невестата) е ус-
в о е н а од Петровски Милан и Невена. Записник 
бр од година на народниот 
одбор на околија". 

Во оваа рубрика се упишуваат и сите исправ-
ки, што се однесуваат на пожешките уочени пред 
заклучувањето на основниот упис, како и конста-
тацијата да е уписот на странките1 и сведоците про-
читан или на друг начин објаснет (чл. 17 од овој 
правилник). 

Потпишување основен упис на венчавање 

Чл. 84 
Брачните другари се потпишуваат во рубрика-

та „Брачни другари". Ако некој брачен другар при 
стапувањето му во брак го променува своето ф а -
милијарно име нема да се потпише со дотогаваш-
ното, но со новото фамилијарно име. 

Сведоците се потпишуваат во рубриката „Све-
доци". 

Полномошникот во рубриката „брачни друга-
ри" го потпишува прво лицето' што го ополномош-
тило, а после тоа своето фамилијарно и родено 
име со означување својството на полномошник. На 
пр: „За полномошник ". 

Толкувачот се потпишува во левиот агол на 
рубриката одредена за потпис на сведоците со оз-
начување својството му на толкувач. На пр* 
„Станковски Петар, толкувач". 

Ако некое од напред наведените лица е непис-
мено, при потпишувањето ќе се постапи согласно 
чл. 14 од овој правилник. 

Дополнителни уписи и прибелешки 

Чл. 85 
Во матичната книга на венчаните се внесуваат 

само овие дополнителни уписи: прогласување на 
брак за нева жен, развод на брак и дополнителни 
исправки на грешките. 

Прогласување на брак за неважен, односно 
развод на брак може да се упише само врз основа 
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на правосилна пресуда од надлежниот окружен 
суд. Овие дополнителни уписи се вршат на начин 
опишан во чл. 69, став 5 и чл. 70, став 7 од овој 
правилник. ј 

УПИС НА ВЕНЧАВАЊЕ НА Д Р Ж А В Ј А Н И Н НА 
НРМ ВО СТРАНСТВО 

Чл. 86 
Венчавањата на држав јани на НРМ што ста-

нале во странство после влегување во сила Зако-
нот за државните матични книги (9 мај 1946 год.), 
а коишто не се упишани во матичните книги на 
венчаните при вашите преставништва во стран-
ство, мораат да се упишат во домашните матични 
книги (чл. 44 став 1 од Законот за државните ма-
тични книги). 

Венчавањата на држав јани на НРМ што ста-
нале во странство пред влегувањето во сила З а -
конот за државните матични книги не мораат но 
можат да се упишат во домашните матични книги. 

За упис е надлежен оној матичар на чие под-
рачје се наоѓа пребивалиштето на едниот или дру-
гиот1 брачен другар, а ако такво нема или е непоз-
нато, тогај матичарот спрема неговото последно 
боравиште, односно матичарот спрема местото на 
раѓањето на едниот или другиот брачен другар. 
Ако ни по таков начин не може да се одреди над-
лежност на матичар, венчавањето на државјанин 
на НРМ коешто' станало во странство, ќе се упи-
ше во матичната книга на венчаните којашто се 
води во Народниот одбор на град Скопје (чл. 44, 
став 4 и 5 од Законот за државните матични 
книги). 

Уписот се врши на основа извод од матичната 
книга на венчаните издадена од странските матич-
ни органи, којшто е должен да го поднесе заин-
тересираната странка или врз основа на извод од 
матичната книга доставен во смисла меѓународните 
конвенции (чл. 44, став 2 од Законот за државните 
матични книги). 

Во поглед на поднесените странски изводи ва-
жат прописите на чл. 77, став 3 од овој правилник. 

В. МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ 

Место на уписот 

Чл. 87 
Смртта се упишу ва во матичната книга на ум-

рените при оној матичар, на чие подрачје станала 
(чл. 13 од Законот за државните матични книги). 

Смрт на железница, пароброд или авион се 
утешува при матичарот надлежен по местото во 
кое умрениот е погребен (чл. 14, став 2 од Законот 
за државните матични книги). Ако лешот на лице 
што е умрело на наш пароброд за време на пло-
видба на отворено море бил фрлен во море, смртта 
се упишува при матичарот на пристаништето, на 
кое припаѓа паробродом 

Смрт што станала во авионска или железнич-
ка несреќа ќе се упише во матичната книга на 
умрените при оноа матично подрачје во кое не-

среќата станала, односно каде смртта настапила 
(чл. 13 од Законот за државните матични книги;. 

Смртта десена во пароброд од трговска морна-
рица во езерските води во НРМ за време на пату-
вање на паробродот се утврдува со записник сос-
тавен во два примерка од заповедникот на паро-
бродом во присуство на два сведока и пријавите-
лот. Исто така и за најден непознат леш се сос-
тавува записник во два примерка. Обата пример-
ка заповедникот на паробродот ги предава на луч-
ката капетанија во) првата лука на запирањето на 
паробродот во НРМ. Лучката капетанија еден при-
мерок од записникот за смрт односно најден леш 
го доставува на матичарот на народниот одбор на 
чија територија се наоѓа таа капетанија и мати-
чарот на основа записникот врши упис во матич-
ната книга на умрените. 

Ако првата лука на запирањето на паробродот 
е во странство, заповедникот записниците ги пре -
дава на дипломатско — конзуларното претстав-
ништво на Ф Н Р Ј и смртта таму се упишува. Во 
случај кога во првата лука на запирањето на па-
робродот во странство нема дипломатско — конзу-
ларно претставништво на ФНРЈ , заповедникот ги 
предава обата записника на дипломатско — кон-
зз'ларнОто претставништво на Ф Н Р Ј во првата на-
редна лука на запирањето на пароброд от, во која 
такво постои и смртта таму се упишува, а во кол-
ку пак ни во една лука на запирањето на паро-
брод от нема дипломатско — конзуларно претстав-
ништво на ФНРЈ , тогаш записниците ги предава 
на лучката капитанија од првата лука на запира-
њето на паробродот во Народна Република Маке-
донија и таму смртта се упишу ва. 

Случај на смрт на лице Што издржува казна 
во казнена установа, се упишува во местото на 
пребивалиштето на лицето. Ако такво нема смртта 
се упишу ва во местото на раѓањето, а ако и ова е 
непознато ќе се упише во местото на последното 
боравиште на умреното лице пред одењето му во 
казнената установа за издржавање на казната. 

Случај на смрт на лице во истражен затвор се 
пријавува на матичарот во местото на пребива ли-
ццето на умреното лице. Ако такво нема смрта ќе 
се пријави во местото на раѓањето му, а ако и тоа 
е непознато во место на последното боравиште на 
умреното лице пред одењето му во истражен зат-
вор. 

Најден леш се упишу ва во матичната книга 
на местото каде Што е лешот најден. 

Во случај прогласување на лице за умрено, 
упис се врши во местото на последното боравиште 
на лицето прогласено за умрено. Ако ова место е 
непознато или се наоѓа во странство, упис се врши 
во местото на раѓањето на тоа лице. А ако местото 
на раѓањето не се наоѓа на подрачјето на Ф Н Р Ј 
уписот се врши во седиштето на судот, што ја до-
нел одлуката за прогласување на лицето за умре-
но (чл. 42, став 1 од Законов за државните матич-
ни книги!). 

Должност за пријавување на смрт 
Чл. 88 

Пријавување на случај на смрт должи се да 
извршат членовите на фамилијата , што живееле 
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заедно со умрениот, а ако овие ги нема или се во 
невозможност тоа да го направат, пријавувањето 
се должни да го извршат други лица што живееле 
заедно со умрениот, останатите членови на фами-
лијата што дознале за смртта на лицето во чии 
стан смртта настанала. Ако ни овие ги нема, слу-
чајот се должни да. го пријават најблиските соседи, 
што за смртта дознале (чл.38, став 1 од Законот за 
државните матични книги). 

Смртта на лице умрено во болница, касарна, 
затвор или други слични установи, должни се се-
кој пат да ја пријавуваат управите на тие уста-
нови (чл. 38, ст. 2 од Законот за државните ма-
тични книги). 

За извршената смртна казна судот го изве-
стува матичарот за упис во матичната книга на 
умрените (чл. 38, ст. 3 од Законот за државните 
матични книги). 

Во случај наоѓање на леш пријава е должно 
да поднесе службеното лице што го нашло лешот 
и на кое тоа е пријавено (чл. 38, ст. 1 од Законот 
за државните матични книги). 

За прогласување на лице за умрено судот што 
ја донел односната одлука го известува надлеж-
ниот матичар (чл. 42 од Законот за државните 
матични книги). 

Срок за пријавување за смрт 

Чл. 89 
Секој случај на смрт мора да му биде прија-

вен на надлежниот матичар најдоцна во срок од 
3 дена од денот на смртта, односно од денот на 
наоѓањето на лешот (чл. 37 од Законот за држав -
ните матични книги). Во колку смртта е пријаве-
на во срок од 30 дена од денот кога е истата ста-
нала, матичарот може сам да го упише случајот 
во матичната книга на умрените. Смртта, што е 
пријавена на надлежниот матичар после 30 дена 
од денот кога истата настанала, матичарот може 
да ја упише во матичната книга на умрените само 
по одобрение на повисокиот надзорен орган, кој 
претходно случајот ќе го испита (чл. 15 од Законот 
за државните матични книги). 

За секој случај на смрт пријавена после 3 
дена од денот кога истата настанала, матичарот е 
должен да поднесе пријава против лицето што би-
ло должно да го пријави случајот, до надлежниот 
орган за административно казнено гонење (чл. 45 
од Законот за државните матични книги). 

Извршување на погреб пред пријавување 
случајот на смрт 

Чл. 90 
Пред случајот на смрт да му биде пријавен 

на матичарот, може да се изврши погреб само со 
дозвола од народниот одбор. За дадената дозвола 
народниот одбор веднаш ќе го извести надлежниот 
матичар (чл. 39 од Законот за државните мати-
чни книги). 

Обавезни податоци за основен упис на смрт. 

Чл. 91 
Во матичната книга на умрените се упишува: 
1) Ден. месец и година на уписот; 
2 ден, месец година и час на смртта; 

3) место на смртта, улица и број (ако е село 
и околија); 

4) фамилијарно и родено име на умрениот; 
5) ден, месец, година и место на раѓањето на 

умрениот; 
6) државјанство; 
7) народност; -
8) занимање; 
9) последно место на живеење, улица и број 

(ако е село и околија); 
10) Брачна состојба на умрениот; 
11) фамилијарно и родено име на неговиот 

брачен другар; 
12) фамилијарно и родено име на неговите ро-

дители; 
13) фамилијарно и родено име и место на ж и -

веење на при јавите лот. 

ОСНОВ ЗА УПИС НА СМРТ 

Чл. 92 
Смртта »се упишу в а в-о| матичната книга на 

умрените врз основа на: 
а) Пријава од за тоа обавезно лице или уста-

нова (чл. 88 ст. 1 и 2 од овој правилник); 
б) извештај за извршена смртна казна (чл. 88, 

ст. 3 од овој правилник); 
в) извештај за најден леш (чл. 88, ст. 4 од овој 

правилник); 
г) Судска одлука за прогласување на лицето 

за умрено (чл. 88, ст. 5 од овој правилник). 

I а) Упис врз основа на пријава 

Чл. 93 
Пред уписот на смртта матичарот е должен од 

пријавителот да побара потврда за смрт што ја 
издал општинскиот одбор во местото каде што е 
лицето умрено. Ако тоа е невозможно, фактот на 
смртта мораат да го потврдат два сведока за кое 
треба да се состави записник (чл. 40, ст. 1 од За -
конот за државните матични книги). 

Уписот почнува со внесување на редниот број. 
Во рубриката „Ден, месец и година на упи-

сот" и „Ден, месец, година и час на смртта" дено-
вите се у п а т у в а а т са арапски цифри и со букви, 
месецот само со букви, годината со арапски ц и ф -
ри, а часот се упишува со арапски цифри од 0—24. 

Во рубриката „Фамилијарно и родено име на 
умрениот" за омажена жена треба да се назначи 
и моминското фамилијарно име (на пр: „Јованов-
ска Стојна, родена Рампова"). 

Во рубриката државјанство се упишува како 
и во матичната книга на родените, државјанството 
на ФНРЈ , за странските држав јани нивното 
државјанство, а за лицата без државјанство, тер-
минот „без државјанство". 

Во рубриката „Брачна состојба" матичарот ќе 
упише дали умрениот-а бил-ла оженет-омажена, 
неженеуг-нЈемажена, вдовец-вдовица разведен-раз-
ведена. 

Доколку умрениот повеќе пати стапувал во 
брак, во рубриката „Фамилијарно и родено име 
на брачниот другар" треба да се наведе фами-
лијарно™ и роденото име на последниот брачен 
другар. 
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Во рубриката „фамилијарно и родено име на 
родителите" треба за ма јката да се наведе и не ј -
зиното моминско фамилијарно име. 

Ако уписов на смртта се врши врз основа на 
пријава од болница*, касарна, затвор или друга 
установа, во рубриката „Забелешки и исправки на 
грешките" се упишува бројот и датата на таа при-
јава. (На пр: „уписано по пријава бр. . . . од . . . 
година на "). 

б) Упис врз основа на извештај за извршена 
смртна казна 

Чл. 94 
Во случај на извршување смртна казна, ма-

тичарот ја упишу ва смртта на основа службен 
извештај. Ако тој извештај не ги содржи сите по-
датоци што треба да се упишат во односните рубри-
ки истите се прецртуваат. 

Во рубриката „Забелешки и исправки на греш-
ките" матичарот го упишу ва називот на судот, 
бројот и датата на службениот извештај за извршу-
вање на смртната казна (на пр: „Смртта настапила 
со извршување на смртна казна. Извештај бр. . . . • 
од година на ". 

в) Упис врз основа на извештај за најден леш 

Чл. 95 
Во случај на најден леш упис на смртта во 

матичната книга на умрените се врши на основа 
записникот за наоѓањето што го составил надлеж-
ниот службен орган. Ако постојат сите потребни 
податоци за умрениот, матичарот ќе ги внесе во од-
носната рубрика. 

Во случај на непознат најден леш во рубри-
ката „фамилијарно и родено име" ќе се внесе оз-
наката „Непозната", а преку останалите рубрики 
вертикално се упишува бројот и датата на за-
писникот за наоѓањето на лешот, дата, час и 
место на наоѓањето на лешот, податоци за полот, 
староста и особените знаци, како и другите важни 
податоци. (На пр: „Спрема записникот бр 
од година составен во секретаријатот за 
внатрешни работи на околија, на ден . . . . 
година, околу часот во гр. (е) на 
место звано , најден е леш на непознато 
лице, женски пол, старо окол^ 65 години, грбава, 
облечена во црн фустан — убиена со огнеетрелно 
оружје пред 24 часот". 

г) Упис врз основа судска одлука за прогласување 
на лице за умрено 

Чл. 96 
Кога смртта се упишува на основа судска од-

лука за прогласување на лице за умрено, мати-
чарот ќе го упише во рубриката „Ден, месец, го-
дина и час на смртта" оној ден, којшто во суд-
ската одлука е установен како вероватен ден на 
смртта. После тоа ќе ги исполни останалите ру-
брики, а во рубриката „Забелешки и исправки на 
грешките" ќе го упише називот на судот што ја 
донел одлуката за прогласување на лицето за 
умрено, како и бројот и датата на одлуката (на 
пр: „Прогласен за умрен — одлука бр. . . . од . . . . 
година на Околискиот суд — ". 

Дополнителни уписи 

Чл. 97 
Во матичната книга на умрените се внесуваат 

само овие дополнителни уписи: а) установување 
[идентитетот на -непознат леш, б) укинување на 
одлуката за прогласување на лицето за умрено и 
в) дополнителни исправки на грешките. 

Ако и д е н т и т е т о т на непознат леш дополнител-
но се установи матичарот ќе го упише во рубри-
ката „Дополнителни уписи и прибелешки". Сите 
лични податоци од однесениот извештај , како и 
називот на органот што извештајот го доставил, 
бројот и датата на тој извештај . На пр: „Покој-
ниот-та е идентифициран-на како 
роден-на година во гр. (е) 
околија, од татко и ма јка 
земјоделец, женет, и т. н. Извештај бр. 
од година на секретаријатот за вна-
трешни работи — ". 

Ако дополнително се установи дека лицето што 
е прогласено за умрено е уште живо, па судот ја 
укине одлуката за прогласување на тоа лице за 
умрено, матичарот ова ќе го упише во рубриката 
„Дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е спрема при-
мерот наведен во чл. 72 од овој правилник за упис 
на истиот ф а к т во матичната книга на родените. 

Во поглед дополнителното исправување на 
грешките в а ж а т прописите на чл. 22 од овој пра-
вилник. 

Упис на смрт на државјани на Н р М во странство 
Чл. 98 

Случаите на смрт на држав јани на НРМ што 
•станале во странство после влегување во ^сила 
Законот за државните матични книги (9 мај 1943 
година), а не се упишани во матичните книги на 
умрените при нашите претставништва во стран-
ство, мораат да се упишат во домашните матични 
книги. 

Случаите на смрт на држав јани на НРМ што 
станале во странство пред влегување во сила на 
Законот за државните матични книги, не мораат, 
но можат да се упишат во домашните матични 
книги. 

За упис е надлежен матичарот на чие под-
р а ч ј е се даоѓја последното боравишне на умре-
ниот, а ако по овој начин не може да се одреди 
надлежноста на матичарот, смртта се упишува во 
матичната книга на умрените којашто се води при 
народниот одбор на град Скопје (чл. 44 ст. 4 и 5 
од Законот за државните матични книги). Уписот 
се - врши на основа извод од матичната книга на 
умрените издаден од странските матични органи, 
којшто е должен да го поднесе заинтересираната 
странка или на основа извод од матичната книга 
доставен во смисла меѓународните конвенции (чл. 
44, ст. 2 од Законот за државните матични книги). 

Во поглед на поднесените странски изводи ва-
ж а т п р о п и с и ^ од чл. 77, ст. 5 од овој правилник. 
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СОСТАВУВАЊЕ НА СМРТОВНИЦА ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ОСТАВИНСКАТА ПОСТАПКА 

Чл. 99 
Матичарот, на кој му е пријавен случај на 

смрт или прогласување на лице за умрено, дол-
ж е н е за покренување на оставинската постапка да 
му достави на надлежниот суд смртовница со 
потребните податоци за умрениот, неговиот имот 
и неговите наследници. 

Смртовницата се составува по службена дол-
жност, на пропишан образец, а се доставува на 
судот и во случај кога умрениот не оставил ни-
каков имот. 

Ако матичарот на кој му е пријавен! случај на 
смрт, е во невозможност да ги прибави потребните 
податоци за составување на смртовница, место 
смртовница на судот ќе достави извод од матична-
та книга на умрените и ќе го извести за причините 
поради кои не можел да ја исполни смртовницата, 
наведувајќи ги во исто време сите околно-
сти и факти што би могле да му послужат на 
судот во понатамошното испитување за имотот и 
наследниците на умрениот. Во тој случај по ба-
рање од судот смртовница ќе достави оној мати-
чар, што може да ги прибави потребните податоци. 
Составувањето и доставувањето на смртовница се 
В Р Ш И независно од постапката околу попишување 
и проценување на заоставпѓтината за наплатување 
на данок по прописите за оданочување на наслед-
ства и подароци. 

Известување за смртни случаи на воени обвезници 

Чл. 100 
За пријавен случај на смрт на воен обвезник 

матичарот е должен да го извести надлежниот 
роеч отсек по местото на пребивалиштето на ум-
рениот. 

ти дтсл 
ПОНИШТУВАЊЕ НА 7/ПИСИ ВО МАТИЧНИТЕ 

КНИГИ 

101 

Упис во матичната книга може да се поништи 
само во следните случаи: 

а) ако од било која причина уписот останач 
недовршен; 

б) ако основниот упис е извршен од ненад-
лежен матичар; 

в) ако еден исти случај е два пати упишан 
во матичната книга; 

г) ако уписот е толку погрешен што да не 
може да се исправи со дополнителен УПИС ВО ру-
бриката Дополнителни уписи и прибе лешки". 

Во сите останати случаи заклучениот погре-
шен упис може да се исправи само со дополните тен 
упис на исправка. 

а) Поништување на недовршен у̂ пис 

Чл. 102 
Погрешно започнат и прекинат или од било 

кои причини недовршен (со потпис на матичарот 
незаклучен) основен упис матичарот може сам да 

го поништи така што започнатиот упис да го пре-
црта со две прави унакрсни црти, а под текстот 
на основниот упис да напише забелешка да го 
поништил уписот. На ар : „Овој погрешен, а не-
довршен упис го поништувам". Дата и потпис на 
матичарот. 

Ако таков случај стане при утешување на до-
полнителен упис, погрешно започнатиот дополни-
телен упис матичарот ќе го стави во заграда, а во 
продолжение ќе напише: „Погрешно записан, гз 
поништувам". Дата и потпис на матичарот. 

АКО погрешно започнатиот и поништен упис 
мора правилно повторно' да се внесе во матичната 
книга, матичарот тоа веднаш ќе го направи. 

б) Поништување на довршен основен упис 

Чл. 103 
За секој заклучен или поништен упис, за кој 

дополнително ќе се установи дека е ненадлежно 
извршен, треба веднаш да се извести повисокиот 
надзорен орган, кој за тоа ќе го извести надлеж-
ниот матичар за да го упише случајот во однос-
ната матична книга. Кога надлежниот' матичар до-
стави извештај да случајот го упишал во однос-
ната матична книга, повисокиот надзорен орган 
ќе донесе решение за поништување на ненадлежно 
извршениот основен упис и истото ќе му го до-
стави на матичарот што го извршил поништениот 
упис. 

Поништување се врши со дополнителен упис 
во кој се внесува страната и редниот број од ма-
тичната книга, во која поништениот основен упрте 
е пренесен, на пр: „По решение на народниот од-
бор на околија бр од . . . . го-
дина овој ненадлежно извршен упис е понишен 
и пренесен во матичната книга на родените (вен-
чаните, умрените) за година на . . . . 
народен одбор — . . . , на стр. . . . ред. бр. . . . ". 

Ако се установи да еден ист случај повторно е 
упишан во односната матична книга, за истото 
треба веднаш да се извести повисокиот надзорен 
орган кој ќе донесе решение за поништување на 
погрешно извршениот повторен упис. Поништува-
њето на вториот упис се врши со дополнителен 
упис, во кој се внесува страната и редниот број од 
матичната книга каде што е уписот бил прв пат 
уписан. На пр: „По решение на народниот одбор 
на околија бр од година 
свој повторен упис е поништен поради тоа што 
истиот случај е уписан во оваа матична книга на 
стр под ред. бр " 

Ако се установи да е погрешно извршениот 
основен упис толку погрешен што да не може 
истиот да се исправи во рубриката „Дополнителни 
уписи и пребелешки", со дополнителен упис, ма-
тичарот ќе поднесе предлог до повисокиот надзо-
рен орган и ќе бара поништување на погрешно 
извршениот основен упис и одобрение да изврши 
нов правилен упис. Кон ова барање потребно е да 
приложи извод од погрешниот упис. Повисокиот 
надзорен орган откако ќе утврди дека фактички нз 
може да се исправи погрешниот упис, со решение 
ќе нареди поништување на истиот и одобри нов 
упис. Поништувањето ќе стане со дополнителен 
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упис во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
л е ш к е . На пр: „Овој погрешно извршен упис е 
поништен — решение бр. . . . од . . . година на на-
родниот одбор на . . . . околија". Новиот основен 
упис ќе биде уписан по истото решение и во рубри-
ката „Забелешки и исправки на грешките" ќе се 
убе лежи: „Уписано по решение бр од . . . 
година на народниот одбор на околија". 

Поништување на довршен дополнителен упис 

Чл. 104 
За секој заклучен — довршен дополнителен 

упис во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
лешки", за кој ќе се установи да е погрешно из-
вршен, матичарот ќе поднесе предлог до повисо-
киот надзорен орган и ќе бара поништување на 
погрешно извршениот довршен дополнителен упис. 
Повисокиот надзорен орган откако ќе утврди 
да е фактички погрешно извршен тој упис во ру-
бриката „Дополнителни уписи и прибелешке , со 
решение ќе го поништи без да наредува нов пра-
вилен дополнителен упис . 

Поништувањето ќе стане со следната клаузу-
ла: „Предниот дополнителен упис е поништен — 
Решение бр од . . . година на народниот 
одбор на околија". 

Поништување на прескакната страна 

Чл. 105 
Ако матичарот прескакне страна во матичната 

книга мора да ја прецрта со две ункрсни црти. 
Осем тоа треба на секоја прецртана страна да 
стави и забелешка за поништување. На пр: „Оваа 
по погрешка прескакната страна ја поништувам". 
Дата и потпис на матичарот. 

IV ДЕЛ 
ОБАВЕЗНА СОРАБОТКА МЕЃУ МАТИЧАРИТЕ 

' Чл. 106 
Матичарите се должни да си укажуваат еден 

на друг сестрана соработка и помош за попра-
вилно и поточно водење на државните матични 
книги. ' 

Секој матичар е должен во срок од 3 дена по 
извршениот упис (чл. 16, ст. 2 од Законот за др-
жавните матични книги) да го извести надлежниот 
матичар, а нарочно во следните случаи: 

а) За секој извршен основен упис во матичната 
книга на венчаните (склучен брак) или во мати-
чната книга на умрените (смрт, прогласување на 
лице за умрено), ако матичната книга на родените 
во која треба таков факт да се одбележи како 
дополнителен упис, се води при друг матичар; 

б) За секој извршен дополнителен упис во ма-
тичната книга на венчаните (прогласување на 
брак за неважен, развод на брак) или во матична-
та книга на умрените (дополнително установување 
идентитетот на непознат леш, укинување на од-
лука за прогласување лице за умрено) ако мати-
чната книга на родените во која треба таков факт 
да се упише како дополнителен упис, се води при 
друг матичар; 

в) За секој факт што по законските прописи 
треба да се упише како основен или дополните-
лен упис во било која матична книга, ако мати-
чарот што дознал за таков факт, не е месно над-
лежен да изврши упис на истиот. 

Кога во матичната книга се врши упис што се 
однесува на странски државјанин, а истиот факт 
треба да се прибележи во матичната книга хцто се 
води во странство, матичарот е должен во срок 
од три дена од денот кога е уписот извршен, да 
изготви извод од извршениот упис и да го достави 
на повисокиот надзорен орган поради понатамош-
на постапка во смисла чл. 13, од Законов за заве-
рување на потписи, ракописи и преписи и чл. 4 
од Законот за легализација исправите во меѓу-
народни соопштенија. 

Извод нема да се достави во странство ако 
уписот се однесува за државјанин на НРМ роден 
во странство и упишан во странска матична книга 
на родените, а дополнителниот упис или прибелеш-
ката ќе се внесе во посебната матична книга спре-
ма местото на последното боравиште на лицето 
(чл. 51 од Законот за државните матични книги). 

Ако матичната книга во која има да се извр-
ши дополнителен упис или прибелешка се води 
при конзуларно-дипломатско претставништво на 
ФНРЈ во странство извештајот во смисла на ст. 2 
од овој член, матичарот е должен да достави на 
Државниот секретаријат за надворешни работи на 
ФНРЈ, п?о надлежен пат. 

V. ДЕЛ 
ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Недржавни матични книги 

Чл. 107 
Матичните книги на родените, венчаните и 

умрените коишто по поранешните прописи се во-
дени на подрачјето, каде што не постоеле државни 
матични книги, како и изводите од нив имаат и за 
напред доказна сила на јавни исправи за фактите 
упишани во нив пред влегување во сила Законот 
за државните матични книги). 

Дополнителни исправки во не државните матични 
книги 

Чл. 108 
Препишаните не државни матични книги се 

сметат како редовни државни матични книги и во 
истите редовно можат да се внесуваат станалите 
промени. 

Установените грешки сторени при вршењето на 
основните уписи, можат да се исправуваат само 
по решение од надлежниот суд, бидејќи вистини-
тоста на фактите уписани во нив може да се по. 
бива само по судски пат (чл. 3 Ст. 2 од Законот за 
државните матични книги. 

Ако при препишувањето на уписите од извор-
ните верски книги на родени, венчани и умрени, 
погрешно се препишани некој податоци, матича-
рот истите може сам во свој делокруг да ги ис-

I правува во препишаните матични книги а во од-
| носните уписи во рубриката „Дополнителни уписи 
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и п р и б е л е ш к е . На пр: „Спрема уписот во извор-
ниот примерок од верската матична книга во ру-
бриката „фамилијарно и родено име на детето" 
на место „Филиповиќ Стојан, треба да стои Фил-
ковиќ Станислав". Дата и потпис на матичарот. 
Или „Спрема уписот во изворниот примерок од 
верската матична книга во рубриката Дата на ра-
ѓањето" на детето на место 12 април 1934, .треба 
да стои 15 јуни 1929 година". Дата и потпис на 
матичарот. 

Посебна матична книга 

Чл. 109' 
Сите дополнителни уписи што по законските 

прописи мораат да се убележат во матичната кни-
га на родените, а за тие годишта не постојат ма-
тични книги на родените, односно не се обновени, 
бидејќи се од пред 1 јануари 1900 година, ќе се 
утешуваат во посебната матична книга (чл. 51 од 
Законот за државните матични книги). 

Посебната матична книга се води на образец 
пропишан за водење на матичните книги на роде-
ните. Она мора да биде укоричена и на неа мора 
да стои ознака „Посебна матична книга" за до-
полнителни уписи и прибелешки во смисла на чл. 
51 од Законот за државните матични книги. (точ. 
22, (!ст. 1 од Опуштите напаогвија за состав и воде-
ње државните матични книги). 

Во рубриките одредени за основен упис се 
внесуваат податоците како и во матичната книга 
на родените, а во рубриката „Дополнителни уписи 
и п р и б е л е ш к е се внесуваат дополнителните упи-
си, што се однесуваат на основниот упис и тоа 
дополнително установување родителите на дете-
то, признавање односно одрекнување од татковство 
(или мајчинство, позаконување, усвојување, пре-
станок на усвојување, продолжување на родител-
ско и старателско право, промена на фамилијарно 
или родено име, прогласување на дете за брачно 
по чл. 28 ст. 2 од Основниот закон за односите на 
родителите и децата, како и прибелешка за склу-
чување на брак, прогласување на брак за нева-
жен, развод на брак, смрт, односно прогласување 
за умрен, укинување на одлука за прогласување 
за умрен, како и сите дополнителни исправки на 
грешките. За сите овие факти матичарот е дол-
жен да внесува податоци во матичната книга на 
родените, а бидејќи не може да ги упише на друго 
место, должен е да ги внесе во посебната матична 
книга. 

Рубриките на основниот упис во посебната ма-
тична книга матичарот ќе ги исполни према по-
датоците дадени од заинтересираната странка, а во 
рубриката забелешки и исправки на грешките ќе 
одбележи: „Податоците се внесени но изјава 
на од гр. (е) ". 

Основен упис во посебната матична книга може 
да се изврши и по извештај за склучен брак или 
смрт со оние податоци, што ги содржи извешта-
јот, а во рубриката забелешки и исправки на греш-
ките се упишува: „Уписано по извештај бр 
од година на народен одбор ". 

Фактот што е предмет на дополнителен упис 
во посебната матична книга се утврдува и упишу-

ва на ист начин како и фактот што како дополни-
телен упис се внесува во редовната матична книга 
на родените (чл. 50 и 72 од овој правилник). 

Ако пријавата за упис на ф а к т што треба да 
се внесе во посебната матична книга е поднесена 
на матичар, што не е надлежен за упис, овој ќе 
ги собере потребните податоци за тој дополните-
лен упис и со пријавата ќе ги достави на мати-
чарот шо е нддежен по местото на раѓање. 

АКО матичарот врши дополнителни уписи во 
посебната матична книга не само на основа прија-
ва од заинтересираните странки но и по службена 
должност, кога тоа по законски прописи е потреб-
но (така на гф: Матичарот на чие подрачје бра-
кот е склучен) откако овој ф а к т го упише во ма-
тичната книга на венчаните ќе го одбележи и во 
посебната матична книга, доколку местото на ра-
ѓањето на обата брачни другари или на едниот 
од нив се наоѓа на неговото подрачје. Во проти-
вен случај за склучениот брак, по службена дол-
жност за секој брачен другар ќе му достави из-
вештај на оној матичар на чие подрачје се наоѓа 
местото на раѓањето на брачниот другар, а овој 
склучениот брак ќе го одбележи во посебната ма-
тична книга. Аналогно на ова матичарот ќе поста-
пи и во случај кога извршил било кој основен 
или дополнителен упис, што треба да се евиденти-
ра во матичната книга на родените (на пр: про-
гласување бракот за неважен, развод на брак, смрт 
и т. н.) ако за раѓањето на лицето не постои ма-
тична книга на родените. 

За посебната матична книга се води и чува 
втор примерок, исто како и за редовната матич-
на книга на родените. И за се останало при во-
дењето на посебната матична книга в а ж и се што 
е одредено за водење на матичната книга на ро-
дените, доколку со овој член не е поинаку одре-
дено. 

Вонреден упис на раѓање 
Чл. НО 

Како вонредни уписи се внесуваат во редов-
ната матична книга на родените случаите: 

а) По чл. 55 од Законот за државните матични 
книги: 

Сите раѓања на деца, кои станале во времето 
од 6 април 1941 година до 9 мај 1946 година и кои-
што од било кои причини не биле упишани во ма-
тичните книги на родените, по барање од родители-
те на детето, а ако овие ги нема, лицата или уста-
новите при коишто детето се наоѓа беа должни 
да ги пријават на матичарот во срок од 6 месеци 
од денот на влегувањето во сила Законот за др-
жавните матични книги, за утешувањето им во 
редовната матична книга на родените. Пријавите, 
поднесени после наведениот срок, можат да се зе-
мат во постапка но упис на раѓање по овие пријави 
може да се изврши само со одобрение од пови-
сокиот надзорен орган. 

б) По чл. 52 од Законот за државните матични 
книги: 

Раѓањата што биле у п и т а н и во уништените 
или о с т а н а т и т е матични книги, или коишто по-
ради воените прилики не биле воопште упишани 
во матичните книги, се утешуваат по барање од 
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заинтересираните странки во редовните магични 
книги вез оглед на срокот на прљаву вање! о им. 

Уписот во овој е лу чад може да се изврши са-
мо на основа уверение од некој од сегашните др-
жавни органи или од народно-ослооодителните 
одоори, команди или установи на народно-ослооо-
дителната БОЈ ска или Јавни установи (црвен крст 

ел.) коишто они ги издале на основа своите 
книги и уписи или личното знаење на СВОЈОТ пер-
сонал или луѓето од СВОЈОТ состав, оа и з в р ш у ј СИ^е 
на уписот е потребно одобрение од повисокиот над-
зорен орган. 

в) По чл. 54 од Законот за државните ма-
тични книги: 

Кога нема можност да се добави уверението 
предвидено во чл. 52 од Законот за државните 
матични книги, раѓањето може да се докажува и 
'Со други писмени докази и со изјави на веродо-
стојни сведоци. 

Оваа одредба аналогно се применува и на без-
имените деца во цел да се утврди нивниот личен 
статус, без оглед дали они во актите на окупа-
торот или нивните помагачи биле упишани во до-
тогавашните матични книги на родените и при тоа 
добиле некои имиња и години на раѓање. (Оба-
везно толкување на чл. 54 од Законот за држав-
ните матични книги, објавено во „Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 90 од 8 ноември 1946 година). Под без-
имени деца се подразбираат деца, што поради вое-
ните црилики останале неупишани во матичните 
книги на родените или пак матичните книги во кој 
биле у п и т а н и се уништени, а не можат да се со-
берат податоци за нивниот поранешен упис, или 
биле у п и т а н и со произволни дати на раѓање и 
имиња према прописите и одлукиве на окугиато-
рите и нивните помагачи, а децата се без роди-
тели и поблиски роднини и сами не се во состојба 
да ги дадат за себе потребните лични податоци за 
утврдување на нивниот идентитет. Постапката за 
утврдување на податоците потребни за упис на 
овие деца во матичната книга на родените ја по-
кренуваат по службена должност општинските 
народни одбори. Надлежноста на народните одбо-
ри се одредува по местото на раѓањето на детето, а 
ако тоа место не може да се установи по местото 
каде што детето се наоѓа. 

Надлежниот народен одбор на околијата или 
градската општина спроведува постапка за уста-
новување на фактите потребни за упис во матич-
ната книга на родените. Во >таа постапка ќе се со-
слушаат лица, што можат да дадат било какви 
податоци за потеклото и раѓањето на детето, 
а ќе се употреби и секој друг доказ што би 
можел да послужи за установување на овие) 
податоци. За установување староста на детето 
(приближната дата на раѓањето му), може по 
потреба да се земе и мнение на лекар. По спро-
ведената постапка, народниот одбор на око лиј ата 
донесува решение на основа кое надлежниот ма-
тичар врши упис. Со истото решение му се одре-
дува и име на детето (чл. 5, ст. 3 од Законот за 
лични имиња), место и дата на раѓањето подато-
ци за родителите, како и сите останати податоци 
коишто се упишуваат во матичната книга на ро-
дените, доколку имало можност да се установи. 

Вонредни уписи на венчавање 

Чл. 111 
К а к о вонредни уписи во матичната книга на 

венчаните се внесуваат браковите склучени пред 
9 мај 1946 година што не биле упишани во ма-
тичните книги на венчаните или биле упишани во 
уништените или нестанатиге матични книги само 
на основа правосилно решение од надлежниот 
окружен суд, со кое решение пред судот е утвр-
дено постоењето на бракот. 

На основа правосилно решение за утврдување 
постоењето на брак, матичарот врши вонреден 
упис во редовната матична книга на венчаните и 
во рубриката „Забелешки и исправки на грешки-
те" го упишува следниот основ: „Уписано по ре-
шение бр од година на Окружниот 
суд — ". 

Дополнителни уписи на бракови по чл. 91, ст. 
2 од Основниот закон за бракот, т.е. на бракови 
склучени во времето од 6 април 1941 до 9 мај 1946 
година пред воените органи или народно-ослобо-
дителните (односно народниве одбори, не можат 
повеќе да се вршат, поради тоа што законскиот 
срок од една година за пријавување на такви бра-
кови, за упис во матичните книги на венчаните е 
истекол на ден 9 мај 1947 година, односно до 13 
декември 1949 година по Законот за признавање 
полноважноста на браковите склучени пред 9 мај 
1946 година) „Службен весник на НРМ" бр. 38 од 
13-ХИ-1948 година). 

Вонредни уписи на смрт 

Чл. И2 
Како вонредни уписи во матичната книга на 

умрените се внесуваат случаите: 
а) По чл. 52 од Законот за државните матични 

книги. 

Ако досегашните матични книги за време на 
војната се уништени или нестанале или ако пора-
ди воените прилики во матичните книги не се упи-
т а н и поедини случаи на смрт, по барање од за-
интересираното лице, а по одобрение од непосредно 
повисокиот надзорен орган матичарот дополнител-
но ќе ги упишува овие случаи во матичната кни-
га на умрените, доколку смртта е докажана со 
уверение од било кои сегашен државен! орган, на-
родно-ослободител ен одбор, команда или установа 
на народно-ослободителната војска или јавна уста-
нова (црвен крст и ел.), коешто они го издале 
на основа своите книги и уписи или личното знае-
ње на својот персонал или луѓето од својот со-
став. 

Смртта по правило се упишува во матичната 
книга на умрените при оној матичар на чие под-
рачје станала, но ако се работи за лице што ж и -
вотот го изгубило во борба за време на војна, за 
упис на смртта е надлежен матичарот на чие под-
рач је загинатиот имал пребивалишТе односно-до-
следно боравиште, или ако овие се непознати, то • 
гај матичарот спрема местото на раѓањето на за-
гинатиот. 
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б) По чл. 53 'од Законот за државните матични 
книги: 

Ако поедини лица во текот на војната го из -
губиле животот во масовни погубувања, вршени 
од страна на окупаторот1 или неговите помагачи во 
концентрациони логори или во затвори во земјата 
или под слични услови смрта на загинатиот се 
упишува во матичната книга на умрените по ба-
рање од заинтересираното лице, а на осноа пра-
восилно решение на народниот1 одбор на околиг 
јата на чие подрачје загинатиот е имал свое пре-
бивалиште односно* последно боравиште. 

Надлежниот народен одбор на око ли јата до-
несува решение после спроведената доказна по-
стапка. Доказот во таа постапка се состои од об-
јавените констатации на државната односно зем-
ската комисија за утврдување злочините на оку-
паторот или неговите помагачи за местото и вре-
мето на масовите погубувања, како и доказните 
средства што заинтересираната странка ги доста-
вува за тоа, да односното лице во времето на ма-
совното погубување се наоѓало во тоа место . 

Конечното решение за утврдување на смрт му 
се доставува на надлежниот матичар, за упис на 
матичната книга на умрените. 

За упис на смртта надлежен е матичарот, на 
чие подрачје загинатиот имал свое пребивалиште 
односно боравиште или ако овие не се познати 
тогаш матичарот по местото на раѓањето на за-
гинатиот. (Обавезно толкување на чл. 53 ст. 2 од 
Законот за државните матични книги објавено во 
„Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 27 од 1-1У1-1947 го-
дина). 

в) По чл. 54 од' Законот за државните матични 
книги: 

Ако старите матични книги се уништени или 
нестанале за време на војната или ако поедини 
случаи на смрт поради воените прилики не биле 
у п и т а н и во матичните книги на умрените, а нема 
можност да се примени постапката на чл. 52 од 
Законот за државните матични книги (поради тоа 
што непостои потврда за смртта издадена од овла-
стените органи или установи), како ни постапката 
по чл. 53 од Законот за државните матични книги 
(поради тоа што нема докази односното лице да 
се наоѓало во местото каде што се вршени ма-
совни погубувања) смртта може да се докажува 
и со други писмени докази и веродостојни све-
доци. 

И во овие случаи уписот на смртта може да 
се изврши само на основа правосилно решение 
на надлежниот народен одбор на око ли јата. 

Од постапката по чл. 54 од Законот за држав-
ните матични книги .треба да се разликува по-
стапката за прогласување на лице за умрено, ко-
јашто се спроведува тогај кога нема директен 
доказ за смртта, но постојат такви околности од 
кои може со најголема вероватност да се прет-
ио ложи да односното лице не е во живот. (На пр. 
кога некој нестанал и за него за извесно со за-
конот одредено време нема никаков глас). За до-
несување на одлука за прогласување на лице за 
умрено надлежен е само судот. 

Во случај кога смрт на лице не може да се 
докаже со документи предвидени во Законот за 
државните матични книги, секој кој има правен 
интерес, како и јавниот1 обвинител, може да пред-
ложи на судот да се изведе доказ за смртта и до-
несе решение со кое се утврдува смрт на лицето. 
На основа правосилното решение на судот мати-
чарот може да изврши упис во матичната книга 
на умрените (чл. 11 и 12 од Законот за прогла-
сување нестанати лица за умрени и докажување 
смрт, „Службен! лист на Ф Н Р Ј " бр. 24 од 25-1У-1952 
година). 

Вонредни случаи на промена лично име 

Чл. 113 
Граѓанитје од подрачјата -што по меѓународ-

ните спогодби припаднат на Федеративна Народ-
на Република Југославија, а коишто спрема тие 
спогодби или со опција го стекнат државјанството 
на Ф Н Р Ј можат да го променат своето лично име 
и земат друго име коешто е во склад со нивната 
национална припадност, односно со ф а м и л и ј а р н о ^ 
име што го носеле нивните претци. За промена 
на личното име во овој случај е достатачна из јава 
која се дава во секретаријатот за внатрешни ра-
боти на околијата на чие подрачје лицето пребива. 
Оваа из јава може да се даде во срок од 18 месеци 
од денот на влегување во сила Законот за лични 
имиња на односното подрачје, (чл. 29, ст. 1 од 
Законот за лични имиња). 

Изјавите дадени по предниот став ќе се при-
бележат во матичната книга на родените при над-
лежниот матичар, а ако матичната книга се наоѓа 
во странство ќ е се внесат во посебната матична 
книга (чл. 29, ст. 2 од Законов за лични имиња). 
Оваа прибелешке ќ е гласи: На основа чл. 29, ст. 2 
од Законот за лични имиња дал из јава да го про-
менува личното, фамилијарно™ односно роденото 
име во . . . . . . . Записник бр од 
година на секретаријатот за внатрешни работи — « 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Чл. 114 

Со објавување на овој правилник престанува 
да в а ж и Правилникот за состав и водење државни-
те матични книги, објавен во „Службен весник на 
НРМ" бр. 23 од 19 август 1948 година. 

Чл. 115 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето му во „Службен весник на НРМ". 

Број 2902 
28 алђрил 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на општата управа 
и буџетот, 

Благој Симеонов, е. р. 
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8 8 ^ 
На основа чл. 56 од Законот за државните ма-

тични книги, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА (ОБНОВА) УНИШТЕНИ-
ТЕ РЕДОВНИ МАТИЧНИ КНИГИ НА РОДЕНИТЕ, 
ВЕНЧАНИТЕ И УМРЕНИТЕ, УСТРОЕНИ ПОСЛЕ 

9 МАЈ 1946 ГОДИНА 

1) Уништените од пожар или други непред-
видени случаи редовни матични книги на родените 
(венчаните, умрените) во поедини општински на-
родни одбори и градски општински народни од-
бори, односно матични подрачја на територијата 
на Народна Република Македонија, устроени по-
сле стапувањето во сила Законот за државните 
матични книги, мораат да се обноват најдоцна во 
срок од 6 месеци од денот на уништувањето. 

2) Обновата ќе ја извршат општинските и 
градските општински народни одбори, а за град 
Скопје Народниот одбор на град Скопје, за чии 
што подрачја односните матични книги се во-
дени. 

3) При утврдување надлежноста на општин-
ските народни одбори за основа на уништената ма-
ттична книга на родените (венчаните, умрените) 
ќ е биде надлежен оној општински народен одбор, 
спрема сегашната територијална поделба (каде се 
образувани и матични подрачја), според Законот 
за поделба на Народна Република Македонија на 
околии, градови, градски општини и општини, об-
јавен во „Службен весник на НРМ" бр. 13 од 28 
април 1952 година. 

4) Во обновената матична книга на родените 
(венчаните, умрените) ќе се внесат сите случаи на 
раѓања (склопени бракови, умирања) десени во те-
кот на годината за кое годиште матичната книга 
се обновува. 

5) О п ш т и н с к о г народен одбор за чие подрачје 
треба да се обнови матичната книга на родените 
(венчаните, умрените), должен е претходно да спро-
веде постапка за утврдување на уништените ма-
тични книги и по утврдување која матична книга 
е уништена и за кој период на време, ќ е донесе 
решение во срок од еден месец од денот на постап-
ката со кое ќе нареди да се изврши обнова на ис-
тата. 

По донесување на решение за обнова на ма-
тичната книга на родените (венчаните, умрените) 
истото ќе се објави на уобичаен начин на гра-
ѓаните во местото. 

6) АКО е уништен само изворниот примерок 
од матичната книга на родените (венчаните, умре-
ните), а вториот примерок постои и се наоѓа на 
чување при повисокиот надзорен орган, обновата 
ќе се изврши со препишувањето од вториот при-
мерок. 

Препишувањето на податоците се врши точно 
онака како се убележени и во вториот примерок 
и после секој потпис на пријавител, странки, све-
доци, службено лице или матичар, се става озна-
ката „С". Заверкава ставена на крајот на годината 
исто така се препишува и после истата се упишува 

нова заверка со следната клаузула : „Оваа ма-
тична книга на родените (венчаните, умрените) 
за година заклучена со ( ) 
уписа, е обновена на основа решението бр 
од година на овој општински народен 
одбор со препишување од вториот примерок, кој 
се ноаѓа на чување при повисокиот надзорен ор-
ган". Дата и потпис на матичарот. 

Обновениот изворен примерок не се става на 
увид на граѓанството, но истиот веднаш по пре-
пишувањето постанува правосилен и од него се из-
даваат изводи. 

7) Ако се уништени обата примерка од редов-
ните матични книги, лицата чие што раѓање (вен-
чање, умирање) станало, треба да се упишат во од-
носната матична книга која што се обновува. Ис-
тите се должни да поднесат пријави за упис во 
дотичната уништена матична книга во срок од 
еден месец од денот1 на објавување решението за 
обнова на односната уништена матична книга 
Откако решението, со кое тито се одредува обнова 
на уништената матична книга биде објавено на 
уобичаен начин во местото, надлежниот општин-
ски народен одбор е должен веднаш да издаде и 
објави наредба во која ќе одреди да за сите лица 
кои што се родени (венчани, умрени) во времето 
за кое што се обновува уништената матична книга 
и кои што биле утишани во уништената матична 
книгата на родените (венчаните, умрените) без обзир 
дали се во живот, мораат да поднесат пријави за 
упис во односната матична книга. Во наредбата. 
ќе се означи и крајниот срок до кога лицата ќе 
бидат должни да поднесат пријави за упис, како 
и да наведат .следните податоци: 

За упис во обновената матична книга на родените: 

а) ден, месец, година и час на раѓањето; 
б) место на раѓање; 
в) фамилијарно и родено име и пол; 
г) фамилијарно име на таткото, а за мајката 

и моминско фамилијарно име; 
д) родено име на таткото и мајката ; 
ѓ) место, ден, месец и година на раѓањето на 

таткото и мајката ; 
е) државјанство на таткото и мајката ; 
ж) народност на таткото и мајката ; 
з) занимање на таткото и мајката; 

и место на живеење на таткото и мајката ; 
ј) брачна состојба, име на брачниот другар и 

дата на стапувањето во брак за лицето за кое 
што се поднесува пријава; 

к) место, ден, месец и година на смртта ако 
лицето не е во живот; 

л) други промени во личната состојба на лице-
то кои што се прибележуваат во матичната кни-
га на родените; 

љ) документи и други докази со кои што по-
тврдуваат наведените податоци. 

Сите наведени податоци треба да одговараат 
на времето кога е раѓањето двоено и истите да би-
дат во пријавата у п и т а н и онака како биле упи-
т а н и во уништената матична книга на родените. 
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За упис во обновената матична книга на 
венчаните 

а) Ден, месец и година на склучувањето на 
бракот; 

б) место' на склучувањето на браќо?; 
в) фамилијарно и родено име на женикот и 

невестата; 
г) поранешна брачна состојба на женикот и 

невестата; 
д) ден, месец и година на раѓањето на ж е -

никот и невестата; 
ѓ) место' на раѓањето на женикот и невестата; 
е) државјанство на женикот и н е в е с т а т а ; 
ж) народност на женикот и невестата; 
з) занимање на женикот и невестата; 
и) место на живеењето на женикот и невестата; 
ј) фамилијарно' и родено име на таткото, а за 

мајката и моминско фамилијарно име; 
к) фамилијарно и родено име и место на ж и -

веење на сведокот при склучувањето на бракот; 
л) фамилијарно и родено име и место живее-

ње на полномошникот или толкувачот, ако бракот 
е склопен преку полномошник или толкувач; 

љ) фамилијарно и родено име на службеното 
лице пред кое браќо? е склучен; 

м) фамилијарно и родено име на матичарот кој 
учествувал при склучувањето на бракот; 

н) разни промени убележени во матичната кни-
га на венчаните, како развод на брак или прогла-
сување брак за неважен. 

Сите наведени податоци треба да одговораат на 
времето кога е бракот склучен и истите да бидат 
во пријавата упишани онака како биле упишани 
во уништената матична книга на венчаните. 

За упис во обновената матична книга на умрените: 
а) Ден, месец, година и час на смртта; 
б) место на смртта; 
в) фамилијарно и родено име на умрениот; 
г) ден, месец и година на раѓањето на умрениот; 
д) место на раѓањето на умрениот; 
ѓ) државјанство на умрениов; 
е) народност на умрениот; 
ж) занимање на умрениот; 
з) последно место живеење на умрениот; 
и) брачна состојба на умрениот; 
ј) фамилијарно и родено име на брачниот 

другар; 
к) фамилијарно и родено име на таткото, а за 

мајката и моминско и фамилијарно име; 
л) фамилијарно и родено име на пријавите лот; 
љ) место на ж и в е е њ е . . , . . на Шријавителот. 
Сите наведени податоци треба да одговараат на 

времето кога е смртта настапила и истите да бидат 
во пријавата упишани онака како биле у п и т а н и 
во уништената матична книга на умрените. 

8) Пријави за упис на матичната книга на ро-
дените должни се да поднесат полнолетните гра-
ѓани родени во годиштето за кое се обновува уни-
штената матична книга на родените, а кои што 
биле у п и т а н и во истата. За малолетните лица 
пријава се должни да поднесат нивните родители, 
а во колку овие ги нема нивните најблиски род-
нини, како и лицата при кои што се наоѓаат на 
одгледување. За умрените лица пријава се должни 

да поднесат нивните родители, а ако овие ги не-
ма нивните најблиски роднини. 

За душевно болните лица, за лица кои што се 
наоѓаат во казнено поправителните домови и за 
отсатните лица, пријава ќе поднесат нивните ста-
ратели односно законски застапници, а ако овие ги 
нема нивните најблиски роднини. 

Пријави за упис во матичната книга на венча-
ните должни се да поднесат обата брачни другари, 
а ако едниот е умрен пријава поднесува другиот 
брачен другар. 

Пријава за упис во матичната книга на умре-
ните можат да поднесат родителите на умреното 
лице, а ако овие ги нема, нивните најблиски род-
нини. 

9) Пријави за упис во матичната книга на ро-
дените која што се обновува се поднесуваат на оп-
штинскиот народен одбор спрема местото на ра-
ѓањето на пријавеното лице, односно каде сега 
припаѓа уништената матична книга на родените во 
која што е и раѓањето било уписано. За упис во 
матичната книга на венчаните спрема местото на 
склопениот брак, односно каде сега припаѓа уни-
штената матична книга на венчаните во која што 
е склучениот брак бил уписан. За упис во матич-
ната книга на умрените спрема местото каде што 
настанала смртта, односно каде сега припаѓа уни-
штената матична книга на умрените во која што 
е смртта била уписана. 

Лицата кои што не се наоѓаат во местото каде 
што се обновува матичната книга на родените (вен-
чаните, умрените) можат да поднесат пријава и 
преку општинскиот народен одбор, каде што имаат 
место пребивалиште, кој веднага по службен пат 
односно должност да ја препрати пријавата на 
општинскиот народен одбор надлежен за решавање 
и упис во односната матична книга која што се 
обновува. 

За секоја поднесена пријава матичарот издава 
на подносителот потврда. 

10) За доказ на наводите изнесени во пријавата 
граѓаните можат да поднесуваат писмени доку-
менти и тоа: 

а) За упис во матичната книга на родените: 
извод од матичната книга на родените; потврда од 
службени евиденции каде раѓањето е уписано врз 
основа на извод или извештај од уништената ма-
тична книга на родените; школско уверение или 
потврда од т к о леќата евиденција со кое се потвр-
дува да е лицето било уписано во школа врз основа 
на извод од матичната книга на родените; војна 
исправа или потврда од книгата на државјаните 
на НРМ каде уписот е извршен врз основа на 
извод од матичната книга на родените. Во недостиг 
на овие докази, граѓаните можат да се повикуваат 
и на веродостојни сведоци. 

б) За упис во матичната книга на венчаните: 
извод од матичната книга на венчаните и извод од 
матичната книга на родените во колку е бракот 
прибележен во рубриката „Дополнителни уписи и 
прибелешки". Во недостиг на овие документи ф а к -
тот на склопениот брак може да се докажува и со 
исказ на сите со законот обавезно присатни лица 
при склучувањето на бракот, и тоа: службеното 
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лице кое бракот го прогласило за заклучен, мати-
чарот кој учествувал во склучување на бракот и 
обата сведока кои учествувале во склучувањето' на 
бракот, под услов да сите овие учесници дадат 
изјави со кој што непобитно ќе го утврдат фактот 
на склучениот брак. Со исказот само на сведоците 
или само на службеното лице и матичарот не може 
да се докаже фактот на склучениот брак и нема да 
се донесува решение за упис во обновената ма-
тична книга на венчаните. 

в) За упис во матичната книга на умрените: 
извод од матичната книга на умрените, извод од 
матичната книга на родените во колку е смртта 
убележена во рубриката „Дополнителни уписи и 
прибелешки", потврда од службени евиденции или 
потврда од книгата на државјаните на НРМ каде 
е умреното лице бришано врз основа на извод или 
извештај од уништената матична книга на умре-
ните. Во недостиг на овие документи граѓаните 
можат да се повикуваат и на веродостојни сведоци. 

11) Надлежниот матичар должен е да се гри-
ж и сите пријави да бидат поднесени во одредениот 
срок. Исто така да укажува помош на граѓаните за 
правилно поднесување на пријави. 

12) За упис во матичната книга на родените 
(венчаните, умрените) решава комисија во која 
што влегуваат претседателот или секретарот на 
на " нежниот општински народен одбор, како прет-
седател на комисијата и два члена кои што ги из -
бира општинскиот народен одбор меѓу граѓаните 
на кои што им се добро познати месните прилики и 
граѓаните. 

Надлежниот општински народен одбор може да 
избере за заменик на претседателот на комисијата 
еден член од општинскиот народен одбор, а за за -
меници на членовите на комисијата двајца гра-
ѓани на кои што исто така им се добро познати 
месните прилики и граѓаниве. 

13) Комисијата ќе ги прегледа поднесените при-
јави, податоците наведени во ним и сравни со до-
кументите во колку се поднесени. За установување 
податоците кои треба да се упишат во матичната 
книга на родените (венчаните, умрените), комиси-
јата може да се послужи со службени евиденции, 
во колку такви има, во кои што се наведени однос-
ните податоци, пописот на населението и други 
евиденции споменати во точ. 10 под а) б) и в) од 
ова упатство. 

Во недостиг на писмени документи комисијата 
ќе ги провери наводите во пријавата со сослушу-
вање на веродостојни сведоци, како тоа е речено 
во точ. 10 од ова упатство, за секоја матична книга 
поодделно кои што сведоци се во состојба фактот 
да го утврдат. 

14) На основа спроведената постапка комиси-
јата ќ е донесе за секој поодделен случај писмени 
решенија надлежниот матичар спрема наведе-
ните податоци во пријавата да изврши упис во ма-
тичната книга на родените (венчаните, умрените). 

Ако комисијата во постапката утврди да се 
податоците наведени во пријавата неточни или 
ако не може да поверува на тие, бидејќи не се пот-
крепени со веродостојни документи, ќе донесе ре-
шение спрема личното знаење и резултатите од 

спроведените докази за упис во односната матична 
книга. 

Комисијата е должна со донесување на реше-
нието за упис во матичната книга на родените 
(венчаните, умрените) да започне веднага со работа 
и да ја заврши најдоцна за 60 дена по истекот на 
срокот од точ. 7 од ова упатство. 

15) Кога комисијата заврши со работа по точ. 
14 од ова упатство матичарот е должен да ги среди 
донесените решенија по хронолошки ред, спрема 
датите на раѓањево (венчавањето, умирањето) на 
лицата водната по тоа да започне да врши упис во 
матичната книга на родените (венчаните, умрените). 

Уписите во матичните книги се вршат по хро-
нолошки ред спрема датите на раѓањето (венчава-
њето, умирањето) на лицата кои што во ним биле 
упитани , почнувајќи со лицата родени (венчани, 
умрени) од први јануари за годината која што се 
обновува, или ако има само неколку случаи со да-
тата на првиот упис од уништената матична книга 

16) Упишување на поедини податоци се врши 
на одредените места спрема прописите кои што 
важат за водење редовните матични книги на ро-
дените (венчаните, умрените). 

Секој основен упис во обновената матична 
книга го потпишува матичарот. 

Во рубриката „Дополнителни уписи и прибе-
лешке" ќе се упишат податоците за брачната сос-
тојба, смртта или другите ф а к т и кои што се упи-
шуваат во матичната книга на родените (венча-
ните, умрените) согласно чл. 22, 35, 36 и 43 од З а -
конот за државните матични книги во колку истите 
во постапката се утврдени. 

17) Уписите во матичната книга на родените 
(венчаните, умрените) се составува во два примерка. 

Со последниот упис во односната календарска 
година обата примерка од обновената матична кни-
га се заклучуваат со заверка од членовите на ко-
мисијата и матичарот. Уписите за наредната го-
дина се вршат на следната страна и носат нови 
редни броеви, почнувајќи со број еден. 

Заверката на обновената матична книга гласи; 
„Оваа матична книга на родените (венчаните, умре-
ните) з а . . . година, која што е обновена согласно 
решението б р . . . . о д . . . година на овој општински 
народен одбор, објавено на уобичаен начин се за-
клучува с о . . . ( . . . ) уписа". Дата и потпис на чле-
новите на комисијата и на матичарот. 

18) Матичарите на општинските народни од-
бори се должни да ги свршат уписите во обнове-
ната матична книга на родените (венчаните, умре-
ните) во' срок од два месеца, а матичарите во град-
ските општински народни одбори во срок од три 
месеца од денот кога комисијата заврши работа ао 
тон. 14 од ова упатство. 

19) Обновената матична книга на родените 
(венчаните, умрените), општинскиот односно град-
скиот народен одбор ќе ја стави на увид на гра-
ѓаните и тоа ќе го објави на уобичаен начин во 
местото. Во срок од 30 дена од денот на објавува-
њето да е обновената матична книга на родените 
(венчаните, умрените) ставена на увид и да секој 
граѓанин има право да стави приговор за себе или 
за друго лице, во поглед на податоците у п и т а н и во 
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обновената матична книга и бара да се извршат 
потребните исправки. 

Поднесените приговори ги разгледува комиси-
јата за обнова на матичната книга на родените 
(венчаните, умрените). По приговорите кои што таа 
ќе ги у в а ж и со заклучокот ќе одреди да се во 
рубриката „Дополнителни уписи и п р и б е л е ш к е на 
обновената матична книга на родените (венчаните, 
умрените) извршат потребните исправки. 

Приговорите кои што не ќ е ги у в а ж и комиси-
јата без донесуваше на писмен заклучок ќ е ги 
доставува на општинскиот народен одбор односно 
градскиот народен одбор кои што по нив решаваат. 

Решението на општинскиот односно градскиот 
народен одбор се соопштува на заинтересираните 
лица. Против тоа решение може да се поднесе 
жалба во срок од 8 дена од соопштувањето на не-
посредно повисокиот надзорен орган. 

20) Независно од постапката по предната точка, 
како и после завршената постапка по приговорите 
и жалбите и административната постапка, секое 
лице кое што е уписано во обновената матична 
книга како и другите лица кои за тоа имаат пра -
вен интерес, можат при надлежниот суд да ги по-
биваат фактите, кои што се во неа упишани. 

21) Едниот примерок од обновената матична 
книга на родените (венчаните, умрените) по з а в р -
т е н а т а постапка за обнова ќе го чува надлежниот 
матичар, а другиот ќе го достави на чување на 
повисокиот надзорен орган, во смисла на чл. 5 и 
23 од Правилникот за состав и водење државните 
матични книги. 

22) Обновените матични книги на родените (вен-
чаните, умрените) како и изводите од ним имаат 
својство пропишано по чл. 3 од Законот за др-
жавните матични книги. 

23) Во колку со ова упатство не е поинаку од-
редено во поглед водењето на обновената матична 
книга на родените (венчаните, умрените) в а ж а т 
одредбите на Законот за државните матични кни-
ги, Општото напатствие за состав и водење д р ж а в -
ните матични книги пропишано од бив. Министер-
ство за внатрешни работи на Ф Н Р Ј и Правилникот 
за состав и водење државните матични книги про-
пишан од Државниот секретаријат за работи на 
општата управа и буџетот на НРМ. 

24) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето му во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 2903 
28 април 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на општата управа 
и буџетот. 

Б л а г о ј Симеонов, е. р. 

Ј 29 мај 1954 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Поверенството за ф и -

нансии на ГНО—Куманово бр. 2142/51 година е 
з а п и ш а н во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 194, рег. бр. 194, занает-
чискиот дуќан под фирма : К р о ј а ч Кимчо Мила-
нов Цветковски, со седиште во Куманово, ул. 
„Трг М а р ш а л Тито" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кимчо 
Миланов Цветковски. (178) 

На основа дозволата од Поверенството за ф и -
нансии на ГНО—Куманово бр. 2615/51 година е 
з апишан во регистарот на .занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 332, рег. бр. 332, занает-
чискиот дуќан под фирма : Ковач Али Мемедов 
Мамутовски, со седиште во Куманово, ул. „Иван 
Гошњак" бр. 51. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Мемедо|В Мамутовски. (179) 

На основа дозволата од Поверенството за ф и -
нансии на ГНО—Куманово бр. 3341/51 година е 
з а п и ш а н во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 417, рег. бр. 417, занает-
чискиот дуќан под фирма : Ковач Мемет Демиров 
Исмановски, со седиште во Куманово, ул. „Д. 
Божиновски" бр. 37. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемет 
Демиров Исмановски. (180; 

На основа дозволата од Поверенетвото за ф и -
нансии на ГНО—Куманово бр. 5945/51 година е 
з апишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 482, рег. бр. 482, занает-
чискиот дуќан под фирма : Ковач Џемаил Меме-
дов Куртишовски, со седиште во Куманово, ул 
„Ген. Темпо" бр. 96. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џе-
маил Мемед ов Куртишовски (181) 

СОДРЖИНА 

Страна 

87. Правилник за состав и водење на д р ж а в -
ните матични книги — — — — — — 249 

88. Упатство за реконструкција (обнова) уни-
штените редовни матични книги на родени-
те, венчаните и умрените, устроени после 9 ' 

ма ј 1946 година — — — — — — — 277 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Служ бен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Попгг. ф а х 51 Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т- 166. Печатница „Гоце Делчев" II — Скојпе. 


