Правна клиника за ранливи групи
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Телефон: 02 3181 596
E-mail адреса: pravnaklinikaskopje@gmail.com
Фан страница: https://www.facebook.com/pravnaklinikazaranlivigrupi/
Адреса: Бул. Гоце Делчев бб, 1000 Скопје, Р.Македонија

Нашата мисија е градење на знаења и
вештини на студентите за давање правни
информации и совети на ранливи лица,
зајакнување
на
капацитетите
на
институцијата за обезбедување практична
настава на студенти во соработка со
граѓански организации и иницијативи,
поддршка на заедницата во остварување на
правата на нејзините членови и градење
синергии
преку
зајакнување
на
комуникацијата со граѓанските организации
и институции за одбрана на правата на
граѓаните.

Поддржано од Фондација Отворено Општество

МИСИЈА

ПРОМЕНА
НА ПОЛ
Правна клиника за ранливи групи
Правен факултет „Јустинијан Први“
- Скопје

ШТО Е ПОЛ?



Пол
збир
од
биолошки карактеристики кои некого
го одредуваат како жена или маж
(комбинација
на
телесни
карактеристики
кои
вклучуваат
хромозоми,
хормони,
внатрешни
репродуктивни органи) .

-

Полот се евидентира во единствениот
матичен
број
на
граѓанинот,
кој
претставува
единствена
ознака
на
идентификационите податоци на граѓанинот.

Како може да се
изврши промена на
податокот за пол на
едно лице?
-

- Матичниот број се состои од тринаесет цифри
распоредени во шест групи и тоа:
I група: ден на раѓањето (две цифри),
II група: месец на раѓањето (две цифри),
III група: година на раѓањето (три цифри),

-

IV група: број на регистарот (две цифри),

Kаде се евидентира
полот?

V група: комбинација на полот и редниот
број за лица родени на ист датум (три цифри).
Мажи од 000 до 499, жени од 500 до 999 и

-

VI група: контролен број (една цифра).

Во изводот од матичната книга на
родените.

„Во матичната книга на родените се
запишуваат: податоци за раѓањето на
детето, и тоа: име и презиме; пол на
детето; час, ден, месец, година и место на
раѓањето на детето; државјанството и
матичен број“ – член 4 став 1 од Законот
за матична евиденција.

Промена на податокот за пол на
едно лице може да се изврши со
поднесување на барање за промена
на ознаката за пол во матичната
евиденција кое се доставува до
подрачната канцеларија за матично
работење при Управата за водење на
матични книги, според местото на
живеење на лицето;
како и барање за промена на
матичниот број кое се доставува до
подрачната
канцеларија
на
Министерството
за
внатрешни
работи, според местото на живеење
на лицето

Што треба да се приложи
како доказ при
поднесување на барањето
за промена на ознаката за
пол?
-

Какo
доказ
се
приложува
соодветната лекарска документација
за извршената промена на полот.

