
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

До 

Основен суд Куманово 
Куманово

 
 

 
БАРАЊЕ 

За издавање уверение од Кривична евиденција 

Од  ____________________________________________________________________________ 
                                   (име презиме)                          (ако има претходно име или презиме и претходното  име и презиме) 

 
со ЕМБГ________________________  роден-а во Куманово,  ____________________________ 
                                    ( матичен број )                                                                          (ако е роден-а во странство и државата) 

со адреса ______________________________________________________________________ 

од татко _______________  и мајка  _________________________________________________  

                              (татко)                                       (за мажени жени име и презиме и моминско презиме) 
 

со лична карта број _________________  државјанин на  _______________________________ 

 
 
 
Назив  _________________________________________________________________________ 
                                                        ( целосен и скратен назив за правното лице )                               

 
со ЕДБ  _____________________________   и  ЕМБС    ________________________________  
                             ( даночен број )                                     (матичен број на субјектот) 
 
со седиште во ____________________  ул. __________________________________ бр. _____   
 

Уверението ми е потребно заради ____________________________________  и за друго не 

може да се употреби. 

 
    Дата                                                                                                       Барател 

__________________ година                                                       _________________________ 
 

 
Потребни документи: Барањето се поднесува лично или преку полномошник-адвокат или трето лице со полномошно 
заверено на нотар. Во полномошното мора точно да е наведено за која евиденција се бараат податоци.  При поднесување 
на барањето се доставува и лична карта, а службеното лице врши увид во личната карта или полномошното, а за правно 
лице  извод од тековна состојба, и се врши уплата од 320 денари на уплатница ПП 50 Примач “Буџет на РСМ”, Банка на 
примач “НБ на РСМ”, Трансакциска сметка “100000000063095”, Уплатна сметка “840 141 03359”,  Приходна шифра 
“722213”, Програма “00”, Начин “2”, цел на дознака: Уверение од Кривична евиденција. 

 

Доколку се бара повеќе од еден примерок од уверението за вториот и секој натамошен примерок се плаќа такса во износ од 
80 денари за секој примерок 

 
НАПОМЕНА: БАРАЊЕТО СЕ ПОПОЛНУВА ЧИТКО И СО ПЕЧАТНИ БУКВИ ВО 2-ДВА ПРИМЕРОКА ОД КОИ 1-ЕДЕН 

ПРИМЕРОК ОСТАНУВА КАЈ ПОДНОСИТЕЛОТ КАКО ДОКАЗ КОЈ ЌЕ ГО ПРИЛОЖИ ПРИ ПОДИГАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО. 

Основен суд Куманово 
 
Примено на _______________ 
 
КР. бр.  ___________________ 
 
За издавање ______________ 
 
Потпис  ___________________ 
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