За да ги избегнете гужвите пред

Цел на проектот
„Е-услуга како
самопослуга“
Сензибилизици а на пошироката
авност за можностите на
дигиталната агенда и употребата на
е-услуги

Локалниот центар нуди
поддршка за следниве
е-услуги / апликации за
онлајн услуги

шалтеритете, почнете да користите
е-услуги
За поддршка за користењето на
е-услугите кои ги нудат институциите
обратете се во локалниот инфо центар

АГТИС
62, Прилеп
048 432 432
e-uslugi@agtis.org.mk
www.agtis.org.mk

Пиринска

1. Услуги за граѓани достапни на
порталот uslugi.gov.mk
- Потврда за евидентирано

невработено лице
- Извод од матична книга на родени
- Уверение за регистрираните
податоци во матична евиденци а за
стажот на осигурување, остварените
плати и надоместоци
2. Е - даночни барања
3. Апликаци а (Жалба) при ава до
Државниот пазарен инспекторат, за
кршење на правата на потрошувачите
4. Локални е-услуги што ги нудат
општините
5. Е-банкарство

МУЛТИЕТНИКУМ
Долнени

070 536 332/ 070 641 718

Ова видео/мултимедијална содржина/графика/ е направено со
финансиска поддршка на Европската Унија. Неговата содржина е
единствена одговорност на АГТИС и на ниту еден начин не може да
се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија

КАКО ДА ДОБИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОД
Извод од матична книга на родени
преку порталите
uslugi.gov.mk и e-portal.uvmk.gov.mk
Извод од матична книга претставува јавна исправа
која се издава на пропишан образец врз основа на
податоците од матичните книги

КАКО ЕЛЕКТРОНСКИ ДА ДОБИТЕ
Потврда за евидентирано невработено лице
преку порталот uslugi.gov.mk
Потврда за евидентирано невработено лице, на
лично барање, може да добие секое лице кое е
воведено во регистарот на невработени лица кои
активно бараат работа

Најави се со постоечката корисничка
сметка од ујп на uslugi.gov.mk
Пребарај ја услугата
Извод од матична книга на родени
АПЛИЦИРАЈ

Најави се со постоечката
корисничка сметка од ујп
Пребарај ја услугата за
евидентирано невработено лице

Пристапи до порталот e-portal.uvmk.gov.mk
Поднеси барање

Потребни документи
1.Барање 2.Лична карта
(овие документи системот сам си ги
обезбедува/ги поседува)

Пополнете ги потребните информации
во барањето
АПЛИЦИРАЈ

ПЛАЌАЊЕ

