
Немогућност остваривања права грађана 

Поседовање личних докумената је важно да би грађани могли да користе социјалне 

услуге и остварују друга грађанска права, као што је здравствена заштита, 

образовање, запошљавање, могућност гласања, пријављивање и школовање деце.  

Поновићемо редослед за добијање личних докумената од рођења. Прво пријављивање се 

врши обично при рођењу. У случају да је дете рођено у болници, болница издаје отпусну 

листу новорођенчета. Након тога, родитељи са отпусном листом одлазе у општински 

орган територије где је дете рођено да би се дете пријавило у матичну књигу рођених и 

матичну књигу држављана. Упис у матичну књигу рођених представља услов за 

поседовање извода из МКР-а као и за евидентирање чињенице држављанства. Свако лице 

које није уписано у матичну књигу рођених остаје „правно невидљиво“ и без 

приступа основним правима. Од уписа у матичну књигу рођених зависи прибављање 

свих осталих личних докумената. Упис чињенице држављанства у матичне евиденције 

означава потврду везе коју појединац има са државом. Међутим, ако родитељи немају 

документа, а мајка нема ни здравствену књижицу поступак се знатно отежава. Болница 

одбија да прими трудницу или тражи новац за порођај. Значи не можемо имати 

здравствену заштиту уколико немамо основна документа. Грађани право на 

здравствену заштиту остварују на основу здравствне књижице која мора бити 

оверена од стране надлежног органа. Након уписивања детета у матичне књиге, 

родитељи су дужни да пријаве детету пребивалиште у Министарству унутрашњих 

послова. Наравно ово представља проблем за лица која живе у нелегалним насељима. 

Лична карта (ЛК) представља кључни документ за идентификацију лица и 

неопходна је за остваривање основних права. Личну карту издаје општински орган за 

унутрашње послове на чијој територији је пребивалиште лица које тражи личну карту. 

Право и дужност сваког лица старијег од 18 година је да има личну карту. Захтев за 

издавање личне карте подноси се на прописаном обрасцу, у року од 3 месеца по 

навршеној 18 години живота. Поседовање радне књижице је неопходно за заснивање 

радног односа и за пријаву у Националној служби за запошљавање. 

 

Наброј документа која је неопходно имати како би остварили основна грађанска права, а 

затим набројте ситуације и разлоге у којима нисте могли остварити та права.  
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