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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Со цел олеснување на преминувањето на државната граница од страна на жителите од 
пограничната зона на општина Крива Паланка во Република Македонија и жителите на 
пограничната зона на општина Босилеград во Република Србија, кои имаат основана 
причина за често преминување на државната граница и престој во пограничната зона,  

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 5 од Законот за гранична контрола („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 171/10), 

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со 
Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдена 
согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија како надлежен 
орган на соседната држава донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 
 
I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин „Голема Црцорија - Голеш“ за 

жителите од пограничната зона на општина Крива Паланка во Република Македонија и 
жителите на пограничната зона на општина Босилеград во Република Србија, кои имаат 
основана причина за често преминување на државната граница и престој во пограничната 
зона. 

 
II. ТЕРИТОРИЈА НА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

 
Пограничната зона од делот I на ова решение опфаќа територија на Република 

Македонија и Република Србија во длабочина до 30 км од државната граница и ги опфаќа 
градовите, селата и населените места утврдени во Прилог број 1 и Прилог број 2, кои се 
составен дел на ова решение. 

 
III.  МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот  

граничен премин 
 
Привремениот граничен премин е лоциран на место викано „Бара“ КП бр. 4620 и 4621, 

област „Голема Црцорија“ атар на „Слатинска маала“, општина Крива Паланка на 
територијата на Република Македонија. 

 
IV.  ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  на привремениот  

граничен премин 
 
Работното време на привремениот граничен премин се утврдува од 07 до 19 часот, секој 

ден во неделата. 
 

V. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот  
граничен премин 

 
Жителите на пограничната зона кои имаат намера да ја преминат државната граница 

преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети 
исклучиво за лична употреба. 
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Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно 
пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок и 
други давачки на државата. 

 
VI. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

 
Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши: 
- непосредно од страна на физичко лице, односно пешки или 
- со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.  

 
VII. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ  

НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
 
За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно 

е физичкото лице да ги исполнува следните услови: 
- да има основана причина за често преминување на државната граница и престој во 

пограничната зона, како што се социјална, образовна, семејна или друга причина; 
- да поседува лична карта или дозвола за преминување на државната граница на овој 

привремен граничен премин; 
- до поднесувањето на барањето за издавање дозвола за преминување на државната 

граница на привремениот граничен премин да има пријавено живеалиште во пограничната 
зона и законски и постојано да живее во неа во траење од најмалку една година. 

Дозволата од став 1 алинеја 2 на овој дел ја издава Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија за своите државјани, односно Министерството за 
внатрешни работи на Република Србија за државјаните на Република Србија. 

Дозволата од став 1 алинеја 2 на овој дел преставува документ, што на жителите на 
пограничната зона им овозможува преминување на копнената граница и престој во 
пограничната зона на соседната држава. 

Дозволата за преминување на државната граница на привремениот граничен премин 
содржи: 

1. Име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, место на живеалиште и 
фотографија од барателот, во боја, не постара од 6 месеци, 

2. Назив на органот кој ја издал, датум на издавање и важност; 
3. Пограничната зона во која што може да се движи и престојува; 
4. Број на документот врз основа на кој е утврден идентитетот на барателот и 
5. Предупредување дека имателот на дозволата може да се движи и престојува само во 

пограничната зона и дека секоја злоупотреба се казнува. 
 
При преминување на државната граница на привремениот граничен премин лицето е 

должно да даде за гранични проверки еден од документите од став 1  алинја 2 на овој дел. 
 

VIII. ТРОШОЦИ 
 
Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар 

на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. 
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IX. Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 121-28901/1  
11 април 2011 година  
         Скопје  
  
Согласен:  

              

за Министерство за финансии  за Министерство за внатрешни 
работи 

Царинска управа Министер за внатрешни работи, 
Директор,  

Ванчо Каргов, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 Прилог бр. 1 

 
Пограничната зона од делот II на Решението, на територија на Република Македонија 

ги опфаќа следните градови, села и населени места: 
 
1. Крива Паланка 
2. Баштеово 
3. Борово 
4. Б’с 
5. Варовиште 
6. Габар 
7. Голема Црцорија 
8. Мала Црцорија 
9. Градец 
10. Длабочица 
11. Добровница 
12. Дренак 
13. Дрење 
14. Дурачка река 
15. Жидилово 
16. Киселица 
17. Конопница 
18. Костур 
19. Кошари 
20. Кркља 
21. Крстов дол 
22. Лозаново 
23. Луке 
24. Мартиница 
25. Метежево 
26. Мождивњак 
27. Нерав 
28. Огут 
29. Осиче 
30. Подржикоњ 
31. Станци 
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32. Тлминци 
33. Трново 
34. Узем 
35. Псача 
36. Петралица 
37. Гиновце 
38. Милутинце 
39. Ранковце 
40. Љубинце 
41. Радибуш 
42. Криви камен 
43. Герман 
44. П,клиште 
45. Станча 
46. Гулинце 
47. Отошница 
48. Вржогрнци 
49. Ветуница 
50. Опила 
51. Одрено 

 
Прилог бр. 2 

 
Пограничната зона од делот II на Решението, на територија на Република Србија ги 

опфаќа следните градови, села и населени места: 
 
1. Милевци 
2. Извор 
3. Белут 
4. Радичевци 
5. Млекоминци 
6. Плоча 
7. Зли – дол 
8. Барје 
9. Мусуљ 
10. Бистар 
11. Бранковци 
12. Рикачево 
13. Горња Љубата 
14. Бресница 
15. Горња Ржања 
16. Ресен 
17. Дукат 
18. Црноштица 
19. Доња Ржања 
20. Гложје 
21. Буцаљево 
22. Доња Лисина 
23. Горња Лисина 
24. Паралово 
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25. Жеравино 
26. Караманица 
27. Голеш 
28. Назарица 
29. Јарешник 
30. Рајчиловци 
31. Горње Тламино 
32. Доње Тламино 
33. Доња Љубата 
34. Груинци 
35. Доганица 
36. Рибарци 

 


