„Службен весник на РМ“ бр. 24 од 01.03.2007 година

Врз основа на член 50 точки 1 и 4 од Законот за патните исправи на државјаните на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/92, 20/03,
46/04 и 19/07), министерот за надворешни работи во согласност со министерот за
внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ И
СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ И ВИЗИ И ЗА ЛИСТАТА НА НОСИТЕЛИ НА
ДИПЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ
I. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишува постапката за издавање на дипломатски и службени
пасоши, како и на визи кои ќе се издаваат на тие пасоши и листата на носители на
дипломатски и службени пасоши.
Член 2
Носител на правото на користење на дипломатски или службен пасош е носител на јавна
функција, државен службеник и работник во државните органи, согласно Законот за
патните исправи на државјаните на Република Македонија (во натамошниот текст:
Законот).
Член 3
Дипломатските и службените пасоши на државјаните на Република Македонија и
дипломатските и службените визи, се издаваат од страна на Министерството за
надворешни работи, во согласност со Законот и овој правилник.
Член 4
Дипломатскиот и службениот пасош се користи во согласност со прописите за патните
исправи на државјаните на Република Македонија.
Дипломатскиот и службениот пасош е важечки кога во него е втисната важечка
дипломатска, односно службена виза.
Член 5
Носителите на дипломатските и службените пасоши треба да ги почитуваат
должностите и забраните во поглед на користењето на патната исправа, согласно Законот.
Дипломатски или службен пасош, односно виза, нема да се издадат ако постои некоја
од причините наведени во Законот.
II. Постапка за издавање на дипломатски
и службени пасоши и визи
Член 6
Барањето за издавање на дипломатски и службени пасоши и визи за функционер или
државен службеник или работник во државен орган или институција, потпишано од
функционерот кој раководи со државниот орган или институцијата, неговиот заменик или
од негова страна овластено раководно лице, навремено се доставува до Министерството за
надворешни работи.
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Член 7
Во барањето за издавање дипломатски или службен пасош се наведува:
- основата за издавање на дипломатскиот или службениот пасош на лицето согласно
Законот;
- основата за службено патување, односно определувањето на лицето за претставник или
член на делегација;
- периодот на престој во странство.
Кон барањето од став 1 на овој член се приложува следната документација:
- акт за избор или именување на функција, односно решение за работно место на
лицето за кое се бара издавање дипломатски или службен пасош;
- пополнет образац-барање, потпишано од лицето за кое се бара издавање дипломатски
или службен пасош;
- уверение за државјанство, пасош или лична карта на увид и фотокопија од истите;
- покана од органот или институцијата од земјата домаќин или решение за службен пат;
- две фотографии во боја, на бела позадина ( 3,5 х 4,5 см) и
- доказ за уплатени парични средства за вредноста на образецот на пасошот и за
административната такса.
Член 8
За државните службеници во Министерството за надворешни работи и именуваните
дипломатски или конзуларни претставници или членовите на дипломатските и конзуларни
претставништва на Република Македонија во странство, барањето за издавање дипломатски
или службен пасош се поднесува преку Секторот за општи работи во Министерството за
надворешни работи, кој со приложено писмено мислење и потребна документација (указ,
одлука за именување или решение за распоредување или упатување), го проследува до
Секторот за конзуларни работи и меѓународно право.
Член 9
Во барањето за издавање дипломатска или службена виза се наведува основата за
службеното патување и периодот на престој во странство, а се приложува и поканата од
органот или институцијата од земјата домаќин.
Член 10
Запишувањето на податоците во дипломатските и службените пасоши се врши со
специјална машина за испишување во пасошите.
Дипломатската или службена виза се издава во форма на печат кој се втиснува во
пасошот.
Член 11
Со престанокот на основата по која е издаден дипломатскиот или службениот пасош,
престанува користењето на пасошот, без разлика дали пасошот и визата се важечки.
Член 12
За престанокот или промена на функцијата или друга промена на статусот на носителот
на дипломатскиот или службениот пасош, која повлекува промена или губење на основата
за поседување и користење на пасошот, од страна на надлежниот државен орган кој барал
издавање на дипломатскиот или службениот пасош, веднаш се известува Министерството
за надворешни работи.
Носителот на пасошот, по престанокот на основата за негово издавање го враќа
пасошот во државниот орган кој барал негово издавање.
По престанокот на основата по која бил издаден, пасошот задолжително се доставува
во Министерството за надворешни работи, заради поништување.
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Надлежниот државен орган кој барал издавање дипломатски или службен пасош,
пасошот го прибавува од носителот и во рок од осум дена од денот на престанокот на
основата, го доставува до Министерството за надворешни работи.
Член 13
Во случај кога носителите на дипломатските и службените пасоши, не постапат во
согласност со одредбите на членовите 11 и 12 од овој правилник, од страна на
Министерството за надворешни работи, издадените дипломатски и службени пасоши се
прогласуваат за неважечки.
Член 14
Исчезнувањето или губењето на дипломатскиот или службениот пасош, носителот го
пријавува веднаш, а најдоцна за три дена од денот на дознавањето, во Министерство за
надворешни работи, а доколку се наоѓа во странство, во најблиското дипломатскоконзуларно претставништво на Република Македонија.
Носителот, исчезнувањето или губењето на дипломатскиот или службениот пасош го
објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 15
Дипломатски или службен пасош може да се замени доколку истиот е исполнет или
оштетен согласно Законот и овој правилник.
Дипломатски или службен пасош (дупликат) може да се издаде во случај на
исчезнување или губење на постојниот, согласно Законот и овој правилник.
III. Дипломатски и службени визи
Член 16
Дипломатските визи за носителите на дипломатски пасоши, избрани и именувани лица
се издава за период од 12 месеци до две години.
Дипломатските визи за носителите на дипломатски пасоши во случај на службено
патување, или служба во странство се издава за период од 30 дена до две години.
Дипломатските и службените визи за носителите на дипломатски и службени пасоши
на државните службеници во Министерството за надворешни работи се издаваат за
период од две години.
Дипломатските и службените визи за носителите на дипломатски и службени пасоши
кои се упатени на работа во дипломатско-конзуларните претставништва на Република
Македонија во странство, како и на членовите на нивните потесни семејства или на
вонбрачната заедница, се издаваат за период на траење на нивната дипломатска мисија.
Службените визи за носителите на службени пасоши во случај на службено патување
или служба во странство, се издаваат за период потребен за реализација на службеното
патување, односно за период на траење на нивната дипломатска мисија во странство.
IV. Листа на носители на дипломатски и службени пасоши
1. Носители на дипломатски пасоши
Член 17
Носители на дипломатски пасоши - избрани и именувани лица:
- Претседател на Република Македонија;
- Претседател на Собранието на Република Македонија;
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- Претседател на Владата на Република Македонија;
- Претседател на Уставниот суд на Република Македонија;
- Претседател на Врховниот суд на Република Македонија;
- Претседател на Судскиот совет на Република Македонија;
- Јавен обвинител на Република Македонија;
- Народен правобранител на Република Македонија;
- Потпретседатели на Собранието на Република Македонија;
- Заменици на Претседателот на Владата на Република Македонија;
- Министри;
- Гувернер на Народната банка на Република Македонија;
- Јавен правобранител на Република Македонија;
- Пратеници во Собранието на Република Македонија;
- Заменици на министрите.
Носители на дипломатски пасоши во случај на службено патување или служба во
странство:
- Директори на самостојни органи на државната управа;
- Судии на Уставниот суд на Република Македонија;
- Генерални секретари;
- Секретар на Секретаријатот за законодавство;
- Државни секретари во министерствата;
- Воени претставници на Република Македонија во странство кои имаат дипломатски
статус во рамките на дипломатско-конзуларното претставништво на Република
Македонија;
- Лица кои со одлука на Владата на Република Македонија заминуваат на работа во
меѓународни организации во својство на функционери со дипломатски ранг во тие
организации.
Дипломатски пасош се издава и на брачните другари на претседателот на Република
Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на
Владата на Република Македонија.
Дипломатски пасош се издава и на лице на кое му престанала функцијата претседател
на Република Македонија, претседател на Собранието на Република Македонија и
претседател на Владата на Република Македонија, како и нивните брачни другари.
Носители на дипломатски пасоши, државни службеници во Министерството за
надворешни работи:
а) Во Министерството за надворешни работи:
- Директор;
- Државен советник;
- Раководител на сектор;
- Помошник раководител на сектор;
- Раководител на одделение;
- Советник;
- Виш соработник;
- Соработник;
- Помлад соработник;
б) Во дипломатските и конзуларни претставништва на Република Македонија во
странство:
- Амбасадор;
- Ополномоштен министер;
- Министер советник;
- Советник;
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- Прв секретар;
- Втор секретар;
- Трет секретар;
- Аташе;
- Генерален конзул;
- Конзул;
- Вице конзул.
Дипломатски пасош се издава и на лице на кое му престанала функцијата министер за
надворешни работи, на лица поранешни амбасадори и генерални конзули и на поранешни
вработени во Министерството за надворешни работи, со најмалку 20 години дипломатско
искуство.
2. Носители на службени пасоши
Член 18
Носители на службени пасоши во случај на службено патување или служба во
странство:
- Државни советници во државните органи;
- Раководни работници со посебни овластувања во државните органи;
- Раководител на сектор за меѓународна соработка со странство, помошник раководител
на сектор за меѓународна соработка, раководител на одделение за меѓународна соработка
во државните органи;
- Државни службеници во Министерството за надворешни работи кои немаат
дипломатски статус.
V. Завршна одредба
Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 78-1447/1
22 февруари 2007 година
Скопје
Министер
за надворешни работи,
м-р Антонио Милошоски, с.р.

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска,с.р.
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