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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Врз основа на член 48 точка 3 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 внатрешни работи донесе
УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПАСОШ И ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ НА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ НА ТИЕ ПАСОШИ
Член 1
Во Упатството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош на државјаните на
Република Македонија како и постапката за издавање на визи на тие пасоши („Службен
весник на Република Македонија” бр. 36/94), во членот 1 зборовите: „(во понатамошниот
текст: патни исправи)” се бришат.
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„Издавањето на пасош, заеднички пасош и издавањето на визи на државјаните на
Република Македонија се врши врз на основа на лично поднесено барање за издавање на
пасош и барање за издавање на заеднички пасош, патен лист и за издавање виза.”
Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
„При приемот на барањето за издавање на пасош или барањето за издавање на
заеднички пасош, патен лист и за издавање виза, службеното лице овластено за водење на
постапката (во натамошниот текст: службено лице) го утврдува идентитетот на
подносителот на барањето и проверува дали барањето е уредно пополнето, дали кон
барањето се приложени потребни докази, пропишана такса и паричен износ за образецот
на патната исправа. Фотографии со пропишана димензија се приложуваат кон барањето за
издавање на заеднички пасош, патен лист и за издавање виза.”
Член 4
Членот 4 се менува и гласи:
„Идентитетот на подносителот на барањето за издавање на пасош и барањето за
издавање на заеднички пасош, патен лист и за издавање виза се утврдува со увид во
личната карта или друга јавна исправа од која може да се утврди идентитетот на
подносителот на барањето.
За лица помлади од 18 години се приложува друг документ со фотографија или извод
од матична книга на родени, а за лица кои немаат живеалиште на територијата на
Република Македонија се приложува лична карта издадена од надлежен орган на странска
држава или друга јавна исправа од која може да се утврди нивниот идентитет.”
Член 5
Во членот 5 во првиот ред по зборот „барање” се додаваат зборовите: „за издавање на
пасош или барање за издавање на заеднички пасош, патен лист и за издавање виза.”
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Член 6
Во членот 6 зборовите „подносителот, покрај другите документи потребно е да
приложи и извод од матичната книга на венчаните кој не треба да биде постар од 6
месеци” се заменуваат со зборовите „службеното лице врши проверка на брачниот статус
на подносителот во службените евиденции.”
Член 7
Во членот 7, во ставот 3 по зборот „виза” се додаваат зборовите „или е недостапен или
не може да се прибави негова согласност.”
Член 8
Во членот 8 во првиот ред по зборот „барањето”се додаваат зборовите: „за издавање на
заеднички пасош, патен лист и за издавање виза“.
Член 9
По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:
„Член 8-а
Кога службеното лице ќе утврди дека барањето за издавање на пасош е уредно
пополнето и потпишано и кон него се приложени потребните докази, а податоците за
лицето содржани во барањето се идентични со податоците од евиденцијата што се води по
единствен матичен број, врз основа на барањето и постојната службена евиденција,
службеното лице отпечатува потврда за поднесено барање за пасош и за начинот на
испишување на податоците во пасош (Прилог бр.1-а и 1-б).
Потврдата од став 1 на овој член е составена од два дела меѓу себе перфорирани.
Горниот дел на потврдата ги содржи следните податоци: органот надлежен за издавање на
пасошот, видот на пасошот, основот за негово издавање, јазикот со кој се персонализираат
податоците за личното име, податок за времетраењето на постапката, бројот на барањето,
лични податоци на граѓанинот (презиме, име, датум и место на раѓање, матичен број, пол,
државјанство, адреса на живеење, податоци за родителите-старателот на малолетно лице и
согласност на родителите-старателот за издавање на пасош на малолетно лице, листа на
приложените потребни документи за издавање на пасош, како и административни
податоци - место и датум на поднесување на барањето. На левата страна од горниот дел од
потврдата се печати фотографија и потпис на подносителот на барањето, прибавени
согласно постапката утврдена во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на
државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис
за патните исправи и за водење на евиденција. Долниот дел од потврдата ги следните
податоци: број на барање, име, презиме, пол, датум на раѓање и матичен број на
подносителот, тип на документот, место и датум на поднесување како и потпис на
службеното лице што го примило барањето.
Подносителот на барањето ја потпишува потврдата од ставот 1 на овој член и на тој
начин се согласува со внесените податоци и со испишување на податоците во пасошот
како што се содржани во потврдата.
По потпишувањето на потврдата, долниот перфориран дел од потврдата му се дава на
подносителот на барањето кој треба да ја приложи при подигнувањето на пасошот.”
Член 10
Во членот 10, зборовите „УВР-ОВР” се заменуваат со зборовите: „надлежна
организациона единица на Министерството за внатрешни работи”, а зборовите „органот
од кој” се заменуваат со зборовите „организационата единица од која”.
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Член 11
Членот 11 се брише.
Член 12
Во членот 12, ставот 2 се менува и гласи:
„Лицата од ставот 1 на овој член доставуваат на увид соодветен документ издаден од
надлежен орган на странска држава со кој се докажува живеалиштето во странство.”
Во ставот 3, зборовите „од некоја од поранешните републики на СФРЈ” се заменуваат
со зборовите: „во Република Македонија”.
Член 13
Членот 13 се менува и гласи:
„Органот надлежен за издавање на патни исправи и визи барањето го решава во што
пократок рок, но најдоцна до 15 дена од денот на поднесување на барањето.
Во случај кога барателот во барањето за издавање пасош наведе дека бара изготвување
на пасош во итна постапка, доколку не постојат објективни пречки пасошот се изготвува
во рок од 48 часа од денот на поднесување на барањето.”
Член 14
Членовите 14 и 15 се бришат.
Член 15
Членот 18 се менува и гласи:
„Фотографија на пасошот ласерски се гравира во левиот дел на страницата со податоци
за лицето носител на пасошот.
Во заедничкиот пасош се лепат фотографии на водичот (под реден број 1) и на сите
други лица внесени во пасошот.”
Член 16
Во членот 19, ставот 1 се заменува со два нови става 1 и 2 кои гласат:
„Потпишувањето на пасошот се врши од страна на службено лице, на првата
нумерирана страна од пасошот.
Потпишувањето на заедничкиот пасош се врши од страна на службено лице, на страна
27 од заедничкиот пасош.”
Ставот 2 станува став 3.
Член 17
Членот 20 се менува и гласи:
„На подносителот на барањето за издавање на пасош и на барањето за издавање на
заеднички пасош, патен лист и за издавање виза, патната исправа лично му се врачува од
страна на службеното лице и врачувањето се забележува во службените евиденции.
Врачувањето на пасошот се врши врз основа на приложена потврда за прием на
барањето за издавање на пасош на која е наведен бројот на барањето од страна на
подносителот.
При врачување на пасошот се врши проверка на идентитетот на подносителот на
потврдата и проверка на исправноста на пасошот.
По извршените проверки, пасошот му се врачува на подносителот, кој се потпишува на
горниот дел од потврдата дека го примил пасошот.”

3 од 9

„Службен весник на РМ“ бр. 40 од 30.03.2007 година

Член 18
Во членот 22, во ставот 1, во првата реченица, зборовите: „(бившите Републики на
СССР, НР Монголија, НР Кина и др.)” се бришат, а во втората реченица, зборовите: „или
се запишува со машина за куцање” се бришат.
Во ставовите 3 и 4, зборовите „претпријатие, фирма” се заменуваат со зборовите
„правно лице”.
Член 19
Во членот 24, во ставот 1 зборовите „Барањата за забрана” се заменуваат со зборовите
„Забраните”.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Забраните за издавање пасоши и визи се водат и во вид на картотека по азбучен ред
или регистар на забрани.”
Ставот 3 се брише.
Член 20
Во членот 26, во ставот 1 по зборот „суд” се додаваат зборовите „или орган”.
Член 21
Членот 28 се брише.
Член 22
Во членот 29, во првата реченица зборовите „Управата односно одделението за
внатрешни работи” се заменуваат со зборовите „Надлежната организациона единица на
Министерството за внатрешни работи”, а по зборот „визата”точката се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: „освен во случаите од член 41 од Законот за патните
исправи на државјаните на Република Македонија” и во втората реченица зборовите
„Управата односно одделението за внатрешни работи” се заменуваат со зборовите
„надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи.”
Член 23
Во членот 30, во ставот 1 зборовите „Управа односно Одделение за внатрешни работи”
се заменуваат со зборовите „организациона единица на Министерството за внатрешни
работи”.
Член 24
Во членот 33, во ставот 2 зборот „перфорирање” се заменува со зборовите „механичко
уништување на страницата со податоци на местото каде се наоѓа чипот, перфорирање на
сите останати страници”.
Член 25
Во членот 34, зборовите: „(на страницата за забелешки)” се бришат.
Член 26
Во членот 36, став 1 по зборот „раѓање” се додаваат зборовите „пол и матичен број”, а
зборовите „извод од матична книга на родените или решение за промена на презиме, име
или лично име” се заменуваат со зборовите „проверка на податоците од службена
евиденција.”
Ставот 2 се брише.
Во ставот 3 кој станува став 2 зборот „записнички” се заменува со зборовите
„комисиски и согласно одредбите од член 33 став 2” на ова упатство.
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Член 27
Во членот 37, ставовите 2 и 3 се бришат.
Член 28
Членот 38 се брише.
Член 29
Прилозите број 1-а и 1-б се составен дел на ова упатство.
Член 30
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 април 2007 година.
Бр.13.1-21718/1
27 март 2007 година
Скопје

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