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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на 
државјаните на Република Северна Македонија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
1 јуни 2021 година.

 
Бр. 08-2648/1  Претседател на Република

1 јуни 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ 
ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија” број 67/92, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 
84/2008, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија” број 302/20), членот 28 се менува и гласи:

„Обрасците на патните исправи и на визите се печатат на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, со превод на англиски и француски јазик и нивното писмо.

Податоците кои се внесуваат во патната исправа се запишуваат на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на основно латинично писмо (I CAO DOC 9303), освен 
интернационалните ознаки (кодови), што се запишуваат согласно со меѓународните 
стандарди утврдени во  I CAO DOC 9303. 

Обрасците на патните исправи на граѓаните кои зборуваат на јазик што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, по службена должност се печатат и 
податоците во нив се запишуваат на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.

Обрасците на патните исправи на граѓаните кои зборуваат јазик различен од 
македонскиот што го зборуваат помалку од 20% од граѓаните на Република Северна 
Македонија, на нивно барање, се печатат и на јазикот и писмото што го употребува 
граѓанинот.
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На граѓаните од ставот 4 на овој член, на нивно лично барање, податоците кои се 
внесуваат во патната исправа се запишуваат и на јазикот и писмото што го употребува 
граѓанинот.

На  граѓаните од ставот 4 на овој член, на нивно лично барање податоците за личното 
име што се внесуваат во патната исправа се запишуваат и на јазикот и писмото што го 
употребува граѓанинот.”.

Член 2
Во член 45-г во ставот 2 по зборот „плаќање“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„број и датум на лична карта, односно патна исправа, државјанство, опис на прекршокот, 
записник за сторен прекршок“.

Во ставот 9 зборовите: „ставот 6“ се заменуваат со зборовите: „ставот 5“.
По ставот 9 се додаваат четири нови ставови 10, 11, 12 и 13, кои гласат:
„Овластените службени лица, односно надлежните службеници се должни да водат 

евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот 1 на овој член и за исходот 
на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 10 на овој член, се собираат, обработуваат и чуваат податоци 
утврдени согласно со прописите од областа на прекршоците. 

Личните податоци од ставот 11 на овој член, се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.

Министерот за внатрешни работи ги пропишува формата и содржината на 
прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член.“.

Член 3
Патните исправи кои го содржат натписот „Република Македонија“ издадени до денот 

на започнувањето на примената на овој закон, ќе важат до истекот на рокот на важење кој 
е наведен во патната исправа, најдоцна до 12 февруари 2024 година.

Член 4
Важноста на пасошот, дипломатскиот пасош и службениот пасош чиј рок на важење е 

истечен, односно истекува по 31 јули 2020 година, се продолжува до 31 декември 2021 
година.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јули 2021 година.
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