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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1065.
Врз основа на член 96 од Законот за меѓународна и
привремена заштита (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за внатрешни
работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ИСКАЖАНАТА
НАМЕРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРВИЧЕН РАЗГОВОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
НА БАРАТЕЛ НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА ЗАПИСНИК
ЗА СПРОВЕДЕН РАЗГОВОР ВО ВРСКА СО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ,
ОБРАЗЕЦОТ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПРИЕМ НА УСНО БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО
НА АЗИЛ ПО ОСНОВ НА СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА ОТПЕЧАТОЦИ
ОД ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ
НА ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е
ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА АЗИЛ ИЛИ ПРИВРЕМЕНА
ЗАШТИТА (ИДЕНТИФИКАЦИОНА ИСПРАВА ЗА БАРАТЕЛ НА ПРАВО НА АЗИЛ, ЛИЧНА КАРТА НА ЛИЦЕ СО СТАТУС НА БЕГАЛЕЦ, ЛИЧНА КАРТА НА
ЛИЦЕ ПОД СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА, ПАТНА ИСПРАВА НА ЛИЦЕ СТАТУС НА БЕГАЛЕЦ, ИДЕНТИФИКАЦИОНА ИСПРАВА ЗА ЛИЦА ПОД ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат образецот на
потврдата за искажаната намера за поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право на азил, образецот за првичен разговор за регистрација на барател на азил, образецот на записник за спроведен разговор во врска со
поднесено барање за признавање право на азил, образецот на записникот за прием на усно барање за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување,
начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на
право на азил и лица на кои им е признаено право на
азил или привремена заштита (идентификациона исправа за барател на право на азил, лична карта на лице
со статус на бегалец, лична карта на лице под супсидијарна заштита, патна исправа на лице статус на бегалец, идентификациона исправа за лица под привремена
заштита) во Република Северна Македонија и за начинот на водење на евиденција.
II.ОБРАЗЕЦ НА ПОТВРДА ЗА ИСКАЖАНА НАМЕРА
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ
ПРАВО НА АЗИЛ
Образец на потврда за искажаната намера за поднесување
на барање за признавање право на азил
Член 2
Образецот на потврдата за искажаната намера за
поднесување на барање за признавање право на азил
содржи: текст: „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, организациона единица, број, датум и место,
фотографија, наслов „ПОТВРДА ЗА ИСКАЖАНА НАМЕРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ“, лични податоци: име и
презиме, датум на раѓање, пол, место и држава на раѓање, државјанство, документи кои лицето ги поседува,
држава од која влегува во Република Северна Македонија, име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање и
сродство на лицата кои го придружуваат носителот на
потврдата, изрека на потврдата, датум, час и место на
издавање, место за печат и потпис на овластено службено лице и фотографии на лица кои го придружуваат
носителот на потврдата (Образец бр.1).
III. БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ
Член 3
Барањето за признавање право на азил во Република Северна Македонија се поднесува писмено или усно
на записник.
1. Образец на барање за признавање право на азил
Член 4
(1) Барањето за признавање право на азил се поднесува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а
ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло, на
некој од пошироко прифатените странски јазици или
на јазик за кој може разумно да се претпостави дека барателот на право на азил го разбира.
(2) Образецот на барањето за признавање право на
азил содржи текст: „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, наслов „БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО
НА АЗИЛ“, место за заверка на барањето, упатство за
пополнување на барањето, презиме и име на подносителот на барањето, презиме пред склучување на брак,
татково име/име на мајката, место за фотографија,
дата, место и држава на раѓање, пол, државјанство, етничка припадност и вероисповед, брачна состојба, презиме и име на брачниот другар, документи за идентификација, мајчин и други јазици кои ги зборува, завршено образование и вработување, адреса во земјата на
потекло и надвор од неа во последните 10 години, сегашна адреса на престојување во Република Северна
Македонија, роднини во Република Северна Македонија, воена служба, политичка активност, членови на
семејство кои го придружуваат барателот на право на
азил, членови на потесно семејство кои живеат во матичната држава или во странство, дали лицето некогаш
поднело барање за признавање право на азил, податоци
за начинот на доѓање во Република Северна Македонија, за престојот пред поднесување на барањето, причините поради кои лицето бара право на азил, потпис
на барател на право на азил или негов законски застапник или полномошник, дата на поднесување на барањето за признавање на право на азил (Образец бр. 2).
(3) Образецот на барањето за признавање право на
азил се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично
писмо.
2. Образец за првичен разговор за регистрација на
барател на азил
Член 5
Образецот за првичен разговор за регистрација на
барател на азил содржи: текст: „МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ
РАБОТИ, СЕКТОР ЗА АЗИЛ“, број, датум, Скопје,
наслов „Образец за првичен разговор за регистрација
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на барател на азил“, јазик на кој се води првичниот
разговор, име, презиме, презиме пред склучување на
брак, друго име (прекар), датум на раѓање, место на раѓање, пол, име и презиме на татко, име и презиме на
мајка, државјанство, етничка припадност, вероисповест, брачна состојба, мајчин јазик, членови кои го
придржуваат барателот, сегашна адреса на прeстојување во Република Северна Македонија, членови на потесно семејство кои живеат во матична држава, членови на потесно семејство кои живеат надвор од земјата
на потекло, документи за идентификација, образование, вработување, воена служба, политичка активност,
адреса во земјата на потекло во последните 10 години,
дали барателот на право на азил претходно има поднесено барање за признавање на право на азил во Република Северна Македонија, дали барателот на право на
азил претходно има поднесено барање за признавање
на право на азил во некоја друга држава, датум на напуштање на матична држава, податоци за рутата на патување откако ја напуштил матичната држава, податоци за рутата на патување откако ја напуштил матичната држава, крајна дестинација, податоци за начинот на
доаѓање во Република Северна Македонија, податоци
за престојот во Република Северна Македонија пред
поднесување на барањето, доколку барателот на право
на азил престојувал на територија на Република Северна Македонија легално, по кој основ престојувал (потврда за искажана намера за поднесување барање за
признавање право на азил, вид на престој, број и датум
на издавање на виза/дозвола за престој), краток исказ
на барателот на право на азил за причините за напуштање на земјата на потекло и потребата од меѓународна
заштита во Република Северна Македонија, изјава дали
барателот е запознаен со неговите права и должности,
час на завршување на првичниот разговор, име и презиме и место за потпис на овластеното службено лице
кое го спровело разговорот, на законскиот застапник
или полномошник на барателот на право на азил, толкувач, старател и останатите присутни лица (Образец
број 3).
3. Образец на записник за спроведен разговор во
врска со поднесено барање за признавање право на
азил
Член 6
(1) По поднесувањето на барањето за признавање
право на азил, овластеното службено лице во Секторот
за азил во Министерството за внатрешни работи спроведува разговор со подносителот на барањето за признавање право на азил и составува записник за одржаниот разговор.
(2) Образецот на записникот од ставот (1) на овој
член содржи: текст: „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ,
Сектор за азил“, број и датум, Скопје, наслов: „ЗАПИСНИК за спроведен разговор во врска со поднесено
барање за признавање право на азил“, датум и податоци за просториите во кои е извршен разговорот, име
презиме, образование, брачна состојба, каде престојува
барателот на азил во Република Северна Македонија,
информации и укажувања од страна на овластеното
службено лице, причини поради кои барателот на азил
има поднесено барање за признавање право на азил,
час на завршување на разговорот и место за потпис на
барателот на признавање право на азил, овластеното
службено лице кое го спровело разговорот, законскиот
застапник или полномошник на барателот на право на
азил, толкувач, записничар, старател и останатите присутни лица (Образец бр. 4).
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4. Образец на записник за прием на усно барање за
признавање право на азил
Член 7
Образецот на записникот за прием на усно барање
за признавање право на азил содржи: текст: „Министерство за внатрешни работи“, број, датум, наслов „ЗАПИСНИК ЗА ПРИЕМ НА УСНО БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, место за запишување на
податоци за: име и презиме, дата на раѓање и пол на барателот на право на азил, држава и место на раѓање,
државјанство, држава од која дошол во Република Северна Македонија и датум на влегување во Република
Северна Македонија, документи и други предмети кои
лицето ги предало само и документи и други предмети
кои се пронајдени при претрес кај лицето, име и презиме, датум и место на раѓање и сродство на лица кои
го придружуваат барателот на право на азил, место за
потпис на овластеното службено лице, место за печат и
место за потпис на подносителот на барањето (Образец
бр. 5).
5. Образец на барање за признавање право на азил
по основ на семејно обединување
Член 8
(1) Барањето за признавање право на азил по основ
на семејно обединување се поднесува на македонски
јазик и неговото кирилско писмо, а ако тоа не е можно,
на јазикот на земјата на потекло, на некој од пошироко
прифатените странски јазици или на јазик за кој може
разумно да се претпостави дека барателот на право на
азил го разбира.
(2) Образецот на барањето за признавање право на
азил по основ на семејно обединување содржи: текст:
„РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Министерство за внатрешни работи“, наслов „БАРАЊЕ ЗА
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ ПО ОСНОВ НА
СЕМЕЈНО ОБЕДИНУВАЊЕ“, член 16 од Законот за
меѓународна и привремена заштита, упатство за пополнување на барањето, место за запишување на податоци
за: презиме и име на подносителот на барањето, презиме пред склучување на брак, татково име и име на мајката, место за фотографија, дата, место и држава на раѓање, пол, државјанство, етничка припадност и вероисповед, брачна состојба, дата и место на склучување на
бракот, документи за идентификација, други документи, завршено образование и вработување, адреса во
земјата на потекло и надвор од неа во последните 10
години, сегашна адреса на престојување и статус на
престој, членот на семејството со кого се бара семејно
обединување, други членови на семејството, други податоци (дали некогаш било поднесено барање за признавање право на азил, за начинот на доаѓање во Република Северна Македонија и за престој пред поднесување на барањето), причини поради кои лицето бара право на азил по основ на семејно обединување, потпис на
барател на право на азил или негов законски застапник
или полномошник, дата на поднесување на барањето
(Образец бр. 6).
(3) Образецот на барањето за признавање право на
азил по основ на семејно обединување се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
Член 9
(1) Барањето за признавање право на азил по основ
на семејно обединување во дипломатско-конзуларно
претставништво на Република Северна Македонија во
странство се поднесува на македонски јазик и неговото
кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на
земјата на потекло или на англиски јазик и неговото
латинично писмо.
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(2) Образецот на барањето за признавање право на
азил по основ на семејно обединување во дипломатскоконзуларно претставништво на Република Северна Македонија во странство ги содржи истите податоци од
член 8 став (2) од овој правилник (Образец бр. 7).
(3) Образецот на барањето за признавање право на
азил по основ на семејно обединување во дипломатскоконзуларно претставништво на Република Северна Македонија во странство се печати на македонски јазик и
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
IV. НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ НА ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ НА
ПРАВО НА АЗИЛ
Член 10
(1) По поднесување на барање за признавање право
на азил, на барателот на право на азил, по барање на
Секторот за азил во Министерството за внатрешни работи му се земаат отпечатоци од прсти на Образец бр.
8 и му се врши фотографирање од страна на Одделот за
криминалистичка техника.
(2) Предната страна на образецот од став (1) на овој
член содржи: текст: „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕКТОР ЗА АЗИЛ“, место за запишување
на податоци за: регистарскиот број, презиме и име, моминско презиме, адреса, државјанство, пол, дата на раѓање, место за фотографија со димензии 30x25 мм, место за земање отпечатоци од палец, показалец, среден,
домал и мал прст од десна и лева рака, отпечатоци од
контролниците од левата и десната рака и палците од
левата и десната рака, датум и место на дактилоскопирање.
(3) На задната страна на образецот се земаат отпечатоци од дланките на левата и десната рака.
(4) Образецот за земањето отпечатоци од прсти се
печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо
и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
Член 11
(1) Барателот на право на азил се фотографира во
лице (анфас).
(2) При фотографирање барателот на право на азил
не треба да носи покривка на главата (капа, шамија и
сл.), освен во одредени случаи поради религиозни, медицински или културни причини.
(3) Барателот на право на азил кој се фотографира
се поставува во исправена, стоечка или седечка положба на договорено растојание од објективот при што се
споредуваат двете хоризонтали на лицето и подот.
(4) Фотографијата на барателот на право на азил
може да биде во боја или во црно-бела техника.
V. ОБРАЗЕЦ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА
НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ И
ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА АЗИЛ
ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Образец на идентификациона исправа за барател
на право на азил
Член 12
(1) Образецот на идентификационата исправа за барател на право на азил е со димензии 65х90 мм, со корици во сина боја и содржи шест страници (Образец
бр. 9).

18 април 2019

(2) На предната страна на корицата, во горниот среден дел е отпечатен текст: „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА'', под него е грбот на Република Северна Македонија, а во долниот среден дел е отпечатен
текст: „ИДЕНТИФИКАЦИОНА ИСПРАВА ЗА БАРАТЕЛ НА ПРАВО НА АЗИЛ''.
(3) На првата внатрешна страна, во горниот среден
дел е отпечатен текст: „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ'', а под него текстот: „Согласно Законот за меѓународна и привремена заштита и содржи
место за запишување на податоци за: име, презиме и
дата на раѓање на подносителот на барањето за признавање право на азил, земја на потекло, број на поднесеното барање и дата на негово поднесување.
(4) Втората внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: начинот на утврдување на
неговиот идентитет, место за фотографија со димензии
30х25мм, регистарски број, место за печат, место и општина и адреса во Република Северна Македонија.
(5) Третата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: лица кои го придружуваат носителот на идентификационата исправа (име, дата на
раѓање и сродство), дата на издавање и важност на
идентификационата исправа, потпис на службеното лице кое ја издало исправата и место за печат.
(6) Четвртата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за продолжување на важноста
на исправата и место за потпис на службено лице.
(7) Петтата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за промена на адресата (место и
општина), дата и потпис на службено лице.
(8) Шестата внатрешна страна содржи напомени за
обврските на носителот на идентификационата исправа
за барател на право на азил.
(9) Образецот на идентификационата исправа за барател на право на азил се печати на македонски јазик и
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
(10) Идентификационата исправа за барател на право на азил се издава најдоцна 15 дена од денот на поднесување на барањето, а се заменува по барање на носителот на исправата кога е оштетена, изгубена или кога е целосно пополнета.
2. Образец на лична карта за лице со статус на бегалец
и за лице под супсидијарна заштита
Член 13
(1) Издавањето на лична карта за лице со статус на
бегалец и за лице под супсидијарна заштита се врши по
поднесено писмено барање најдоцна 30 дена од денот
на приемот на одобрението за одобрен престој, односно од денот на навршување 18 години живот на лице со
статус на бегалец. За лице со статус на бегалец и за лице под супсидијарна заштита со наполнети 15 години
живот му се издава лична карта на негово барање, а по
претходна согласност од родител или старател.
(2) Барањето за издавање на лична карта на лице со
статус на бегалец и на лице под супсидијарна заштита
се поднесува на македонски јазик и неговото кирилско
писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на
потекло или на англиски јазик и неговото латинично
писмо.
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(3) Образецот на барањето за издавање на лична
карта за лице со статус на бегалец и за лице под супсидијарна заштита содржи место за запишување на податоци за: органот до кого се доставува барањето - Министерство за внатрешни работи, Оддел за граѓански
работи, Сектор за азил, наслов „Барање за издавање на
лична карта за лице со статус на бегалец и за лице под
супсидијарна заштита“, презиме и име на подносителот
на барањето, пол, ден, месец и година на раѓање, место
и држава на раѓање, државјанство, основ по кој престојува во Република Северна Македонија, занимање, последно место на живеење во матичната држава (улица
и број), сегашно место на престој во Република Северна Македонија (улица и број), брачна состојба, деца
кои го придржуваат (име и презиме, дата на раѓање,пол
на секое дете), вид на образование, прилог кон барањето и појаснување, согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци, место
и дата на поднесување на барањето, документи кои ги
доставува во прилог, потпис на подносителот на барањето, место за фотографија со димензии 30х25 мм и
упатство за пополнување на барањето (Образец бр. 10).
(4) Образецот на барањето за издавање на лична
карта на лице со статус на бегалец и на лице под супсидијарна заштита се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото
латинично писмо.
Член 14
(1) Образецот на личната карта за лице со статус на
бегалец е со димензии 65х90 мм, со корици во сива боја и содржи шест страници (Образец бр. 11).
(2) На предната страна на корицата, во горниот среден дел е отпечатен текст: „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА", под него е грбот на Република Северна Македонија, а во долниот среден дел е отпечатен
текст: „ЛИЧНА КАРТА НА ЛИЦЕ СО СТАТУС НА
БЕГАЛЕЦ ".
(3) На првата внатрешна страна, во горниот среден
дел е отпечатен текст: „Министерство за внатрешни работи", а под него текстот: „Согласно Законот за меѓународна и привремена заштита" и содржи место за запишување на податоци за: име, презиме и дата на раѓање на лицето со статус на бегалец, број на решение за
признавање статус на бегалец и дата на негово донесување.
(4) Втората внатрешна страна содржи место за фотографија со димензии 30х25 мм, место за печат, како
и место за запишување на податоци за: матичен број за
странец, место и општина и адреса, рок на важење на
личната карта за лице со статус на бегалец, регистарски број, дата на издавање и место за потпис на службеното лице кое ја издало исправата.
(5) Третата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за продолжување на важноста на
личната карта и место за потпис на службеното лице.
(6) Четвртата и петтата внатрешна страна содржат
место за запишување на податоци за промена на адресата (место и општина), дата и место за потпис на
службеното лице.
(7) Шестата внатрешна страна содржи напомена за
обврските на носителот на лична карта за лице со статус на бегалец.
(8) Образецот на личната карта за лице со статус на
бегалец се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
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Член 15
(1) Образецот на личната карта за лице под супсидијарна заштита е со димензии 65х90 мм, со корици во
кафена боја и содржи шест страни (Образец бр. 12).
(2) Образецот на личната карта за лице под супсидијарна заштита содржи место за запишување на податоците од член 14 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од
овој правилник, со исклучок на податокот за бројот на
решението за признавање на статус на признаен бегалец што се внесува на првата внатрешна страна од образецот, кој се заменува со податокот за бројот на решението за признавање на статус на лице под супсидијарна заштита.
(3) Образецот на личната карта за лице под супсидијарна заштита се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото
латинично писмо.
Член 16
Барањето за замена на личната карта на лице со статус на бегалец или на лице под супсидијарна заштита
се поднесува до Секторот за азил во Министерството
за внатрешни работи.
Член 17
Заменетите, одземените и вратените лични карти на
лице со статус на бегалец или на лице под супсидијарна заштита се уништуваат комисиски, за што се составува записник.
3. Образец на патна исправа за лице со статус на
бегалец
Член 18
(1) На барање на лице со статус на бегалец кое наполнило 18 години живот, се издава патна исправа за
лице со статус на бегалец.
(2) За лице помладо од 18 години живот, барањето
за издавање на патна исправа за лице со статус на бегалец го поднесува неговиот законски застапник.
(3) Барањето за издавање на патна исправа за лице
со статус на бегалец се поднесува на македонски јазик
и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на
земјата на потекло или на англиски јазик и неговото
латинично писмо.
(4) Образецот на барањето за издавање на патна исправа за лице со статус на бегалец содржи место за запишување на податоците од член 13 став (3) од овој
правилник (Образец бр. 13).
(5) Образецот на барањето за издавање на патна исправа за лице со статус на бегалец се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски
јазик и неговото латинично писмо.
(6) Патната исправа за лице со статус на бегалец се
заменува по истекот на рокот на важење на исправата.
Член 19
(1) Образецот на патната исправа за лице со статус
на бегалец е со димензии 88х125мм, со тврди корици
во сива боја и содржи 32 нумерирани страници (Образец бр.14).
(2) На предната страна на корицата, во горниот среден дел е отпечатен текст: „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА'', во долниот среден дел е отпечатен
текстот: „ПАТНА ИСПРАВА'', а под него отпечатен е
текст: „(Конвенција од 28 јули 1951 година)''.
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(3) На првата внатрешна страна, во горниот среден
дел е отпечатен текст: „ПАТНА ИСПРАВА'', под него
текстот: „(Конвенција од 28 јули 1951 година)'' и содржи место за запишување на податоци за: број и важност на исправата, име и презиме, број на деца кои го
придружуваат лицето со статус на бегалец, периодот во
кој носителот има право да се врати во Република Северна Македонија и упатство за постапување во случај
на негово населување во држава која не ја издала оваа
исправа.
(4) Втората внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: место и датум на раѓање, занимање, сегашен престој, моминско име и презиме на
сопругата, име и презиме на сопругот и податоци за децата кои го придружуваат носителот.
(5) Третата внатрешна страна содржи место за фотографија со димензии 35х40мм и место за потпис на
носителот.
(6) Четвртата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: државите во кои е важечка
оваа исправа, документот или документите врз основа
на кои оваа исправа е издадена, место и датум на издавање, наплатена такса, потпис и печат на овластено лице кое ја издава исправата.
(7) Петтата и шестата страна содржат место за запишување на податоци за: продолжување или обновување на важноста, наплатена такса, место и датум, потпис и печат на надлежен орган што ја продолжува или
обновува важноста на исправата.
(8) На седмата до 32 страна се наоѓа простор за виза
и напомена дека името и презимето на носителот на исправата мора да биде повторувано на секоја виза.
(9) Образецот на патната исправа за лице со статус
на бегалец се печати на македонски јазик и неговото
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
4. Образец на идентификациона исправа за лица
под привремена заштита
Член 20
(1) Образецот на идентификационата исправа за лица под привремена заштита е со димензии 11,5х7,5 см
и е изработен од бел картон (Образец бр. 15).
(2) На предната страна на образецот од ставот (1) на
овој член, во горниот среден дел е отпечатен текст:
„РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА'', а под него
текстот: „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ'' и содржи место за запишување на организациониот облик кој ја издава исправата.
(3) Во средниот дел на предната страна на образецот е отпечатен текст: „ИДЕНТИФИКАЦИОНА ИСПРАВА ЗА ЛИЦЕ ПОД ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА'', а
под него содржи место за запишување на податоци за:
регистарски број и важност на исправата, име и презиме, дата и место на раѓање, државјанство и пол, дата
на издавање и место за печат и потпис на овластеното
службеното лице кое ја издава исправата.
(4) Во долниот, лев дел на предната страна на образецот е содржано место за фотографија со димензии
3х3,5 см.
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(5) На задната страна на образецот, во горниот среден дел е отпечатен текст: „ЛИЦА КОИ ГО ПРИДРУЖУВААТ НОСИТЕЛОТ НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ'', под
него е содржано место за запишување на податоци за:
име и презиме, дата на раѓање и сродство, а под него е
отпечатен текстот: „Напомена: Носителот на овој документ е должен истиот да го носи со себе. Забрането е
документот да се дава на користење на друго лице''.
(6) Образецот на идентификационата исправа за лица под привремена заштита се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо.
(7) Идентификационата исправа за лица под привремена заштита се издава со стекнување на статусот на
лице под привремена заштита, а се заменува по истекот
на рокот на важење на исправата.
VI. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
на податоците во врска со барањата за признавање право на азил и за лицата на кои им е признаено право на
азил и привремена заштита
Член 21
Податоците во врска со барањата за признавање
право на азил и за лицата на кои им е признаено право
на азил и привремена заштита Секторот за азил во Министерството за внатрешни работи ги обработува и користи од Интегрираната база за странци, која вклучува
податоци за азил, миграции и визи согласно прописите
за заштита на личните податоци и прописите за
странци, како и обработува и други лични податоци за
барател на право на азил, за лице со статус на бегалец,
лице под супсидијарна заштита, за членови на потесно
семејство кои го придружуваат барателот на право на
азил, лицето со статус на бегалец, односно лицето под
супсидијарна заштита и податоци за нивниот престој и
права што ги користат во Република Северна Македонија.
Член 22
Обрасците од број 1 до 15 се дадени во прилог и се
составен дел на овој правилник.
Член 23
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за образецот на потврда за искажаната намера за поднесување на барање
за признавање право на азил, образецот на барање за
признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на
право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на
кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење
на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/15, 119/15 и 31/16).
Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-29920/1
10 април 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1066.
Врз основа на член 65-г став (11) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“
бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15,7/16 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ШУМСКОКУЛТУРНИ
РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот
за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/14), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 47-3965/5

Министер за земјоделство,

5 април 2019 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И

Р Е Ш Е Н И Е

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се констатира престанок на судиската функција на
Јоска Матески, судија на Апелационен суд Битола, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 18.4.2019 година.

1067.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и

Бр. 02-649/1
18 април 2019 година
Скопје

51/18), министерот за труд и социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВЕЛЕС
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Велес, број 02-361/6, донесен од
Управниот одбор на Установата на седницата одржана
на ден 13.03.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-2804/2

Министер за труд

12 април 2019 година

и социјална политика,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1068.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006)
в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“
бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 17.04.2019 година, донесе

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

1069.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006)
в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“
бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 17.04.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Велче Панчевски, судија на Апелационен суд Скопје,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 18.4.2019 година.
Бр. 02-650/1
18 април 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1070.
Врз основа на член 157 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на
РМ“ бр.98/12,166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,
154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18
и 245/18) и член 8 точка 7 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.174/13 и
28/15), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија на седницата одржана на 11.4.2019 година, донесе
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Бр. 79 - Стр. 59

ПРАВИЛНИК
ЗА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА ВО ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Правилникот за начинот на водење на матичната евиденција во Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/13 и 135/18), во членот 18, по
ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи:
„Осигурениците кои пристапуваат во осигурување како индивидуални земјоделци, кои не обработуваат
земја, наместо имотен лист за сопственост на земјоделско земјиште, кон барањето, доставуваат документ –регистарски број на одгледувалиште добиен од ветеринарни друштва“.

Член 2
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 02-1872/1

Управен одбор

11 април 2019 година

Претседател,

Скопје

Боро Варошлија, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1071.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12,
145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2019 година, во однос на месец февруари 2019 година, е
повисока за 0,4%.
2. Правото на пораст на платите за месец март 2019 година, во однос на месец февруари 2019 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,2%.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Стр. 60 - Бр. 79
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