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1353. 
Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од

та за организација и делокруг на работа на Каб
Претседателот на Република Македонија (�Слу
ник на Република Македонија� бр. 30/2000) доне  

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИК

И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се и

претседателот и членовите на Комисијата за о
ња и признанија на Претседателот на Републи
донија. 
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 Огласен дел........................................... 1-72  
II  Одлука-

инетот на 
жбен вес-
сувам 

Комисијата за одликувања и признанија на Претсе-
дателот на Република Македонија се состои од претсе-
дател и 12 (дванаесет) членови. 

 
III 

ДАТЕЛ 
УВАЊА 
ОТ 

За претседател на Комисијата за одликувања и 
признанија на Претседателот на Република Македонија 
се именува: 

- академик Цветан Грозданов. 
За членови на Комисијата се именуваат: 
- академик Ѓорѓи Филиповски,  менуваат 

дликува-
ка Маке-

- проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски, 
- проф. д-р Алајдин Абази, 
- Арсо Арсовски, 
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- проф. д-р Ванче Стојчев, 
- м-р Петар Гошев, 
- д-р Вера Весковиќ Вангели, 
- Дане Илиев, 
- Горјан Тозија, 
- м-р Катерина Христова, 
- проф. д-р Борис Петковски и 
-
 
 генерал мајор Мирослав Стојановски. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 07-420                                Претседател  

18 октомври 2004 година      на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1354. 
Врз основа на членот  22 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за државната ревизија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 19/2004), За-
конодавно-правната комисија на Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 8 октомври 
2004 година, го утврди пречистениот текст на Законот за 
државната ревизија. 
Пречистениот текст на Законот за државната реви-

зија ги опфаќа Законот за државната ревизија  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� број 65/97), За-
конот за изменување и дополнување на Законот за др-
жавната ревизија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 70/2001), Законот за изменување и до-
полнување на Законот за државната ревизија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� број 31/2003) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
државната ревизија (�Службен весник на Република 
Македонија� број 19/2004), во кои е означено времето 
на нивното влегување во сила и Одлуката на Уставниот 
суд на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� број 34/2003). 

 
       Бр. 10-3084/2                Претседател  
8 октомври 2004 година    на Законодавно-правната комисија 
             Скопје                  на Собранието на Република  
                                                        Македонија, 
                                                Цветанка Иванова, с.р. 
             

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

вршење на државната ревизија на Буџетот на Републи-
ка Македонија, на буџетите на единиците на локалната 
самоуправа, на буџетите на фондовите (во натамошни-
от текст: буџетите), корисниците и единките корисни-
ци на средства од буџетите, јавните претпријатија, На-
родната банка, правните лица во кои државата е доми-
нантен акционер, политичките партии финансирани со 
средства од буџетот, агенциите и други институции ос-
новани со закон, другите институции финансирани од 
јавни средства и корисниците на средства од Европска-
та унија и други меѓународни институции. 

 
Член 2 

Под државна ревизија, во смисла на овој закон, се 
подразбира испитување на документите, исправите и 
извештаите на извршената интерна контрола и интерна 
ревизија, сметководствените и финансиските постапки 
и други евиденции од аспект на тоа дали финансиските 
извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финан-
сиската положба и резултатот на финансиските актив-

ности во согласност со прифатените сметководствени 
начела и сметководствени стандарди и Меѓународните 
ревизорски стандарди на INTOSAI. 
Државна ревизија претставува и постапката на ис-

питување на финансиските трансакции кои претставу-
ваат државни расходи во смисла на законското и на-
менското користење на средства. 

 
Член 3 

Државната ревизија опфаќа и давање на оцена за 
користењето на средствата од аспект на постигнатата 
економичност, ефикасност и ефективност. 
Под економичност се подразбира минимализација 

на трошоците за остварување на некоја функција или 
дејност. 
Под ефикасност се подразбира најниско можно ни-

во на трошоци во однос на остварените ефекти. 
Под ефективност се подразбира највисоко можно 

ниво на остварување на програмските задачи. 
 

Член 4 
Под државни расходи, во смисла на овој закон, се 

подразбираат сите тековни и капитални расходи кои се 
финансираат од буџетите. 

 
Член 5 

Државната ревизија се врши согласно со динамика-
та утврдена со годишната програма на  Државниот за-
вод за ревизија, а задолжително најмалку еднаш го-
дишно на: буџетите, корисниците на средства од  Буџе-
тот на Република Македонија и буџетите на единиците 
на локалната самоуправа, јавните претпријатија осно-
вани од Република Македонија и политичките партии 
финансирани од средства на буџетот.  
На другите субјекти од членот 1 на овој закон, ре-

визија се врши согласно со годишната програма на Др-
жавниот завод за ревизија. 

 
Член 6 

Годишните финансиски извештаи и извештаите за 
работењето на субјектите од членот 5 став 1 на овој за-
кон, се разгледуваат и усвојуваат од надлежните орга-
ни заедно со ревизорскиот извештај на Државниот за-
вод за ревизија.     

Член 7 
Државниот завод за ревизија, по потреба врши др-

жавна ревизија во смисла на членот 2 став 2  и членот 3 
од овој закон.  

Член 8 
Државниот завод за ревизија, со годишната програ-

ма, го утврдува обемот за вршење на работите на др-
жавната ревизија. 
При планирање на ревизиите опфатени со годишна-

та програма Државниот завод за ревизија води сметка  
за потенцијалниот ризик на субјектите од членот 5 на 
овој закон. 

 
II.  ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

 
Член 9 

Работите на државната ревизија ги врши Државни-
от завод за ревизија. 
Државниот завод за ревизија е орган на Република-

та со својство на правно лице. 
Седиштето на Државниот завод за ревизија е во 

Скопје.  
Член 10 

Државниот завод за ревизија ги врши следниве ра-
боти: 

1) планира и врши ревизија во согласност со членот 
2 став 1 од овој закон; 

2) врши ревизија во согласност со членот 2 став 2 и 
членот 3 од овој закон според годишната програма; 
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3) поднесува годишен извештај за извршените ре-
визии и за својата работа;  

4) поднесува тековни ревизорски извештаи со нао-
ди за значајни незаконитости и 

5) поднесува квартален извештај за остварувањето 
на индикаторите за следење и оцена на успешноста во 
остварувањето на програмата за работа, кој е составен 
дел на годишниот извештај. 

 
Член 11 

Годишниот извештај за извршените ревизии содржи:  
- информации за имплементација на сите матери-

јални препораки кои произлегуваат од тековните и 
претходните ревизорски извештаи доставени до субје-
ктот на ревизија, со оцена за напредокот во нивното 
спроведување, до моментот кога тие се исполнети до 
задоволителен степен, 

- извештај за утврдените системски слабости во ис-
правите и извештаите на извршената интерна контрола 
и интерна ревизија, од извршените ревизии од члено-
вите 2 и 3 на овој закон, вклучително и препораките на 
Државниот завод за ревизија за нивно надминување и 

- извештај за сите материјални случаи на корупција 
за кои е известена Државната комисија за спречување 
на корупцијата или друг надлежен орган. 

 
Член 12 

Извештајот од членот 10 точка 3 на овој закон се 
поднесува до Собранието на Република Македонија 
најдоцна седум месеца по истекот на рокот за доставу-
вање на годишните финансиски извештаи. 
Извештаите од членот 10 точка 4 на овој закон мо-

жат да се поднесат до Собранието на Република Маке-
донија и пред поднесување на годишниот извештај за 
извршените ревизии.   

Член 13 
Главниот државен ревизор на WEB (веб) страница-

та на Државниот завод за ревизија ги објавува сите из-
вештаи од членот 10 точка 3 на овој закон, во рок од 14 
дена од денот на нивното доставување во Собранието 
на Република Македонија. 
Главниот  државен ревизор во Билтенот на Држав-

ниот завод за ревизија ги објавува конечните ревизор-
ски извештаи и решенијата по поднесените приговори 
на конечните ревизорски извештаи во рок од 30 дена 
од нивното поднесување во Собранието. 
Главниот државен ревизор по потреба одржува прес 

- конференции, или на поинаков начин комуницира со 
медиумите со цел да ја информира јавноста за работата 
на Државниот завод за ревизија и за резултатите од из-
вршените ревизии наведени во членот 10 од овој закон. 

 
Член 14 

Со Државниот завод за ревизија раководи главен 
државен ревизор. 
Главниот државен ревизор има заменик. 
Мандатот на главниот државен ревизор и на него-

виот заменик е десет години.  
Главниот државен ревизор и заменикот ги избира и 

разрешува Собранието на Република Македонија. 
Главниот државен ревизор и заменикот се разрешу-

ваат: 
- ако тоа сами го побараат, 
- ако ги исполнат условите за старосна пензија, 
- ако се осудени за кривични дела на безусловна 

казна затвор од најмалку шест месеца и 
- заради потешка дисциплинска повреда што ги 

прават неподобни за вршење на функцијата. 
 

Член 15 
Главниот државен ревизор и неговиот заменик не 

смеат да вршат друга јавна функција, професија, ниту 
да бидат членови на политичка партија, членови на 
управен одбор, надзорен одбор или кој било друг орган 
кај друг субјект. 

Член 16 
Главниот државен ревизор именува овластени др-

жавни ревизори кои раководат со посебни сектори во 
Државниот завод за ревизија. 
Внатрешната организација на Државниот завод за 

ревизија и бројот на извршителите се уредува со актите 
за организација и систематизација на работите и зада-
чите на Државниот завод за ревизија, кој ги донесува 
главниот државен ревизор.  
Ревизија на Државниот завод за ревизија врши 

друштво за ревизија согласно со членовите 2 и 3 од 
овој закон. 
Извештајот од извршената ревизија се доставува до 

Државниот завод за ревизија и Собранието на Републи-
ка Македонија. 
Извештајот од ставот 4 на овој член, Собранието на 

Република Македонија го разгледува во исто време со 
разгледувањето на годишниот извештај за извршените 
ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија. 

 
Член 17 

На овластените државни ревизори им се издава 
службена легитимација. 
Формата, содржината и начинот на издавање и од-

земање на службената легитимација ги пропишува 
гла жавен ревизор.  вниот др

   
Член 18 

Критериумите и методологијата за оцена на наоди-
те при ревизијата ги пропишува главниот државен ре-
визор. 

Член 19 
За финансирање на работите на ревизија на: Буџе-

тот на Република Македонија, корисници на средства 
од Буџетот на Република Македонија и нивните единки 
корисници, буџетите на единиците на локалната самоу-
права  и нивните корисници, политичките партии фи-
нансирани со средства на буџетот и корисниците на 
средства од Европската унија и други меѓународни ин-
ституции, средствата се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија.  
Трошоците за вршење на работите на ревизијата на 

другите субјекти од членот 1 на овој закон кои не се 
наведени во ставот 1 од овој член ги надоместува суб-
јектот кај кој се врши ревизијата, согласно со Тарифата 
на Државниот завод за ревизија.  
На Тарифата од ставот 2 на овој член согласност да-

ва Собранието на Република Македонија.  
Член 20 

За повторна ревизија извршена по барање на субје-
ктите од членот 19 став 1 на овој закон, освен за извр-
шените ревизии согласно со овој закон, се пресметува 
надомест според Тарифата на Државниот завод за ре-
визија, со исклучок на барањата од Собранието на Ре-
публика Македонија.  

 
III. ВРШЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
Член 21 

Државната ревизија се врши на начин и постапка 
согласно со овој закон, како и врз основа на прописите 
од областа на јавните финансии. 
При ревизијата се применуваат ревизорските стан-

дарди на INTOSAI кои се објавуваат во ″Службен вес-
ник на Република Македонија″.   

Член 22 
Државната ревизија ја врши овластен државен ре-

визор кој е вработен во Државниот завод за ревизија. 
Овластениот државен ревизор не смее да биде член 

на управен одбор, надзорен одбор или кој било  друг 
орган кај друг субјект. 
Овластениот државен ревизор е стручно лице кое 

поседува уверение на овластен државен ревизор и ги 
исполнува другите услови пропишани со овој закон. 
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Член 23 
Ако во постапката на државната ревизија се појави 

сложено прашање, а за кое ќе се оцени дека за решава-
ње е неопходно да се ангажираат стручни лица надвор 
од Државниот завод за ревизија и надвор од правното 
лице, односно корисникот кај кој се врши ревизијата, 
Заводот може да ангажира такви лица од соодветни ин-
ституции и експерти надвор од Заводот. 
Повикувањето на мислењето дадено од независното 

стручно лице, кое го дава во врска со задачите на реви-
зијата, не го ослободува овластениот државен ревизор 
од одговорноста за формираното мислење или наодите 
во извештајот.  

Член 24 
Во постапката на државната ревизија овластениот 

државен ревизор има слободен пристап во службените 
простории и имотот,  право на увид во книгите, обрас-
ците и другата документација, како и право да бара об-
јаснувања од претставниците на субјектот кај кој се вр-
ши државната ревизија за сите прашања кои се од зна-
чење за вршење на ревизијата. 
Законскиот застапник на субјектот кај кој се врши 

државната ревизија е должен на овластениот државен 
ревизор да му ја стави на располагање целокупната по-
требна документација, исправите, извештаите и други 
евиденции и да му даде други информации неопходни 
за спроведување на државната ревизија. 
Документите кои имаат ознака на државна тајна сог-

ласно со пропис, законскиот застапник на субјектот кај 
кој се врши државната ревизија е должен  на овластени-
от државен ревизор да му ги стави на располагање. 
Овластениот државен ревизор е должен документа-

цијата која претставува државна тајна да ја чува сог-
ласно со прописите. 
Ако субјектот на ревизијата го ограничи обемот на 

испитувањата или оневозможи примена на одредени 
ревизорски постапки, Државниот завод за ревизија е 
должен на соодветен начин тоа да го истакне во изве-
штајот, во согласност со стандардите на ревизијата и 
веднаш да го извести надлежниот орган кој врши над-
зор  субјектот. над 

Член 25 
Податоците и сознанијата до кои доаѓа овластениот 

државен ревизор во вршењето на државната ревизија 
претставуваат деловна тајна и не смеат неовластено да 
се соопштуваат на други лица. 
Овластениот државен ревизор не смее да ги кори-

сти сознанијата до кои дошол во вршењето на држав-
ната ревизија за стекнување на имотна или друга ко-
рист за себе или друг субјект. 
Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се одне-

суваат и за стручните лица кои се ангажирани надвор 
од Државниот завод за ревизија, во смисла на членот  
23 став 1 од  овој закон.  

Член 26 
Овластениот државен ревизор не смее да врши ре-

визија ако:  
1) е акционер или вложувач на капитал во субјектот 

кај кој се врши ревизијата; 
2) претходно бил во работен однос или бил закон-

ски застапник на субјектот на ревизијата најмалку пет 
години пред тоа; 

3) учествувал во водењето на деловните книги или 
ја изработил годишната пресметка и финансиските из-
вештаи на субјектот кај кој се врши ревизијата и 

4) е брачен другар или крвен сродник во права ли-
нија до четврт степен на сродство, старател, штитеник, 
усвоител, усвоеник, хранител или храненик, сосопстве-
ник или законски застапник на субјектот на ревизијата.   

 
Член 27 

По извршената ревизија овластениот државен реви-
зор составува претходен извештај кој се изготвува во 
согласност со ревизорските стандарди од членот 21  
став 2 на овој закон. 

Извештајот од ставот 1 на овој член се доставува до 
законскиот  застапник на субјектот кај кој е извршена 
ревизијата и на одговорното лице на субјектот, за пери-
од за кој е вршена ревизијата и на надлежните органи 
на субјектот кои во рок од 15 дена од денот на приемот 
можат по него да поднесат забелешки. 
Врз основа на забелешките на субјектот кај кој е из-

вршена ревизијата, овластениот државен ревизор го со-
ставува и потпишува конечниот извештај. 
Конечниот извештај мора да се достави до закон-

скиот застапник на субјектот кај кој е извршена реви-
зијата и на одговорното лице на субјектот, за период за 
кој е вршена ревизијата, министерствата или фондови-
те надлежни за работите од областите во кои субјектот 
кај кој е извршена ревизијата вршат дејности, односно 
надлежности. 
Против конечниот извештај на овластениот држа-

вен ревизор, законскиот застапник на субјектот кај кој 
е извршена ревизијата може да поднесе приговор во 
рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот. 
По приговорот одлучува главниот државен ревизор 

во рок од 30 дена од денот на приемот на приговорот. 
Решението со кое се прифаќа, односно одбива при-

говорот од ставот 5 на овој член е прилог на конечниот 
извештај. 
Решението од ставот 7 на овој член интегрално се 

интерпретира во годишниот извештај. 
Органот надлежен за надзор врз работата на субје-

ктот кај кој е извршена ревизија е должен да го извести 
Државниот завод за ревизија за преземените мерки во 
врска со наодите во ревизорските извештаи најдоцна 
во рок од 90 дена од приемот на конечниот извештај. 
Државниот завод за ревизија е должен до Мини-

стерството за финансии да го достави секој ревизорски 
извештај во кој се констатирани наоди од областа на 
финансиите.  

Член 28 
Доколку овластениот државен ревизор со вршењето 

на ревизијата утврди дека постои основано сомнение 
дека е сторен прекршок или кривично дело за тоа, вед-
наш, штом е тоа можно, ќе ги извести надлежните ор-
гани заради поведување на соодветна постапка. 
Надлежните органи од ставот 1 на овој член се 

должни за преземените мерки да го известат Државни-
от завод за ревизија во рок од 90 дена. 

 
Член 29 

Главниот државен ревизор до Собранието на Ре-
публика Македонија ги доставува ревизорските изве-
штаи за Буџетот на Република Македонија, за мини-
стерствата, за буџетите на фондовите и за јавните прет-
пријатија основани со закон. 
Освен извештаите од ставот 1 на овој член, главни-

от државен ревизор ги доставува до Собранието на Ре-
публика Македонија и ревизорските извештаи во кои е 
изразена оцена за воздржување од давање на мислење 
за финансиските извештаи и ревизорските извештаи со 
кои е оценето дека во финансиските извештаи нереал-
но  необјективно е искажана состојбата. и

 
Член 30 

Овластениот државен ревизор мора да ги исполнува 
следниве услови: 

1) да е државјанин на Република Македонија; 
2) да има високо образование - дипломиран еконо-

мист или дипломиран правник; 
3)  да  има уверение за овластен државен  ревизор и 
4) да даде изјава дека во работењето ќе ги применува 

правилата утврдени со Кодексот на етика на INTOSAI. 
 

Член 31 
Кандидатот за полагање на испит за звањето овла-

стен државен ревизор мора да има најмалку пет години 
работно искуство на сметководствени или финансиски 
работи, односно три години работно искуство на рабо-
ти на ревизија или контрола. 
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Член 32 
Испитот за стекнување на звање овластен државен 

ревизор се полага пред комисија формирана од страна 
на главниот државен ревизор според програма донесе-
на од главниот државен ревизор.  
Членови на комисијата можат да бидат само лица 

со уверение за овластен државен ревизор и уверение за 
овластен ревизор. 
Програмата од ставот 1 на овој член ја одобрува 

министерот за финансии. 
На лицето кое ќе го положи испитот од ставот 1 на 

овој член, главниот државен ревизор му издава увере-
ние на овластен државен ревизор. 
Трошоците за полагање на испитот за овластен др-

жавен ревизор се на товар на лицето кое го полага ис-
питот. 
Формата и содржината на уверението, како и начи-

нот на полагање на испитот за овластен државен реви-
зор и висината на трошоците ги пропишува главниот 
државен ревизор. 

  
IV.  КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  

Член  33 
Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице - субјектот  кај кој се 
врши ревизијата, освен републичките органи и органи-
те на единиците на локалната самоуправа, ако: 

1) не ја стави на располагање на овластениот држа-
вен ревизор потребната документација, исправи, изве-
штаи и други информации заради вршење на државна-
та ревизија (член 24  ставови 1, 2 и 3 ) и 

2) на ревизорот му го ограничи обемот на испитува-
њата или му оневозможи примена на одредени реви-
зорски постапки (член 24 став  5).  
За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни 

за прекршок и одговорното лице во правното лице на 
субјектот кај кој се врши ревизијата со парична казна 
од 1.000 до 50.000 денари.  

Член 34 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичкото лице - овластениот држа-
вен ревизор, ако: 

1) државната ревизија не ја врши на начин пропи-
шан со овој закон и според постапката утврдена со ре-
визорските стандарди (член  21); 

2) работната документација изработена или приба-
вена во постапката на државната ревизија се користи за 
други намени без согласност на субјектот (член 25  
став 1)  и 

3) не го достави извештајот за извршената државна 
ревизија до субјектите наведени во членот 27 став 4 на 
овој закон. 

  
V.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 35 
Именувањето на главниот државен ревизор и него-

виот заменик ќе се изврши најдоцна во рок од 90 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Главниот државен ревизор во рок од 90 дена од де-

нот на неговото именување, ќе ги донесе актите на Др-
жавниот завод за ревизија. 
Првите ревизорски стандарди ќе ги пропише и обја-

ви министерот за финансии во рок од 180 дена од де-
нот на влегувањето во сила а овој закон.  н 

Член 36 
Програмата за полагање на испитот за стекнување 

на звањето овластен државен ревизор и другите пропи-
си утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 180 
ден  од денот на влегувањето во сила на овој закон. а 

Член 37 
До денот на примената на овој закон Заводот за 

платен промет продолжува да ги врши работите на еко-
номско-финансиската ревизија. 

Член 38 
Работниците од Заводот за платен промет, кои до 

денот на влегувањето во сила на овој закон, ги вршеле 
работите на економско-финансиската ревизија, по нив-
но барање се распоредуваат на работи во Државниот 
завод за ревизија, доколку ги исполнуваат условите 
утврдени со овој закон согласно со актите за организа-
ција и систематизација на Државниот завод за ревизија. 

 
Член 39 

Државниот завод за ревизија го презема делот од 
имотот, опремата, средствата за работа, предметите, 
архивата и другиот регистраторен материјал и парич-
ните средства од Заводот за платен промет, кои се во 
функција на вршење на работите на економско-финан-
сиската ревизија, утврдени од посебната комисија фор-
мирана од Владата на Република Македонија за сочи-
нување на делбен биланс на Заводот за платен промет. 
Комисијата од ставот 1 на овој член извршува делба 

на имотот, материјалните, техничките и другите средс-
тва и сочинува делбен биланс во рок од 90 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 
Комисијата од ставот 1 на овој член поднесува из-

вештај до Владата на Република Македонија. 
 

Член 40 
Главниот државен ревизор, во рок од 180 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги доне-
се актите од членот 18 на овој закон .  

 
Член 41 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, освен одредбата од членот 6  на овој закон, ко-
ја ќе се применува  од 1 јануари 2002 година.  

___________ 
1355. 
Врз основа на член 30 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за патните исправи на држав-
јаните на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� број 46/2004), Законодавно-
правната комисија на Собранието на Република Маке-
донија на седницата одржана на 8 октомври 2004 годи-
на, го утврди Пречистениот текст на Законот за патни-
те исправи на државјаните на Република Македонија. 
Пречистениот текст на Законот за патните исправи 

на државјаните на Република Македонија ги опфаќа: 
Законот за  патните исправи на државјаните на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 67/92), Законот за изменување и допол-
нување на Законот за патните исправи на државјаните 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 20/2003) и Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за патните исправи на 
државјаните на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 46/2004) во кои е 
означено времето на нивното влегување во сила. 

 
      Бр. 10-3797/2                            Претседател  
8 октомври 2004 година    на Законодавно-правната комисија  
            Скопје                   на Собранието на Република  

           Македонија, 
 Цветанка Иванова, с.р. 

          
З А К О Н  

ЗА  ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат видовите патни испра-

ви и визи и постапката за нивно издавање на државја-
ните на Република Македонија. 
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Член 2 
За патување во странство на државјаните на Репуб-

лика Македонија потребна им е патна исправа утврде-
на со овој закон, ако со меѓународен договор поинаку 
не е определено. 
Владата на Република Македонија може да одреди 

дека за патување во странство или во одделни странски 
држави е потребна и виза од причина за меѓународен ре-
ципроцитет, заради заштита на безбедноста на Републи-
ка Македонија или заштита на здравјето на луѓето. 

 
II. ВИДОВИ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ  
И НАДЛЕЖНОСТ ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ  

 
Член 3 

Патни исправи се: пасош, заеднички пасош, дипло-
матски пасош, службен пасош и патен лист, како и пат-
ни исправи кои се издаваат врз основа на меѓународни 
договори. 
За време на престојот во странство, патната исправа 

служи за утврдување на идентитетот и како доказ за 
државјанство на Република Македонија. 
Како патна исправа за патување во странство на 

членовите на екипажот во внатрешната, меѓудржавната 
и меѓународната пловидба им служи и поморската, од-
носно бродарската книшка, со виза издадена во смисла 
на овој закон.  

Член 4 
Државјанин на Република Македонија може да има 

само една патна исправа од ист вид издадена од надле-
жен орган на Република Ма едонија. к

 
Член 5 

Пасошот е лична исправа која му се издава на др-
жавјанин на Република Македонија заради патување и 
престој во странство, како и за враќање во земјата. 
Забрането е да се даде патна исправа на послуга на 

друг или лицето да се послужи со туѓа патна исправа 
како со своја.  
Државјанинот кој ќе го промени личното име е дол-

жен  да поднесе барање за замена на патната исправа 
со нова. 
Забрането е да се користи патна исправа која е вне-

сена во евиденцијата за изгубени и исчезнати патни ис-
прави. 
Забрането е патната исправа да се дава или зема во 

залог поради ненамирени обврски кон државните орга-
ни, правни и физички лица. 
Имателот на патната исправа е должен грижливо да 

ја чува патната исправа од кражба или оштетување. 
Забрането е менување, бришење или исправање на 

податоците и на забелешките во патната исправа, како 
и менување на фотографијата или на потписот во пат-
ната исправа.   

Член 6 
Ако лицето до навршени 14 години живот патува во 

странство или се враќа од странство без присуство на 
родител или старател или е во присуство на друго ли-
це, за неговото патување потребна е писмена соглас-
ност од родителите или старателот заверена од Мини-
стерството за внатрешни работи, односно од дипломат-
ско-конзуларното претставништво на Република Маке-
донија во странство.  

Член 7 
Заедничкиот пасош е патна исправа која се издава 

за група од најмалку пет, а најмногу 50 државјани на 
Република Македонија, кои заедно патуваат во странс-
тво и заедно се враќаат во земјата. 
При патување во странство со заеднички пасош, во-

дачот на групата се внесува во заедничкиот пасош под 
реден број еден, а лицата кои се внесени во заеднички-
от пасош се должни да имаат со себе јавна исправа со 
фотографија од која може да се утврди нивниот иден-
титет. 

Доколку лицето кое се внесува во заедничкиот па-
сош, поседува и личен пасош, истиот се остава на чува-
ње во Министерството за внатрешни работи каде што е 
издаден заедничкиот пасош до завршувањето на пату-
вањето.  

Член 8 
Патниот лист е лична исправа која му се издава на 

државјанин на Република Македонија кој останал во 
странство без патна исправа, само за враќање во земјата. 

 
Член 9 

Дипломатскиот и службениот пасош се исправи кои 
се издаваат на носител на јавна функција, државен 
службеник и работник во државните органи, заради па-
тување во странство и обезбедување на нивна заштита 
при извршување на службените задачи, во согласност 
со меѓународното право. 
Дипломатскиот и службениот пасош може да се ко-

ристи само ако има виза. 
Дипломатскиот и службениот пасош се сопственост 

на Република Македонија. 
 

Член 10 
Дипломатски пасош им се издава на избрани и име-

нувани лица, раководни државни службеници и рако-
водни работници во државни органи; на државни слу-
жбеници во дипломатско-конзуларните претставниш-
тва на Република Македонија во странство; на државни 
службеници на Министерството за надворешни работи 
кои извршуваат дипломатско-конзуларни работи и за-
дачи и имаат дипломатски статус; на воени претстав-
ници на Република Македонија во странство кои имаат 
дипломатски статус; на лица кои со одлука на Владата 
на Република Македонија заминуваат на работа во ме-
ѓународни организации во својство на функционери со 
дипломатски ранг во тие организации, како и на дипло-
матски курири. 
Дипломатски пасош може да им се издаде и на чле-

новите на потесното семејство на лицата од ставот 1 на 
овој член, кога истите живеат со нив во заедничко до-
маќинство во странство во времето на дипломатската 
мисија.  

Член 11 
Службениот пасош се издава на државни службени-

ци на Министерството за надворешни работи и на др-
жавни службеници во дипломатско-конзуларните прет-
ставништва на Република Македонија во странство, 
освен на лицата од членот 10 на овој закон, како и на 
раководни државни службеници и на раководни работ-
ници со посебни овластувања во други државни органи 
кои патуваат во странство заради службена работа, а за 
што е потребно поседување на службен пасош.  
Службен пасош може да се издаде и на членовите 

на потесното семејство на лицата од ставот 1 на овој 
член, а кои со нив живеат во заедничко домаќинство во 
странство.  

Член 12 
Визата е одобрение за патување во странство која 

се внесува во патната исправа и со која се констатира 
дека на имателот на патната исправа му е одобрено 
преминување на државната граница, поради заминува-
ње во земјата која е назначена во визата и во рокот 
предвиден во истата. 
Визата се издава за едно или повеќе патувања во 

странство.  
Член 13 

Пасош, заеднички пасош, патна исправа издадена 
врз основа на меѓународен договор и виза, издава Ми-
нистерството за внатрешни работи. 
Во итни случаи (лекување, болест, смрт на член на 

потесното семејство, неодложен службен пат и слично) 
виза на пасош и виза на заеднички пасош може да се 
издаде и при контрола на преминувањето на државната 
граница. 



21 октомври 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 73 - Стр. 7 

Член 14 
Дипломатскиот и службениот пасош, како и визите 

на тие пасоши ги издава Министерството за надвореш-
ни работи.  

Член 15 
На државјанин на Република Македонија, кој во 

странство престојува непрекинато повеќе од шест ме-
сеца, пасош и виза на тој пасош може да му издаде 
дипломатско-конзуларното претставништво на Репуб-
лика Македонија во странство. 
По исклучок на одредбата од ставот 1 на овој член 

на државјанин на Република Македонија на кој во 
странство му е изгубен пасошот, е неопходно да остане 
во странство подолго од 30 дена поради лекување, 
службена работа, школување, специјализација или од 
други оправдани причини, дипломатско-конзуларното 
претставништво на Република Македонија во странс-
тво може да му издаде пасош и виза на тој пасош.  

Член 16 
Патниот лист го издава дипломатско-конзуларното 

претставништво на Република Македонија во странс-
тво на државјанин на Република Македонија, кој во 
странство останал без патна исправа. 

 
III. ВАЖЕЊЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ 

 
Член 17 

За лица постари од 27 години пасошот се издава со 
рок на важење од десет години. 
За лица на возраст од 4 до 27 години пасошот се из-

дава со рок на важење од пет години. 
За лица до навршени 4 години живот пасошот се 

издава со рок на важење од ве години. д
 

Член 18 
Заедничкиот пасош се издава со рок на важење кој 

е потребен за извршување на заедничкото патување во 
странство, но не подолго од една година.  

 
Член 19 

Патниот лист се издава со рок на важење до 30 дена 
или за времето кое е потребно за враќање во Република 
Македонија.  

Член 20 
Дипломатскиот и службениот пасош се издаваат со 

рок на важење до пет годин . и 
Член 21 

Виза на пасош и заеднички пасош се издава со рок 
на важење кој не може да биде подолг од рокот на ва-
жењето на пасошот. 
Виза на поморска и бродарска книшка се издава со 

рок на важење од пет години. 
За патна исправа издадена врз основа на меѓунаро-

ден договор, виза се издава со рок на важењето на та-
квата патна исправа, но не подолго од пет години.  

Член 22 
Пасошот, дипломатскиот пасош и службениот па-

сош важат за неограничен број патувања во странство. 
Заеднички пасош се издава со важност за едно па-

тување во одредена држава, односно држави.   
Член 23 

Виза се издава со важење за патување во одредена 
држава, повеќе држави или за сите држави. 

 
IV. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНИ  

ИСПРАВИ, ВИЗИ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

1. Обрасци на патни исправи и визи и водење  
на евиденција  
Член 24 

Патната исправа и визата се издава на пропишан 
образец кој го содржи грбот и името на Република Ма-
кедонија. 

Член 25 
Во пасошот и патниот лист се внесуваат следниве 

податоци за имателот на патна исправа: 
1) презиме и име;  
2) ден, месец и година на раѓање;  
3) место и општина на раѓање; 
4) живеалиште; 
5) престојувалиште; 
6) државјанство и  
7) единствен матичен број на граѓанинот. 
Во заедничкиот пасош се запишува државата, од-

носно државите во кои групата патува, важноста на за-
едничкиот пасош, името и презимето, датумот на раѓа-
ње, местото на раѓање, живеалиштето и адресата на 
станот на водачот на членовите на групата. 
Во дипломатскиот и службениот пасош се внесуваат 

податоците од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член, како и 
податокот за функцијата на носителот на тој пасош. 

 
Член 26 

За издадените патни исправи и визи, како и за изгу-
бените и исчезнатите патни исправи, Министерството 
за внатрешни работи и дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Македонија во странс-
тво, водат пропишана евиденција согласно со утврде-
ните стандарди и законски прописи. 

 
Член 27 

Обрасците на патните исправи и на визите се печатат 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо, со пре-
вод на англиски и француски јазик и нивното писмо. 
На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик, на нивно лично барање, образе-
цот на пасошот и патниот лист се печати и на службе-
ниот јазик и писмото што го употребува граѓанинот. 
Податоците кои се внесуваат во патната исправа се 

запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на основно латинско писмо (I CAO DOC 9303). 
На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик, на нивно лично барање, подато-
ците кои се внесуваат во пасошот и во патниот лист се 
запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на службениот јазик и писмото што го употре-
бува граѓанинот. 
На граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-

бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за 
личното име што се внесуваат во пасошот се запишува-
ат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на 
јазикот и писмото што го употребува граѓанинот. 

 
2. Барање за издавање на патни исправи и визи  

Член 28 
Пасош, заеднички пасош и патен лист за враќање 

во земјата, се издава на барање на граѓанинот. 
Дипломатски и службен пасош се издава на барање 

на надлежен државен орган. 
 

Член 29 
Барањето за издавање на патна исправа или виза се 

поднесува лично на пропишан образец. 
За малолетно лице, односно лице кое е лишено од 

деловна способност, барањето за издавање на патна ис-
права или виза го поднесува еден од родителите, од-
носно старателот.  

Член 30 
Кога родителското право го врши еден од родите-

лите, барањето за издавање на патна исправа или виза 
за лице помладо од 18 години го поднесува родителот 
на кого лицето му е доверено на чување и воспитува-
ње, со согласност и од другиот родител. 
Ако другиот родител на лицето од ставот 1 на овој 

член се противи на издавањето на патната исправа или 
виза, органот надлежен за издавање на патни исправи и 
визи постапува во согласност со Законот за семејството. 
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Член 31 
Барањето за издавање на патна исправа или виза ги 

содржи податоците кои се внесуваат во пасошот. 
Со барањето за издавање на патна исправа или ви-

за, се приложува на увид лична карта или друга јавна 
исправа со фотографија издадена од надлежен орган во 
Република Македонија, од дипломатско-конзуларно 
претставништво на Република Македонија во странс-
тво, како и од надлежен орган на странска држава од 
која може да се утврди идентитетот на подносителот на 
барањето.  

Член 32 
Заедно со барањето за издавање на пасош, заеднич-

ки пасош или патен лист се приложуваат и две фото-
графии со пропишана големина, од кои може да се 
утврди идентитетот на лицето на кое му се издава пасо-
шот, заедничкиот пасош, односно патниот лист. 
Ако лице кое бара издавање на пасош, поседува ва-

жечки пасош, кој поради пополнетост или оштетување 
е во таква состојба што не може да служи за својата на-
мена, заедно со барањето за издавање на пасош се при-
ложува и важечкиот пасош, заради поништување. 
Државјанин на Република Македонија кој постојано 

престојува во странство, во барањето за издавање на па-
сош ги наведува местото и државата во која престојува. 

 
Член 33 

Во барањето за издавање на заеднички пасош се на-
ведуваат податоци за водачот и за членовите на група-
та, странската држава, односно држави во кои групата 
има намера да патува, предвиденото време на престој 
во странство, како и името и презимето и бројот на 
патната исправа на водачот и на членовите на групата. 

 
Член 34 

Виза за пасош, заеднички пасош, како и за помор-
ска и бродарска книшка, се издава на барање на лице-
то, а виза на дипломатски и службен пасош се издава 
на барање на надлежен државен орган. 

 
Член 35 

Во барањето за издавање на виза се означува и др-
жавата во која лицето има намера да патува, како и 
времето предвидено за престој во странство. 
Заедно со барањето за издавање на виза се прило-

жува и патната исправа, односно поморска или бродар-
ска книшка.  

Член 36 
Патна исправа или виза, се издава во рок од 15 дена 

од денот на поднесувањето на барањето. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, во итни слу-

чаи (лекување во странство, смрт или болест на член 
од семејството, неодложно службено патување) или 
поради други оправдани причини, пасошот или визата 
се издаваат најдоцна во рок од 24 часа од поднесување-
то на барањето. 

 
3. Одбивање на барањето за издавање на пасош или 
виза, односно одземање на пасош и поништување на 

ви  за 
Член 37 

Поднесеното барање за издавање на пасош или ви-
за, ќе се одбие и нема да се издаде пасош или виза, ако: 

1) против лицето кое бара издавање на пасош или 
виза е поведена кривична постапка на барање од над-
лежниот суд; 

2) лицето кое бара издавање на пасош или виза е 
осудено на безусловна казна затвор додека не ја издр-
жи казната; 

3) тоа го побара центарот за социјална работа во вр-
ска со вршењето надзор над родителското право и ра-
ботите со старателството, согласно со Законот за се-
мејството; 

4) е поднесено барање за поведување на пркршочна 
постапка согласно со членот 46 на овој закон и 

5) на лицето му престанало државјанството на Ре-
публика Македонија. 
Ако некоја од причините од ставот 1 на овој член 

настапила по издавањето на пасошот или визата, пасо-
шот ќе се одземе, а визата ќе се поништи. 

 
Член 38 

За сите факти кои за последица имаат престанување 
на причините за одбивање на барањето за издавање на 
пасош или виза, надлежниот суд или орган, е  должен 
веднаш да го извести Министерството за внатрешни 
работи. 
Ќе се смета дека се престанати причините за одби-

вање на барањето за издавање на пасош или виза од 
членот 37 став 1 точка 1 на овој закон, ако надлежниот 
суд не го обнови барањето по истекот на една година 
од денот на поднесувањето на барањето за одбивање на 
барањето за издавање на пасош или виза. 
Ќе се смета дека се престанати причините за одби-

вање на барањето за издавање на пасош или виза од 
членот 37 став 1 точка 4 на овој закон по истекот на ро-
кот од шест месеца од денот на поднесувањето на бара-
њето за поведување на прекршочна постапка. 

 
Член 39 

Во решението со кое се одбива барањето за издава-
ње на пасош или виза, односно со кое се одзема пасо-
шот или се поништува визата, се наведуваат причините 
од кои органот се раководел при донесувањето на та-
квото решение.  

Член 40 
Против решението со кое е одбиено барањето за изда-

вање на пасош или виза, односно е одземен пасошот или е 
поништена визата, жалба може да се поднесе до надлеж-
ната комисија на Владата на Република Македонија. 

 
Член 41 

На барање на лицето на кое му е одбиено барањето 
за издавање на патна исправа или виза, односно на кое 
му е одземена патната исправа или му е поништена ви-
зата, Министерството за внатрешни работи може во 
оправдани случаи (смрт на член на семејството, лечење 
во странство, неодложни службени работи и друго) да 
издаде пасош или виза со ограничен рок на важење, но 
најмногу до една година ако за тоа добие согласност од 
надлежниот суд или орган кој барал ставање на забра-
ната за издавање на патна исправа или виза. 

 
4. Исчезнување или губење на пасош 

 
Член 42 

Исчезнувањето или губењето на пасошот имателот 
е должен да го пријави веднаш, а најдоцна во рок од 
три дена од денот на дознавањето, до Министерството 
за внатрешни работи. 
Исчезнувањето или губењето на пасошот во странс-

тво нејзиниот имател е должен, веднаш да го пријави 
во дипломатско-конзуларното претставништво на Ре-
публика Македонија во странство. 

 
Член 43 

Исчезнувањето или губењето на пасошот имателот 
е должен во Република Македонија да го огласи во 
�Службен весник на Република Македонија� пред под-
несување на барањето за издавање нов пасош. 

 
V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 44 

Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари ќе се 
казни за прекршок службено лице во државен орган 
кое патната исправа ја зема во залог поради ненамире-
ни обврски (член 5 став 5). 
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Член 45 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице кое патната исправа ја зе-
ма во залог поради ненамирени обврски (член 5 став 5). 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари ќе се 

казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во правното лице. 

 
Член 46 

Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари или со 
казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок физич-
ко лице: 

1) кое својата патна исправа ќе ја даде на послуга 
на друго лице или ќе се послужи со туѓа патна исправа 
како со своја (член 5 став 2);  

2) кое нема да поднесе барање за замена на патна 
исправа со нова патна исправа (член 5 став 3); 

3) кое патната исправа ќе ја даде или земе во залог 
поради ненамирени обврски (член 5 став 5); 

4) кое грижливо не ја чувало патната исправа (член 
5 став 6) и 

5) кое ќе измени, избрише или исправи податоци и 
забелешки во патната исправа, или ќе ја замени фотогра-
фијата или потписот во патн та исправа (член 5 став 7). а

 
Член 47 

Со парична казна од 5.000 денари или со казна за-
твор до 30 дена ќе се казни за прекршок физичко лице: 

1) кое користи патна исправа што е внесена во еви-
денцијата за изгубени или исчезнати патни исправи 
(член 5 став 4) и  

2) кое веднаш, а најдоцна во рок од три дена не го 
пријави исчезнувањето или губењето на патната испра-
ва (член 42). 

 
VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ  

Член 48 
Пасошите и визите издадени пред денот на влегува-

ње во сила на овој закон, ќе важат до рокот на важење 
кој е наведен во патната исправа, односно визата, а нај-
долго во рок од две години од денот на влегување во 
сила на овој закон. 
По истекот на рокот на важење на патната исправа 

и визата од ставот 1 на овој член, истите не можат да се 
продолжуваат.  
За државјаните на другите републики кои во рок од 

една година согласно со Законот за државјанството на 
Република Македонија поднесле барање за стекнување 
на државјанство на Република Македонија, нивните па-
соши и визи издадени пред денот на влегување во сила 
на овој закон ќе важат до истекот на рокот за кој се из-
дадени, а најдолго во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 
Со патните исправи издадени до денот на влегува-

њето во сила на овој закон не се докажува државјанс-
твото на Република Македонија. 

 
Член 49 

Постапките по барањето за издавање на патни ис-
прави и визи започнати пред денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе се завршат според одредбите на 
овој закон.  

Член 50 
Се овластува министерот за внатрешни работи да 

донесе подзаконски прописи за: 
1) образецот за пасош, заеднички пасош, патен лист 

и образецот за виза, како и податоците кои се запишу-
ваат во нив;  

2) образецот за барање за издавање на пасош и за-
еднички пасош, како и образецот за барање за издава-
ње на виза на тие пасоши;  

3) начинот на издавање на пасош и заеднички па-
сош, како и постапката за издавање на визи на тие па-
соши;  

4) начинот на фотографирањето и земањето на пот-
писот за патна исправа и  

5) начинот на водење на евиденцијата за издадените 
и одземените пасоши, заедничките пасоши издадени, од-
носно поништени визи на тие пасоши, како и за водење 
на регистарот за изгубени и счезнати патни исправи. и 

Член 51 
Се овластува министерот за внатрешни работи во 

согласност со министерот за надворешни работи да до-
несе подзаконски прописи за: 

1) постапката за издавање на патни исправи и визи 
од страна на дипломатско-конзуларните претставниш-
тва на Република Македонија во странство и  

2) начинот на водење на евиденцијата за издадените 
патни исправи и визи во дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Македонија во странство. 

 
Член 52 

Се овластува министерот за надворешни работи во 
согласност со министерот за внатрешни работи да до-
несе подзаконски прописи за: 

1) постапката за издавање на дипломатски и служ-
бени пасоши, како и на визи кои ќе се издаваат на тие 
пасоши; 

2) обрасците за дипломатски и службени пасоши, 
како и обрасците на визи кои ќе се издаваат на тие па-
соши;  

3) начинот на водење на евиденцијата за издадените 
дипломатски службени пасоши, како и за издадени ви-
зи на тие пасоши и 

4) листа на носители на дипломатски и службени 
пасоши.  

 
Член 53 

Запишувањето на лицето до навршени 14 години 
живот во пасошот на родителот, односно старателот 
издаден пред денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, ќе се поништи по службена должност кога на ли-
цето ќе му биде издаден сопствен пасош, а најдолго во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
ово  закон. ј 

Член 54 
Постојните подзаконски прописи влезени во сила 

пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест 
месеца од денот на неговото влегување во сила. 

 
Член 55 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за патните исправи на држав-
јаните на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија (�Службен лист на СФРЈ� број 30/79 и 53/85). 

 
Член 56 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон 
ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегу-
вањето во сила на законот. 
До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој 

член, ќе се применуваат досегашните прописи. 
___________ 

1356. 
Врз основа на член 70 д од Законот за телекомуника-

циите (�Службен весник на  Република Македонија��  
бр. 33/96, 17/98, 28/00, 04/02 и 37/04), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  18.10.2004 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА БОДОВИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ 
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-

ФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на бодовите за 

пресметка на висината на годишниот надоместок за ко-
ристење на радиофреквенции. 
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Член 2 
Бројот на бодовите се утврдува врз основа на след-

ните критериуми: видот и намената на радиостаницата, 
радиофреквенцискиот опсег, широчината на доделени-
те радиоканали, ефективната височина на антена, голе-
мината на сервисната зона и заедничкото користење на 
иста фреквенција. 
Бројот на бодовите се утврдува за радиостаници во: 

копнена мобилна служба, воздухопловна и радионави-
гациска служба, фиксна служба, сателитска служба и 
радиодифузна служба. 

 
РАДИОСТАНИЦИ ВО КОПНЕНА МОБИЛНА 

СЛУЖБА 
 

Член 3 
За радиостаници во копнена мобилна служба бројот 

на бодовите се утврдува: 
а) За радио мрежи (вклучувајќи ги и транкинг сис-

темите) вкупниот број на бодови Ѕ се утврдува според: 
ширината на доделениот радио канал, ефективна висо-
чина на антена и заедничкото користење на иста фре-
квенција, по формулата: 

 
S = N1 + N2 
 

N1 � број на бодови за ширината на радиофреквенци-
ските канали се утврдува по формулата: 

 
N1 = 25 x B 
 
Коефициентот В е еднаков на вкупната ширина на 

доделените радиофреквенциски канали изразена во 
kHz поделена со 25 kHz. 

 
N2 � број на бодови за базна (репетиторска) станица 
што се утврдува според ефективна височина на антена 
по формулата: 

 
N2 = 25 x K 
 
Коефициентот К се утврдува според максималната 

ефективна височина на предавателната антена на ста-
ницата: 

 
Heff. Max. (m) К 
До 75 м 1.0 
Од 75 м до 150 м 1.1 
Од 150 м до 300 м 1.2 
Од 300 м до 600 м 1.4 
Над 600 м 1.5 

 
За радио мрежа која е составена од повеќе базни 

(репетиторски) станици, вкупниот број на бодови се 
утврдува како сума од пресметаните вредности за S за 
секоја станица посебно. 
За радио станици кои користат една фреквенција 

(симплекс), вкупниот број на бодови S = N1. 
За радио станици кои користат една фреквенција 

(симплекс) на целата територијата на РМ вкупниот 
број на бодови S се множи со фактор 10. 
За заедничко користење на иста фреквенција во 

иста сервисна зона вкупниот број на бодови S се дели 
со бројот на корисниците.  
За радиостаници што се користат во ограничена 

сервисна зона со моќност до 1 W, бројот на бодовите 
се утврдува така што вкупниот број на бодови се мно-
жи со фактор 0,5. 
б) За јавни мобилни радио мрежи бројот на бодови-

те се утврдува по доделен радио фреквенциски опсег 
од 1 MHz и изнесува: 

- во опсегот до 960 MHz             18.000 
- во опсегот над 960 МHz           12.000 

РАДИОСТАНИЦИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА  
И РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА  

Член 4 
За радиостаници во воздухопловна и радионавига-

циска служба бројот на бодовите се утврдува според 
видот и намената на радиостаницата и изнесува: 

- за радиостаница на земја                    10 
- за радиостаница во воздухоплов 
со максимална полетна маса од 2750 кг  
до 5700 кг              10 
- за радиостаница во воздухоплов 
со максимална полетна маса над 5700 кг            200 
- за радиостаница за навигација, 
идентификација, одредување на положба, 
сигнализација и др.                          10 
- за радиостаница на пловен објект                     2 
 
РАДИОСТАНИЦИ ВО ФИКСНА СЛУЖБА 

 
Член 5 

За радиостаници во фиксна служба бројот на бодо-
вите се утврдува според: видот и намената на радиоста-
ницата, радиофреквенцискиот опсег и широчината на 
доделените радиоканали и изнесува: 
а) за радиостаници со кои се остварува комуника-

ција точка - точка, бројот на бодовите Np-p се утврдува 
според формулата: 

 
N
 

pp = 2 x B x F 
б) за радиостаници со кои се остварува комуника-

цијата точка - повеќе точки, бројот на бодовите Np-mp 
се утврдува според формулата: 

 
N
 

p-mp = 0.2 x B x F 
- Коефициентот В е еднаков на вкупната ширина на 

доделените радиофреквенциски канали изразена во 
kHz поделена со 25 kHz. 

- Коефициентот F зависи од радио фреквенцискиот 
опсег: 

 
Радиофреквенциски опсег F 
До 29,7 MHz 25 
Од 29,7 MHz до 960 MHz 5 
Од 960 MHz до 2300 MHz 0.5 
Од 2.300 MHz до 5.000 MHz 0.4 
Од 5.000 MHz до 10.000 MHz 0.3 
Од 10.000 MHz до 20.000 MHz  0.2 
Над 20.000 MHz 0.1 

 
в) за радиостаници кои се употребуваат како базни 

станици за широкопојасен безжичен пренос (интернет 
мрежи), бројот на бодовите се утврдува како сума од 
бројот на бодовите Nwa пресметан за секоја базна ста-
ница според формулата: 

 
N
 

wa = B x F 
- Коефициентот В е еднаков на вкупната ширина на 

доделените радиофреквенциски канали (Rx + Tx) изра-
зена во MHz поделена со 1 MHz. 

-
 
 Коефициентот F зависи од фреквенцискиот опсег: 

Радиофреквенциски опсег F 
До 3.400 МХz 2 
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz 5 
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz 4 
Над 20.000 MHz 2 

 
г) За радиостаници со кои се врши дотур на модула-

ција до радиодифузен предавател, бројот на бодовите 
изнесува: 

- за телевизија          50 
- за звучна радиодифузија       25 
- за преносен/мобилен линк за ТВ     60 
- за преносен/мобилен линк за радио    30 
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д) За радиостаници во мултимедиски безжичен си-
стем MWS (Multimedia Wireless System) и фиксни вр-
ски за поврзување на кабелски радио телевизиски мре-
жи,  бројот на бодовите изнесува: 

- за фиксна радиостаница                     200 
ѓ) За радиостаници во TFTS мрежа (Terrestrial Flight 

Telecommunications System) бројот на бодовите изнесува: 
- за фиксна радиостаница                     100 
е) За радиостаници во DECT мрежа (Digital 

European Cordless Telecommunications System) бројот 
на бодовите изнесува: 

- за фиксна радиостаница       10 
 
РАДИОСТАНИЦИ ВО САТЕЛИТСКА СЛУЖБА 
 

Член 6 
За радиостаници во сателитска служба бројот на бо-

довите се утврдува според радио фреквенциски опсег и 
изнесува: 
а) Фиксна земска станица (Fixed Earth Station): 
- за радио фреквенциски опсег до 100 kHz   20 
- за радио фреквенциски опсег до 200 kHz             50 
- за радио фреквенциски опсег до 500 kHz           100 
- за радио фреквенциски опсег до 1 MHz            200 
- за радио фреквенциски опсег до 2 MHz            500 
- за радио фреквенциски опсег над 2 MHz        1.000 
б) VSAT станица (Very Small Aperture Terminals): 
- главна станица (HUB Station) 
- за радио фреквенциски опсег до 100 kHz   20 
- за радио фреквенциски опсег до 200 kHz   50 
- за радио фреквенциски опсег до 500 kHz           100 
- за радио фреквенциски опсег до 1 MHz            200 
- за радио фреквенциски опсег до 2 MHz            500 
- за радио фреквенциски опсег над 2 MHz        1.000 
- VSAT терминал: 
- за фреквенциски опсег до 100 kHz                  10 
- за фреквенциски опсег до 200 kHz     20 
- за фреквенциски опсег до 500 kHz     50 
- за фреквенциски опсег до 1 MHz                   100 
- за фреквенциски опсег над 1 MHz                  200 
в) SNG сателитска станица 
(Satellite News Gathering):               2.000 
г) Глобални мобилни персонални комуникациски 

системи (GMPCS): 
- по доделен фреквенциски опсег од 1 MHz         100 
д) За радиостаници за кои се издава привремена 

дозвола бројот на бодовите изнесува: 
- за VSAT терминал  
  (независно од зафатениот опсег)                      25 
- за SNG сателитска станица                     200 

 
РАДИОСТАНИЦИ ВО РА ИОДИФУЗНА СЛУЖБА Д

 
Член 7 

За комерцијалните радиостаници во радиодифузна 
служба (VHF и UHF фреквенциски опсег) бројот на бодо-
вите N се утврдува според: видот и намената на радиоста-
ницата, ефективната височина на антената, големината на 
сервисната зона (населено место / жители) и заедничкото 
користење на иста фреквенција, по формулата:  

N  = 25 x A x G x Z x 1/T 
- Коефициентот А зависи од видот и намената на 

радио станицата и изнесува: 
- за звучна радиодифузија                А = 0.1 
- за телевизија                 А = 0.2 
- Коефициентот G зависи од големината на сервисна-

та зона (населено место) на радио станицата и изнесува: 
 

Населено место G 
Територија на РМ 18 
Скопје 12 
Битола, Куманово, Тетово 9 
Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, 
Кичево, Кочани, Неготино, Охрид, Прилеп, 
Радовиш, Струга, Струмица и Штип 

6 

За останатите сервисни зони кои не се наведени во 
табелата, коефициентот G = 3. 

- Коефициентот Z зависи од сервисната зона (број 
на жители) и изнесува: 

 
Број на жители во сервисната зона Z 
До 5.000 9 
5.000 - 10.000 13.5 
10.000 � 30.000 18 
30.000 � 50.000 22.5 
50.000 � 100.000 27 
100.000 - 500.000 31.5 
500.000 � 1.000.000 54 
Над 1.000.000 90  

- Коефициентот Т е број на корисници кои заеднич-
ки користат иста фреквенција во иста сервисна зона, но 
во различно време (time shearing).  

Член 8 
За радиостаници во радиодифузна служба кои еми-

туваат радио програма во опсегот на долги, средни и 
кратки бранови (LF, MF и HF фреквенциски опсези) 
бројот на бодовите изнесува 50% од вкупниот број на 
бодови за звучна радиодифузија определен во член 7 
на оваа одлука.  

Член 9 
За издавање на привремена дозвола за радиостани-

ца, бројот на бодовите определени во соодветната 
служба се множи со фактор 0.3, освен за радиостаници-
те наведени во член 6 точка д) од оваа одлука. 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
          Бр.23-3783/1            Претседател на Владата 
18 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

       Скопје                       Хари Костов, с.р. 
___________ 

1357. 
Врз основа на член 12 став 2 и член 23 став 3 од За-

конот за производство и промет на вооружување и вое-
на опрема (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 54/02), министерот за економија во согласност 
со министерот за одбрана и министерот за внатрешни 
раб ти донесе   о 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА  

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишуваат усло-

вите кои треба да ги исполнуваат трговските друштва 
за вршење на производство и промет на вооружување и 
воена опрема (во натамошниот текст: ВВО). 

 
Член 2 

Работните простории и просториите за сместување 
и чување на ВВО во трговските друштва кои вршат 
производство на ВВО и тоа на механички борбени и 
неборбени системи, нивни склопови, подсклопови и 
делови, муниција и минско експлозивни средства во 
кои се вградуваат опасни материи, треба да ги испол-
нуваат општите техничко-технолошки услови утврдени 
со о ој правилник. в 

Член 3 
Како општи техничко-технолошки услови во смис-

ла на член 2  на овој правилник се сметаат: 
- објекти од тврда градба со потребна енергетска и 

комунална инфраструктура; 
- опрема за производство која е технолошки групи-

рана или поврзана со внатрешни сообраќајници за дви-
жење на лица и технички средства; 

- деловни и административни простории за сместу-
вање и работа на непроизводниот персонал; 
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- ограден магацински простор за сместување и чу-
вање на суровини, репроматеријали, алати, делови и 
готови производи; 

- опременост со противпожарни технички средства и 
-  други услови определени со техничките прописи. 

Член 4 
Покрај општите техничко-технолошки услови од 

член 3 на овој правилник, работните простории и про-
сториите за сместување и чување на  ВВО и тоа на му-
ниција и минско-експлозивни средства во кои се вгра-
дуваат опасни материи, треба да исполнуваат и посеб-
ни техничко-технолошки услови утврдени во проектна-
та д кументација. о 

Член 5 
Трговските друштва кои вршат производство на 

ВВО, треба да обезбедат соодветен стручен кадар за 
производство на ВВО од својата производна програма, 
кој е оспособен за формирање на основната техничка 
документација за производство на ВВО и тоа: 

- конструктивна документација;  
- пропис за квалитет на производот;  
- технолошка докуметнација; 
- приемно-техничка документација;  
- упатство за ракување и одржување и 
-  техничко-ремонтна документација.  

Член 6 
Трговските друштва кои вршат производство на 

ВВО треба да организираат физичко техничка заштита 
на работните простории и просториите за сместување и 
чување на ВВО, неговите склопови и делови, согласно 
со Законот за производство и промет на вооружување и 
воена опрема. 
Организацијата и мерките за физичко-техничка за-

штита на работните простории и просториите за сместу-
вање и чување на ВВО, се вршат врз основа на Елаборат 
за физичко-техничка заштита изработен од страна на тр-
говските друштва кои вршат производство на ВВО. 

 
Член 7 

Трговските друштва кои вршат производство на 
ВВО, треба да обезбедат доказ за контрола на квалите-
тот производството на ВВО од надлежен орган. на      

Член 8 
Работните простории и просториите за сместување 

и чување на ВВО во трговските друштва кои вршат 
промет на ВВО треба да ги исполнуваат следните по-
себни технички услови: 

- површина од најмалку 12 м2 и висина од најмалку 
2,20 м;  

- канцелариска опрема, метална каса или ормар; 
- дневно и вештачко осветлување; 
- телефонски приклучок за јавна телефонска мрежа 

и други апарати за комуникација (телефакс и сл.); 
- приклучок за јавна електрична, водоводна и кана-

лизациона мрежа и 
-  соодветна техничка заштита. 

Член 9 
Трговските друштва кои вршат промет на ВВО треба 

да обезбедат соодветен стручен кадар кој е оспособен за 
проценка на карактеристиките и квалитетот на произво-
дит на ВВО и нивната техничка документација. е 

  
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

   Бр. 21-4124/6                     Министер за економија, 
13 октомври 2004 година        Стевчо Јакимовски, с.р. 

         Скопје      
                                               Министер за одбрана,  
                                           д-р Влад                                                         о Бучковски, с.р. 

  Министер  
                                                 за внатрешни работи, 
                                             Силјан Аврамовски, с.р. 

1358. 
Врз основа на член 48 од Законот за патните испра-

ви на државјаните на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 67/92, 20/03 
и 46/04), министерот за внатрешни работи донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСП-
РАВИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРА-
ФИРАЊЕ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ  И ЗА ВОДЕЊЕ  

НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за обрасците на патните исправи и 

визи на државјаните на Република Македонија, за на-
чинот на фотографирање за патните исправи и за воде-
ње на евиденција (�Службен весник на РМ� бр. 2/93 и 
54/93), во членот 2 став 1, по зборот �страници�, се до-
даваат зборовите: �при што страниците од број седум 
до број 32 се предвидени за визи�, а точката на крајот 
на реченицата се брише и се додаваат зборовите: 
�(Прилози бр. 1 и 2)�.  
Во ставот 2, точката на крајот на реченицата се бри-

ше и се додаваат зборовите: �(Прилог бр. 3)�. 
Во ставот 3, точката на крајот на реченицата се бри-

ше  се додаваат зборовите: �(Прилози бр. 4 и 5)�. и
 

Член 2 
Во членот 3, точката на крајот на реченицата се 

брише и се додаваат зборовите: �(Прилог бр. 6)�. 
 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
�Обрасците за барањето за издавање на патна ис-

права и за издавање на виза се со големина 10,5 х 16 см 
и се изработени од картон во бела боја (Прилози бр. 7 и 
8) и во сина боја (Прилози бр. 9 и 10)�.  

 
Член 4 

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи: 
�Подносителот на барањето за издавање пасош, 

образецот на пасошот го потпишува на посебно означе-
ното место за своерачен потпис, на долниот десен агол 
на в ората страница.�. т 

Член 5 
Ч
 
ленот 10 се брише. 

Член 6 
Во членот 13 ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 по зборот �птици� се додаваат зборовите: 

�над кои е испишан називот �Република Македонија� и 
меѓународната ознака на Република Македонија �МК��. 

 
Член 7 

Членот 14 се менува и гласи:  
�На предната страна на корицата на пасошот, заед-

ничкиот пасош и патниот лист натписите �Република 
Македонија�, �пасош�, �заеднички пасош� и �патен 
лист� се отпечатени на македонски и англиски јазик. 
Натписите од ставот 1 на овој член на првата страна 

на пасошот и на заедничкиот пасош се отпечатени и на 
француски јазик. Сите останати податоци во пасошот 
(освен препораките и известувањата што се само на ма-
кедонски јазик) и во заедничкиот пасош се отпечатени 
на македонски и англиски јазик, а во патниот лист, на 
македонски, англиски и француски јазик. 
На предната страна на корицата на пасошот и пат-

ниот лист што се печати на службен јазик различен од 
македонскиот, натписите �Република Македонија�, 
�пасош�, �заеднички пасош� и �патен лист� се отпеча-
тени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, 
на службениот јазик и писмо што го употребува граѓа-
нинот  и на англиски јазик. 
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Член 9  Натписите од ставот 3 на овој член на првата стра-
на на пасошот се отпечатени и на француски јазик. Си-
те останати податоци во пасошот (освен препораките и 
известувањата што се на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го 
употребува граѓанинот) и во патниот лист се отпечате-
ни на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на 
службениот јазик и писмо што го употребува граѓани-
нот и на англиски јазик.  

Членот 16 се менува и гласи: 
�Прилозите од број 1 до број 10 се составен дел на 

овој правилник.� 
Член 10 

Прилозите со броевите 1, 2 и 3 и обрасците со брое-
вите 4, 5 и 6 што се составен дел на Правилникот за 
обрасците на патните исправи и визи на државјаните на 
Република Македонија, за начинот на фотографирање за 
патните исправи и за водење на евиденција (�Службен 
весник на РМ� бр. 2/93 и бр. 54/93), се заменуваат со 
при  од број 1 до број 10  на овој правилник. 

Податоците во образецот на визата  се отпечатени 
на македонски, англиски и француски јазик.� лозите           Член 11 

Член 8 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

Членот 15 се менува и гласи:  
�Запишувањето на податоците во образецот на па-

сошот се печатат на компјутер, а запишувањето на по-
датоците во образецот на заедничкиот пасош се врши 
со машина за пишување со специјална намена.�. 

к 
Бр. 16.1-52433/1                           Министер 

4 октомври 2004 година            за внатрешни работи, 
       Скопје                          Сиљан Аврамовски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ БР 1.  
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ПРИЛОГ БР. 3
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1359. 
Врз основа на член 6 став 3 од Законот за 

ската инспекција (�Службен весник на РМ� бр. 
министерот за земјоделство, шумарство и водо
тво донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА
КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕ

НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВН
ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата
жината на образецот како и начинот на издава
земање на легитимацијата на државниот инсп
земјоделство. 

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата е со димензи
см кој е сместен во триделен кожен повез. 
Образецот на легитимацијата е пластифиц

120 микронски мат пластификат и во кожната
се става во прозирен пластичен џеб. 
Предната страна на образецот содржи грб н

лика Македонија, Министерство за земјоделс
марство и водостопанство, легитимација, Држа
пектор за земјоделство, место за фотографија
см., име и презиме на инспекторот и регистарс
Задната страна содржи текст: �Имателот на

гитимација е овластен да ги врши сите дејств
видени со Законот за земјоделската ин
(�Службен весник на РМ� бр. 38/2004)�, дата
вање, место за потпис на министерот за земјо
шумарство и водостопанство и место за печат. 
ПРИЛОГ БР. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На првиот дел на горната надворешна страна на 

кожниот повез е втиснат грбот на Република Македо-
нија, обоен со жолто - златна боја, а под него со текст 
со жолто златни букви во два реда: �СЛУЖБЕНА - ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА�. 

земјодел-
38/2004), 
стопанс-

На внатрешната средна страна на кожниот повез е 
сместен метален амблем во облик на штит, изработен 
од месинг или сличен метал со бронзено-златна боја, 
рељефно обработен со вдлабнување и испакнување. 
Вдлабнатите делови се додатно дообработени рустично 
за да се потенцира испакнувањето кое е мазно. 

ЗЕЦОТ 
МАЊЕ  
ИОТ  
 

Амблемот во себе ги содржи симболите: на горниот 
дел има текст �РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�, а под не-
го �ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО�. 
Под него во права линија е испишано �ИНСПЕКТОР�, а 
под инспектор е испишано �ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО�. 

 и содр-
ње и од-
ектор за  

Од средината на штитот до долниот дел има знак во 
форма на петоаголник. На долниот дел од петоаголни-
кот е знамето на Република Македонија, а над него во 
средината има сноп од житарица. Границите на петоа-
голникот се во вид на жолт клас од пченица. 

и 6 x 9,5 

иран со 
 футрола 

На долниот дел од штитот има регистарски број, 
истоветен со бројот на легитимацијата. 
Кожниот повез е изработен од мазна дупло штепована 

и додатно укрутена кожа во црна боја. Се состои од три 
дела, во третиот дел од внатрешната страна има изработе-
но пластичен џеп за образецот на легитимацијата. Кожни-
от повез кога е склопен е со димензии 7,5 х 11,5 см.  

а Репуб-
тво, шу-
вен инс-
 2,5 х 3 
ки број.                 

Член 3  оваа ле-
ија пред-
спекција 
 на изда-
делство, 

Издадените легитимации на државните инспектори за 
земјоделство се евидентираат во Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. Редниот број од 
евиденцијата под кој е заверен уписот на податоците се 
впишува во легитимацијата како регистарски број. 
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Член 4  
 Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му се издава има својство на Државен инспектор за 
земјоделство. 

 
 
 По престанок на службеното својство на Државен 

инспектор за земјоделство ја враќа легитимацијата.  
  

Член 5  
Во случај на губење на легитимацијата, Државниот 

инспектор за земјоделство ја огласува за неважечка на 
сопствен трошок и за тоа го известува директорот на 
Државниот инспекторат за земјоделство.  

 
 
 
 

Во случајот на став 1 на овој член министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство издава нова 
легитимација. 

 
 
   Член 6  Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:  - дотраеност или оштетување и  -  промена на личните податоци на имателот.  
 Член 7 
 Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се 

поништуваат.    Член 8  Образецот на легитимацијата и на амблемот се да-
ден  во прилог и се составен дел од овој правилник.   и

 ___________ 
 Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
1360.     
Врз основа на член 12, став 3 од Законот за земјо-

делската инспекција (�Службен весник на РМ� бр. 
38/2004), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесува 

   Бр. 10-9974/1                               Министер  
14 октомври 2004 година     за земјоделство, шумарство 
              Скопје                                и водостопанство, 
                                                        Славко Петров, с.р. 

    
  

П Р А В И Л Н И К  
 ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ РА-
СТЕНИЈА,  ПРОИЗВОДИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТИ 

 
 
 
   Член 1  
 Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на потврдата за привремено одзе-
мени растенија, производи, средства и предмети. 

 
 
 

  
 Член 2 
 

Потврдата од член 1 од овој правилник е дадена на 
формат А4 и ги содржи следните податоци: назив и се-
диште на фирмата од каде се одземени растенијата, 
производите, средства и предметите, службеното лице 
кое ги одзело, назив односно име, број, единечна мера 
и вкупна количина и каде ќе бидат предадени. 

 
 
 
 
 
 
 
 Образецот на пријавата од член 1 на овој правилник 

е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
 
 
  
 Член 3  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
 
 
 

  
  
   Бр. 10-9974/2                               Министер   

14 октомври 2004 година     за земјоделство, шумарство  
              Скопје                                 и водостопанство,  

                                                        Славко Петров, с.р. 
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1361. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија 
на седницата одржана на 7 октомври 2004 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  
ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

СТРУМИЦА 
 
I. За претседател на Општинската изборна  комиси-

ја во Струмица, се именува Стојан Делиовски - судија 
на Основен суд во Струмица. 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Бр. 07-791/1                              Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
       Скопје                         Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
1362. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 7 октомври 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА СТРУМИЦА 
 
I. За заменик на претседателот на Општинската из-

борна комисија во Струмица, се именува Ристо Хаџи-
Еленов - судија на Основен суд во Струмица. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Бр. 07-790/1                               Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
     Скопје                         Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
1363. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија 
на седницата одржана на 7 октомври 2004 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА СТРУГА 
 
I. За заменик на претседателот на Општинската из-

борна комисија во Струга, се именува Живко Аврамов-
ски - судија на Основен суд во Струга. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
  Бр. 07-789/1                             Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
        Скопје                      Стево Пендаровски, с.р. 

1364. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија 
на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА  
ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ЦЕНТАР 
 
I. За член на Општинската изборна  комисија во 

Центар, се именува Јане Јанкуловски од Скопје. 
II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
  Бр. 07-805/1                             Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
      Скопје                       Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
1365. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија 
на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ШТИП 

 
I. За член на Општинската изборна  комисија во 

Штип, се именува Розика Ефремова - дипломиран 
правник. 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Бр. 07-808/1                              Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
     Скопје                          Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
1366. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија 
на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КАРПОШ 

 
I. За член на Општинската изборна  комисија во 

Карпош, се именува Јасмина Блажеска - судија на Ос-
новен суд Скопје I - Скопје. 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-806/1                             Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
      Скопје                        Стево Пендаровски, с.р. 
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1367. 1368. 
Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 

граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе 

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и 
граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе 

  
О Д Л У К А О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КАРПОШ 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КУМАНОВО 

  
I. За член на Општинската изборна  комисија во 

Карпош, се именува Виолета Илиевска - судија на Ос-
новен суд Скопје I - Скопје. 

I. За член на Општинската изборна  комисија во Ку-
маново, се именува Сабри Алими - дипломиран прав-
ник. 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

  
  Бр. 07-807/1                             Претседател     Бр. 07-809                             Претседател 

18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 18 октомври 2004 година      на Државната изборна комисија, 
      Скопје                        Стево Пендаровски, с.р.        Скопје                       Стево Пендаровски, с.р. 

  
1369.  
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


