„Службен весник на РМ“ бр. 19 од 19.02.2007 година

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на
државјаните на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари 2007 година.
Бр. 07-708/1
12 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ
ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" број 67/92, 20/2003 и 46/2004), во членот 5 став 1
зборовите: "лична исправа" се заменуваат со зборовите: "електронска исправа за лична
идентификација".
Ставот 3 се менува и гласи:
"Имателот на патната исправа не смее да ја користи патната исправа, доколку се
променат податоците од членoт 26 став 1 точки 1, 2, 5 и 7 и став 6 на овој закон."
Во ставот 6 во вториот ред по зборот "исправа" се става точка и зборовите до крајот на
реченицата се бришат.
Во ставот 7 во вториот ред по зборот "исправа" запирката се заменува со точка и
зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
"Забрането е менување на фотографијата во заедничкиот пасош, патниот лист и патната
исправа што се издава врз основа на меѓународен договор, како и менување на потписот
во патниот лист."
Член 2
Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:
"Дипломатскиот и службениот пасош се исправи кои се издаваат на носител на јавна
функција, државен службеник и работник во државните органи, заради обезбедување на
нивна заштита при патување во странство за извршување на службените задачи, во
согласност со меѓународното право."
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Член 3
Членот 11 се менува и гласи:
"Дипломатски пасош се издава на избрани и именувани лица, раководни државни
службеници и раководни работници во државни органи; на дипломатско-конзуларни
службеници вработени во Министерството за надворешни работи или упатени на работа
во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство; на
воени претставници и претставници на безбедносните органи на Република Македонија во
странство кои имаат дипломатски статус; на лица кои со одлука на Владата на Република
Македонија заминуваат на работа во меѓународни организации во својство на функционери
со дипломатски ранг во тие организации, како и на дипломатски курири.
По исклучок од ставот 1 на овој член, дипломатски пасош се издава и на брачните
другари на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на
Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија.
Дипломатски пасош се издава и на лице на кое му престанала функцијата претседател
на Република Македонија, претседател на Собранието на Република Македонија и
претседател на Владата на Република Македонија, како и на нивните брачни другари.
Дипломатски пасош се издава и на лице на кое му престанала функцијата министер за
надворешни работи, на лица поранешни амбасадори и генерални конзули и на поранешни
вработени во Министерството за надворешни работи, со најмалку 20 години дипломатско
искуство.
Со одобрение на министерот за надворешни работи може да се издаде дипломатски
пасош на лице кое со оглед на карактерот и улогата на неговата дејност е значајно за
унапредување на дипломатските, политичките, економските и културните односи на
Република Македонија и за претставувањето на државата во странство, како и на лице ако
тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија.
Дипломатски пасош може да се издаде и на членовите на потесното семејство или на
вонбрачната заедница на лицата кои се упатени на работа во дипломатско-конзуларните
претставништва на Република Македонија во странство, кога истите живеат со нив во
заедничко домаќинство во странство во времето на дипломатската мисија."
Член 4
Во членот 12 став 1 зборовите: "државни службеници на Министерството за
надворешни работи и на државни службеници" се заменуваат со зборовите: "стручно
административни државни службеници вработени во Министерството за надворешни
работи или упатени на работа".
Ставот 2 се менува и гласи:
"Службен пасош може да се издаде и на членовите на потесното семејство или на
вонбрачната заедница на лицата од ставот 1 на овој член, кога истите живеат со нив во
заедничко домаќинство во странство."
Член 5
Членот 16 се менува и гласи:
"Државјанин на Република Македонија, кој во странство престојува непрекинато
повеќе од шест месецa, може да поднесе барање за издавање на пасош во дипломатскоконзуларното претставништво на Република Македонија во странство."
Член 6
Во членот 21 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Виза на дипломатски и службен пасош се издава со рок на важење од 30 дена до
четири години."
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Член 7
Во членот 26 став 1 точка 3 зборовите: "и општина" се бришат.
Точката 5 се менува и гласи:
"5) пол;".
Во точката 6 сврзникот "и" се брише.
Во точката 7 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот "и" и се додава
нова точка 8, која гласи:
"8) своерачен потпис;".
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
"Пасошот содржи и податоци за биометриски карактеристики на имателот на патната
исправа, кои задолжително се земаат од подносителот при поднесување на барањето за
издавање на пасош, заради утврдување на неговиот идентитет.
Податоци за биометриски карактеристики, од ставот 2 на овој член се фотографија и
отпечатоци од два прста.
Пасошот од ставот 2 на овој член има и бесконтактен чип и машински читлив дел."
Ставот 2 станува став 5.
Во ставот 3 кој станува став 6 во вториот ред сврзникот "и" се заменува со запирка, а по
бројот "2" се додава запирка и броевите: "3, 5, 6, 7 и 8".
Член 8
По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:
"Член 26-а
При промена на податоците од членот 26 став 1 точки 1, 2, 5 и 7 на овој закон, имателот
на пасошот е должен во рок од 30 дена од денот на промена на податоците, пасошот да го
предаде во Министерството за внатрешни работи, заради негово поништување.
При промена на податоците од членот 26 став 6 на овој закон, имателот на
дипломатскиот или службениот пасош е должен во рок од 30 дена од денот на промена на
податоците, дипломатскиот или службениот пасош да го предаде во Министерството за
надворешни работи, зарaди негово поништување."
Член 9
Во членот 28 став 3 зборот "латинско" се заменува со зборот "латинично" и точката на
крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "освен
интернационалните ознаки (кодови), што се запишуваат согласно со меѓународните
стандари утврдени во I CAO DOC 9303".
Член 10
Во членот 32 став 1 зборовите: "пасош" и "пасошот" се бришат.
Член 11
Во членот 36 ставот 2 се менува и гласи:
"По исклучок од ставот 1 на овој член, на писмено барање на лицето кое бара издавање
на пасош, патната исправа му се издава најдоцна во рок од 48 часа од часот на
поднесувањето на барањето за издавање на пасош."
Член 12
Во членот 37 став 1 точка 5 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат
зборовите: "или лицето не е државјанин на Република Македонија".
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Член 13
Насловот на Главата V се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ".
Член 14
Членот 43-а се менува и гласи:
"Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на службено лице и на воено лице кое користи патна исправа, доколку се
променети податоците од членот 26 став 6 на овој закон (член 5 став 3).
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на службено лице во државен орган кое патната исправа ја зема во залог поради
ненамирени обврски (член 5 став 5).
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на службено лице кое при промена на податоците од членот 26 став 6 на овој
закон во рок од 30 дена од денот на промената на податоците не го предаде
дипломатскиот или службениот пасош во Министерството за надворешни работи, заради
негово поништување (член 26-а став 2).
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на военo лице кое при промена на податоците од членот 26 став 6 на овој закон,
во рок од 30 дена од денот на промената на податоците, не го предаде дипломатскиот
пасош во Министерството за надворешни работи заради негово поништување (член 26-а
став 2)."
Член 15
Членот 43-б се менува и гласи:
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на правно лице, кое патната исправа ја зема во залог поради ненамирени
обврски (член 5 став 5).
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице."
Член 16
Во членот 44 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 100 до 500 евра
во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице:".
Точката 2 се менува и гласи:
"2) кое користи патната исправа, доколку се променети податоците од членот 26 став 1
точки 1, 2, 5 и 7 на овој закон (член 5 став 3);".
Во точката 4 сврзникот "и" се заменува со точка и запирка.
Во точката 5 зборовите: "или ќе ја замени фотографијата или потписот во патната
исправа" се бришат, а точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:
"6) кое ќе ја замени фотографијата во заедничкиот пасош, патниот лист и патната
исправа што се издава врз основа на меѓународен договор или ќе го замени потписот во
патниот лист (член 5 став 8) и
7) кое при промена на податоците од членот 26 став 1 точки 1, 2, 5 и 7 на овој закон, во
рок од 30 дена од денот на промената на податоците, не го предаде пасошот во
Министерството за внатрешни работи зарaди негово поништување (член 26-а став 1)."
Член 17
Во членот 45 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ до 100 евра во
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице:".
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Член 18
По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:
"Член 45-а
За прекршоците предвидени со одредбите од членовите 43-а, 43-б став 2, 44 и 45 на овој
закон, прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.
Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на
комисијата.
Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од
најмалку седум години на предметната материја, а претседателот на комисијата е
дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку десет
години на предметната материја."
Член 19
Членот 49 се менува и гласи:
"Се овластува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за
надворешни работи да донесе подзаконски пропис за начинот и постапката за
поднесување на барање за издавање на пасош во дипломатско-конзуларното
претставништво на Република Македонија во странство, како и за начинот на водење на
евиденција за поднесените барања."
Член 20
Пасошите издадени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да
важат до истекот на рокот на важење кој е наведен во пасошот, но најдолго пет години од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија", а одредбите од членот 1 кои се однесуваат на членот 5 став 1,
членот 7 кои се однесуваат на членот 26 ставови 2, 3 и 4 и членот 9 на овој закон ќе се
применуваат од 1 април 2007 година.
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