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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 16 - б од Законот за азил и привремена заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.49/03, 66/07, 142/08, 146/09, 166/12 и 101/15), министерот за 
внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДА ЗА ИСКАЖАНАТА НАМЕРА ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА 
ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ НА ПРАВО 
НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ИСПРАВИ 

НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО 
ПРАВО НА АЗИЛ ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува  образецот на потврда за искажаната намера за 

поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барање за признавање 
право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите 
на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на 
право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во 
Република Македонија и за начинот на водење на евиденција.

Образец на потврда за искажаната намера за поднесување барање за признавање 
право на азил

Член 2
Образецот на потврдата за искажаната намера за поднесување на барање за признавање 

право на азил содржи: (Република Македонија, Министерство за внатрешни работи, 
организациона единица, број, датум и место, наслов, лични податоци: име и презиме, 
датум на раѓање, пол, место и држава на раѓање, државјанство, документи кои лицето ги 
поседува, име, презиме и сродство на лицата кои го придружуваат носителот на 
потврдата, изрека на потврдата, датум, час и место, место за печат и потпис на овластено 
службено лице  (Образец бр.1).

Потврдата од ставот 1 на овој член се издава во три примероци, од кои првиот се 
предава на странецот, вториот се доставува до Одделението за азил, а третиот се чува во 
организационата единица на Министерството за внатрешни работи во која работи 
овластеното службено лице кое ја издало потврдата.

II. БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО 
НА АЗИЛ

Член 3
Барањето за признавање право на азил во Република Македонија се поднесува писмено 

во вид на барање за признавање право на азил или усно на записник.
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1. Образец на барањето за признавање право на азил

Член 4
Барањето за признавање право на азил се поднесува на македонски јазик и кирилско 

писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло, на некој од пошироко 
прифатените странски јазици или на јазик за кој може разумно да се претпостави дека 
барателот на право на азил го разбира.

Образецот на барањето за признавање право на азил содржи податоци за: презиме и 
име на подносителот на барањето, презиме пред склучување на брак, татково име и име на 
мајката, место за фотографија, дата, место и држава на раѓање, пол, државјанство, етничка 
припадност и вероисповед, брачна состојба, презиме и име на брачниот другар, документи 
за идентификација, мајчин и други јазици кои ги зборува, завршено образование и 
вработување, адреса во земјата на потекло и надвор од неа во последните 10 години, 
сегашна адреса на престојување во Република Македонија, роднини во Република 
Македонија, воена служба, политичка активност, членови на семејство кои го 
придружуваат барателот на право на азил, членови на потесно семејство кои живеат во 
матичната држава или во странство, дали лицето некогаш поднело барање за признавање 
право на азил, за начинот на доѓање во Република Македонија, за престојот пред 
поднесување на барањето, причините поради кои бара право на азил, потпис на барател на 
право на азил или негов законски застапник или полномошник, дата на поднесување на 
барањето за признавање на право на азил како и упатство за негово пополнување.

Образецот на барањето за признавање право на азил се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо (Образец бр. 2).

2. Записник за спроведен разговор во врска со поднесено барање за признавање 
право на азил

Член 5
По поднесувањето на барањето за признавање право на азил, овластеното службено 

лице во Одделението за азил спроведува разговор (интервју) со подносителот на барањето 
за признавање право на азил и составува записник за одржаниот разговор.

Во записникот од став 1 на овој член се внесува: датумот и податоците за просториите 
во кои е извршен  разговорот.

По изнесувањето на информациите и укажувањата од страна на овластеното службено 
лице, барателот на азил ги изложува и објаснува причините поради кои има поднесено 
барање за признавање право на азил.

Записникот од ставот 1 на овој член го потпишуваат: барателот на признавање право на 
азил, овластеното службено лице кое го спровело разговорот, законскиот застапник или 
полномошник на барателот на   право на азил, овластениот судски преведувач, 
записничарот и останатите присутни лица (Образец бр. 3).

3. Образец на записник за прием на усно барање за признавање право на азил

Член 6
Образецот на записникот за прием на усно барање за признавање право на азил содржи 

место за запишување на податоци за: име и презиме, дата на раѓање и пол на барателот на 
право на азил, држава и место на раѓање, државјанство, држава од која дошол во 
Република Македонија и датум на влегување во Република Македонија, документи и 
други предмети кои лицето ги предало само и документи и други предмети кои се 
пронајдени при претрес кај лицето,  сродство на лица кои го придружуваат барателот на 
право на азил, како и место за потпис на овластеното службено лице, место за печат и 
место за потпис на подносителот на барањето (Образец бр. 4).
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4. Образец на барањето за признавање право на азил по основ на семејно 
обединување

Член 7
Барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување се поднесува 

на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на 
потекло, на некој од пошироко прифатените странски јазици или на јазик за кој може 
разумно да се претпостави дека барателот на право на азил го разбира.

Образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување 
содржи место за запишување на податоци за: презиме и име на подносителот на барањето, 
презиме пред склучување на брак, татково име и име на мајката, место за фотографија, 
дата, место и држава на раѓање, пол, државјанство, етничка припадност и вероисповед, 
брачна состојба, дата и место на склучување на бракот, документи за идентификација, 
други документи, завршено образование и вработување, адреса во земјата на потекло и 
надвор од неа во последните 10 години, сегашна адреса на престојување и статус на 
престој, членот на семејството со кого се бара семејно обединување, други членови на 
семејството, други податоци (дали некогаш било поднесено барање за признавање право 
на азил, за начинот на доаѓање во Република Македонија и за престој пред поднесување на 
барањето), причини поради кои бара право на азил по основ на семејно обединување, 
потпис на барател на право на азил или негов законски застапник или полномошник, дата 
на поднесување на барањето за признавање на право на азил по основ на семејно 
обединување, како и упатство за негово пополнување.

Образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување 
се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото 
латинично писмо (Образец бр. 5).

Член 8
Барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување во 

дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство се 
поднесува на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на 
земјата на потекло или на англиски јазик и неговото латинично писмо.

Образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување 
во дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство ги 
содржи истите податоци од член 7 став 2 од овој правилник.

Образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување 
во дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство се 
печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото 
латинично писмо (Образец бр. 6).

III. НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ НА ОТПЕЧАТОЦИ ОД 
ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ 

НА ПРАВО НА АЗИЛ

Член 9
По поднесување на барање за признавање право на азил, на барателот на право на азил, 

по барање на Одделението за азил му се земаат отпечатоци од прсти и му се врши 
фотографирање во Одделот за криминалистичка техника.
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Член 10
Предната страна на образецот за земање отпечатоци од прсти содржи место за 

запишување на податоци за: регистарскиот број, презиме и име, моминско презиме, 
адреса, пол, дата на раѓање, место за фотографија со димензии 30x25 мм, се земаат 
отпечатоци од палец, показалец, среден, домал и мал прст од десна и лева рака, 
отпечатоци од контролниците од левата и десната рака и палците од левата и десната рака, 
датум и место на дактилоскопирање.

На задната страна на образецот се земаат отпечатоци од дланките на левата и десната 
рака.

Образецот за земањето отпечатоци од прсти се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо (Образец бр. 7).

Член 11
Барателот на право на азил се фотографира во лице (анфас).
При фотографирање барателот на право на азил не треба да носи покривка на главата 

(капа, шамија и сл.), освен во одредени случаи поради религиозни, медицински или 
културни причини.

Барателот на право на азил кој се фотографира се поставува во исправена, стоечка или 
седечка положба на договорено растојание од објективот при што се споредуваат двете 
хоризонтали на лицето и подот.

Фотографијата на барателот на право на азил може да биде во боја или во црно-бела 
техника.

IV. ОБРАЗЕЦ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ 
НА ПРАВО НА АЗИЛ И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА АЗИЛ

ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Образец на идентификациона исправа за барател на право на азил

Член 12
Образецот на идентификационата исправа за барател на право на азил е со димензии 

65х90 мм, со корици во сина боја и внатре содржи шест страни.
На предната страна на корицата, во горниот среден дел е отпечатен текст ''Република 

Македонија'', под него е грбот на Република Македонија, а во долниот среден дел е 
отпечатен текст ''идентификациона исправа за барател на право на азил''.

На првата внатрешна страна, во горниот среден дел е отпечатен текст: ''Министерство 
за внатрешни работи'', а под него текстот: ''Согласно Законот за азил и привремена 
заштита (Сл. весник на Р.М. бр 49/2003. )'' и содржи место за запишување на податоци за: 
име, презиме и дата на раѓање на подносителот на барањето за признавање право на азил, 
број на поднесеното барање и дата на негово поднесување.

Втората внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: начинот на 
утврдување на неговиот идентитет, место за фотографија со димензии 30х25мм, место за 
печат, регистарски број, место и општина и адреса во Република Македонија.

Третата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: лица кои го 
придружуваат носителот на идентификациона исправа (име, дата на раѓање и сродство), 
дата на издавање и важност на идентификационата исправа, потпис на службеното лице 
кое ја издало исправата и место за печат.

Четвртата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за 
продолжување на важноста на исправата.
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Петтата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за промена на 
адресата.

Шестата внатрешна страна содржи напомена за обврските на носителот на 
идентификационата исправа за барател на право на азил.

Образецот на идентификационата исправа за барател на право на азил се печати на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично 
писмо (Образец бр. 8).

2. Образец и начин на издавање и замена на лична карта за признаен бегалец и за 
лице под супсидијарна заштита

Член 13
Барањето за издавање на лична карта за признаен бегалец и за лице под супсидијарна  

заштита се поднесува писмено, во рок од 30 дена од денот на примање на одобрение за 
одобрен престој односно од денот на навршување 18 години.

Барањето за издавање на лична карта за признаен бегалец и за лице под супсидијарна 
заштита се поднесува на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на 
јазикот на земјата на потекло или на англиски јазик и неговото латинично писмо.

Образецот на барањето за издавање на лична карта за признаен бегалец и за лице под 
супсидијарна заштита содржи место за запишување на податоци за: презиме и име на 
подносителот на барањето, пол, ден, месец и година на раѓање, место и држава на раѓање, 
државјанство, основ по кој престојува во Република Македонија, занимање, последно 
место на живеење во матичната држава (улица и број), сегашно место на престој во 
Република Македонија (улица и број), брачна состојба, број на деца и година на раѓање на 
секое дете, вид на образование, прилог кон барањето и појаснување, согласност на 
подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци,  место и дата на 
поднесување на барањето, документи кои ги доставува во прилог, потпис на подносителот 
на барањето, содржи место за фотографија со димензии 30х25мм и упатство за 
пополнување на барањето.

Образецот на барањето за издавање на лична карта за признаен бегалец и за лице под 
супсидијарна  заштита се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на 
англиски јазик и неговото латинично писмо (Образец бр. 9).

Член 14
Образецот на личната карта за признаен бегалец е со димензија 65х90 мм, со корици во 

сива боја и внатре содржи шест страни.
На предната страна на корицата, во горниот среден дел е отпечатен текст: "Република 

Македонија", под него е грбот на Република Македонија, а во долниот среден дел е 
отпечатен текст: "лична карта за признаен бегалец".

На првата внатрешна страна, во горниот среден дел е отпечатен текст: "Министерство 
за внатрешни работи", а под него текстот: "Согласно Законот за азил и привремена 
заштита (Сл. весник на Р.М. бр 49/2003. )" и содржи место за запишување на податоци за: 
име, презиме и дата на раѓање на признаениот бегалец, број на решение за признавање 
статус на признаен бегалец и дата на негово донесување.

Втората внатрешна страна содржи место за фотографија со димензија 30х25 мм, место 
за печат, како и место за запишување на податоци за: матичен број за странец, место и 
општина и адреса, регистарски број, дата на издавање и рок на важење на личната карта за 
признаен бегалец и потпис на службеното лице кое ја издало исправата.

Третата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за продолжување 
на важноста на личната карта.
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Четвртата и петтата внатрешна страна содржат место за запишување на податоци за 
промена на адресата.

Шестата внатрешна страна содржи напомена за обврските на носителот на лична карта 
за признаен бегалец.

Образецот на личната карта за признаен бегалец се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо (Образец бр. 
10).

Член 15
Образецот на личната карта за лице под супсидијарна заштита е со димензија 65х90 мм, 

со корици во кафена боја и внатре содржи шест страни.
Образецот на личната карта за лице под супсидијарна заштита содржи место за 

запишување на податоците од член 14 ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој правилник, со 
исклучок на податокот за бројот на решението за признавање на статус на признаен 
бегалец што се внесува на првата внатрешна страна од образецот, кој се заменува со 
податокот за бројот на решението за признавање на статус на лице под супсидијарна 
заштита.

Образецот на личната карта за лице под супсидијарна заштита се печати на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо 
(Образец бр. 11).

Член 16
Барањето за замена на личната карта за признаен бегалец или за лице под супсидијарна 

заштита, се поднесува во Одделението за азил во Министерството за внатрешни работи.

Член 17
Заменетите, одземените и вратените лични карти за признаен бегалец или за лице под 

супсидијарна заштита се уништуваат комисиски, за што се составува записник. 

3. Образец и начин на издавање на патна исправа за признаен бегалец

Член 18
На барање на признаен бегалец кој наполнил 18 години живот се издава патна исправа 

врз основа на поднесено писмено барање.
За лице помладо од 18 години живот, барањето за издавање на патна исправа за 

признаен бегалец го поднесува неговиот законски застапник.
Барањето за издавање на патна исправа за признаен бегалец се поднесува на 

македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло 
или на англиски јазик и неговото латинично писмо.

Образецот на барањето за издавање на патна исправа за признаен бегалец содржи место 
за запишување на податоците од член 13 став 3 од овој правилник.

Образецот на барањето за издавање на патна исправа за признаен бегалец се печати на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично 
писмо (Образец бр. 12).

Член 19
Образецот на патната исправа за признаен бегалец е со димензии 88х125мм, со тврди 

корици во сива боја и внатре содржи 32 нумерирани страници.
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На предната страна на корицата, во горниот среден дел е отпечатен текст: ''Република 
Македонија'', во долниот среден дел е отпечатен текстот: ''Патна исправа'', а под него 
отпечатен е текст: ''Конвенција од 28 јули 1951 година''.

На првата внатрешна страна, во горниот среден дел е отпечатен текст: ''Патна исправа'', 
под него текстот: ''Конвенција од 28 јули 1951 година'' и содржи место за запишување на 
податоци за: број и важност на исправата, име и презиме, број на деца кои го 
придружуваат признаениот бегалец, периодот во кој носителот има право да се врати во 
Република Македонија и упатство за постапување во случај на негово населување во 
држава која не ја издала оваа исправа.

Втората внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: место и датум 
на раѓање, занимање, сегашен престој, моминско име и презиме на сопругата, име и 
презиме на сопругот и податоци за децата кои го придружуваат носителот.

Третата внатрешна страна содржи место за фотографија со димензии 35х40мм и место 
за потпис на носителот.

Четвртата внатрешна страна содржи место за запишување на податоци за: државите во 
кои е важечка оваа исправа, документот или документите врз основа на кои оваа исправа е 
издадена, место и датум на издавање, наплатена такса, потпис и печат на овластено лице 
кое ја издава исправата.

Петтата и шестата страна содржат место за запишување на податоци за: продолжување 
или обновување на важноста, наплатена такса, место и датум, потпис и печат на надлежен 
орган што ја продолжува или обновува важноста на исправата.

На другите страници се наоѓа простор за виза и напомена дека името и презимето на 
носителот на исправата мора да биде повторувано на секоја виза.

Образецот на патната исправа за признаен бегалец се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо (Образец бр. 
13).

4. Образец на идентификациона исправа за лица под привремена заштита

Член 20
Образецот на идентификационата исправа за лица под привремена заштита е со 

димензии 11,5х7,5 см и е изработен од бел картон.
На предната страна на образецот од став 1 на овој член, во горниот среден дел е 

отпечатен текст: ''Република Македонија'', а под него текстот: ''Министерство за 
внатрешни работи'' и содржи место за запишување на организациониот облик кој ја издава 
исправата, а во десниот дел се наоѓа амблемот на Република Македонија во облик на штит 
во чиј центар се наоѓа ознаката ''РМ''.

Во средниот дел на предната страна е отпечатен текст: ''Идентификациона исправа за 
лице под привремена заштита'', а под него содржи место за запишување на податоци за: 
регистарски број и важност на исправата, име и презиме, дата и место на раѓање, 
државјанство и пол, дата на издавање и место за печат и потпис на службеното лице кое ја 
издава исправата.

Во долниот, лев дел на предната страна на образецот е содржано место за фотографија 
со димензии 3х3,5 см.

На задната страна на образецот, во горниот среден дел е отпечатен текст: ''Лица кои го 
придружуваат носителот на овој документ'', под него е содржано место за запишување на 
податоци за: име и презиме, дата на раѓање и сродство, а под него е отпечатен текстот: 
''Напомена: Носителот на овој документ е должен истиот да го носи со себе. Забрането да 
се дава документот на послуга на друг''.
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Образецот на идентификационата исправа за лица под привремена заштита се печати на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо (Образец бр. 14).

V. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

Член 21
Податоците во врска со  барањата за признавање право на азил и за лицата на кои им е 

признаено право на азил и привремена заштита Одделението  за азил ги обработува и 
користи од Интегрираната база за странци, која вклучува податоци за азил, миграции и 
визи согласно со прописите за заштита на личните податоци и прописите за странци, како 
и обработува и други лични податоци за барател на право на азил, признаен бегалец, лице 
под супсидијарна заштита; за членови на потесно семејство кои го придружуваат 
барателот на право на азил; признаениот бегалец, односно лицето под супсидијарна 
заштита и податоци за нивниот престој и права што ги користат во Република Македонија.

Член 22
Обрасците од број 1 до 14 се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 23
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од 
прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и постапката за 
издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено 
право на азил или привремена заштита во Република Македонија и начинот на водење на 
евиденција („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.48/04, 76/09, 78/10 и 42/14).

Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр.13.1-40935/1 Министер
19 јуни 2015 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.
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