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Апстракт 

Управата како материјален/функционален поим подразбира вршење на власт, т.е. вршење 

на управна функција која е составена, пред се, од дејности кои претставуваат непосредно вршење 

на власт. Такви дејности се: извршување на законите, решавање на управни предмети и вршење 

управен надзор. Ваквото определување на управата, потребно е да се дополни со 

неавторитативните активности на управата кои во поново време, а кои што заземаат се позначајно 

место во определувањето на управните дејности.  

Во доменот на организациската рамка на Министерството за внатрешни работи, покрај 

основните органи функционираат и управнички служби. Станува збор за служби кои што во 

рамките на своето функционирање се должни да ги исполнат сите граѓански права, а делуваат во 

согласност со уставот, законите и подзаконските рамки во соодветното подрачје. 

 Во рамките на управните служби на МВР функционира едношалтерски систем. Основната 

цел на овој систем е да се упрости постапката за граѓаните кои од кои било потреби треба да 

објават документ потреба од добивање на соодветен документ, посебно за оние од другите градови 

во Македонија каде што Службен весник нема подрачни единици или канцеларии. 

 Еден од главните приоритети кој е потребно стратешки да се опфати е подобрувањето и 

рационализирањето на управните служби. Сепак, за постигнување на овој приоритет не е доволно 

само донесувањето на Законска рамка туку неопходно е и обучување и подготовка на управните 

служби за ефикасна и ефективна примена на истата.  

Во рамките на овој труд се презентирани активностите на управните служби при МВР, 

односно издавање на патни исправи, издавање на возачки дозволи, издавање на лични карти, како 

и издавање на државјанство. 

 

 Клучни зборови: управни служби, МВР, функционирање, правни аспекти  
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Abstract 

 The administrative services as a material / functional term implies the exercise of authority, i.e. 

performing an administrative function that is composed primarily of activities that are directly exercising 

authority. Such activities are: enforcement of laws, resolving administrative cases and conducting 

administrative oversight. This determination of the administration needs to be supplemented with the non-

authoritative activities of the administration, which in recent times, and which take up, are a more 

significant place in the determination of the administrative activities. 

 In the domain of the organizational framework of the Ministry of Interior, besides the basic 

organs, there are also management services. These are services that within the framework of their 

functioning are obliged to fulfill all civil rights, and act in accordance with the constitution, laws and by-

laws in the respective area. 

 One-stop-shop system functions within the MOI's administrative services. The main goal of this 

system is to simplify the procedure for citizens who need to publish a document from any needs for 

obtaining an appropriate document, especially for those from other cities in Macedonia where the Official 

Gazette does not have branch offices or offices. 

 One of the main priorities that needs to be strategically addressed is the improvement and 

rationalization of the administrative services. However, in order to achieve this priority, not only the 

adoption of a legal framework is sufficient, but it is also necessary to train and prepare administrative 

departments for efficient and effective implementation of it. 

 This paper presents the activities of the MOI's administrative services, ie issuing travel 

documents, issuing driver's licenses, issuing ID cards, and issuing citizenship. 

 

 Key words: administrative services, MIA, functioning, legal aspects 
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 Вовед 

Во формална или организациона смисла, под поимот управна служба најчесто се 

подразбира државната управа, сфатена како збир на државни органи и организации кои вршат 

управни работи, определени со Устав и со законите. Во Република Македонија тоа би биле: 

министерствата, органите во состав на министерствата, самостојните државни органи и управните 

организации. 

Управата како материјален/функционален поим подразбира вршење на власт, т.е. вршење 

на управна функција која е составена, пред се, од дејности кои претставуваат непосредно вршење 

на власт. Такви дејности се: извршување на законите, решавање на управни предмети и вршење 

управен надзор. Но, ваквото определување на управата, иако е точно, не е целосно, бидејки не ги 

опфаќа неавторитативните активности на управата кои во поново време, заземаат се позначајно 

место во определувањето на управните дејности.  

Во рамките на овој труд се обрнува внимание на органограмот на Министерството за 

внатрешни работи, со посебен осврт на управните служби. Во рамките на ова Министерство, 

управните служби се одговорни за издавање на соодветна документација за граѓаните на 

Република Македонија која што подлежи на законска регулатива. Притоа, внатрешно постојат 

повеќе одделенија кои што се однесуваат на различни аспекти и проблематики. Во рамките на 

регистрите кои што опфаќаат различни потреби на граѓаните спаѓаат: издавање на патни исправи, 

издавање на возачки дозволи, издавање на лични карти, издавање на државјанство и слично. Во 

рамките на овој труд се обрнува внимание на секоја од наведените проблематики, со цел да се 

увиди поконкетно работата и функцијата на управните служи при Министерството за внатрешни 

работи. 

 

1.  Организациона поставеност во Министерство за внатрешни работи  

 

 Министерството за внатрешни работи на Република Македонија (МВР), претставува 

државна институција во Република Македонија, едно од министерствата во Владата на Република 

Македонија задолжено за спроведување на законот во државата. Според извештајот од 2015 

година министерството располага со човечка сила од 11,441 лице. Според органограмот на 
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министерството, најголем орган е Бирото за јавна безбедност. Министерството е поделено на осум 

подрачни единици односно сектори за внатрешни работи (МВР, Стратешки план, 2014-2016). 

 Како и во секоја институција. така и во Министерството за внатрешни работи постои 

соодветна организациска поставеност. Организациската структура на Министерството ја 

сочинуваат: 

 организациски единици за потребите на Министерството и  

 органи во состав на Министерството.  

 

 Организациските единици за потребите на Министерството се организациски единици кои 

што се надлежни за вршење на стручни работи во врска со вршењето на внатрешните работи, за 

потребите на целото Министерство.  

 Органи во состав во Министерството се: 

 Биро за јавна безбедност и  

 Управа за безбедност и контраразузнавање.  

 Внатрешната организациска поставеност на Бирото за јавна безбедност како и Управата за 

безбедност и контраразузнавање, се заснова на линиски и територијален принцип и е уредена со 

Законот за полиција.  

 

 Во рамките на Министерството за внатрешни работи функционираат и служби за управни 

работи, т.н. управни служби, чија што основна дејност е во својство на услужување на граѓаните 

на Република Македонија.  

 Управните служби нудат преглед на услуги, кои што спаѓаат во доменот на надлежности 

на Министерството за внатрешни работи, како што се:  

 барања предвидени со законот за оружје,  

 заверка на категорија во возачка дозвола; 

  издавање на возачка дозвола, издавање на групна заедничка патна исправа; 

 издавање на инструкторска возачка дозвола; 

  издавање на лична карта; 

  издавање на патна исправа; 

 издавање на патна исправа за малолетни лица; 
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  издавање на сообраќајни дозволи; 

  издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот); 

 постапка за промена на личното име; 

  постапки за стекнување државјанство на Република Македонија; 

  пријавување на живеалиште и престојувалиште; 

  регистрација на возила и сл.  

 

Услугите кои што ги нудат управните служби при Министерството за внатрешни работи се 

поделени во повеќе категории, во зависност од областа која што ја опфаќаат. Всушност, станува 

збор за граѓански постапки  

 

1 Поим, суштина и карактеристики на управна служба 

 

Поимот управна служба е секојдневно присутен во реалниот живот на граѓаните и во 

комуникациите со органите на државната власт (управа) и другите ограни. Поимот на управна 

служба може да се дефинира од два аспекта: управна служба во функционална и во организациона 

смисла. 

Самиот назив ,,функционален” значи дека станува збор за функција, некоја работа, дејност, 

активност, а во конкретниот случај се мисли на управна, административна функција составена од 

повеќе дејности што ја вршат определени органи на јавната администрација.  

Дефинирањето на управната служба во функционална или материјална смисла е всушност 

одговор на прашањето - што работи оваа служба. Одговорт е дека таа управува со јавните работи. 

На пример, јавни работи се општокорисни работи или добра кои се полезни и потребни за сите 

граѓани, за целото општество (Brejc, 2000: 56): 

Гледајќи од историски аспект, поимот јавни работи има различно значење во различни 

фази од историскиот развој на општеството. Едно значење јавните работи имаат во времето на 

либерализмот, сосема друго во времето на социјализмот – или денес во современите демократски 

општества. Затоа, поимот јавни работи, а со тоа и управна служба во денешно време има сосема 

различно значање од она што го имал во  минатиот период. 
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Сепак, неспорно е дека управувањето опфаќа во себе (Nestić, 204: 67-69): 

 Вршење власт. Управната функција најчесто се остварува преку вршење власт заради 

заштита и обезбедување на јавниот интерес. Постојат безброј примери на вржење на 

власт од страна на многи управни служби кои изрекуваат најразлични управно - правни 

мерки на основа на законската регулатива при што се покренува постапка за 

прекршочни казни (глоби). 

 Вршење јавни служби. Јавната служба, претставува збир на услуги што им се 

неопходни на сите граѓани во општеството, без кои не може да се замисли современото 

живеење. Тоа значи, обезбедување струја, вода, телекомуникации, изградба на 

инфраструктура, транспорт и сл. Значењето на јавните служби - установи е особено 

видливо во социјалната и културната сфера. Незамисливо е опстанокот на едно 

општество, ако државата (или локалната самоуправа) не би се грижела за 

образованието на своите граѓани, нивното здравје, за хигиената, социјалната заштита, 

за културата, науката и сл. Нема локална самоуправа која не се грижи за чување на 

децата од предучилишна возрат  додека родителите се на работа, нема поголена 

заедница без кино сала, театар, културен дом и други установи од областа на 

културата. Во таа смисла е многу важна улогата на државата како ,,мајка” на своите 

граѓани, која се остварува преку работењето на административните органи. Во 

вршењето на јавните служби, во последните децении се позначајно место заземаат 

приватните субјекти, но сепак ,,правилата на игра” ги установува државата, а 

контролата врз нивната работа ја вршат управните органи. 

 Функционалниот поим на управната служба го сочинуваат:     

1) Управната функција - збир на дејства кои значат вршење власт, а тоа вклучува (Влатковиќ, et 

al., 2013: 56): 

 Авторитативни активности на издавање разни дозволи и лиценци; и 

 Изрекување забрани и наметнување обврски за граѓаните кои ако не бидат извршени 

доброволно, подразбираат и примена на принуда. 

 

2) Административната дејност - е збир на:  

 авторитативни и  
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 неавторитативни активности кои се вршат заради остварување на социјални или 

општествени цели, односно цели кои се од заеднички интерес за сите граѓани. 

 

Управата во класична смисла на зборот настапува од авторитативни позиции затоа што 

претставува збир на органи на државната власт. Сите нивни одлуки се снабдени со правни санкции 

и моќ на принуда, и како такви не можат да наидат на сериозен отпор. 

 Меѓутоа, голем број управни интервенции во современи услови не тргнуваат од позиција 

на власт. Во поставувањето на насоки за работењето на управните служби се ангажираат 

стручнаци од разни професии, инжинери, лекари, економисти, правници и други. Одлуките што 

тие ги донесуваат се засновуваат врз професионална компетенција и не се од позиција на власт и 

зад нив не стои принуда. Ваквата неавторитативна димензија на управувањето со работите се 

повеќе доаѓа до израз во дејноста на современата администрација. Таканаречените 

административни организации или регулаторни тела (бироа, агенции) Биро за судски вештачења, 

Државен завод за индустриска сопственост и други)  во својата работа треба да применуваат 

стручни и научни методи, а не да стапуваат во такви односи со граѓаните што имаат потенцијално 

репресивен карактер. Доволно е само да се спомне дејноста на Државниот завод за индустриска 

сопственост или работата на Бирото за судски вештачења, каде доаѓа до израз исклучиво, 

компетентноста, стручноста и непристрасноста во работата. 

Кога се употребува овој поим ,,организационен” се мисли на збир на органи, односно 

институции на кои им е доверено управувањето со јавните работи. Тие институции можат да бидат 

јавни (државни, на единиците на локалната самоуправа), но и приватни (кога им се доверени јавни 

овластувања). 

Во овој контекст, управувањето може да опфати ((Влатковиќ, et al., 2013: 64): 

 државната управа - министерствата, самостојни органи на државната управа,  органите во 

состав и управни организации; 

 локална самоуправа-градоначалник, совет на градот/општината; 

 јавните служби - установи од образование, здравство, наука, култура (болници, училишта, 

факултети, детски градинки, домови за пензионери, театри, кина); 

 фондовите - здравствен, пензиски, инвалидсkи, за води, за патишта, за шуми...; 
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 јавните претпријатија - од областа на сообраќајот, водовод, железница, комунална хигиена, 

урбанизам, шуми, води, аеродроми и сл.; 

 трговски друштва со јавни овластувања – ЕСМ, Телеком, Т-Мобиле, Космофон, пошти.; 

 невладините организации со јавни овластувања – Лекарска комора, Нотарска комора, 

Адвокатска комора, АМСМ, Сојуз на возачи и слично.  

 

На основа на наведеното, во формална или организациона смисла, под поимот управна 

служба најчесто се подразбира државната управа, сфатена како збир на државни органи и 

организации кои вршат управни работи, определени со Устав и со законите. Во Република 

Македонија тоа би биле: министерствата, органите во состав на министерствата, самостојните 

државни органи и управните организации. 

Управата како материјален/функционален поим подразбира вршење на власт, т.е. вршење 

на управна функција која е составена, пред се, од дејности кои претставуваат непосредно вршење 

на власт. Такви дејности се: извршување на законите, решавање на управни предмети и вршење 

управен надзор. Но, ваквото определување на управата, иако е точно, не е целосно, бидејки не ги 

опфаќа неавторитативните активности на управата кои во поново време, заземаат се позначајно 

место во определувањето на управните дејности.  

 

 

 

2. Управни служби во Министерство за внатрешни работи 

 

1.1 Листа на активни регистри  

 

 Во рамките на активните регистри кои што се водени од страна на Управните служби при 

Министерството за внатрешни работи, се истакнуваат регистри за физички, регистри за правни 

лица, како и заеднички регистри за физички и за правни лица.  

 

 Во доменот на регистри за физички лица, спаѓаат следните (МВР, Листа на активни 

регистри, 2018): 

 

 

 Евиденција на матичен број; 
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  Регистар на државјаните на Република Македонија; 

 Евиденција за државјаните на Република Македонија кои стекнале државјанство на 

Република Македонија односно на кои им престанало државјанството на Република 

Македонија; 

 Регистар на примени барања за издавање на лична карта; 

 Регистар на издадени лични карти;  

 Eвиденцијата за живеалиште и промена на адреса на станот се води во регистарот за 

издадени лични карти; 

 Регистар за примени пријави и одјави на живеалиште; 

 Картотека за престојувалиште на граѓаните; 

 Регистар, картотека и азбучник на граѓаните кои пријавиле заминување во странство; 

 Регистар на барања за издавање на патни исправи и за издавање на визи; 

 Регистар на одбиени барања за издавање на патни исправи и визи; 

 Регистар на одземени патни исправи и поништени визи; 

 Регистар на исчезнати, изгубени и погрешни патни исправи; 

 Евиденција на издадени  меѓународна возачки дозволи; 

 Евиденција на издадени возачки дозволи; 

 Евиденција на издадени  возачки книшки; 

 Евиденција на издадени  и одземени лиценци на возач инструктор, предавач по наставната 

програма од сообраќајните правила и прописи (теоретски дел) и предавач по наставна 

програма управување со моторно возило (практичен дел) во автошкола; 

  Евиденција на издадени  и одземени лиценци на контролор, испитувач по наставната 

програма од сообраќајните правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна 

програма управување со моторно возило (практичен дел) во испитниот центар; 

 Евиденција на матичен број на странецот; 

 Евиденција на издадени дозволи за оружје; 

 Евиденција на издадени дозволи за носење на оружје; 

 Евиденција на издадени потврди за поседување на оружје; 

 Евиденција на одобренија за набавување на колекционерско оружје; 

 Евиденција на поднесени барања за регистрирање на  колекционерско оружје; 

 Евиденција на дозволи за колекционерско оружје;  

 Евиденција на колекционери; 
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  Евиденција на детективи на кои им е издадена лиценца за вршење на детективска 

дејност;  

 Евиденција за лица баратели на право на азил, признаен бегалец и лице под супсидијарна 

заштита;   

                

  

   Во доменот на регистри за физички и правни лица спаѓаат следните: 

  

 Евиденција на регистрирани возила (согласно член 73 од Законот за возила); 

 Евиденција на регистрирани возила; 

 Евиденција за издадени одобренија за набавување на оружје, делови на оружје и муниција; 

 Евиденција за поднесени барања за регистрирање на оружје; 

 Евиденција на барања за заменување на постојните дозволи за оружје; 

 Евиденција на пријавено оружје од категорија Д; 

 Евиденција на одземено, пронајдено, предадено оружје и муниција; 

 Евиденција на издадени потврди за поседување на оружје кое е привремено онеспособено 

(деактивирано) за употреба. 

  

  

 Во рамките на регистри кои што се однесуваат на правни лица, се издвојуваат следните: 

  

 Евиденција на издадени и одземени лиценци на автошколи  и испитни центри; 

 Издадени одобренија за производство на oружје/муниција и поправање на оружје; 

 Издадени одобренија за промет со оружје/муниција и делови за оружје; 

 Издадени одобренија за пренесување (трансфер) оружје/муниција; 

  Издадени одобренија за превоз при увоз/извоз на оружје/муниција; 

 Издадени одобренија за основање на цивилни стрелишта; 

 Издадени одобренија за превоз  при транзит на оружје/муниција; 

 Издадени одобренија за пренесување (трансфер) при транзит на оружје/муниција; 

 Евиденција на издадени дозволи за поседување на оружје;  

 Евиденција на издадени потврди за поседување на оружје за заменување на дозволи за 

поседување на оружје; 

  Евиденција за издадени и одземени дозволи за приватно обезбедување  
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 Важно е да се посочи дека секоја од услугите на управните служби при Министерство за 

внатрешни работи, подлежи на соодветен тарифник за чинење на поединечна услуга како и 

соодветни тарифници за надоместоци за издавање на реални и управни акти.  

 

 

 

2 Приказ на основни услуги на Управни служби при Министерство за внатрешни работи  

2.1 Издавање на патна исправа  

 

   Услугата издавање на патна исправа, се активира преку телефонско или електронско 

закажување.  

 Постојат соодветни документи кои што се потребни за издавање на патна исправа од 

страна на управните служби на МВР. Станува збор за следната документација (МВР, Издавање на 

патна исправа, 2018): 

1) Апликацијата за пасош: 

 Барање за издавање на пасош, уредно и читко пополнето;    

 Лична карта или друга јавна исправа од која може да се утврди идентитетот на 

подносителот на барањето, а за лица кои немаат живеалиште на територијата на 

Република Македонија се приложува лична карта Издадена од надлежен орган на 

странска држава или друга јавна исправа од која може да се утврди нивниот идентитет; 

 Уплатница за  образецот на пасошот; 

 Уплата за административна такса, парично рангирана во согласност со возраста на 

лицето (до 4 годишна возраст; од 4 до 207 годишна возраст; над 27 годишна возраст-. 

 

 Издавањето на оваа услуга е со ограничено времетрање, односно траењето на пасошот е 

временски ограничено во зависност од возраста на корисникот: 
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 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 са издава со рок на важење од пет години; 

 За лица до навршени 4 годишна возраст пасошот се издава со рок на важење од две години 

 Важно е да се посочи постапката при издаање на пасош, при што надлежниот претставник на 

управната служба при МВР, од граѓанинот зема соодветни биометриски податоци: 

 Фотографија; 

 отпечатоци од два прста; 

  своерачен потпис во дигитална форма. 

 

Исклучок од ова правило е целна група - малолетни лица до 12-годишна возраст, за кои не 

се врши земање на отпечатоци од прсти. Подигнувањето на патната исправа – пасош, се врши со 

лично присуство. Во однос, пак, на постапката за издавање на пасош, истата може да биде редовна 

постапка и итна постапка. Во услови на стапување на сила на редовна постапка за издавање на 

пасош, органот кој е надлежен за издавање на патни исправи и визи барањето го решава во што 

пократок рок, но најдоцна до 15 дена од денот на поднесување на барањето. Во услови на итна 

постапка, доколку не постојат објективни пречки пасошот се изготвува во рок од 48 часа од денот 

на поднесување на барањето.  

 

2.2 Издавање на возачка дозвола  

 

 Издавање на возачка дозвола за прв пат се врши преку телефонско или електронско 

закажување. Самото барање се поднесува лично до управните служби на МВР. Во рамките на 

поднесеното барање се приложува и дополнителна документација (МВР, Издавање на возачка 

дозвола, 2018): 

 Важечка лична карта за увид 

  лекарско уверение 

 уверение за положен возачки испит 

 уплатница за aдминистративна такса 

 

 Дополнително, во рамките на потребната документација се приложува и пријава за 
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издавање на возачка книшка. Важно е да се посочи дека барањето за издавање возачка дозвола се 

поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење. 

 

2.3 Издавање на лична карта  

 

 Лична карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот, државјанството, живеалиште 

и престојувалиште на граѓанинот на Република Македонија. Секој граѓанин со наполнети 18 

години возраст е должен да има лична карта. За да граѓанинот добие лична карта, потребно е да 

има пријавено живеалиште во земјата. Како отстапка од правилото за возрасната граница за 

издавање на овој легитимациски документ е можноста да се издаде лична карта на граѓанин  со 

наполнети 15 години живот по лично барање, но по претходна согласност од родителите, 

законскиот застапник или старателот. Лице може да поседува само една лична карта (Законот за 

личната карта, 2012). 

 Управните служби при Министерството за внатрешни работи се задолжени за издавање на 

лична карта при што задолжена е подрачната единица на Министерството во подрачјето каде што 

граѓанинот има живеалиште. 

 

 При добивање на прва лична карта, потребна е следната документација: 

 Поднесување на барање; 

 Извод од матичната книга на родените;  

 Лична карта на еден од родителите на увид 

 Уплата за административна такса.  

 

При анализа на постапката за издавање на лична карта, се земаат отпечатоци од граѓанинот 

како и истиот се фотографира.  

На основа на законските прописи, рокот на важење на личната карта зависи од  возраста на 

граѓанинот, при што: 

 до 27 години возраст - рокот на важење е 5 години; 

 над 27 години - рокот на важење е 10 години. 
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 Личната карта соодветно, ја издава подрачната единица на Министерството за внатрешни 

работи каде што е поднесено барањето. Како официјален документ за легитимација, личната карта 

се земенува во следните случаи: 

 Доколку на личната карта и истекува рокот на важење. Во овој случај се поднесува барање 

за замена на  личната карта најдоцна 30 дена пред датумот на кој истекува рокот на 

важење; 

 При промена на местото на живеење (живеалиштето или адресата на станот во 

живеалиштетето); 

 При промена на личното име. 

  

 Во услови на оштетена или дотраена лична карта, потребно е да се поднесе барање за 

замена на таква лична карта во рок од 15 денови. 

 

  Управната служба при Министерство за внатрешни работи е задолжена на граѓанинот да 

му издаде нова лична карта, доколку станува збор за изгубен документ. Постапката настанува на 

тој начин што се пријавува дека документот е изгубен а потоа се пополнува соодветна изјава. 

Барањето се поднесува до управната служба при МВР, поконкретно до органот на 

Министерството за внатрешни работи кој ја издал загубената лична карта. 

  

 Согласно законодавната рамка, граѓанинот подлежи на плаќање парична глоба, во случај 

кога: 

 има повеќе од една лична карта; 

 наполнил 18 години, а немате лична карта; 

  поднесува лажен извод од матичната книга на родените; 

 се служи со лична карта чиј рок на важеење и истечен; 

   не поднесува барање за замена на личната карта 30 дена пред да истече рокот на важење 

или пак во рок од 15 дена откако службеното лице на Министерството за внатрешни 

работи го упатило граѓанинот да  ја замени оштетената или дотраена лична карта; 

  не поднесете барање за замена на личната карта при промена на местото на живеење и 

при промена на личното име; 

  

2.4   Постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија  
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 Државјанството е правна врска меѓу граѓанинот и државата и не го означува неговото 

етничко потекло. Во согласно Уставот, државјанството на Република Македонија (РМ) е уредено 

со закон и не може да се одземе. Законот со кој се уредува државјанството е Законот за 

државјанството од 1992 година изменет и дополнет со Законот за изменување и дополнување на 

Законот за државјанството од 2004 година. 

 Основни услови за добивање на државјанство на Република Македонија се следните (Закон 

за државјанство на Република Македонија, 1992): 

 

 Според потекло, односно доколку граѓанинот е роден од родител или родители кои што се 

државјани на земјата; 

 Доколку двајцата родители на детето се со македонското државјанство, истото се стекнува 

со ова државјанство без оглед каде е родено; 

 Во услови кога еден родител е со македонско државјанство а детето се роди во странска 

земја, истото ќе се стекне со право на македонско државјанство, доколку:- Поднесе барање 

за запишување во книгата на државјани, пред тоа да наполни 18 години;  

 Кога детето се враќа во земјата со родителот, пред да наполни 18 години; 

 Кога детето со наполнети 18 до навршени 23 години возраст поднесе барање за 

запишување во книгата на државјани. 

 Доколку другиот родител е непознат или со непознато државјанство, детето се стекнува со 

државјанство на Република Македонија со потекло, независно од тоа каде е родено. 

 

Управната служба при Министерството за надворешни работи е одговорна за примање на 

соодветна документација со цел издавање на државјанство на граѓанин на земјата. Притоа, 

согласно законските регулативи, се поднесува следната документација: 

 

 Барање (формулар) за намената; 

 Извод од матичната книга на родените на детето; 

 Доказ за државјанство на Република Македонија на родителите; 

 Доколку детето е малолетно, потребна е согласност од родителот  кој не е 

државјанин на Република Македонија.  

 Лична карта на родителот или старателот; 

 Регулирано полномошно, доколку барањето се поднесува од овластено лице. 
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 Доколку детето е родено во странство, потребно е да се поднесе барање за запишување во 

книгата на родени и регистарот на државјани во матичната служба во местото на живеење на 

родителот кој е државјанин на Република Македонија.  Доколку семејството е во странство, во тој 

случај раѓањето треба да се пријави во најблиската  амбасада или во најблискиот конзулат на 

Република Македонија. 

 

 Со право на македонско државјанство не се стекнува секое дете кое што е родено во 

Република Македонија, туку само она дете на кое што најмалку еден од родителите им е 

државјанин на земјата. Сепак, како искучок од ова правило, доколку детето е најдено или родено 

во Република Македонија, во случај кога родителите се непознати, или се со непознато 

државјанство или се без државјанство, тогаш тоа дете стекнува државјанство на Република 

Македонија.  Државјанството на детето во ваков случај ќе му престане ако до наполнети 15 години 

живот се утврди дека родителите му се странски државјани и доколку детето со тоа нема да остане 

без државјанство. 

 

 

 

Заклучок 

 Во доменот на организациската рамка на Министерството за внатрешни работи, покрај 

основните органи функционираат и управнички служби. Станува збор за служби кои што во 

рамките на своето функционирање се должни да ги исполнат сите граѓански права, а делуваат во 

согласност со уставот, законите и подзаконските рамки во соодветното подрачје. Постапката за 

издавање на секој документ е индивидуална, при што се исполнува одредена документација како и 

соодветно пропратна изјава/формулар од страна на граѓанинот. Во рамките на управните служби 

при МВР постојат соодветни оддели кои што се одговорни за секоја проблематика и потреба на 

граѓаните, поединечно.  

 Во рамките на управните служби на МВР функционира едношалтерски систем. Основната 

цел на овој систем е да се упрости постапката за граѓаните кои од кои било потреби треба да 

објават документ потреба од добивање на соодветен документ, посебно за оние од другите градови 

во Македонија каде што Службен весник нема подрачни единици или канцеларии. Имено, на 

основа на увид на статистиката, граѓаните најчесто ги губат личните карти, потоа возачките 

дозволи, патните исправи, сообраќајните дозволи. Бројот на вкупно изгубените документи од сите 
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типови во текот на една година се движи околу 30 илјади. Сето тоа дополнително ја отежнува 

работата на управните служби при што се намалува нивната ефективност и ефикасност. Токму 

затоа едношалтерскиот систем е соодветен за доменот на работа кој што го имаат управувачките 

служби при МВР. 

 На основа на наведеното, се увидува потребата од детално истражување на работата на 

управните служби при МВР, со цел во одреден домен нивно реформирање и подобрување на 

функционирањето. Имено, неспорно е дека Република Македонија треба да помине низ процес на 

натамошна реформа и модернизација сѐ со цел да се исполнат очекувањата на граѓаните и на 

правните субјекти. При еден ваков процес е предвидено да се работи на надградба и доуредување 

на законската и административната рамка, да се применат концептите и стандардите на 

Европската Унија и да се подобри административниот - управен капацитет. Еден од главните 

приоритети кој е потребно стратешки да се опфати е подобрувањето и рационализирањето на 

управните служби. Сепак, за постигнување на овој приоритет не е доволно само донесувањето на 

Законска рамка туку неопходно е и обучување и подготовка на управните служби за ефикасна и 

ефективна примена на истата.  

 Насоките на Европските регулативи и директиви, претставуваат одлична основа и нудат 

особено добри решенија за надминување на проблемите кои досега биле евидентни во праксата. 

Сепак, применувањето на истото во пракса ќе биде показател за тоа дали сѐ уште постојат 

недостатоци што ќе бараат дополнителна интервенција во закондавната рамка, како и нивно 

надминување. 
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