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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

КАКО СЕ СТЕКНУВА ДРЖАВЈАНСТВО НА РМ

Материјата за државјанство е регулирана со Законот за
државјанство на Република Македонија (Сл. весник на
РМ бр. 67/92), Законот за изменување и дополнување на
Законот за државјанство на Република Македонија (Сл.
весник на РМ бр. 8/04) и Уредбата за утврдување на
критериумите за особен научен, економски, културен,
спортски или друг национален интерес за стекнување на
државјанство на Република Македонија (Сл. весник на
РМ /05).

Државјанство на Република Македонија од страна на
иселениците од Македонија може да се стекне на
следниве начини:

Законот за државјанство на Република Македонија
дозволува поседување државјанство и на друга држава Двојно државјанство (член 2 став 2 од Законот).

1. Со потекло (член 4 и 5),
2. Со природување ( член 11 од Законот и член 6 од
Уредбата),
3. Стекнување повторно државјанство (член 8),
4. Стекнување државјанство на брачен другар - странец,
во брак со македонски државјанин (член 9).

1. СО ПОТЕКЛО

Еднаш стекнато државјанство на Република Македонија
не се губи, ниту пак може да биде одземено.

Со потекло стекнува државјанство на Р.М. (член 4 и 5 од
Законот), дете од моментот на раѓањето, ако:

Доколку лицето го нема во евиденцијата за државјани на
Република Македонија, треба само да поднесе барање
за утврдување на државјанството на РМ.
Министерството за внатрешни работи ќе го утврди
државјанството на РМ и податокот за тоа дополнително
ќе го запише во евиденцијата на државјаните (член 27
од Законот).

- двајцата родители во моментот на раѓањето се
државјани на Република Македонија,

Евиденцијата за државјаните на Република Македонија
и за странските државјани кои се родени на
територијата на Република Македонија се води во
Министерството за внатрешни работи.

- едниот родител е државјанин на Република Македонија,
другиот родител е непознат, со непознато државјанство
или без државјанство, а детето е родено во странство,

- едниот родител е државјанин на Република Македонија,
детето е родено во Република Македонија, доколку
родителите спогодбено не определат детето да го добие
државјанството на другиот родител,

- детето е родено во странство, при што едниот родител е
државјанин на РМ, другиот, странски државјанин и до
наполнети

18 години живот е пријавено за запишување како
државјанин на РМ или постојано се насели во Р.М.
Треба да поднесете барање за запишување во книгата на
родени и регистарот на државјани во матичната служба
во местото на живеење на родителот кој е државјанин на
РМ.
Ако сте во странство, раѓањето треба да го пријавите во
најблиската амбасада или во најблискиот конзулат на
РМ.,
- лицето не е пријавено од родителите со наполнети 18
години живот, а поднесе пријава за упис во државјанство
на РМ до навршени 23 години живот.
НАПОМЕНА:
Вашето целосно посвоено дете, исто така, ќе се стекне
со државјанство на РМ со ПОТЕКЛО, доколку двајцата
или еден од вас родителите е државјанин на РМ.

Треба единствено да ги исполнувате следните услови:
- да имате наполнето 18 години живот и
- Вашиот прием во државјанство на Република Македонија
да не ја загрозува безбедноста и одбраната на Република
Македонија и да претставува друг национален интерес.
За поблиско дефинирање на критериумите за стекнување
државјанство на Република Македонија, на странец со
природување, во согласност со членот 11 од законот за
државјанство, Владата на Република Македонија донесе
Уредба за утврдување на критериумите за особен научен,
економски,
културен, спортски или друг национален интерес за
стекнување на државјанство на Република Македонија.

2. СО ПРИРОДУВАЊЕ

Друг национален интерес постои за странец, кој поднел
барање за стекнување со државјанство на Република
Македонија, не е иселеник од Република Македонија, ниту
негов потомок до прво колено и исполнува еден од
следниве критериуми:

Со природување ( член 11 од Законот и член 6 од
Уредбата)

- да е по потекло од Македонија и да живее надвор од
нејзините граници и да го познава македонскиот јазик,

Доколку сте иселеник од Македонија*, живеете надвор од
Република Македонија и не сте имале досега
државјанство на Република Македонија (странец), може
да поднесете барање за стекнување државјанство со
природување лично до Министерството за внатрешни
работи на Република Македонија или до Дипломатско
конзуларното претставништво на Република Македонија
(амбасада или конзулат) во земјата каде живеете (член
11 од Законот и член 6 од Уредбата).

- да има издадено позитивна публицистичка дејност за
историјата, политичкиот и економскиот развој на
Република Македонија,
- да презема активности со кои ја афирмира Република
Македонија во светот и
- да е активен во друштвата и заедниците на Република
Македонија во странство.

Постоењето на националниот интерес, врз основа на
исполнување на еден од критериумите погоре наведено, за
иселениците од Македонија, го оценува Агенцијата за
иселеништво,

Доколку се стекнете со државјанство на РМ, со
натурализација, ќе се сметате за државјанин на РМ, со
денот на врачувањето на решението за прием во
државјанство.

Со барањето за стекнување на државјанство на Република
Македонија, по член 11 од Законот за државјанство, треба
да ги поднесете и следните документи:

* Иселеник од Македонија е лице, поранешен жител на
Македонија, кое трајно се иселило од неа и се стекнало со
државјанство на друга држава (според Упатството донесено
од Агенцијата за иселеништво, за начинот и постапката за
давање мислење од страна на Агенцијата, по член 11 од
законот за државјанство)

- Барање за прием во државјанство на РМ (има посебен
образец на барањето, кој треба да се пополни со
кирилично писмо и печатни букви),
- извод од матична книга на родените за барателот и за
неговите родители (ако е странски извод преведен од
овластен судски преведувач и заверен од нотар),
- кратка биографија и контакт адреса во РМ,
- друга дополнителна документација, која не е
задолжителна, но од која може да се види активното
учество на барателот во
работата и активностите на македонските иселенички
здруженија, асоцијации, и црковни општини, во земјата
каде што живее, потоа неговото активно учество во
афирмирање на Република Македонија во странство, како
и за публицистичката дејност на барателот за историјата и
за политичкиот и економскиот развој на РМ.
Напомена: Иселениците од Македонија во постапката за
стекнување со македонско државјанство се ОСЛОБОДЕНИ
од плаќање на административни такси, согласно Законот
за административни такси.

3. СТЕКНУВАЊЕ ПОВТОРНО ДРЖАВЈАНСТВО
Иселеник од Република Македонија* и неговите потомци до
прво колено можат да се стекнат со државјанство на РМ, без
да се откажат од странското државјанство, ако ги
исполнуваат следните услови:
- да имаат наполнето 18 години живот,
- да имаат обезбедено стан за живеење и средства за живот
во Република Македонија (договор за купопродажба на стан,
договор за закуп или поседовен - имотен лист, како и
потврда за
работен однос или потврда за друг извор на приходи),
- во Република Македонија и во државата чии државјанин се
да не биле казнувани со казна затвор во траење од најмалку
една година, за дела за кои се гони по службена должност и
кои се казниви според прописите на РМ,

- против нев да не се води кривична постапка во РМ и во
државата чии државјани се (уверение издадено од
Основниот суд во Вашето место на живеење,
- да го владееат македонскиот јазик до тој степен да
може лесно да се разберат со околината (свидетелства
за завршено образование во РМ),
- да не е изречена мерка забрана за престој во
Република Македонија,
- приемот во државјанство на РМ да не ја загрозува
безбедноста и одбраната на РМ,
- да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на
Република Македонија **.
Не мора да добиете отпуст од државјанството што го
имате ниту да живеете во РМ, но мора да ги исполните
сите останати услови како и секој странец наведени
погоре, вклучувајќи го и познавањето на македонскиот
јазик. Барањето за стекнување на државјанство на РМ е
посебен образец кој се пополнува со печатни букви.
* Иселеник од РМ, во смисла на Законот за
државјанство, се смета граѓанин на РМ кој се иселил од
Република Македонија во друга држава, освен во
матичната земја, без оглед на полот, расата, бојата на
кожата, националното и социјалното потекло,
политичкото и верското уверување, имотната и
општествена положба.
** Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на
државата Република Македонија и ќе ги почитувам
Уставот и законите и ќе ги исполнувам должностите на
државјанин на Република Македонија.

Напомена:
- доколку барање за прием во државјанство на РМ поднесува
иселеник од Македонија, кој има отпуст од македонско
државјанство, треба да се придржува до рокот на поминати
најмалку 3 години од отпустот до денот на поднесувањето на
барањето за повторен прием во државјанство на РМ,
- на лицето на кое како малолетно му престанало
државјанството на Република Македонија со отпуст, може
повторно да го стекне ако до наполнети 25 години живот
законски престојува најмалку три години непрекинато во
Република Македонија и доколку поднесе барање за
повторно стекнување државјанство на Република Македонија.

4. СТЕКНУВАЊЕ ДРЖАВЈАНСТВО НА БРАЧЕН
ДРУГАР - СТРАНЕЦ, ВО БРАК СО МАКЕДОНСКИ
ДРЖАВЈАНИН
Ако сте државјанин на РМ, а сте во брак со странец најмалку
8 години, живеете во странство и со РМ имате цврста и
ефективна поврзаност, Вашиот сопружник ќе добие
државјанство на РМ (член 9 став 2 од Законот), ако ги
исполнува следните услови:
- да има навршено 18 години,
- да има обезбедено стан и постојан извор на средства за
егзистенција во висина која овозможува материјална и
социјална сигурност,
- против него да не се води кривична постапка во РМ и во
државата чиј државјанин е да не бил казнуван со казна
затвор во траење од најмалку една година, за дела за кои се
гони по службена должност и кои се казниви според
прописите на РМ,

- да не му е изречена мерка забрана за престој во РМ;

ПАТНA ИСПРАВA

- неговото примање во државјанство на РМ да не ја
загрозува безбедноста и одбраната на РМ и

Основни информации

- да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на
РМ.
Со барањето за прием во државјанство треба да се
поднесе и Уверение за државјанството на брачниот
другар.

КАДЕ И КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА
ПРИЕМ ВО ДРЖАВЈАНСТВО НА РМ
Барање за стекнување или утврдување државјанство на
Република Македонија, надополнето со потребните
докази се поднесува лично од барателот до
Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија, преку подрачните единици во местото каде
што живеел барателот или преку ДКП на Република
Македонија во странство (член 21 од Законот).
Решение за стекнување или утврдување на
државјанство на РМ носи Министерот за внатрешни
работи.
Доставувањето на Решението е лично.
Доказ за поседување државјанство на Република
Македонија се Уверението за државјанство, личната
карта и патната исправа.

Материјата за патните исправи и постапката за нивно
издавање на државјани на Република македонија е
регулирана со Законот за патни исправи на државјаните
на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 73/04).
Патната исправа е доказ за поседување државјанство на
Република Македонија и се издава на барање на
македонскиот државјанин, лично.
Ако лицето до навршени 14 години живот патува во
странство или се враќа од странство без присуство на
родител или старател, а е во присуство на друго лице, за
неговото патување потребна е писмена согласност од
родителите или старателот заверена од Министерството
за внатрешни работи, односно од ДКП на РМ во
странство.
Доколку државјанин на РМ живее во странство и останал
без патна исправа му се издава патен лист од страна на
ДКП на РМ во странство, со важност од 30 дена.
Постапка за издавање на патна исправа
Патна исправа се издава врз основа на барање, кое
претставува посебен образец, кој се добива од
Министерството за внатрешни работи.
Барањето за издавање патна исправа се поднесува лично
до Министерството за внатрешни работи во Република
Македонија, односно до ДКП на Република Македонија во
странство.
За малолетно лице, односно лице кое е лишено од
деловна способност, барањето за издавање на патна
исправа го поднесува еден од родителите, односно
старателот.

- против нев да не се води кривична постапка во РМ и во
државата
чии државјани
се (уверение
издадено од НА
Основниот
ПОТРЕБНИ
ДОКУМЕНТИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ
ПАТНА
суд во Вашето место на живеење,

ИСПРАВА

- да го владееат македонскиот јазик до тој степен да може лесно
На државјанин на Република Македонија, кој во странство
да се разберат со околината (свидетелства за завршено
престојува непрекинато повеќе од шест (6) месеци, патна
образование во РМ),
исправа издава ДКП на РМ во странство. Министерството
за внатрешни работи издава патна исправа во рок од 15
- да не е изречена мерка забрана за престој во Република
дена од денот на поднесување на барањето. За издавање
Македонија,
на патна исправа ако лицето е во странство потребни се
следниве документи:
- приемот во државјанство на РМ да не ја загрозува безбедноста
- барање - 2 картони, уредно и читко пополнети, како и
и одбраната на РМ,
пополнување на сите рубрики во барањето,
- да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на
- ако лицето ја изгуби патната исправа, потребно е истата
Република Македонија **.
да ја огласи во “Службен весник”во Р.Македонија,
Не мора да добиете отпуст од државјанството што го имате ниту
- 3 идентични фотографии,
да живеете во РМ, но мора да ги исполните сите останати
услови како и секој странец наведени погоре, вклучувајќи го и
- важечки документ за идентификација (издаден во РМ
познавањето на македонскиот јазик. Барањето за стекнување на
или во странство).
државјанство на РМ е посебен образец кој се пополнува со
печатни букви.
- уредна наплата на парична такса,
* Иселеник од РМ, во смисла на Законот за државјанство, се
смета граѓанин на РМ кој се иселил од Република Македонија во
- стариот пасош на увид и поништување кај службеникот
друга држава, освен во матичната земја, без оглед на полот,
на ДКП (доколку лицето го поседува),
расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло,
политичкото и верското уверување, имотната и општествена
- барањата - картоните се со сина боја и истите се
положба.
наоѓаат во ДКП на РМ во странска земјa,
** Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на државата
- барањата се на македонски и македонско-албански
Република Македонија и ќе ги почитувам Уставот и законите и ќе
јазик.
ги исполнувам должностите на државјанин на Република
Македонија.
НАПОМЕНА: БАРАЊЕТО, ЛИЧНО СЕ ПОДНЕСУВА ВО
ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНОТО ПРЕТСТАВНИШТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СООДВЕТНAТА
ЗЕМЈА!
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Треба единствено да ги исполнувате следните услови:
Ванѓелица Капорановиќ, ќерка на македонски иселеник
воимате
Лима ,Перу,
се стекна
со македонско
наполнето
18 години
живот и државјанство во
- да
2006 година
- Вашиот прием во државјанство на Република Македонија да не
ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија
и да претставува друг национален интерес.
За поблиско дефинирање на критериумите за стекнување
државјанство на Република Македонија, на странец со
природување, во согласност со членот 11 од законот за
државјанство, Владата на Република Македонија донесе Уредба
за утврдување на критериумите за особен научен, економски,
културен, спортски или друг национален интерес за стекнување
на државјанство на Република Македонија.
Друг национален интерес постои за странец, кој поднел барање
за стекнување со државјанство на Република Македонија, не е
иселеник
од Република
Македонија,
нитуиселеник
негов потомок
Ристо Петроф
Моневиц
е македонец,
во Саодо прво
колено
и исполнува
Паоло,
Бразил и ееден
еденод
одследниве
првите којкритериуми:
доби македонски

пасош.
- да е по потекло од Македонија и да живее надвор од нејзините
граници и да го познава македонскиот јазик,
- да има издадено позитивна публицистичка дејност за
историјата, политичкиот и економскиот развој на Република
Македонија,
- да презема активности со кои ја афирмира Република
Македонија во светот и
- да е активен во друштвата и заедниците на Република
Македонија во странство.
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