
 
Образец број 30а 

чл. 31 ст. (2) т. 39) од Изборниот законик 
 

ДО 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

БУЛ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.54, 1000 СКОПЈЕ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

E - MAIL : _____________________________ 

E - MAIL НА ДКП :________________________ 
 
 
 
 

ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ  
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНИТЕ 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО ОДНОСНО КОНЗУЛАРНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ 

 

 

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 

1)    ПРЕЗИМЕ,      ___________________________________________________________ 

        ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ   ___________________________________________________________ 

        ИМЕ      ___________________________________________________________ 

2)     ПОЛ      М  /  Ж 

3) ЕМБГ              

 

4) ДАТА НА РАЃАЊЕ     ___________________________________________________________ 

5) МЕСТО НА РАЃАЊЕ (НАС. МЕСТО, ОПШТИНА)  ___________________________________________________________ 

6) ДРЖАВА     ___________________________________________________________ 

7) ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО ЖИВЕАЛИШТЕ   ___________________________________________________________ 

     ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    ___________________________________________________________ 

8) БРОЈ НА ПАТНА ИСПРАВА НА РМ   ___________________________________________________________ 

9)  ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА    ___________________________________________________________ 

 
II. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО: 

10) АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ     ___________________________________________________________ 

11) НАСЕЛЕНО МЕСТО    ___________________________________________________________ 

12) ОБЛАСТ / КАНТОН / ПОКРАИНА / СОЈУЗНА ЕДИНИЦА ___________________________________________________________ 

13) ДРЖАВА     ___________________________________________________________ 

 
III ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ 

18)   СЕ ПРИЈАВУВАМ ЗА ГЛАСАЊЕ ВО ДКП НА РМ     

         ОДНОСНО КОНЗУЛАРНА КАНЦЕЛАРИЈА ВО  ___________________________________________________________ 

 



IV. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

19) ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (ЗАДОЛЖИТЕЛНО)        ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ДАТУМ НА ПРИЈАВУВАЊЕ  МЕСТО НА ПРИЈАВУВАЊЕ / ДКП / Е- MAIL 

         ___________________________________________ 

   

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДКП 
(САМО АКО ПРИЈАВАТА Е ПОДНЕСЕНА ВО ДКП) 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ 

___________________________________________  ___________________________________________ 
  СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ 

(САМО АКО ПРИЈАВАТА Е ПОДНЕСЕНА ВО ДКП) 
М.П.  ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА :  
 
ОВАА ПРИЈАВА  МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ  ПО ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  ( ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ)  НА ЕДНА ОД СЛЕДНИТЕ  АДРЕСИ:        

PRIJAVA7@SEC.MK   -   ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО        ЕВРОПА И АФРИКА 

PRIJAVA8@SEC.MK   -   ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО       СЕВЕРНА И ЈУЖНА АМЕРИКА         

PRIJAVA9@SEC.MK   -   ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО       АВСТРАЛИЈА И АЗИЈА       

 
 
 
 

Овој дел го пополнува службено лице во Државната изборна комисија  
 
 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА      ___________________________________________ 

 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО / ДКП НА РМ      

ОДНОСНО КОНЗУЛАРНА КАНЦЕЛАРИЈА ВО    ___________________________________________ 

 

ДРЖАВА       ___________________________________________  

 

ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА     ___________________________________________ 

 

ПОТПИС НА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ     ___________________________________________ 

 

ДАТА       ___________________________________________ 

 

 

 

mailto:PRIJAVA7@SEC.MK


 

 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
ЛИЦЕТО ЈА ПОПОЛНУВА ОВАА ПРИЈАВА ЛИЧНО, СО ГОЛЕМИ ПЕЧАТНИ БУКВИ И СВОЕРАЧНО ЈА ПОТПИШУВА  

 
Во полињата од точка „I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ“, лицето кое ја пополнува пријавата ги внесува сопствените 

податоци за идентификација, кои се истоветни со податоците од личната карта, пасошот, изводот од матичната книга на родени или друг 
документ издаден од сооветен орган на Република Македонија. 

 Во точка 1) ПРЕЗИМЕ, ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ, ИМЕ се впишуваат презимето, името на еден од родителите и името на 
лицето кое ја пополнува пријавата, по бараниот редослед. 

 Во точка 2) ПОЛ се заокружува буквата на полот на кој припаѓа лицето кое ја пополнува пријавата. Ако е од машки пол ја заокружува 
буквата М а ако е од женски пол ја заокружува буквата Ж. 

 Во точката 3) ЕМБГ се впишува единствениот матичен број на лицето кое ја пополнува пријавата. ЕМБГ има тринаесет цифри. 
Доколку лицето не го знае својот ЕМБГ, истиот го има во наведено во личната карта и пасошот. Впишаниот ЕМБГ мора да биде 
идентичен со наведениот ЕМБГ во личната карта и пасошот на лицето кое ја пополнува пријавата. 

 Во точката 4) ДАТА НА РАЃАЊЕ се впишува дата на која е родено лицето кое ја пополнува пријавата.  Доколку лицето не го знае 
својот роденден, истиот го има наведено во личната карта и пасошот. Впишаната дата на раѓање мора да биде идентична со 
наведената дата на раѓање, во личната карта и пасошот на лицето кое ја пополнува пријавата. 

 Во точката 5) МЕСТО НА РАЃАЊЕ (НАС. МЕСТО, ОПШТИНА) се впишува местото на раѓање на лицето кое ја пополнува пријавата. 
Доколку лицето не го знае своето место на раѓање, истото ги има наведено во личната карта на лицето кое ја пополнува пријавата. 
Впишаното место на раѓање мора да биде идентично со наведената место на раѓање во личната карта на лицето кое ја пополнува 
пријавата. 

 Во точката 6) ДРЖАВА се впишува државата во која е родено лицето кое ја пополнува пријавата. 

 Во точката 7) ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, се впишува точната адресата во Република 
Македонија, на која лицето живеело пред да се исели. Доколку лицето не ја знае точната адреса или истата е различна од онаа 
наведена во неговата личната карта и пасошот, тогаш се впишува адресата од личната карта и пасошот. Доколку адресите наведени 
во личната карта и пасошот не се идентични, тогаш лицето кое ја пополнува пријавата ја впишува адресата наведена во неговата 
лична карта.  

 Во точката 8) БРОЈ НА ПАТНА ИСПРАВА НА РМ се наведува бројот на пасошот издаден од надлежен орган на Република Македонија. 

 Во точката 9) ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА се наведува националноста / името на заедницат на која припаѓа лицето кое ја пополнува 
пријавата. 

 
Во полињата од точка „II.ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО“, лицето кое ја пополнува пријавата ги внесува точните 

податоци за адресата на живеење во моментот на пополнувањето на пријавата. : 

 Во точката 10) АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ, ја впишува точната адреса на која живее во моментот. Адресата се впишува во оригинал, со 
употреба на писмото кое е официјално во државата каде престојува.  

 Во точка 11) НАСЕЛЕНО МЕСТО се впишува точното име на населеното место каде припаѓа адресата од точка 10). Името на 
општината се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде се престојува. 

 Во точка 12) ОБЛАСТ / КАНТОН / ПОКРАИНА / СОЈУЗНА ЕДИНИЦА се впишува областа/кантонот/покраината/сојузната единица каде, 
согласно уставот и законите на соодветната држава припаѓаат адресата на живеење од точка 10) и општината од точка 11). Името на 
областа/кантонот/покраината/сојузната единица се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде 
се престојува. 

 Во точката 13) ДРЖАВА се впишува точното име на држава каде припаѓаат областа/кантонот/покраината/сојузната единица од точка 
12), населеното место од точка 11) и адресата од точка 10). Името на државата се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е 
официјално во таа држава и на македонски јазик со употреба на неговото кирилско писмо.. 

 
Во полето од точка „III. ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ“ лицето кое се ПРИЈАВУВА ЗА ГЛАСАЊЕ ГО НАВЕДУВА НАЗИВОТ НА ДКП НА РМ И 

ДРЖАВАТА СОГЛАСНО ЧЛЕН 113-А СТАВ 2 ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК.  
 

Во полето од точка „ IV. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА“, лицето кое ја пополнува пријавата задолжително внесува точни податоци за 
е – mail адресата на која ќе му се доставуваат решението и другите писмена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПОЈАСНУВАЊЕ 
 
 

I. Државјаните на Република Македонија кои своето право на глас сакаат да го остварат во 
Дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија односно 
конзуларните канцеларии, пријавата за гласање треба да ја поднесат на следните e-mail 
адреси: 

 
1. На e-mail адреста prijava7@sec.mk пријава за гласање поднесуваат лицата кои правото на 

глас сакаат да го остварат во една од следните дипломатски конзуларни претставништва 
на Република Македонија односно конзуларни канцеларии : ТИРАНА, ВИЕНА, БРИСЕЛ, 
САРАЕВО, СОФИЈА, ЗАГРЕБ, КОПЕНХАГЕН, ТАЛИН,ПАРИЗ, СТРАЗБУР, БЕРЛИН, БОН, 
МИНХЕН, АТИНА, СОЛУН, БУДИМПЕШТА, РИМ, ВЕНЕЦИЈА, ТЕЛ АВИВ, ВАТИКАН, ХАГ, 
ВАРШАВА, БУКУРЕШТ, МОСКВА, БЕЛГРАД, ЉУБЉАНА, МАДРИД, СТОХОМ, БЕРН, 
АНКАРА, ИСТАМБУЛ, ЛОНДОН, ПОДГОРИЦА, ПРАГА, ПРИШТИНА и ОСЛО.  

 
 

2.  На e-mail адреста prijava8@sec.mk пријава за гласање поднесуваат лицата кои правото на 
глас сакаат да го остварат во една од следните дипломатски конзуларни претставништва 
на Република Македонија односно конзуларни канцеларии : ОТАВА, ТОРОНТО, 
ВАШИНГТОН, ЧИКАГО, ДЕТРОИД и ЊУ ЈОРК. 

 
3. На e-mail адреста prijava9@sec.mk пријава за гласање поднесуваат лицата кои правото на 

глас сакаат да го остварат во една од следните дипломатски конзуларни претставништва 
на Република Македонија односно конзуларни канцеларии : КАИРО, КАМБЕРА, МЕЛБУРН, 
ПЕКИНГ, ЊУ ДЕЛХИ и ДОХА. 

 
II. Кон пријавата за гласање задолжително се доставуваат скенирани копии од документи 

како доказ за престој во странство, во согласнот со член 2 точка 17 од Изборниот законик 
и тоа: 

 
1. ДОКУМЕНТ / ПОТВРДА ИЛИ КОПИЈА ОД ДОКУМЕНТОТ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ПОВЕЌЕ ОД ТРИ МЕСЕЦИ ПРЕД ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ИЗБОРИТЕ ИЛИ ЗА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ИЛИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА 

ГОДИНА ИЛИ  
2. ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ИЛИ РАБОТА ВО СТРАНСТВО, ИЗДАДЕНА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА 

СООДВЕТНАТА ДРЖАВА  

 
 
Член 2  точка 17 
 

„  “Државјани на Република Македонија на привремена работа или престој во странство“ , во 

смисла на овој закон, се државјани на Република Македонија кои имаат пријавено последно 
живеалиште во Република Македонија, а на денот на изборите привремено престојуваат во 
странство повеќе од 3 месеци или се на привремена работа или престој во странство повеќе 

од една година согласно евиденцијата од надлежен орган“ 
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