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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за обележувањe, уредување 
и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на 
територијата на Република Македонија и во странство како и на 

припадниците на странските армии од поранешните војни на 

територијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
13/96), министерот за труд и социјална политика донесе 

ПРАВИЛНИК  

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ГРОБИШТАТА И 
ГРОБОВИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СТРАНСКИТЕ АРМИИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Co овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденцијата на гробиштата и 

гробовите на припадниците на странските армии од поранешните војни кои се наоѓаат на 
територијата на Република Македонија. 

Член 2 

Евиденцијата на Гробиштата и гробовите на припадниците на странските армии од 

поранешните војни на територијата на Република Македонија се води врз основа на 
расположивата документација за гробиштата, поединечните гробови, спомен костурниците и 
другите спомен обележја на странските армии. 

Заради водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член, се собираат податоци за гробиштата 
и гробовите на припадниците на странските армии на територијата на Република Македонија. 

Член 3 

Евиденцијата на гробиштата и гробовите на припадниците на странските армии, се води со 
запишување на податоци во книгата на гробиштата и гробовите на припадниците на 
странските армии. 

Член 4 

Bo книгата на гробиштата и гробовите на припадниците на странските армии се внесуваат 

следните податоци: реден број; место каде се наоѓаат гробиштата и локацијата; чии се 
гробиштата и од која војна; дали гробиштата се одржуваат од државата чии државјани се 
погребаните; чии државјани се погребаните, односно армија на која и припаѓале; број на 

погребани припадници на странски армии во гробиштата; извор на податоци и забелешка. 



Член 5 

За гроб на припадник на странските армии од поранешните војни кој се наоѓа во постојните 

гробишта, во евиденцијата се внесуваат следните податоци: име и презиме на погребаниот; 
место и датум на раѓање; место и датум на смртта; земја чии државјанин е, односно армија на 
која и припаѓал; број на парцела и гробно место; дали гробот се одржува од земјата чии 
државјанин е погребаниот и извор на податоците. 

Член 6 

Образецот на книгата на гробиштата и гробовите на припадниците на странските армии е 
отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
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