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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за странците („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 35/06, 66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12 и 13/13), 
министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ

Член 1
Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/07 и 53/09), во член 4 во ставот 3 зборовите „по правило“ се 
заменуваат со зборот „секогаш“.

Член 2
Во член 5 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите „најдоцна 24 часа по прифаќањето во Прифатниот центар.“

Член 3
Во член 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Паричните средства од став 1 алинеја 3 на овој член се чуваат како депозит во 

Прифатниот центар и со нив полицискиот службеник на усно барање на странецот, му 
набавува храна, облека и други предмети за лична употреба кои може да ги поседува.“

Член 4
Во членот 14 по зборот „прошетка“ се додаваат зборовите „на свеж воздух“, а зборот 

„половина“ се заменува со зборот „еден“.
По ставот 1 се додаваат два нови ставови 2 и 3, кои гласат:
„Во текот на шетањето, странецот се движи слободно и може да разговара со 

останатите странци без да прави врева.
Старите или болни странци кои не се способни да шетаат, можат во времето 

определено за шетање да престојуваат на свеж воздух.“

Член 5
Во член 16 во ставот 1 по зборот „услови,“ се додаваат зборовите „односно остварува 

телефонски разговори на претходно одобрени телефонски броеви од страна на 
раководителот“.

Во ставот 2 зборовите „до 30 минути“ се заменуваат со зборовите „од 30 до 60 минути“, 
а точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а по 
нивно одобрување посетата може да трае и подолго.“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Посетата на странецот се извршува во присуство на полициски службеник, во посебно 

одредена просторија за тоа, така што се овозможува визуелен, слушен и непосреден физички 
контакт на странецот со посетителот.“ 

Ставот 3 станува став 4.
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Член 6
Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 121 - 30995/1 Министер
14 мај  2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.


