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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 145 од Законот за странците („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/06, 66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13, 148/15 и 
217/15 ), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТРАНЦИТЕ

Член 1
Во Правилникот за странците („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.27/08, 6/09, 134/09, 80/10  и 111/10), во член 25  став 2 во алинејата 4 зборовите: 
„закон“ се заменуваат со зборовите: „посебен пропис“.

Член 2
Во член 29 став 3 во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка. 
Во  алинејата 4 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 5 која 

гласи:
„- се поднесува барање за издавање на дозвола за привремен престој заради работа.“

Член 3
Во член 30 став 2 во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во алинејата 5 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6 која 

гласи:
„- правно лице со кое странецот треба да склучи договор за вработување или од него 

овластен претставник.“

Член 4
Во член 32 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, решение со кое се дозволува привремен 

престој заради работа може да се издаде и во Министерството за внатрешни работи, во 
случај кога барањето за издавање на дозвола за привремен престој заради работа 
странецот го поднел во Министерството за внатрешни работи.“

Член 5
Во член 37 став 2 во алинејата 4 зборот „законот“ се заменува со зборовите: „посебен 

пропис“.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-44590/1 Министер
20 јули 2016 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.


