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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена 

заштита, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 

2007 година. 
 

    Бр. 07-2245/1                                      Претседател 
18 мај 2007 година                      на Република Македонија,                       
        Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И 

ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за азил и привремена заштита (“Службен весник на Република Македонија” 

број 49/2003), во членот 2 алинеја 1 на крајот на реченицата сврзникот “и” се заменува со 
точка и запирка. 

По алинејата 1  се додава нова алинеја 2, која гласи:  
“- лице под супсидијарна заштита и”. 
Алинејата 2 станува алинеја 3. 

 
Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 
 

“Лице под супсидијарна заштита 
 

Член 4-а 
Лице под супсидијарна заштита е странец, кој не се квалификува како признаен 

бегалец, а  на кој Република Македонија ќе признае право на азил и ќе дозволи да остане 
во рамките на нејзината територија, бидејќи постојат цврсти причини да се верува дека  
доколку се врати во државата чиј државјанин е, или доколку е лице  без државјанство, во 
својата држава на претходен вообичаен престој, ќе се соочи со вистински ризик од 
претрпување на сериозни повреди. 

Сериозни повреди, во смисла на ставот 1 од овој член, се: 
- смртна казна или егзекуција; 
- тортура или нечовечно или деградирачко однесување или казнување  или 
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- сериозни и индивидуални закани по животот или личноста на цивилно лице, по пат на 
недискриминирачко насилство, во ситуација на меѓународен или внатрешен вооружен 
конфликт.” 

 
Член 3 

Во членот 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Покрај причините утврдени во ставот 1 на овој член лицето под супсидијарна заштита 

не може да ужива право на азил на Република Македонија и доколку: 
- претставува опасност по безбедноста на Република Македонија и 
- пред неговото доаѓање во Република Македонија извршило едно или повеќе кривични 

дела кои не се утврдени во ставот 1 на овој член, а за кои е предвидена казна затвор во 
случај да биле извршени во Република Македонија  и доколку ја напуштило својата земја 
на потекло со цел да ги избегне санкциите за извршените кривични дела.” 

 
Член 4 

Во членот 8 став 1 по зборот “бегалец” се става запирка и се додаваат зборовите: “лице 
под супсидијарна заштита”. 

 
Член 5 

Во членовите  9 и 10 став 1 по зборот “закон” се додаваат зборовите: “или од 
претрпување на сериозни повреди утврдени во членот 4-а на овој закон,”. 

 
Член 6 

Во членот 11 по зборот “бегалци” се става запирка и се додаваат зборовите: “лица под 
супсидијарна заштита”. 

 
Член 7 

Во членот 17  став 1 по бројот “4” се става запирка и се додава бројот “4-а”. 
 

Член 8 
Во насловот на членот 30 по зборот “заради” се додаваат зборовите: “супсидијарна 

заштита или”. 
Во членот 30 по зборот “заради” се додаваат зборовите: “супсидијарна заштита, 

согласно со членот 2 алинеја 2 на овој закон или”, а зборовите: “алинеја 2” се заменуваат 
со зборовите: “алинеја 3”. 

 
Член 9 

Во членот 31 став 1 по зборот “бегалец” се додаваат зборовите: “решение за 
признавање на статус на лице под супсидијарна заштита”. 

 
Член 10 

Во членот 38 став 1  по алинејата 4 се додаваат четири нови алинеи 5, 6, 7 и 8, кои 
гласат: 

“- ќе почине; 
- стекнало државјанство на Република Македонија; 
- добило престој согласно со одредбите од Законот за движење и престој на странците; 
- доброволно ќе ја напушти територијата на Република Македонија;”. 
Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 9 и 10. 
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Член 11 
Во членот 39 став 1 алинеја 2 по зборот “бегалец” се става запирка и се додаваат 

зборовите: “лице под супсидијарна заштита”. 
 

Член 12 
Во членот 41 став 1 по зборот “бегалец” се става запирка и се додаваат зборовите: 

“лице под супсидијарна заштита”. 
Во ставот 3 по зборот “за” се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна заштита и “. 
Во ставот 4 по зборот “бегалец” се става запирка и се додаваат зборовите: “лице под 

супсидијарна заштита”. 
 

Член 13 
Во членот 45 по зборот “азил” се става запирка и се додават зборовите: “лице под 

супсидијарна заштита”. 
 

Член 14 
Во Главата V во насловот на подглавата 3 по зборот “НА” се додаваат зборовите: 

“ЛИЦА ПОД СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА И”. 
 

Член 15 
Во членот 58 по зборовите: “доставувањето на” се додаваат зборовите: “решението за 

признавање на право на азил заради супсидијарна заштита, односно на”, по зборот 
“лицето” се додаваат зборовите: “под суспидијарна заштита, односно лицето”, а по зборот 
“од” се додаваат зборовите: “членот 4-а, односно”. 

 
Член 16 

Во членот 59 во првиот ред по зборот “На” се додаваат зборовите: “лицето под  
супсидијарна заштита, односно”, а по зборовите: “доставувањето на” се додаваат 
зборовите: “решението за признавање на статус на лице под суспидијарна заштита, 
односно”. 

 
Член 17 

Во членот 60 во првиот ред зборот “Лицето” се заменува со зборовите: “ Лицето под 
супсидијарна заштита и лицето”. 

Во ставот 2 по зборот “определено” се додаваат зборовите: “лицата под супсидијарна 
заштита и”. 

 
Член 18 

Во членот 67  по зборот “бегалци” се става запирка и се додаваат зборовите: “лица под 
супсидијарна заштита”. 

 
Член 19 

Насловот на Главата VIII се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 
 

Член 20 
Во членот 69 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 20 до 80 

евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, кое:”. 
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Член 21 
Во членот 70 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 300 евра 

во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, кое:”.  
 

Член  22 
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи: 

 
“Член 70-а 

За прекршоците предвидени со одредбите од членовите 69 и 70 на овој закон, 
прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на 
комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од 
најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е 
дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест 
години на предметната материја.” 

 
Член  23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 2008 година, освен одредбите од 
членовите 10, 19, 20, 21 и 22 на овој закон. 
 


