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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 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 СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за странците,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 

декември 2015 година.
  
        Бр. 08-5842/1                                                                                       Претседател
11  декември  2015 година                                                              на Република Македонија,                      

      Скопје                                                                                       д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ

Член 1
Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2006, 

66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 и 148/15), во членот 24 став 
1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваaт зборовите: „во рок 
од 30 дена.“.

Член 2
Во членот  34 став 3 се менува и гласи:
„На странецот од ставот 1 на овој член може да му се издаде виза за долгорочен престој 

по донесување на решение за привремен престој на странецот во Република Македонија 
од Министерството за внатрешни работи.“

Член 3
Во членот 37 став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

„или до надворешни даватели на услуга.“.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Kон барањето за издавање виза за долгорочен престој (д) странецот мора да приложи и  

барање за издавање на дозвола за привремен престој.“

Член 4
По членот 37 се додава нов наслов и четири нови членови 37-а, 37-б, 37-в и 37-г, кои 

гласат:
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„Надворешен давател на услуги

Член 37-а
Надворешен давател на услуги е странско правно лице регистрирано за вршење на 

услуги за посредување за добивање на визи за странска држава, кое посредува во 
прибирањето на барањата за визи, во смисла на прием на барањето за виза и останатата 
потребна документација во зависност од видот на визата, нејзино проследување до 
надлежното дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија, како и 
издавање на визиран пасош на странски државјанин кој барањето за виза го поднел преку 
надворешен давател на услуги.

Разгледувањето на барањето за виза, интервјуто, печатењето и прикачувањето на 
налепницата за виза се врши од страна на дипломатско-конзуларното претставништво на 
Република Македонија.

Надворешениот давател на услуги нема пристап до информацискиот систем на 
Министерството за надворешни работи.

Член 37-б
Соработката со надворешните даватели на услуги се остварува врз основа на договор за 

соработка склучен меѓу надворешниот давател на услугата со Министерството за 
надворешни работи или со дипломатско-конзуларното претставништво на Република 
Македонија, по претходна согласност од Министерството за надворешни работи.

Договорот за соработка од ставот 1 на овој член особено ги уредува прашањата за:
-  општите информации за визниот режим на Република Македонија и обрасците на 

барањата за визи и барањата за издавање дозволи за привремен престој кои надворешниот 
давател на услуги ги прави достапни на подносителите на барањата,

- техничките, организациските и безбедносните мерки кои треба да бидат исполнети од 
давателот на услугите со цел за заштита на личните податоци од случајно или незаконско 
уништување или случајно губење, промена, неовластено користење или пристап до 
личните податоци,

- стручноста и начинот на однесување на вработените на давателот на услугите,
- висината на надоместокот за извршената услуга од страна на давателот,
- проверката на успешноста на спроведувањето на  активностите на давателот на 

услуга,
- начинот на постапување со општите барања упатени од страна на дипломатско-

конзуларното претставништво, како и
- начинот на вршење надзор од страна на дипломатско-конзуларното претставништво 

на Република Македонија.

Член 37-в
Изборот на надворешен давател на услуги го врши Министерството за надворешни 

работи врз основа на јавен повик или врз основа на изразен интерес за соработка од страна 
на надворешен давател на услуги.

Јавниот повик од ставот 1 на овој член се објавува на интернет страницата на 
Министерството за надворешни работи, односно дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Македонија, со рок од најмалку 15 работни дена за достава 
на документацијата.

За извршената услуга надворешениот давател на услуга има право на надоместок кој се 
наплатува од барателот на услугата.

Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член не може да биде повисока од 
половината на надоместокот за таксата за виза утврден со посебен закон.
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Начинот за избор на надворешен давател на услуги ќе биде утврден во посебен пропис, 
што ќе го донесе министерот за надворешни работи.

Член 37-г
Дипломатско-конзуларното претставништво обезбедува стручна обука на 

надворешните даватели на услуги и врши надзор над спроведувањето на договорот од 
членот 37-б по случаен избор во просториите на надворешниот давател на услугата.“

Член 5
Во членот 40 став 3 во заградата по зборовите: „правни лица“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „како и државни органи и други институции“.

Член 6
Во членот 49 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:
„- работа“.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- сместување  во установи за сместување на стари лица,“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Дозволата за привремен престој од ставот 1 алинеја 1 на овој член претставува 

единствена дозвола за работа и престој на странецот на кој му се издава.“
Во ставот 2 кој станува став 3 во воведната реченица по зборовите: „Република 

Македонија“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен дозволата од ставот 1 
алинеја 1 на овој член“.

По ставот 3 кој станува став 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Дозволата за привремен престој заради работа нема да се издаде на странци кои даваат 

услуги врз основа на регистрација на работа согласно со закон.“
Ставот 4 станува став 6.

Член 7
Во членот 51 став 3 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

„или до надворешни даватели на услуги.“.

Член 8
Членот 51-а се брише.

Член 9
Во членот 54 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во рок  од 30 дена.“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Решението со кое се дозволува привремен престој заради работа согласно со членот 58 

од овој закон, Министерството за внатрешни работи го издава во рок од 15 дена од денот 
на приемот на барањето, доколку барањето е поднесено во Министерството за внатрешни 
работи, односно во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, доколку барањето е 
поднесено во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во 
странство или до надворешните даватели на услуги согласно со членот 51 став 3 од овој 
закон.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 10
Во член 57 став 1 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „освен во случаи утврдени со овој закон.“.
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Член 11
Во делот II.2. „дозвола за привремен престој заради различни причини“, насловот на 

точката a) и членот 58 се менуваат и гласат:

„a) дозвола за привремен престој заради работа

Член 58
Дозвола за привремен престој заради работа ќе се издаде врз основа на барање на 

странецот, правното лице со кое странецот треба да склучи договор за вработување или од 
него овластен претставник, кое може да се поднесе и во Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија.

Дозволата за привремен престој заради работа може да се издаде на странец ако 
агенцијата за вработување на Република Македонија издаде позитивно мислење дека 
странецот ги исполнува условите согласно со закон, доколку со ратификуван меѓународен 
договор поинаку не е определено.

Мислењето од ставот 2 на овој член Министерството за внатрешни работи го 
обезбедува по службена должност согласно со закон.

Агенцијата за вработување на Република Македонија е должна да го достави 
мислењето од ставот 2 на овој член до Министерството за внатрешни работи во рок од пет 
работни дена.

Доколку агенцијата за вработување на република македонија не постапи во рокот од 
ставот 4 на овој член ќе се смета дека мислењето е позитивно.

Странецот на кој му е издадена дозвола за привремен престој заради работа во 
Република Македонија може да ја врши само работата за која му е издадена дозволата.

Работа во смисла на ставот 6 на овој член се однесува на вработување, сезонско 
вработување и работење на странец кој е упатен работник.

Дозволата за привремен престој заради работа се издава за период за кој е издадено 
позитивното мислење од агенцијата за вработување на Република Македонија и истата 
може да се продолжува ако се исполнети условите утврдени во членот 57 став 2 од овој 
закон.

Доколку дозволата за привремен престој заради работа се издава согласно со мислење 
на Агенцијата за вработување на Република Македонија кое согласно со  ставот 5 на овој 
член се смета за позитивно, истата ќе се издаде за периодот кој  странецот го навел во 
барањето, но не подолг од една година.

Решението со кое се дозволува привремен престој заради работа, согласно со ставот 1 
на овој член, а по исклучок од членот 53 став 2 од овој закон може да се издаде и во 
Министерството за внатрешни работи.”

Член 12
По членот 70 се додава нова точка ѓ-1) и два нови наслова и два нови члена 70-а и 70-б,  

кои гласат:

„ѓ-1)  дозвола за привремен престој заради сместување во установи за сместување 
на стари лица

Услови за издавање на дозволата

Член 70-а
Дозвола за привремен престој заради сместување во установи за сместување на стари 

лица може да се издаде ако странецот е постар од 60 години живот и има склучено 
договор со установа за социјална заштита на стари лица во Република Македонија која ќе 
ја преземе и финансиската одговорност за трошоците во случај на негова смрт.
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По исклучок од ставот 1 на овој член, во случај кога странецот нема навршено 60 
години живот, покрај доказите за исполнетост на условите од ставот 1 на овој член кон 
барањето приложува и соодветна здравствена документација издадена од земјата чиј 
државјанин е, за потребата од негово сместување во установа за сместување на стари 
лица.

Времетраење на дозволата

Член 70-б
Дозвола за привремен престој заради сместување во установи за сместување на стари 

лица се издава за период до една година и истата може да се продолжува ако се исполнети 
условите утврдени во членот 57 од овој закон.

По истекот на договорот од членот 70-а став 1 од овој закон или во случај на негово 
предвремено раскинување странецот е должен да ја напушти територијата на Република 
Македонија.“

Член 13
Во членот 71 зборовите: „дозвола за привремен престој издадена заради вработување, 

работа, на самостојно вработени лица“ се заменуваат со зборовите: „дозвола за привремен 
престој заради работа“.

Член 14
Во членот 81 став 7 по зборовите: „Mинистерството за внатрешни работи“ се додаваат 

зборовите: „во рок од 30 дена“.

Член 15
Во членот 84 став 1 по алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:
„- му е одобрен привремен престој заради работа, а не успеал да го склучи договорот за 

вработување со правното лице или договорот за вработување престанал да му важи пред 
истекување на важноста на издадената дозвола за привремен престој заради работа, или 
ако странецот почнал да врши работа различна од работата за која му е издадена 
дозволата за привремен престој заради работа, за што Агенцијата за вработување 
доставува известување до Министерството за внатрешни работи,“.

Член 16
Во членот 85 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во рок  од 30 дена.“.

Член 17
Во членот 87 став 4 зборовите: „дозвола за постојан престој заради вработување, работа 

или на самостојно вработени лица“ се заменуваат со зборовите: „дозвола за постојан 
престој заради работа“.

Член 18
Во членот 90 став 3 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во рок  од 30 дена.“.

Член 19
Во членот 92 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во рок  од 30 дена.“.
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Член 20
Во членот 103 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во рок  од 30 дена.“.

Член 21
Во членот 108 став 3 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во рок  од 30 дена.“.

Член 22
Во членот 118 став 4 по зборот „решение“ се додаваат зборовите: “во рок од 30 дена“.

Член 23
Во членот 126 став 2 по зборовите: „Mинистерството за внатрешни работи “ се 

додаваат зборовите: „во рок од 30 дена“.

Член 24
По членот 145 се додава нов член 145-а, кој гласи:

„Член 145-а
Министерот за труд и социјална политика ќе донесе подзаконски пропис за начинот на 

издавање на мислењето од членот 58 став 2 од овој закон.“

Член 25
По членот 150-а се додава нов член 150-б, кој гласи:

„Член 150-б
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност се изрекува за прекршок 

на службеното лице во Mинистерството за внатрешни работи кое нема да издаде решение 
согласно со одредбите од членовите 24 став 1, 54 ставови 1 и 2, 81 став 7, 85 став 1, 90 
став 3, 92 став 1, 103 став 1, 108 став 3, 118 став 4 и 126 став 2 од овој закон.“

Член 26
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27
Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе 

завршат согласно со одредбите од Законот за странците („Службен весник на Република 
Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 
и 148/15).

Член 28
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по шест месеци од денот на 
влегувањето во сила, освен одредбите од членовите 1, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 25 
кои ќе започнат да се применуваат од денот на започнување на примената на Законот за 
општата управна постапка.


