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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ 
СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Во легислативата на Република Македонија со Законот за странците („Службен 
весник на Република Македонија бр.35/06; 66/07; 117/08; 92/09; 156/10; 158/11; 
84/12, 13/13, 147/13 и 148/15“)  се уредуваат условите за влез, напуштање и 
престој на странците во Република Македонија, како и нивните права и 
должности, а со Законот за вработување и работа на странци („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.70/07, 5/09, 35/10, 148/11, 84/12, 148/13, 38/14 и 
150/15) се уредуваат условите и постапката под кои странците можат да се 
вработуваат или да работат во Република Македонија, освен ако со 
меѓународен договор поинаку не е утврдено.
Со Предлогот - законот за изменување и дополнување на Законот за странците 
се поедноставува постапките за издавање визи и дозволи за привремен престој 
во насока на посредување на надворешни даватели на услуги во прибирање на 
барањата за визи и барањата за издавање дозволи за привремен престој во 
сите земји во кои Република Македонија нема дипломатско-конзуларни 
претставништва.
Исто така, со Предлогот на законот се надминува проблемот со комлексноста и 
времетраењето на постапките за добивање работна дозвола и дозвола за 
престој заради вработување, работа или вршење самостојна дејност, кои се во 
надлежност на Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд 
и социјална политика, на начин што се пропишува издавање дозвола за 
привремен престој заради работа која претставува единствена дозвола за 
работа и престој на странецот на кој му се издава. Таквата дозвола во основа 
ги интегрира постоечките дозвола за работа и дозвола за привремен престој 
заради вработување, работа или вршење самостојна дејност. При тоа, од 
суштинско значење е фактот што Министерството за внатрешни работи е 
единствен надлежен орган за издавање на оваа дозвола, по претходно добиено 
позитивно мислење од Агенцијата за вработување на Република Македонија, 
со што странецот добива единствена дозвола по поднесување на единствено 
барање, пред единствен орган. Агенцијата за вработување на Република 
Македонија ќе мора да го издаде мислењето во рок од 5 дена, а во случај 
доколку не одлучи во наведениот рок, ќе се смета дека мислењето е позитивно 
и дозволата за привремен престој заради работа ќе важи за период кој 
странецот го навел во барањето, но не подолго од една година.
Со Предлогот на законот се пропишува и „сместување во установи за 
сместување на стари лица“ како основ за издавање на дозвола за привремен 
престој, како и условите и времетраењето на оваа дозвола. 
Со предложениот закон се врши усогласување и со Законот за општата управна 
постапка.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 

Предлогот - законот за изменување и дополнување на Законот за странците по 
скратена постапка се заснова на истите начела врз кои е заснован и Законот за 
странците.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 



Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за странците 
по скратена постапка нема финансиски последици врз Буџетот на Република 
Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлогот на Закон за изменување на Законот за 
странците по скратена постапка не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија. 
Спроведувањето на предметниот закон нема да предизвика материјални 
обврски за одделни субјекти.     

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ

Со оглед дека се исполнети условите утврдени во член 170 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 91/08, 119/10, 23/13, 54/13-пречистен текст), се предлага 
законот да се донесе по скратена постапка.     

VI. ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ

За извршување на предложениот закон потребно е донесување на подзаконски 
пропис за начинот на издавање на мислењето од Агенцијата за вработување на 
Република Македонија и пропис за начинот за избор на надворешен давател на 
услуги.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТРАНЦИТЕ

Член 1
Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/06, 
66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13 и 148/15) во членот  24 
во ставот 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваaт зборовите „во рок  од 30 дена.“

                                                                    Член 2
Во членот  34 ставот 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 член 37 во ставот 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:
„Кон 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:

„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 помеѓу 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 
надомест 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.

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 член 37-б по случаен избор во просториите на надворешниот 
давател на услугата.“

Член 5
Во член 40 во ставот 3 во заградата по зборовите „правни лица“ се става 
запирка и се додаваат зборовите „како и државни органи и други институции“.

Член 6
Во член 49 во став 1 алинејата 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  
закон.“
                Ставот 4 станува став 6.

Член 7
Во член 51 во ставот 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 во ставот 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 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 членот 51 став 3 
од овој закон.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 10
Во член 57 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите „освен во случаи утврдени со овој закон.“.

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  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 мислење на Агенцијата за вработување на Република Македонија  кое 
согласно  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 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.
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 член 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 член 81 во ставот  7 по зборовите  „Министерството за внатрешни работи “ 
се додаваат зборовите „во рок од 30 дена“.

Член 15
Во член 84 во 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 член 85 во ставот 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите „во рок  од 30 дена.“

Член 17
Во член 87 во ставот 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 член 90 во ставот 3 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите „во рок  од 30 дена.“

Член 19
Во член 92 во ставот 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите „во рок  од 30 дена.“

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

Член 21
Во член 108 во ставот 3 точката на крајот од реченицата се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите „во рок  од 30 дена.“

Член 22
Во член 118 во ставот 4 по зборот „решение“ се додаваат зборовите “во рок од 
30 дена“.



Член 23
Во член 126 во ставот 2 по зборовите „Министерството 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 Министерството за внатрешни работи кое 
нема да издаде решение согласно 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 отпочнувањето на примената на овој закон 
ќе завршат согласно одредбите од Законот за странците („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 35/06, 66/07, 117/08, 92/09, 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 
отпочнување на примената на Законот за општата управна постапка.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ 
НА ЗАКОНОТ

Во легислативата на Република Македонија со Законот за странците („Службен 
весник на Република Македонија бр.35/06; 66/07; 117/08; 92/09; 156/10; 158/11; 
84/12, 13/13, 147/13 и 148/15“)  се уредуваат условите за влез, напуштање и 
престој на странците во Република Македонија, како и нивните права и 
должности, а со Законот за вработување и работа на странци („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. бр.70/07, 5/09, 35/10, 148/11, 84/12, 148/13, 38/14 
и 150/15) се уредуваат условите и постапката под кои странците можат да се 
вработуваат или да работат во Република Македонија, освен ако со 
меѓународен договор поинаку не е утврдено.
Со Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
странците по скратена постапка се поедноставува постапките за издавање визи 
и дозволи за привремен престој во насока на посредување на надворешни 
даватели на услуги во прибирање на барањата за визи и барањата за 
издавање дозволи за привремен престој во сите земји во кои Република 
Македонија нема дипломатско-конзуларни претставништва.
Исто така со Предлогот на законот се пропишува издавање дозвола за 
привремен престој заради работа која претставува единствена дозвола за 
работа и престој на странецот на кој му издава. 
Имено, согласно позитивното законодавство на Република Македонија во 
областа за странците, Министерството за внатрешни работи му издава на 
странец дозвола за привремен престој заради вработување, работа или 
вршење самостојна дејност, ако странецот кон барањето приложи и работна 
дозвола, односно друга потребна дозвола согласно со закон. 
Во оваа смисла, со предложеното решение на странецот ќе му биде 
овозможено поднесување на единствено барање во една институција и 
подигнување на една дозвола која ќе ги интегрира постојните дозвола за 
работа и дозвола за престој.
Во контекст на наведеното, странецот, неговиот работодавач или лице 
овластено од него, ќе може да поднесат барање за издавање дозвола за 
привремен престој заради работа и во Република Македонија, а надлежен 
орган за одлучување ќе биде Министерството за внатрешни работи. Оваа 
дозвола Министерството за внатрешни работи ќе ја издаде по добивање 
позитивно мислење од Агенцијата за вработување на Република Македонија. 
Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе мора да го издаде 
мислењето во рок од 5 дена, а во случај доколку не одлучи во наведениот рок, 
ќе се смета дека мислењето е позитивно и дозволата за привремен престој 
заради работа ќе важи за период кој странецот го навел во барањето, но не 
подолго од една година.
Воедно, со Предлогот на законот се пропишува „сместување во  установи за 
сместување на стари лица“ како основ за издавање на дозвола за привремен 
престој, како и условите и времетраењето на оваа дозвола. 
Во оваа смисла се предлага дозволата за привремен престој заради 
сместување  во установи за сместување на стари лица да се издаде ако 
странецот е постар од 60 години живот, има склучено договор со установа за 
сместување на стари лица во Република Македонија, која ќе ја преземе 
финансиската одговорност за трошоците во случај на негова смрт. При тоа, ако 
странецот нема навршено 60 години живот, покрај наведените докази кон 
барањето е потребно да приложи и соодветна здравствена документација 
издадена од земјата чии државјанин е, за потребата од негово сместување во 
установа за сместување на стари лица. Времетраењето на оваа дозвола се 



предлага да биде за период до една година и истата да се продолжува ако се 
исполнети условите утврдени во членот 57 на овој закон. По истекот на 
склучениот договор меѓу странецот и установата или во случај на негово 
предвремено раскинување странецот е должен да ја напушти територијата на 
Република Македонија.
Со предложениот закон се врши усогласување и со Законот за општата управна 
постапка.

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани 
и имаат за цел поедноставување на постапките за издавање визи и дозволи за 
привремен престој.

.
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 

РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложените решенија ќе се надмине проблемот со 
комлексноста и времетраењето на постапките за добивање работна дозвола и 
дозвола за престој заради вработување, работа или вршење самостојна 
дејност, кои се во надлежност на Министерството за внатрешни работи и 
Министерството за труд и социјална политика, на начин што ќе се пропише 
издавање дозвола за привремен престој заради работа која претставува 
единствена дозвола за работа и престој на странецот на кој му се издава и ги 
интегрира постоечките дозвола за работа и дозвола за привремен престој 
заради вработување, работа или вршење самостојна дејност, при што 
странецот барањето за издавање на оваа дозвола ќе го поднесува до 
единствениот орган надлежен за издавање на оваа дозвола – Министерството 
за внатрешни работи.
Воедно, ќе се поедностави и постапката за издавање визи во делот на 
поднесување на барањата за визи до надворешните даватели на услуги и ќе се 
надминат одредени практични проблеми при имплементација на предметниот 
Закон.



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ  ЗА СТРАНЦИТЕ ШТО СЕ МЕНУВААТ 
ДОПОЛНУВААТ

Надлежност за донесување на решение за одбивање на влез

Член 24
Решение за одбивање на влез на странец во Република Македонија 

донесува Министерството за внатрешни работи.
Во случај кога се одбива влез на странец од причини наведени во 

членот 23 став 1 алинеја 2 на овој закон, надлежниот орган не е должен да ги 
образложи причините од кои се раководел при донесувањето на таквото 
решение.

Против решението од ставот 1 на овој член странецот има право на 
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.

Жалбата од ставот 3 на овој член не го одлага извршувањето на 
решението.

Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

До донесувањето и спроведувањето на решението за одбивање на влез 
странецот може на граничните премини да се смести во посебни простории на 
Министерството за внатрешни работи наменети за таа цел.

Виза за долгорочен престој (виза Д)

Член 34
Виза за долгорочен престој може да се издаде на странец кој има 

намера да престојува во Република Македонија заради причините утврдени во 
членот 49 на овој закон.

Визата од ставот 1 на овој член се издава за еднократен влез во 
Република Македонија, со право на престој до 30 дена и со рок на важење до 
шест месеца.

Визата од ставот 1 на овој член ќе се издаде ако странецот кон 
барањето за нејзино издавање приложи и решение со кое му се дозволува 
привремен престој во Република Македонија издадено од Министерството за 
внатрешни работи.

Странецот на кого му е издадена виза за долгорочен престој е должен 
во рок од пет дена од денот на влегувањето во Република Македонија да се 
јави во Министерството за внатрешни работи, кое во рок од 25 дена од денот 
на неговото јавување ќе му издаде дозвола за привремен престој во Република 
Македонија.



Барање за издавање на виза

Член 37
Визата се издава врз основа на барање на странец, кое се поднесува до 
дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во 
странство.

Во барањето од ставот 1 на овој член странецот мора да ја наведе 
целта на неговото доаѓање во Република Македонија, да приложи важечка и 
призната патна исправа и по потреба документацијата утврдена во членот 38 
став 1 алинеи 2 и 3 на овој закон.

Кон барањето за издавање виза странецот мора да приложи 
фотографија која верно го прикажува неговиот лик.

Интервју со барателот на виза

Член 40
Дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во 
странство пред издавањето на виза ќе го повика барателот на виза лично да се 
јави на разговор со цел да ги образложи причините наведени во барањето за 
издавање виза, а особено ако постои сомневање во однос на целта на посетата 
на странецот или во неговата намера да се врати во земјата од каде што доаѓа.
Во случаите утврдени во ставот 1 на овој член странецот е должен лично да се 
јави и доколку не постапи на наведениот начин неговото барање за издавање 
виза ќе биде одбиено.
По исклучок, кога барателот на виза е познат или кога растојанието до 
дипломатско-конзуларното претставништво е преголемо, а не постои 
сомневање во однос на чесната намера на барателот, како и во случај кога за 
поголеми групи гаранција за нивните чесни намери дава субјект кој е од 
доверба (туристички агенции, туристички оператори и други правни лица), 
дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во 
странство може да одлучи да не го повика барателот на виза лично да се јави.

Причини за издавање на дозвола
за привремен престој

Член 49
Дозвола за привремен престој може да му се издаде на странец кој има 

намера да престојува во Република Македонија заради следниве причини:
- вработување, работа или вршење самостојна дејност,
- школување или студирање,
- учество во програми на меѓународна размена на ученици или студенти,
- специјализација, стручно усовршување или практично оспособување,
- научно истражување,
- лекување,
- семејно обединување или
- хуманитарни причини.
Дозвола за привремен престој во Република Македонија може да се 

издаде и на:
- странец кој е член на потесното семејство на државјанин на Република 

Македонија,
- странец кој по потекло е од Република Македонија,
- дете на странец родено во Република Македонија или



- странец резидет на држава членка на Европската унија и на 
Организацијата за економска соработка и развој (во натамошниот текст: ОЕЦД), 
кој стекнал право на сопственост на стан, станбена зграда и куќа на 
територијата за Република Македонија под услови утврдени со закон, во износ 
од најмалку 40.000 евра.

Дозволата за привремен престој се издава за определена цел и за 
определено време.

Странецот на кого му е дозволен привремен престој за одредена цел, 
може да престојува во Република Македонија само во согласност со целта 
заради која му е дозволен престојот.

Барање за издавање на дозвола
за привремен престој

Член 51
Дозвола за привремен престој ќе се издаде врз основа на барање на 

странецот кој има намера да престојува во Република Македонија.
По исклучок, во случаи утврдени со овој закон дозвола за привремен 

престој се издава и врз основа на барање на друго физичко лице.
Барањето за издавање на дозвола за привремен престој странецот го 

поднесува до дипломатско-конзуларното претставништво на Република 
Македонија во странство.

По исклучок, од хуманитарни причини како и во други случаи утврдени 
со овој закон, барањето за издавање на дозвола за привремен престој може да 
се поднесе и до Министерството за внатрешни работи.

Подносителот на барањето за издавање на дозвола за привремен 
престој е должен на барање на надлежниот орган лично да се јави на разговор.

Во барањето од ставот 1 на овој член мора да се наведе целта и 
околностите на предвидениот престој во Република Македонија кои во текот на 
постапката не смеат да се менуваат.

Со барањето за издавање на дозвола за привремен престој, странецот е 
должен да поднесе важечка и призната патна исправа или заверен препис од 
истата, чиј рок на важење е најмалку три месеца подолг од времето 
предвидено за престој во Република Македонија и докази дека се исполнети 
условите од членот 50 став 1 алинеи од 1 до 4 на овој закон.

Член 51-а
За странците кои се ангажирани од страна на правни лица што 

преземаат активности од суштинско значење за инвестирање во Република 
Македонија, барањето за издавање на дозвола за привремен престој може да 
се поднесе и во Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија, лично или од страна на овластен претставник на правното лице.

Странците и правните лица од ставот 1 на овој член се определени со 
посебен закон.

По исклучок од членот 53 од овој закон на странците од ставот 1 на овој 
член решението, со кое им се дозволува привремен престој, може да им се 
издаде и во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

Решение за дозволување на привремен престој

Член 54
Во случај кога странецот ги исполнува условите за издавање на дозвола 

за привремен престој утврдени со овој закон, Министерството за внатрешни 



работи донесува решение со кое на странецот му се дозволува привремен 
престој.

На странецот, на кој му е издадено решение со кое му се дозволува 
привремен престој, по неговото влегување во Република Македонија, 
Министерството за внатрешни работи му издава дозвола за привремен престој.

Дозволата за привремен престој, Министерството за внатрешни работи 
ја издава лично на странецот на кого се однесува.

Продолжување на дозвола за привремен престој

Член 57
Дозвола за привремен престој се издава за време што е потребно за 

исполнување на целта на престојот, но не подолго од една година.
На барање на странецот што се поднесува најдоцна 30 дена пред 

истекот на рокот на важење на дозволата, дозволата за привремен престој 
може да се продолжува ако се исполнети условите од членот 50 на овој закон, 
при што секое продолжување не може да биде подолго од една година.

Странецот, кој во рокот утврден во ставот 2 на овој член, поднел барање 
за продолжување на дозволата за привремен престој може да остане во 
Република Македонија до донесувањето на конечна одлука по неговото 
барање, за што Министерството за внатрешни работи му издава посебна 
потврда со која може да престојува во Република Македонија до донесувањето 
на одлука за неговото барање.

 Дозволата за привремен престој нема да се продолжи ако се утврди 
дека странецот неоправдано не престојувал во Република Македонија подолго 
од една четвртина од рокот за кој му е издадена дозволата за привремен 
престој.

Против решението на Министерството за внатрешни работи со кое е 
одбиено барањето за продолжување на дозволата за привремен престој, 
странецот има право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.

Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

II.2. Дозвола за привремен престој заради различни причини

a) Дозвола за привремен престој заради вработување,
работа и на самостојно вработени лица

Член 58
Дозволата за привремен престој заради вработување, работа или на 
самостојно вработени лица може да се издаде ако странецот кон барањето 
приложи и работна дозвола, односно друга потребна дозвола согласно со 
закон, доколку со ратификуван меѓународен договор поинаку не е определено.
Дозволата од ставот 1 на овој член се издава за период за кој е издадена 
работната дозвола, но не подолго од една година и истата може да се 
продолжува ако се исполнети условите утврдени во членот 57 на овој закон.

е) Дозвола за привремен престој врз основа на семејно обединување



Право на семејно обединување

Член 71
На странец кој во Република Македонија има дозвола за постојан престој или 
дозвола за привремен престој издадена заради вработување, работа, на 
самостојно вработени лица или на странец кој е по потекло од Република 
Македонија и која е издадена за период од една година, под услови и во 
согласност со овој закон, му се признава право на семејно обединување со 
членовите на неговото потесно семејство кои се странци.

I.1. Дозвола за привремен престој на жртви на трговија со луѓе
Период на одлучување

Член 81
На странец за кого постојат основи на сомнение дека е жртва на 

кривично дело "Трговија со луѓе" утврдено со Кривичниот законик му се 
овозможува период на одлучување во траење до два месеца со цел за 
укажување заштита и помош во закрепнувањето и избегнување на влијанието 
на сторителите на кривичното дело "Трговија со луѓе". За време на периодот на 
одлучување странецот кој е жртва на трговија со луѓе треба да донесе одлука 
дали ќе соработува со надлежните државни органи во откривањето на 
кривичните дела и сторителите или ќе се врати во државата чиј државјанин е 
или во која има законски престој.

Странецот од ставот 1 на овој член за време на периодот на одлучување 
се сместува во посебна просторија во Прифатниот центар за странци на 
Министерството за внатрешни работи.

Во случај кога жртви на трговија со луѓе се малолетници под 18 години 
живот, раководејќи се со најдобрите интереси на малолетниците, периодот од 
ставот 1 на овој член може да се продолжи.

Жртвите на трговија со луѓе од ставот 3 на овој член за време на 
периодот на одлучување се сместуваат во посебна просторија во Прифатниот 
центар за странци на Министерството за внатрешни работи.

За време на периодот утврден во ставовите 1 и 3 на овој член странецот 
не може да биде протеран од Република Македонија.

Периодот од ставот 1 на овој член може да биде прекинат, ако:
- странецот доброволно, активно или по негова иницијатива ги обновил 

контактите со лицата за кои постои основано сомнение дека се вклучени во 
извршувањето на кривично дело "Трговија со луѓе" или 

- тоа го налагаат причините на заштита на јавниот ред и националната 
безбедност на Република Македонија.

За прекинување на периодот на одлучување, Министерството за 
внатрешни работи донесува решение, против кое странецот има право на 
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.

Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.



Причини за одземање на правото на привремен
престој

Член 84
На странец кој престојува до три месеца или кој поседува дозвола за 
привремен престој, освен дозвола за привремен престој издадена на жртви на 
трговија со луѓе, може да му се одземе правото на привремениот престој, ако:

- со правосилна пресуда е осуден на казна затвор во траење од најмалку 
три месеца,

- остане без средства за издржување и сместување, а издржувањето и 
сместувањето за време на престојот во Република Македонија не му е 
обезбедено на друг законит начин,

- се утврди дека странецот свесно дал невистинити информации или 
свесно ја прикрил целта и околностите кои се од значење за издавањето на 
дозволата за привремен престој, или биле користени фалсификувани, туѓи или 
неважечки документи,

- дополнително се утврди дека странецот не ги исполнува или повеќе не 
ги исполнува условите за издавање на дозволата за привремен престој,
 - престојува во спротивност со наведената цел и околностите на 
престојот,

- одбива да ги извршува одлуките на државните органи,
- изврши повреда на одредбите на овој закон,
- се утврди дека странецот неоправдано престојувал надвор од 

Република Македонија во период подолг од една четвртина од периодот за кој 
му е издадена дозволата за привремен престој,

- му е издадена дозвола за привремен престој заради семејно 
обединување, а се утврди дека не живее во вистинска брачна или семејна 
заедница со странецот кој е носител на правото на семејно обединување или
 - постојат основани сомневања дека бракот со странецот кој има дозвола за 
престој или со државјанинот на Република Македонија е склучен по договор 
или постојат сомневања дека бракот не е склучен врз основа на желба на 
едната или другата страна.

При одлучување за одземање на правото на привремениот престој се 
земаат предвид должината на престојот на странецот во Република 
Македонија, неговите лични, економски и други врски со Република Македонија, 
како и последиците кои ќе произлезат од изречената мерка за него и неговото 
семејство.

Пред донесувањето на решението од странецот ќе се побара изјава за 
околностите кои се важни за донесување на решението.

По исклучок, привремениот престој нема да се одземе ако сериозноста 
на стореното дело и врските на странецот со Република Македонија укажуваат 
дека одземањето на привремениот престој ќе има несразмерно тешки 
последици за странецот или за близок член на неговото потесно семејство кој 
законски престојува во Република Македонија.

Надлежност за донесување решение

Член 85
Решение за одземање на правото на привремен престој донесува 

Министерството за внатрешни работи.
Во решението од ставот 1 на овој член се определува рокот во кој 

странецот е должен да ја напушти територијата на Република Македонија.
Против решението од ставот 1 на овој член, странецот има право на 

жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 



комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.

Жалбата на решението поднесена од странец кој престојувал на 
територијата на Република Македонија до три месеца или врз основа на 
дозвола за привремен престој помалку од три години не го одлага 
извршувањето на решението.

Одредбата од ставот 4 на овој член не се однесува во случај ако 
странецот има дете кое е со законски престој на територијата на Република 
Македонија и кое живее во заедничко семејно домаќинство со странецот.
Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.
Против решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.
Одземање на правото на привремен престој се внесува во патната исправа на 
странецот.

III. Престој врз основа на дозвола за постојан престој
а) Дозвола за постојан престој

Член 87
Дозвола за постојан престој ќе се издаде на странец кој најмалку пет 

години пред поднесувањето на барањето за издавање на дозвола за постојан 
престој непрекинато престојувал на територијата на Република Македонија врз 
основа на дозвола за привремен престој.

 Условот за пет години непрекинат престој во Република Македонија од 
ставот 1 на овој член се смета дека е исполнет ако странецот во периодот од 
пет години пред поднесување на барањето за постојан престој не престојувал 
надвор од Република Македонија шест последователни месеци или во 
временски период што во вкупно траење не надминува десет месеца.

Дозвола за постојан престој нема да се издаде на странец кој 
престојувал во Република Македонија:

- врз основа на дозвола за привремен престој, заради школување или 
студирање,

- врз основа на дозвола за привремен престој заради учество во 
програми на меѓународна размена на ученици или студенти,

- врз основа на дозвола за привремен престој заради специјализација, 
стручно усовршување или практично оспособување,

- врз основа на дозвола за привремен престој заради научно 
истражување,

- врз основа на дозвола за привремен престој заради лекување,
- врз основа на дозвола за престој поради хуманитарни причини,
- врз основа на привремена заштита,
- како признаен бегалец или кој поднел барање за признавање право на 

азил, а за чие барање во постапка определена со закон не е донесена конечна 
одлука и 

- врз основа на законски статус регулиран со Виенската конвенција за 
дипломатски односи од 1961 година, Виенската конвенција за конзуларни 
односи од 1963 година или Виенската конвенција за претставување на 
државите во нивните односи со меѓународните организации од универзален 
карактер.



Дозвола за постојан престој заради вработување, работа или на 
самостојно вработени лица може да се издаде на странец кој има високи или 
дефицитарни квалификации или образование неопходно за функционирањето 
на соодветната институција, односно орган во Република Македонија.

По основ на семејно обединување дозвола за постојан престој може да 
се издаде само на членовите на потесното семејство на странецот кој 
претходно се стекнал со дозвола за постојан престој, доколку живеат во 
вистинска брачна или семејна заедница.

На странец чиј престој е во интерес на Република Македонија, може да 
му се издаде дозвола за постојан престој пред истекот на рокот од ставот 1 на 
овој член.

Дозволата за постојан престој ја издава Министерството за внатрешни 
работи лично на странецот на кого се однесува.

Постапка за издавање на дозвола за постојан
престој

Член 90
Дозволата за постојан престој се издава врз основа на поднесено 

барање на странецот.
Кон барањето од ставот 1 на овој член, странецот е должен да достави 

важечка и призната патна исправа или заверен препис од истата, како и докази 
дека се исполнети условите од членот 89 став 1 алинеи од 1 до 5 на овој закон.

За барањето на странецот за издавање на дозвола за постојан престој 
одлучува Министерството за внатрешни работи со решение.

Решението од ставот 3 на овој член, Министерството за внатрешни 
работи ќе го донесе во рок од шест месеци од денот на доставувањето на 
барањето со документите од ставот 2 на овој член.

Во случај кога се одбива барањето на странецот од причини утврдени во 
членот 89 став 1 алинеја 6 на овој закон, надлежниот орган не е должен да ги 
образложи причините од кои се раководел при донесување на таквото 
решение.

Против решението од ставот 3 на овој член, странецот има право на 
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.

Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

Надлежност за донесување решение

Член 92
Решение за одземање на правото на постојан престој донесува 

Министерството за внатрешни работи.
Во решението од ставот 1 на овој член се определува рокот во кој 

странецот е должен да ја напушти територијата на Република Македонија.
Против решението од ставот 1 на овој член, странецот има право на 

жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.



Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

Одземањето на правото на постојан престој се внесува во патната 
исправа на странецот.

Надлежност за донесување на решение

Член 103
Министерството за внатрешни работи донесува решение за 

протерување на странецот од Република Македонија.
Со решението од ставот 1 на овој член се определува и рокот во кој 

странецот е должен да ја напушти територијата на Република Македонија, како 
и времето за кое му е забрането повторно влегување во Република Македонија, 
што не може да биде пократко од шест месеца ниту подолго од пет години.

При определување на рокот во кој странецот е должен да ја напушти 
територијата на Република Македонија се зема предвид времето кое е 
потребно странецот да ги обезбеди потребните документи или финансиските 
средства за напуштање на Република Македонија.

Во случај кога странецот се протерува од причини на национална 
безбедност, надлежниот орган не е должен да ги образложи причините од кои 
се раководел при донесувањето на таквото решение.

Со решението од ставот 1 на овој член странецот се известува дека ако 
доброволно не ја напушти територијата на Република Македонија во 
определениот рок, присилно ќе се отстрани од Република Македонија.

Против решението од ставот 1 на овој член, странецот има право на 
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.

Жалбата на решението на странецот кој незаконито престојувал во 
Република Македонија, кој престојувал во Република Македонија до три месеца 
или врз основа на дозвола за привремен престој помалку од две години, не го 
одлага извршувањето.

Одредбата од ставот 7 на овој член не се однесува на странец кој има 
деца кои законски престојуваат на територијата на Република Македонија и кои 
живеат во заедничко семејно домаќинство со странецот.

Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 15 дена од 
денот на поднесување на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

Протерувањето, рокот во кој странецот е должен да ја напушти 
територијата на Република Македонија, како и времето за кое на странецот му 
е забрането повторно влегување во Република Македонија се запишуваат во 
патната исправа на странецот.



Привремено задржување во Прифатниот центар за странци на 
Министерството за  внатрешни работи

Член 108
Заради обезбедување во постапката за присилно отстранување 

странецот може да биде задржан од страна на Министерството за внатрешни 
работи најдолго до 24 часа.

За сместување на странци кои од кои било причини не е можно присилно 
да се отстранат од територијата на Република Македонија во рокот утврден во 
ставот 1 на овој член, се формира Прифатен центар за странци на 
Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Прифатен 
центар).

Министерството за внатрешни работи донесува решение за привремено 
задржување на странецот од ставот 2 на овој член во Прифатниот центар.

Во Прифатниот центар привремено може да се задржи и странец за кого 
е донесено решение за протерување, а не поседува важечка и призната патна 
исправа, за што Министерството за внатрешни работи ќе донесе решение за 
негово привремено задржување.

Против решението од ставовите 3 и 4 на овој член, странецот има право 
на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

Барање за издавање на патна исправа за странец

Член 118
Патна исправа за странец се издава на барање на странец кој наполнил 

18 години живот и кој има потполна деловна способност.
За малолетно лице, односно лице кое нема потполна деловна 

способност, барањето за издавање на патна исправа го поднесува еден од 
родителите, во согласност со другиот родител.

Кога родителското право го врши еден од родителите, барањето за 
издавање на патна исправа за лице помладо од 18 години живот го поднесува 
родителот на кого лицето му е доверено на чување и воспитување.

За барањето на странецот одлучува Министерството за внатрешни 
работи со решение, против кое странецот има право на жалба во рок од осум 
дена од приемот на решението до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

Одредбите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член не се однесуваат за 
издавање на патна исправа за признаен бегалец.



Одземање на патна исправа за странец

Член 126
Патната исправа за странец се одзема кога:
- дополнително се утврди дека пред денот на издавањето на патната 

исправа постоеле причините од членот 125 на овој закон,
- дополнително настанат причините од членот 125 на овој закон,
- дозволата за престој му престане,
- странецот е протеран од Република Македонија или му е одземено 

правото на престој,
- патната исправа е оштетена или на друг начин станала неупотреблива,
- направена е измена или дополнување на содржината на патната 

исправа, без знаење на надлежниот орган,
- нема фотографија или врз основа на фотографија не може да се 

утврди идентитетот на странецот или
- исправата ја поседува неовластено лице.
Решение за одземање на патната исправа донесува Министерството за 

внатрешни работи, против кое странецот има право на жалба во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен ќе се донесе во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен може да се поведе 
управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.


