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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СТРАНЦИТЕ 
Службен весник на РМ, бр. 92 од 24.07.2009 година 

 
 

Член 1 
Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/2006, 66/2007 и 117/2008), во членот 11 став 1 алинеја 4 по зборовите: 
„Република Македонија“ се става запирка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 
Во ставот 2 во вториот ред по зборовите: „Европската унија“ сврзникот „и“ се 
замeнува со сврзникот „или“. 
Во ставот 4 во алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка. 
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 4, 
која гласи: 
„- е носител на валидна патна исправа на трета земја, а има регулирано постојан 
престој во земја членка на Европската унија или потписничка на Шенгенскиот 
договор.“ 
 

Член 2 
Во членот 15 зборовите: „членот 11 став 1 алинеја 4 и“ се бришат. 
 

Член 3 
Во членот 81 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„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.“ 
Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 5, 6, 7, 8 и 9. 
 

Член 4 
По членот 81 се додава нов член 81-а, кој гласи: 

 
„Трошоци во период на одлучување 

 
Член 81-а 

Трошоците што ќе настанат со сместување на странецот кој е жртва на трговија 
со луѓе во Прифатниот центар на Министерството за внатрешни работи во 
периодот на одлучување, паѓаат на товар на Буџетот на Република Македонија.“ 
 

Член 5 
Во членот 112 став 2 зборовите: „посебно одделение“ се заменуваат со 
зборовите: „посебна просторија“. 
 

Член 6 
Во членот 145 став 1 алинеја 2 по зборовите: „на Министерството за внатрешни 
работи“ се додаваат зборовите: „решението за ограничување на движењето на 
странец само во местото на престој“. 
 

Член 7 
Во членот 147 став 2 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „или од специјални административни региони и субјекти и 
територијални власти кои не се признаени како држави“. 
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Член 8 

Во членот 154-а ставот 2 се брише. 
 

Член 9 
Одредбата на членот 1 од овој закон ќе важи до пристапувањето на Република 
Македонија во Европската унија. 
 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


