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20081172337
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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
УКАЗ 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 16
септември 2008 година.
Бр. 07-3919/1
16 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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 и
66/2007), во членот 11 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Владата на Република Македонија може да одлучи државјани на земјите членки на
Европската унија и потписнички на Шенгенски договор да можат да влезат во Република
Македонија и со важечка лична карта, ако ги исполнуваат условите за влез на странец од
ставот 1 алинеи 3, 4, 5 и 6 на овој член.”
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 2
Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи:
„Странец кој поседува важечка дипломатска, службена, конзуларна или специјална
лична карта може, во временскиот период за кој е издадена дипломатската, службената,
конзуларната или специјалната лична карта, да влегува во Република Македонија само со
важечка патна исправа и со дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична
карта.”
Член 3
Во членот 25 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:
„- кој поседува важечка и призната патна исправа, со дипломатска, службена,
конзуларна или специјална лична карта.”
Член 4
Во членот 81 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
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„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.”
Ставот 2 станува став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2” се заменува со бројот „3”.
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Член 5
Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи:
„Посебниот документ на кој се издава дозволата за постојан престој за странец кој е
помлад од четири години живот се издава со рок на важење од две години, за странец од
четири до 27 години живот со рок на важење од пет години, а за странец постар од 27
години се издава со рок на важење од десет години.”
Член 6
Во членот 124 став 2 зборовите: „една година” се заменуваат со зборовите: „две
години”.
Член 7
Во Главата VI „ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА СТРАНЦИ” насловот на точката 2
„Дипломатска или службена лична карта” се менува и гласи: „Дипломатска, службена,
конзуларна или специјална лична карта”.
Член 8
Во членот 128 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
„На странец кој е член на претставништво на странска држава или на друга странска
мисија, кои во Република Македонија имаат специјален статус утврден со посебна
спогодба меѓу Република Македонија и странската држава, односно странската мисија,
како и на членовите на неговото семејство (брачен другар и деца) им се издава специјална
лична карта.
Специјална лична карта од ставот 2 на овој член им се издава и на:
- странски експерт или волонтер ангажиран за реализација на проекти од јавен интерес
за Република Македонија, од страна на дипломатско-конзуларно претставништво на
странска држава или претставништво на друга странска мисија, кое во Република
Македонија има дипломатски или специјален статус,
- родител на странец кој е член на дипломатско-конзуларно претставништво на
странска држава или претставништво на друга странска мисија која во Република
Македонија има дипломатски или специјален статус и
- на странец кој е член на помошен персонал ангажиран од дипломатско-конзуларно
претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија која во
Република Македонија има дипломатски статус.”
Во ставот 2 кој станува став 4 по зборот „службената” сврзникот „или” се заменува со
запирка, а по зборот „конзуларната” се додаваат зборовите: „или специјалната”.
Ставот 3 кој станува став 5 се менува и гласи:
„Странецот од ставовите 1, 2 и 3 на овој член е должен да ја носи дипломатската,
службената, конзуларната или специјалната лична карта со себе и истата по престанокот
на неговиот статус да ја врати.”
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Член 9
Во членот 143 став 2 алинеја 4 зборовите: „или службени лични карти” се заменуваат
со зборовите: „службени, конзуларни или специјални лични карти”.
Во ставот 8 по зборот „кои” се додаваат зборовите: „им е”.
Член 10
Во членот 145 алинеја 2 зборовите: „штембилот за одбивање на влез” се бришат, а во
деветтиот ред по зборот „протерување” се додаваат зборовите: „решение за привремено
задржување на странец во Прифатниот центар за странци на Министерството за
внатрешни работи”.
Во алинејата 3 зборот „ги” се заменува со зборот „ја”.
Член 11
Во членот 153 став 1 точка 1 по бројот „21” се додаваат зборовите: „алинеи 3, 4 и 5”.
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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