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Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за странците (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 35/2006), министерот за внатрешни работи донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува куќниот ред на Прифатниот центар за странци (во 

натамошниот текст: Прифатен центар) на Министерството за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: Министерство).  

 
Член 2 

Во Прифатниот центар се сместуваат следните категории на странци: 
- странец кој од било кои причини не е можно присилно да се отстрани од територијата 

на Република Македонија, а за кого Министерството има донесено решение за привремено 
задржување во Прифатниот центар; 

- странец за кого е донесено решение за протерување, а не поседува важечка и призната 
патна исправа, а за кого Министерството има донесено решение за привремено 
задржување во Прифатниот центар; 

- странец чиј идентитет не може да се утврди, а на кого со решение на суд му е 
изречена мерка задржување странец во Прифатниот центар и 

- малолетен странец кој од било кои објективни причини не може веднаш да се предаде 
на органот на државата чиј државјанин е. 

 
II. НАЧИН НА ПРИЕМ И ПРИФАЌАЊЕ  

НА СТРАНЦИТЕ 
 

Член 3 
Во Прифатниот центар приемот на странците се врши врз основа на барање за 

сместување на странец поднесено од страна на полициските службеници за странци  од 
подрачните организациони единици, како и од полициските службеници за илегална 
миграција на чие подрачје е пронајден и задржан странецот. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за одлучување до раководителот на 
надлежната организациона единица за гранични работи. 

 
Член 4 

Прифаќањето на странецот го вршaт полициски службеници  од Прифатниот центар. 
Заради пронаоѓање на документи за идентификација, парични средства, предмети 

погодни за напад, бегство и самоповредување може да се изврши преглед  или претрес на 
странецот и на неговите лични предмети. 

Прегледот или претресот на странецот и на неговите лични предмети по правило го 
врши полициски службеник од ист пол. 

 
Член 5 

Заради оценка на здравствената состојба на странецот при прифаќањето во Прифатниот 
центар се врши задолжителен медицински преглед од страна на соодветна здравствена 
установа. 

Ако странецот е заболен од епидемиолошка или друга заразна болест, тогаш се 
сместува во соодветна здравствена установа. 
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Член 6 
При приемот на странецот полициски службеник во Прифатниот центар ги спроведува 

следните дејствија: 
- го презема странецот врз основа на донесено решение за привремено задржување 

односно решение на суд со кое му е изречена мерка задржување странец во Прифатниот 
центар и потврда за предавање на лице и предмети заверено со печат и потпис на 
овластено лице од организационата единица на Министерството која го предава странецот 
во која прецизно се наведени одземените предмети по извршен детален претрес на 
багажот и преглед на лицето; 

- ги презема привремено одземените предмети на странецот врз основа на потврда за 
привремено одземени предмети и ги депонира на чување во просторија што е надвор од 
достапноста на странецот; 

- доколку странецот поседува парични средства и други вредни предмети (злато, накит 
и др.) истите ги става во посебна обвивка што се запечатува; 

- патните исправи и други лични документи за идентификација ги става во досието за 
странецот и 

- доколку странецот поседува тежок багаж истиот го сместува во просторија 
определена за таа намена. 

 
Член 7 

По прифаќањето на странецот во Прифатниот центар, како и во текот на неговиот 
престој, полицискиот службеник го известува странецот на јазикот што го разбира за 
причините за неговото сместување, за неговите права и должности за време на престојот 
во Прифатниот центар, му го соопштува куќниот ред, и го известува за постапката за 
негово присилно отстранување или доброволно враќање во државата чиј државјанин е. 

Ако полицискиот службеник не е во можност на јазикот што го разбира странецот да 
му ги даде потребните известувања утврдени со став 1 на овој член, тогаш обезбедува 
преведувач. 

 
Член 8 

По прифaќањето во Прифатниот центар, полицискиот службеник го фотографира 
странецот, му зема отпечатоци од прсти и пополнува прашалник во врска со околностите 
за неговото привремено задржување. 

Полицискиот службеник од став 1 на овој член оформува досие за странецот кој е 
сместен во Прифатниот центар. 

 
Член 9 

Полицискиот службеник од Прифатниот центар во согласност со член 132 од Законот 
за странците може да спроведе постапка за утврдување на идентитетот на странецот. 

Постапката за утврдување на идентитетот на странецот во смисла на став 1 на овој член 
опфаќа дактилоскопирање, фотографирање, како и проверка на личните податоци на 
странецот преку дипломатско конзуларните претставништва или постојаните меѓународни 
организации. 

Члeн 10 
Прифаќањето на странецот се евидентира во приемен лист и во картон за странци. 
Приемниот лист од став 1 на овој член содржи: вид и број на документи кој ги поседува 

странецот, име и презиме, пол, датум на раѓање, државјанство, решение за привремено 
задржување, датум и време на прифаќањето, податоци за здравствената состојба, датум и 
време на отпустот, како и други податоци релевантни за негово сместување, престој и 
отпуст од центарот. 
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Картонот за странци од став 1 на овој член содржи: фотографија на странецот, лични 
податоци, личен опис на странецот, опис на облеката и податоци за здравствената состојба 
и е составен дел на евиденциите на Прифатниот центар. 

 
III. СМЕСТУВАЊЕ НА СТРАНЦИТЕ  

ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР 
 

Член 11 
Во текот на сместување на странецот во Прифатниот центар се води сметка за  

неговиот пол, возраст и државјанство.  
Странци од ист пол се сместуваат во исти простории. Во посебно одделение се 

сместуваат малолетни  странци без придружба. Семејствата се сместуваат во посебна 
просторија. 

 
Член 12 

По приемот на странецот во Прифатниот центар, раководителот или лице овластено од 
него  му определува кревет. 

Со сместувањето странецот добива комплет со чиста постелнина, соодветна облека и 
козметички комплет со средства за лична хигиена. 

При отпустот на странецот од Прифатниот центар, странецот ги враќа предметите од 
став 2 на овој член. 

 
Член 13 

Странецот сместен во Прифатниот центар има три оброци дневно и тоа: 
- појадок од 08:00 до 09:00 часот, 
- ручек од 13:00 до 14:00 часот и 
- вечера од 19:00 до 20:00 часот. 
 

Член 14 
Странецот сместен во Прифатниот центар може да оди на прошетка во кругот на 

центарот  во присуство на полициски службеник два пати во текот на денот претпладне и 
попладне во траење од половина час. 

 
Член 15 

Странецот сместен во Прифатниот центар може да гледа телевизија, да чита книги, 
весници и списанија, да игра шах и карти и слично во посебно обезбедена просторија за 
дневни активности. 

 
Член 16 

Странецот сместен во Прифатниот центар може да користи телефон под посебни 
услови, во присуство на полициски службеник од  Прифатниот центар. 

Странецот може да има посета во траење до 30 минути во согласност со раководителот 
на Прифатниот центар или со лицето што тој ќе го овласти. 

Странецот може да прима пакети и парични средства, што се отвараат во присуство на 
полициски службеник. 

 
Член 17 

За време на престојот странецот треба да се придржува на  утврдениот куќен ред во 
Прифатниот центар. 
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Член 18 
Странецот сместен во Прифатниот центар треба: 
- да учествува во одржување на хигиената во просториите во кои престојува; 
- пристојно да се однесува и да не ги вознемирува другите лица сместени во 

Прифатниот центар и 
- внимателно да се однесува и да ги чува предметите и инвентарот на Прифатниот 

центар. 
 

Член 19 
Ако странецот се однесува во спротивност на утврдениот куќен ред, не ги почитува 

насоките и предупредувањата на полициските службеници, направи обид за бегство или 
на друг начин се труди да ги избегне обврските на напуштање на државата, од страна на 
раководителот на Прифатниот центар може да се одреди засилен надзор врз него, кој се 
повлекува во моментот кога ќе престанат причините поради кои е одреден. 

Под засилен надзор од ставот 1 на овој член се смета изолација во посебна просторија, 
ограничување на правата на посета, примање на пакети и користење на привремено 
одземените парични средства. 

 
Член 20 

По завршување на причините за сместување на странецот во Прифатниот центар се врши 
негово отпуштање. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31 март 2007 година. 

 
  Бр. 13.1-872/1                                     Министер 

5 јануари 2007 година                         за внатрешни работи, 
     Скопје                           м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 


