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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 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена 

заштита,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 

ноември 2008 година. 
 

      Бр. 07-4885/1                                      Претседател 
6 ноември 2008 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И 

ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија” 

број 49/2003 и 66/2007), во членот 2 алинеја 2 сврзникот “и“ се заменува со точка, а 
алинејата 3 се брише. 

 
Член 2 

Членот 5 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 7 став 1 по зборот “бегалец“ зборовите: “или лице под хуманитарна заштита“ 

се заменуваат со зборовите: “или лице под супсидијарна заштита“. 
 

Член 4 
Во членот 8 став 1 по зборот “бегалец“ запирката се заменува со сврзникот “и“, а 

зборовите: “и лице под хуманитарна заштита“ се бришат. 
 

Член 5 
Во членот 9 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Владата на Република Македонија  ја утврдува листата на безбедна земја на потекло.“ 
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Член 6 
Во членот 11 по зборот “бегалци“ запирката се заменува со сврзникот “и“, а зборовите: 

“и лица под хуманитарна заштита“ се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи: 
“Против одлуката од ставот 1 на овој член може да се поведе управен спор пред 

надлежниот суд.“ 
 

Член 8 
Во членот 17  став 1 зборовите:  “4, 4-а и 5“  се заменуваат со зборовите:  “4  и 4-а“. 
 

Член 9 
Насловот на членот 19 се менува и гласи: “Однос со постапката за дозволување на 

престој од Законот за странците“. 
 

Член 10 
Во членот 19 ставови 1 и 2 зборовите: “Законот за движење и престој на странците“ се 

заменуваат со зборовите: “Законот за странците“, а во ставот 2 зборот “одобрение“ се 
заменува со зборот “дозвола“. 

 
Член 11 

Во членот 24 ставот 2 се менува и гласи:  
“Против заклучокот од ставот 1 на овој член барателот на право на азил може да 

поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд, во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на заклучокот.“ 

Во ставот 3 зборот  “Жалбата“ се заменува со зборот “Тужбата“. 
 

Член 12 
Во насловот и членот 25 зборовите: “Законот за движење и престој на странците“ се 

заменуваат со зборовите: “Законот за странците“. 
  

Член 13 
Во насловот на членот 30 зборовите: “или хуманитарна заштита“ се бришат. 
 

Член 14 
Во членот 30 по зборовите: “согласно со членот 2 алинеја 2 на овој закон“ се става 

точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 
  

Член 15 
Во членот 31 став 1 по зборот “заштита“ зборовите: “решение за признавање на статус 

на лице под хуманитарна заштита“ се бришат. 
 

Член 16 
Насловот на членот 32 се менува и гласи: “Право на тужба и донесување на одлука“. 
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Член 17 
Членот 32 се менува и гласи: 
“Барателот на право на азил може да поведе управен спор против решението на 

Одделението за азил до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
решението.  

Тужбата го одлага извршувањето на решението. 
Надлежниот суд Одлуката ќе ја донесе во рок од два месеца од денот на поднесувањето 

на тужбата. 
По барање на тужителот Одделението за азил ќе го одложи извршувањето на 

решението до конечната судска одлука, во случаи и на начин утврден со Законот за 
управните спорови.“ 

 
Член 18 

Во насловот на членот 37  зборот “Жалба“ се заменува со зборот “Тужба“. 
  

Член 19 
Во членот 37 став 1 зборот “Жалба“ се заменува со зборот “Тужба“. 
Во ставот 2 зборот “Жалбата“ се заменува со зборот “Тужбата“. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
“По тужбата од ставот 1 на овој член одлучува надлежниот суд во рок од 15 дена од 

денот на поднесувањето на тужбата.“ 
Ставот 4 се брише. 
 

Член 20 
Во членот 38 став 1 алинеја 7 зборовите: “Законот за движење и престој на странците“ 

се заменуваат со зборовите: “Законот за странците“. 
 

Член 21 
Во членот 39 став 1 алинеја 2 по зборот “бегалец“ запирката се заменува  со сврзникот 

“и“, а зборовите: “и лице под хуманитарна заштита“  се бришат. 
  

Член 22 
Во членот 41 став 1 по зборот “бегалец“ запирката се заменува  со сврзникот “и“, а 

зборовите: “и лице под хуманитарна заштита“  се бришат. 
Во ставот 3 зборовите: “и лице под хуманитарна заштита “ се бришат. 
Во ставот 4 по зборот “бегалец“ запирката се заменува  со сврзникот “и“, а зборовите: 

“и лице под хуманитарна заштита“  се бришат. 
 

Член 23 
Во членот 43 став 4 зборовите: “да се поднесе жалба до надлежната комисија на 

Владата“ се заменуваат со зборовите: “да поведе управен спор до надлежниот суд“. 
Во ставот 5 зборот “Жалбата“ се заменува со зборот “Тужбата“. 
 

Член 24 
Членот 45 се менува и гласи:  
“На барател на право на азил или  лице под супсидијарна заштита може да му се издаде 

патна исправа , согласно со одредбите на Законот на странците.“ 
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Член 25 
Во членот 48 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 
,,- право на социјална заштита,“. 
Во алинејата 4 која станува алинеја 5 по сврзникот “и“ се додаваат зборовите: “како и 

право на слободен пристап на пазарот на труд за барател на право на азил на кој барањето 
за признавање на право на азил не му е решено во период од една година, по истекот на 
периодот од една година“. 

 
Член 26 

Во членот 56 став 1 зборот “одобрен“ се заменува со зборот “дозволен“. 
 

Член 27 
Во Главата V во насловот на подглавата 3 ,,ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЛИЦА ПОД 

СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА И ЛИЦА ПОД ХУМАНИТАРНА ЗАШТИТА“ зборовите: 
„И ЛИЦА ПОД ХУМАНИТАРНА ЗАШТИТА“ се бришат.  

 
Член 28 

Членот 58 се менува и гласи: 
“Со денот на доставувањето на решението за признавање на право на азил заради 

супсидијарна заштита, лицето под супсидијарна заштита се стекнува со право на престој на 
територијата на Република Македонија во траење до една година и истиот се продолжува 
доколку причините од членот 4-а на овој закон се уште постојат.“ 

 
Член 29 

Членот 59 се менува и гласи: 
“На лицето под супсидијарна заштита му се обезбедува сместување согласно со членот 

52 на овој закон, но најдолго една година од денот на доставувањето на решението за 
признавање на статус на лице под супсидијарна заштита.“ 

 
Член 30 

Во членот 60 став 1 зборовите: “и лицето под хуманитарна заштита“ се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: “и лицата под хуманитарна заштита“се бришат, а зборот 

“одобрен“ се заменува со зборот “дозволен“. 
 

Член 31 
Во членот 64 став 1 алинеи 2 и  4 зборот “одобрен“ се заменува со зборот “дозволен“. 
Во ставот 2 зборовите: “Законот за движење и престој на странците“ се заменуваат со 

зборовите: “Законот за странците“. 
 

Член  32 
Во членот 67 по зборот “бегалци“ запирката се заменува со сврзникот “и“, а зборовите: 

“и лица под хуманитарна заштита“ се бришат.  
  

Член  33 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за азил и привремена заштита. 
 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 


