
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претсе-
датeлот на Република Макeдонија и прeтсeдателот на Собранието на Република Макeдо-
нија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА  
ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО 

НА ГРАЃАНИТЕ 
 
Се прогласува Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓа-

ните, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на сeдницата одржана на 28 мај 

1992 година. 
 

    Број 08-2348/1                                                                                              Претседател  
28 мај 1992 година                                                                              на Република Македонија,             
         Скопје                                                                                              Киро Глигоров, с.р. 

                                   
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА 

ГРАЃАНИТЕ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на пријавување и одјавување на живеалиштето и 

престојувалиштето на граѓаните, како и пријавување на промената на адресата на станот. 
 

Член 2 
Живеалиште е местото во кое граѓанинот се населил со намера во него постојано да жи-

вее и во кое има обезбедено стан за живеење. 
Се смета дека граѓанинот има обезбедено стан за живеење, во смисла на овој закон, ако 

тој или член на неговото семејство има вселив стан по основ на сопственост или договор 
за користење на стан во согласност со законот. 
Престојувалиште е местото во кое граѓанинот привремено престојува, надвор од оп-

штината во која се наоѓа неговото живеалиште. 
 

Член 3 
При промена на живеалиштето, граѓанинот е должен да го одјави претходното живеа-

лиште и да го пријави новото живеалиште во рок од осум дена од денот на иселувањето. 
Граѓанинот е должен во рок од осум дена да ја пријави промената на адресата на станот 

во живеалиштето. 
Пријавување и одјавување на живеалиштето, како и промена на адресата на станот во 

живеалиштето за малолетните деца го врши родителот или старателот. 
По исклучок, лице постаро од 15 години живот кое е вработено или склучило брак, лич-

но го пријавува, односно одјавува живеалиштето и промената на адресата на станот. 
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Член 4 
Граѓанинот кој има намера да престојува подолго од 30 дена надвор од местото на свое-

то живеалиште должен е да го пријави престојувалиштето во рок од три дена по доаѓање-
то во местото на престојувалиштето, а да го одјави непосредно пред заминувањето. 
Одредбите од член 3 став 3 на овој закон соодветно се применуваат и при пријавување, 

односно одјавување на престојувалиштето. 
 

Член 5 
Кога граѓанинот користи услуги за сместување во угостителски, туристички претприја-

тија, студентски домови или интернати, односно други правни лица кои вршат таква деј-
ност или кај лица кои даваат услуги на сместување, пријавувањето и одјавувањето на 
престојувалиштето го врши давателот на услугата без оглед на должината на престојот на 
граѓанинот. 
Пријавувањето на престојувалиштето се врши најдоцна во рок од 48 часа по сместува-

њето, а одјавувањето пред напуштањето на објектот во кој граѓанинот бил сместен. 
 

Член 6 
Обврската за пријавување, односно одјавување на престојувалиштето не се однесува за: 

воените лица кои престојуваат во касарните или други воени установи, работници на Ми-
нистерството за внатрешни работи сместени во објекти за посебна намена на Министерс-
твото, осудените лица кои се на издржување на казна затвор во казнено-поправни устано-
ви или воспитно-поправни домови, лицата кои се наоѓаат на лекување во здравствена ор-
ганизација, како и лицата кои престојуваат во објект или стан за одмор и закрепнување во 
лична сопственост. 

 
Член 7 

Граѓанинот е должен на секои шест месеци непрекинат престој во одредено место, да 
го обновува пријавувањето на престојувалиштето. 
Ако граѓанинот користи и услуги во смисла на член 5 став 1 на овој закон обврската за 

пријавување на престојот на секој шест месеци ја врши давателот на услугата. 
 

Член 8 
Граѓанинот кој има намера да престојува во странство подолго од три месеци должен е 

непосредно пред заминувањето да го пријави одењето во странство, односно во рок од три 
дена да го пријави враќањето во живеалиштето во Република Македонија. 
Во случајот од став 1 на овој член граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните де-

ца кои патуваат со него. 
 

Член 9 
Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето односно престојувалиштето како и 

промената на адресата на станот се врши во Министерството за внатрешни работи. 
При пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, односно престојувалиштето на 

лицето му се издава потврда. 
 

Член 10 
При пријавување и одјавување на живеалиштето, односно престојувалиштето, како и 

при пријавување на промената на адресата на станот, граѓанинот е должен да приложи 
лична карта или друга исправа заради утврдување на идентитетот. 
При пријавување на живеалиштето се поднесува и потврда за одјавување на претходно-

то живеалиште, како и доказ во смисла на член 2 став 2 на овој закон. 

 2



Член 11 
Контрола на пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на 

граѓаните, односно на пријавувањето на промената на адресата на станот врши Минис-
терството за внатрешни работи. 
Кога Министерството за внатрешни работи ќе утврди дека пријавата за живеалиштето, 

односно престојувалиштето, како и промена на адреса на станот содржи невистинити по-
датоци донесува решение за поништување на пријавата и бришење на лицето од евиден-
цијата за живеалиштето. 

 
Член 12 

Министерството за внатрешни работи води евиденција за живеалиштето, промената на 
адресата на станот и за престојувалиштето на граѓаните, согласно со пропишаните стан-
дарди и во согласност со закон. 
Евиденцијата за живеалиштето може да се води и во евиденцијата за издадени лични 

карти. 
Министерството за внатрешни работи обезбедува заштита на податоците од став 1 на 

овој член од неовластен пристап и користење на истите. 
 

Член 13 
Претпријатијата и другите правни лица и лицата од член 5 став 1 на овој закон должни 

се да водат точна и уредна книга за престојувалиште на лицата на кои им даваат услуги на 
сместување ( книга на гости). 
Пред првата употреба, книгата на гостите се заверува во Министерството за внатрешни 

работи и истата се чува најмалку три години од денот на последното евидентирано престо-
јување.  
Овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи имаат право на 

увид во книгата на гостите. 
 

Член 14  
Државните органи, претпријатијата или другите правни лица и граѓаните можат да ги 

користат евиденциите согласно со закон, кога за тоа имаат правен интерес. 
 

Член 15  
Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатие 

или друго правно лице ако: 
1. не го пријави, односно одјави лицето во смисла на член 5 и член 7 став 2 на овој за-

кон и  
2. не води книга на гости или ја води неточно или неуредно или ако на овластеното 

службено лице на Министерството за внатрешни работи не му овозможи увид во книгата 
на гостите (член 13). 
Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој 

член и одговорното лице во претпријатието или другото правно лице. 
Со парична казна од 70.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој 

член и лицето во вршење на самостојна дејност-давање услуги на сместување на граѓани. 
 

Член 16 
Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое не 

ќе пријави или одјави живеалиште, односно престојувалиште или адреса на станот или тоа не 
го стори во пропишаниот рок (член 3, член 4 став 1, член 7 став 1 и член 8 став 1.) 
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Член 17 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за обрасците за при-

јавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште и пријавување на промена на ад-
ресата на станот, за обрасците за евиденција за живеалиштето, престојувалиштето и про-
мената на адресата на станот, како и образецот на книгата на гостите, во рок од три месе-
ци по влегувањето во сила на законот. 
До донесувањето на прописите од став 1 на овој член, ќе се применуваат досегашните 

прописи. 
 

Член 18 
Државјаните на Република Македонија кои до денот на влегувањето во сила на овој за-

кон го пријавиле живеалиштето, не се должни да го пријават живеалиштето според одред-
бите на овој закон. 

 
Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за пријаву-
вање на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на СРМ" бр. 
15/72, 24/85, 15/88 и 19/90). 

 
Член 20 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија".  

  
 
 

 


