
Службен весник на РМ, бр. 147 од 28.10.2013 година

1 од 1

20131473510

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 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 СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за странците,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 

октомври 2013 година.
 
   Бр. 07 – 4032/1                                 Претседател

21 октомври 2013 година         на Република Македонија,                      
     Скопје                                              Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ

Член 1
Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2006, 

66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/10, 158/11, 84/12 и 13/13), во членот 11 ставот 5 се менува 
и гласи:

„Владата на Република Македонија може да одлучи во Република Македонија да влезат 
и државјани на трети земји, ако ги исполнуваат условите за влез за странец од ставот 1 
алинеи 1, 3, 4, 5 и 6 на овој член и кои:

- поседуваат единствена повеќекратна виза Ц важечка за сите земји потписнички на 
Шенгенскиот договор и

- имаат регулирано привремен престој во земја членка на Европската унија или 
потписничка на Шенгенскиот договор или во друга земја заради вработување, работа или 
вршење на самостојна дејност, школување или студирање или семејно обединување.“

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
Единствената повеќекратна виза Ц и дозволата за привремен престој  од ставот 5 

алинеи 1 и 2 на овој член се со рок на важност подолг од  најмалку пет дена од 
планираниот престој во Република Македонија кој може да биде најмногу до 15 дена.“

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по  три месеци од денот на 
влегувањето во сила.


