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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3170. 
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 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 18 јуни 2015 година. 

   

     Бр. 08-2641/1                                                         Претседател 

18 јуни 2015 година                               на Република Македонија,                       

    Скопје                                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

  Стр. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Законот за азил и привремена заштита („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 49/2003, 

66/2007, 142/2008, 146/2009 и 166/12), насловот на чле-

нот 16 и членот 16 се менуваат и гласат: 

 

„Намера за поднесување на барање за признавање 

право на азил 

 

Член 16 

Странец на граничен премин или во внатрешноста 

на територијата на Република Македонија може усно 

или писмено да искаже намера за поднесување на бара-

ње за признавање право на азил (во натамошниот 

текст: “искажал намера”) пред полициски службеник 

на Министерството за внатрешни работи. 

Полицискиот службеник од ставот 1 на овој член ги 

прибележува личните податоци на странецот кој иска-

жал намера, му издава примерок од потврдата за иска-

жаната намера и го упатува во рок од 72 часа да подне-

се барање за признавање право на азил пред овластено-

то службено лице во просториите на Одделението за 

азил кои се наоѓаат во Прифатниот центар за баратели 

на азил. 

Доколку странецот не постапи согласно со ставот 2 

на овој член се постапува согласно со прописите за 

странците.“ 

 

Член 2 

По членот 16 се додаваат наслов и два нови члена 

16-а и 16-б, кои гласат:  

 

„Поднесување на барање за признавање 

 право на азил 

 

Член 16-а 

Барателот на право на азил може да поднесе барање 

за признавање право на азил пред полицијата на гра-

ничниот премин, најблиската полициска станица или 

во просториите на Одделението за азил кои се наоѓаат 

во Прифатниот центар за баратели на азил. 

Доколку барањето е поднесено пред полицијата на 

граничниот премин или во најблиската полициска ста-

ница полицискиот службеник го спроведува барателот 

на право на азил до Прифатниот центар за баратели на 

азил. 

Барател на право на азил, кој престојува на тери-

торијата на Република Македонија, поднесува бара-

ње за признавање право на азил до Одделението за 

азил. 

Во случаите од семејно обединување, барањето 

може да се поднесе до дипломатско-конзуларното 

преставништво на Република Македонија во стран-

ство.  

 

Член 16-б 

Образецот на потврда за искажаната намера за под-

несување на барање за признавање право на азил, обра-

зецот на барање за признавање право на азил, начинот 

на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на 

барателите на право на азил, образецот и начинот на 

издавање и замена на исправи на баратели на право на 

азил и лица на кои им е признаено право на азил или 

привремена заштита во Република Македонија и за на-

чинот на водење на евиденција го пропишува министе-

рот за внатрешни работи.“ 

 

Член 3 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 

донесе во рок од пет дена од денот на влегувањето во 

сила на овој закон. 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AZIL DHE MBROJTJE TË PËRKOHSHME 

 

Neni 1 

Në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/2003, 

66/2007, 142/2008, 146/2009 dhe 166/12), titulli i nenit 16 

dhe neni 16 ndryshohen si vijojnë:   

 

“Qëllimi për parashtrim të kërkesës për pranim  

të së drejtës së azilit 

 

Neni 16 

I huaji në vendkalimin kufitar apo në brendësinë e 

territorit të Republikës së Maqedonisë mundet gojarisht 

apo me shkrim ta shprehë qëllimin për parashtrimin e 

kërkesës për pranimin e të drejtës për azil (në tekstin e 

mëtutjeshëm:  “ka shprehur qëllim”) para nëpunësit policor 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme.  
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Nëpunësi policor nga paragrafi 1 i këtij neni i shënon të 

dhënat personale të të huajit që ka shprehur qëllim, i lëshon 

ekzemplar të vërtetimit për qëllimin e shprehur dhe e 

udhëzon në afat prej 72 orësh të parashtrojë kërkesë për 

pranimin e të drejtës për azil para personit të autorizuar 

zyrtar në hapësirat e Seksionit për azil të cilat gjenden në 

Qendrën e pranimit për azilkërkues.   

Nëse i huaji nuk vepron në pajtim me paragrafin 2 të 

këtij neni veprohet në pajtim me rregullat për të huajt.”  

 

Neni 2 

Pas nenit 16 shtohen titulli dhe dy nene të reja 16-a dhe 

16-b, si vijojnë:   

 

“Parashtrimi i kërkesës për pranim  

të së drejtës së azilit 

 

Neni 16-a 

Kërkuesi i të drejtës për azil mundet të parashtrojë 

kërkesë për pranimin e të drejtës për azil para policisë në 

vendkalimin kufitar, stacionin më të afërt policor apo në 

hapësirat e Seksionit për azil të cilat gjenden në Qendrën e 

pranimit për azilkërkues.  

Nëse kërkesa është parashtruar para policisë në 

vendkalimin kufitar apo në stacionin më të afërt policor, 

nëpunësi policor e shoqëron kërkuesin e të drejtës për azil 

deri te Qendra e pranimit për azilkërkues.  

Kërkuesi i të drejtës për azil, i cili qëndron në territorin 

e Republikës së Maqedonisë, parashtron kërkesë për 

pranimin e të drejtës për azil te Seksioni për azil.  

Në rastet e bashkimit familjar, kërkesa mund të 

parashtrohet në përfaqësinë diplomatike – konsullore të 

Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.    

 

Neni 16-b 

Formularin e vërtetimit për qëllimin e shprehur për 

parashtrimin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil, 

formularin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil, 

mënyrën e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve dhe 

fotografimin e kërkuesve të së drejtës për azil, formularin 

dhe mënyrën e lëshimit dhe zëvendësimit të dokumenteve 

të kërkuesve të së drejtës për azil dhe personave të cilëve u 

është pranuar e drejta për azil apo mbrojtja e përkohshme 

në Republikën e Maqedonisë dhe për mënyrën e mbajtjes 

së evidencës, i përcakton ministri i Punëve të Brendshme.”  

 

Neni 3 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 

afat prej pesë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3171. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со 

член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

15.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИД-

РУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ВАКСИНЦЕ - ВОН Г.Р.,  

ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на бензинска пумпа со придружни објекти КО 

Ваксинце-вон г.р., општина Липково. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4490,34м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2464/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 


