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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
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3510.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од 

Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за странците,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се 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 ЗАКО-

НОТ ЗА СТРАНЦИТЕ
Член 1

Во Законот за странците („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 117/2008, 
92/2009, 156/10, 158/11, 84/12 и 13/13), во членот 11 ста-
вот 5 се менува и гласи:

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

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

- имаат регулирано привремен престој во земја член-
ка на Европската унија или потписничка на Шенгенски-
от договор или во друга земја заради вработување, ра-
бота или вршење на самостојна дејност, школување 
или студирање или семејно обединување.“

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
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„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 Маке-
донија“, а ќе започне да се применува по  три месеци 
од денот на влегувањето во сила.

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TË HUAJ

Neni 1
Në Ligjin për të huaj ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 
156/10, 158/11, 84/12 dhe 13/13), në nenin 11 paragrafi 5 
ndryshohet si vijon:

"Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të vendosë 
që në Republikën e Maqedonisë të hyjnë edhe shtetas të 
vendeve të treta, nëse i plotësojnë kushtet për hyrje të të 
huajit nga paragrafi 1 alinetë 1, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij neni, 
dhe të cilët:

- posedojnë vizë unike të shumëfishtë C të vlefshme 
për të gjitha vendet nënshkruese të Marrëveshjes së 
Shengenit dhe

- e kanë të rregulluar qëndrimin e përkohshëm në 
vendin anëtar të Bashkimit Evropian ose nënshkrues të 
Marrëveshjes së Shengenit ose në vend tjetër për punësim, 
punë ose kryerje të veprimtarisë së pavarur, shkollim ose 
studim ose bashkim familjar."

Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri  6, si vijon:
"Viza unike e shumëfishtë C dhe leja për qëndrim të 

përkohshëm nga paragrafi 5 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, 
janë me afat të vlefshmërisë  më të gjatë prej së paku pesë 
ditësh nga qëndrimi i planifikuar në Republikën e 
Maqedonisë që mund të jetë më së shumti deri në 15 ditë."

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi  në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të 
fillojë të zbatohet pas tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi.


