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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за странците („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 35/2006, 66/2007 и 117/2008), министерот за внатрешни 
работи, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци („Службен весник на 

Република Македонија бр.6/2007“) во член 2 во став 1 во алинејата 3 сврзникот „и“ се 
заменува со запирка, а алинејата 4 се менува и гласи: 

„- малолетен странец кој влегол во Република Македонија спротивно на одредбите 
утврдени со закон и е без придружба на родител или старател, односно по пристигнување 
во Република Македонија останал без придружба, а не бара азил (во натамошниот текст: 
малолетен странец без придружба) и“. 

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„- жртви на трговија со луѓе во периодот на одлучување.“ 
  

Член 2 
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во Прифатниот центар приемот на странците се врши врз основа на барање за 

сместување на странец поднесено од страна на полициските службеници за илегална 
миграција и странци, како и од полициските службеници од надлежната организациона 
единица за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.“ 

 
Член 3 

Во член 11 во ставот 2, втората и третата реченица се бришат. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
Во посебно определени простории се сместуваат: 
- странци – жртви на трговија со луѓе; 
- семејства; 
- малолетни странци без придружба и  
- малолетници – жртви на трговија со луѓе. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 14.1- 24338/1                     Министер 
14 април 2009 година             за внатрешни работи, 

     Скопје                                 м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 


