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20101563280
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
УКАЗ
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 30
ноември 2010 година.
Бр. 07-4858/1
30 ноември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
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 и 92/2009), во членот 11 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Владата на Република Македонија може да одлучи во Република Македонија да влезат
и државјани на трети земји кои поседуваат единствена повеќекратна виза Ц важечка за
сите земји потписнички на Шенгенскиот договор, ако ги исполнуваат условите за влез за
странец од ставот 1 алинеи 1, 3, 4, 5 и 6 на овој член“.
Член 2
Во членот 23 став 1 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- не постапи согласно со конечна одлука за сторен прекршок донесена од страна на
надлежен суд, односно надлежен прекршочен орган на територијата на Република
Македонија,“.
Член 3
Во членот 39 став 1 по зборот "одлучува" се додаваат зборовите: "Визниот центар во".
Во ставот 3 зборовите: "Министерството за надворешни работи е должно" се
заменуваат со зборовите: „Визниот центар во Министерството за надворешни работи е
должен“.
Член 4
Во членот 90 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
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„Решението од ставот 3 на овој член, Министерството за внатрешни работи ќе го
донесе во рок од шест месеци од денот на доставувањето на барањето со документите од
ставот 2 на овој член“.
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Член 5
Во членот 139 ставови 2 и 3 бројот "24" се заменува со бројот "48".
Член 6
По Главата „X" се додава нова Глава „X-a" и 11 нови члена 147-а, 147-б, 147-в, 147-г,
147-д, 147-ѓ, 147-е, 147-ж, 147-з, 147-ѕ и 147-и, кои гласат:
"Глава X-a
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ЗА СТРАНЦИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ПОДАТОЦИ ЗА АЗИЛ,
МИГРАЦИИ И ВИЗИ
1. ВОСТАНОВУВАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ
Востановување
Член 147-а
Во Министерството за внатрешни работи се востановува Интегрирана база на податоци
за странци вклучувајќи податоци за азил, миграции и визи (во натамошниот текст: Базата).
Базата претставува интегриран информационен систем кој овозможува обработка и
користење на податоците меѓу надлежни органи, со цел за евидентирање на состојбите во
врска со влезот, движењето и престојот на странците во Република Македонија по
различни основи утврдени со закон.
Содржина на Базата
Член 147-б
Базата содржи податоци за:
- странецот,
- членовите на потесното семејство на странецот,
- лицето кај кого престојува странецот,
- специфични податоци за постапките во кои се обработуваат податоците содржани во
Базата и
- податоци за документите што произлегуваат од постапките во кои се обработуваат
податоците содржани во Базата.
Во Базата можат да се обработуваат само следниве лични податоци за странецот:
единствен број на странец; единствен матичен број за странец; име, презиме, моминско
презиме, средно име, татково име и име на мајка; пол; државјанство; датум на раѓање;
место на раѓање во странство; поштенски код на место на раѓање во странство; место на
раѓање во Република Македонија; држава на раѓање; занимање; образование; и-меил
адреса; телефон за контакт; брачен статус; датум на склучување на брак; место на
склучување на брак; вработување; живеалиште/престојувалиште пред доаѓање во
Република Македонија; поштенски код на живеалиште/престојувалиште пред доаѓање во
Република Македонија; престојувалиште, држава, улица и број; место на престој или
живеалиште во Република Македонија; документи за идентификација; тип на патна
исправа, држава која ја издала патната исправа, број на патната исправа, датум на
издавање на патната исправа и важност на патна исправа и воена служба - година, воена
служба - род и воена служба - место.

2 од 6

Службен весник на РМ, бр. 156 од 6.12.2010 година

Во Базата можат да се обработуваат само следниве лични податоци за членовите на
потесното семејство на странецот: единствен број на странецот - носител; семејно
сродство со странецот - носител; во брак со странецот - носител; единствен број на
странец; единствен матичен број; име, презиме, моминско презиме, средно име, татково
име и име на мајка; пол; државјанство; датум на раѓање; место на раѓање во странство;
место на раѓање во Република Македонија; држава на раѓање; занимање; образование;
брачен статус; живеалиште/престојувалиште пред доаѓање во Република Македонија;
поштенски код на живеалиште/престојувалиште пред доаѓање во Република Македонија;
престојувалиште, држава, улица и број; место на престој или живеалиште во Република
Македонија и тип на патна исправа, држава која ја издала патната исправа, број на патна
исправа, датум на издавање на патната исправа и важност на патната исправа.
Во Базата можат да се обработуваат само следниве лични податоци за лицето кај кого
престојува странецот: единствен број на странецот - носител; семејно сродство со
странецот - носител; во брак со странецот - носител; единствен матичен број; име,
презиме, моминско презиме, средно име, татково име и име на мајка; пол; државјанство;
датум на раѓање; место на раѓање во странство; место на раѓање во Република
Македонија; држава на раѓање; занимање; образование; брачен статус и улица, број и
место на престој или живеалиште во Република Македонија.
Податоците од ставот 1 на овој член се обработуваат во постапките за привремен
престој во согласност со условите за издавање на дозвола за привремен престој на
странец, односно одземање на правото на привремен престој на странец во Република
Македонија согласно со закон; постапките за постојан престој во согласност со условите
за издавање на дозвола за постојан престој на странец, односно одземање на правото на
постојан престој на странец во Република Македонија согласно со закон; постапките за
државјанство; влез, односно напуштање на територијата на Република Македонија;
постапките за реадмисија и илегална миграција; постапките за издавање или
продолжување на виза; постапките за издавање, односно продолжување на работните
дозволи согласно со прописите за вработување и работа на странци; постапките за
добивање и престанок на правото на азил согласно со прописите за азил и привремена
заштита, како и за волонтирање согласно со прописите за волонтерството.
Надлежни органи за обработка и користење
на податоци од Базата
Член 147-в
Обработка на податоци од Базата вршат следниве надлежни органи:
1) Министерството за внатрешни работи;
2) Министерството за надворешни работи;
3) Министерството за труд и социјална политика и
4) Агенцијата за вработување на Република Македонија.
Податоците од Базата можат да се даваат на користење на Државниот завод за
статистика за нивна обработка согласно со закон.
Обработка на лични податоци
Член 147-г
Личните податоци што се внесуваат во Базата можат да се обработуваат согласно со
целите утврдени со закон и во согласност со прописите за заштита на личните податоци.
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Личните податоци што се вклучени во процесите на обработка се бришат веднаш во
случаите кога ќе се утврди дека не се точни или престанале причините, односно условите
поради кои личниот податок е вклучен во тие процеси.
Личните податоци содржани во Базата од нивното внесување, сé до нивното бришење
можат да се даваат на користење под услови и на начин утврдени со закон и со прописите
за заштита на личните податоци.
Одржување на Базата
Член 147-д
Министерството за внатрешни работи ја одржува Базата, согласно со закон и прописите
за заштита на личните податоци.
Надлежните органи од членот 147-в став 1 точки 2, 3 и 4 на овој закон се должни да
определат овластено лице за администрирање на базите на податоци што ги водат
согласно со закон, со цел за успешно функционирање на Базата.
Начинот на одржување на Базата, како и меѓусебните односи на надлежните органи од
членот 147-в на овој закон во процесот на одржување на Базата, ги уредува Владата на
Република Македонија.
2. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАЗАТА
Пристап до Базата
Член 147-ѓ
На лицата вработени во надлежните органи може да им биде доделен пристап до
Базата, ако работат на работни места за кои е утврдена потреба од обработка на
податоците од Базата согласно со нивните акти за систематизација на работните места.
На лицата им се одзема пристапот, ако:
- повеќе не работат на работни места за кои е утврдена потреба за обработка на
податоците од Базата,
- неовластено ги обработуваат податоците од Базата или
- не ги применуваат техничките и организациските мерки за безбедност на Базата.
Начинот на доделување на пристапот, нивоата на пристапот, критериумите според кои
се утврдува нивото на пристапот, времетраењето на пристапот, постапката за утврдување
на престанување и за одземање на пристапот до податоците во Базата ги уредува Владата
на Република Македонија.
Одговорност за квалитетот на податоците
Член 147-е
Надлежните органи се одговорни за квалитетот на податоците во Базата и за нивната
вистинитост и точност.
Лицата вработени во надлежните органи се должни веднаш да ги внесат податоците во
Базата утврдени во членот 147-б на овој закон.
Само надлежниот орган што ги внел податоците може да ги дополни, измени или
избрише податоците што се нецелосни, неточни или неажурирани.
Во случај кога надлежните органи во Базата внеле различни податоци за исто лице ќе
се консултираат меѓусебно за да се утврди вистинитоста и точноста на податоците.
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Начин на обработка и рокови на чување
на податоците во Базата
Член 147-ж
Податоците во Базата се обработуваат автоматски или на друг начин и исклучиво за целите
утврдени со закон.
Податоците во Базата се чуваат за период неопходен за остварување на целите за кои
податоците се собрани, но најмногу до рокот утврден со закон.
Кога ќе се утврди дека целта поради која податоците се внесени во Базата е исполнета,
односно кога ќе се утврди дека причините поради кои податоците се внесени во Базата
престанале, истите веднаш се бришат или уништуваат од Базата од страна на надлежниот
орган од членот 147-в на овој закон.
Обврска за чување на тајна
Член 147-з
Лицата вработени во надлежните органи на кои им е доделен пристап до Базата се
должни да ги чуваат како тајна податоците до кои дошле во својата работа како за време на
нивниот работен однос во надлежните државни органи, така и по неговото престанување, а
кои претставуваат лични податоци во согласност со закон.
Права на субјектот на лични податоци
Член 147-ѕ
Секој субјект на лични податоци има право на пристап, исправка или бришење на
неговите лични податоци содржани во Базата.
Субјектот од ставот 1 на овој член правото на пристап, исправка или бришење на
неговите лични податоци содржани во Базата го остварува под услови и на начин
утврдени со закон.
По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, на субјектот на лични податоци нема да му
се обезбеди право на пристап до податоците, доколку тоа е неопходно за спречување и
откривање кривични дела, односно кога тоа е неопходно за заштита на субјектот на лични
податоци или на правата и слободите на други лица.
3. БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАЗАТА
Безбедност на податоците во Базата
Член 147-и
Надлежните органи се должни согласно со закон, да ги преземат сите неопходни
технички и организациски мерки за да обезбедат заштита, односно безбедност на
податоците кои ги обработуваат во Базата.
Обезбедувањето на тајност, заштита и безбедност на податоците содржани во Базата го
уредува Владата на Република Македонија."
Член 7
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 8
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за странците.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија", а одредбите на членовите 2 и 6 на овој закон ќе се
применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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