Службен весник на РМ, бр. 84 од 4.7.2012 година

20120842205
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 ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и
работа на странци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јуни
2012 година.
Бр. 07- 3039/1
28 јуни 2012 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 ВРАБОТУВАЊЕ И
РАБОТА НА СТРАНЦИ
Член 1
Во Законот за вработување и работа на странци ("Службен весник на Република Македонија"
број 70/2007, 05/2009, 35/10 и 148/11), во членот 10 по ставот (10) се додаваат два нови става (11)
и (12), кои гласат:
“(11) Барањето за издавање на работна дозвола странецот може да го поднесе и во Агенцијата
за вработување.
(12) За барањето поднесено согласно со ставот (11) на овој член Агенцијата за вработување
обезбедува мислење од Министерството за внатрешни работи.“
Во ставот (11) кој станува член (13) зборовите: "По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член, барањето за издавање на работна дозвола странец може да го поднесе до Агенцијата за
вработување, доколку" се заменуваат со зборовите: "За барање поднесено до Агенцијата за
вработување не е потребно да се обезбеди мислење од Министерството за внатрешни работи,
доколку странецот".
Ставовите (12), (13), (14), (15), и (16) стануваат ставови (14), (15), (16), (17) и (18).
Член 2
Во членот 11 по ставот (16) се додаваат два нови става (17) и (18), кои гласат:
“(17) По исклучок од ставовите (11), (12) и (13) на овој член барањето може да се поднесе и да
се подигне од Агенцијата за вработување.
(18) За барањето поднесено согласно со ставот (17) на овој член Агенцијата за вработување
обезбедува мислење од Министерството за внатрешни работи.“

1 од 2

Службен весник на РМ, бр. 84 од 4.7.2012 година

Ставовите (17), (18) и (19) стануваат ставови (19), (20) и (21).
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија".
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