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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

У К А З
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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
15 јули 2021 година.

 
Бр. 08-3395/1 Претседател на Република

15 јули 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, 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 217/15), во член 7 став (4) точката 2) се брише. 
Точката 3) станува точка 2).
Во ставот (5) зборовите: „поседува работна дозвола која важи за неопределен 

временски период“ се заменуваат со зборовите: „во периодот на важноста на дозволата за 
престој бидат работно ангажирани кај ист работодавач на друго работно место на иста или 
повисока работна позиција од претходната“.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:
„(6) За издавање на работна дозвола  на соодветен образец се поднесува барање во 

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата за вработување) или во нејзините надлежени подрачни служби.

(7) Ако работодавачот заради некоја причина не успее да го заснова работниот однос во 
рокот од членот 16 став (6) точка 1. од овој закон, или го прекине работниот однос со 
странецот пред истекот на важноста на работната дозвола, должен е во рок од 30 дена од 
престанокот на вршење на дејноста, односно од незасновањето на работниот однос, да ја 
врати работната дозвола на органот кој ја издал дозволата. Самовработените лица, кои 
престанале да ја вршат дејноста пред истекот на важноста на работната дозвола, должни 
се истата да ја вратат во рок од 30 дена од престанокот на вршење на дејноста.“.

Во ставот (6) кој станува став (8) зборовите: „на дозволата“ се заменуваат  со 
зборовите: „на барањето за издавање на работна дозвола“.
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Член 2
Во член 9 ставот (4) се брише.

Член 3
Во член 13 став (1) во точката 3) сврзникот „и“ се заменува со точка  запирка.
Точка 4) се менува и гласи:
„кога врз основа на соодветен акт за сервисирање и одржување на машини, средства 

или опрема, сервисерот има обврска на свој сопствен трошок да ги утврди и санира 
дефектите на машините, средствата или опремата која е предмет на договорот;“.

По точката 4), се додаваат две нови точки 5) и 6), кои гласат:
„5) кога врз основа на соодветен акт за обука на работно место, странското правно лице 

е должно да изврши обука на одреден број работници кај правното лице во Република 
Северна Македонија и

6) кога врз основа на соодветен акт за реализација на краткотрајни услуги обезбедени 
од страна на странци, за кои услуги правното лице во Република Северна Македонија, 
претходно има искажано потреба за работна сила до Агенцијата за вработување и за 
истата има добиено писмен одговор не постар од шест месеци дека потребната работна 
сила не може да се обезбеди од домашниот пазар на труд.“.

Член 4
Членот 16 се менува и гласи:
„(1) Регистрацијата на работата која ја извршуваат странци е задолжителен услов кој 

важи за сите странци кои врз основа на одредбите на овој или друг закон се вработени или 
работат во Република Северна Македонија.  

(2) Лицата кои согласно со овој закон се одговорни за регистрирање на работата која ја 
извршуваат странци, задолжително треба да го регистрираат почетокот и завршувањето на 
работата која ја извршуваат странците, во согласност со одредбите од овој закон.  

(3) Лицето кое е одговорно за пријавувањето на почетокот на работата на странецот, 
пријавувањето може да го изврши покрај во Агенцијата за вработување и во надлежната 
подрачна служба на Агенцијата за вработување, која претходно ја има издадено работната 
дозвола или мислењето и на чие подрачје ќе се извршуваат работите.

(4) Постапката за пријавување на работата на странец со кој се заснова работен однос, 
може да се изврши електронски, доколку работодавачот поседува дигитален сертификат.

(5) Пријавување на почетокот на работа на странци, во случаи на засновање на работен 
однос, на кои им била издадена работна дозвола или дадено позитивно мислење, се врши 
со електронски образец М1/М2 отпечатен од системот на Агенцијата за вработување и 
образец за пријавување на работа на странец.

(6) Лица од ставот (2) на овој член, се должни да извршат пријавување: 
1) во рок од еден ден од почетокот на работата, во случаи на засновање на работен 

однос; 
2) еден ден пред почетокот на извршување на работата, доколку не станува збор за 

засновање на работен однос со странец; 
3) во рок од три дена по пристигнувањето на странецот во земјата, во случаите од 

членот 15 став (2) од овој закон. 
(7) Доколку одговорното лице од ставот (2) на овој член, во рок од 90 дена од денот на 

издавањето на работната дозвола односно позитивното мислење за исполнетост на 
условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа, не го 
пријави почетокот на работата на странецот, се смета  дека со странецот не е заснован 
работен однос или склучен договор за работа, за што Агенцијата за вработување го 
известува Министерството за внатрешни работи.
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(8) Агенцијата за вработување на лицето кое е одговорно за регистрирање на работата 
на странци, му издава образец во пропишана форма.  

(9) Лицето кое е одговорно за регистрирање задолжително треба да го чува образецот 
во текот на целиот период на вршење на работата во главното место на дејноста и во 
случај на теренска работа на градилиштето каде што работи странецот. Кога регистрирање 
на работата се заснова на работна дозвола, лицето кое е одговорно да го чува образецот за 
ист период за кој е одговорен да ги чува и другите пропишани документи.  

(10) Лицето кое е одговорно за регистрирање на работата која ја извршуваат странците 
е должно да го даде на увид образецот за регистрирање на работата по барање на надзорен 
орган. Доколку лицето не го изврши тоа ќе се смета дека истото не поседува таков 
образец.  

(11) Во случај да се изгуби образецот за пријава на работата, Агенцијата за 
вработување ќе му издаде на лицето одговорно за регистрирање дупликат на истиот.  

(12) Лицето кое е одговорно за регистрирање на работата на странец, е должно да го 
регистрира завршувањето на работата во рок од 30 дена од настанувањето на основот за 
престанок на работата и да го пријави престанокот на работата на странецот кај истата 
служба на Агенцијата за вработување, кај која било извршено пријавувањето. 

(13) Одговорното лице врши одјава на работата на странецот на истиот образец, на кој 
било извршено пријавувањето на работата на странецот.

(14) Одговорното лице е должно да изврши одјава на работата на странецот најдоцна во 
рок од три дена по престанокот на работата на странецот.

(15) На одговорното лице од ставот (14) на овој член, Агенцијата за вработување му 
издава потврда за одјава на работата на странецот.

(16) Министерот надлежен за работите од областа на трудот го пропишува начинот за 
регистрирање и завршување на работата која ја вршат странците, доказите кои се 
приложуваат кон барањето, како и размената на податоци од посебни регистрации меѓу 
посебни органи и услуги.“.

Член 5
Постапките за издавање на работни дозволи започнати до денот на влегувањето во сила 

на овој закон  согласно со одредбите од Законот за вработување и работа на странци 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 217/15), ќе завршат согласно со овој 
закон.

Член 6
Документите за пријава на почеток на работа и дозволите за работа издадени до денот 

на влегувањето во сила на овој закон, ќе важат до истекот на нивниот период на важење.

Член 7
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8
Низ целиот текст на Законот за вработување и работа на странци зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


