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ПРАВИЛНИК  ЗА НАЧИНOТ НА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА 
ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН 
ПРЕСТОЈ НА СТРАНЕЦ ЗАРАДИ РАБОТА  

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на мислење за исполнетост на 
условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа (во 
натамошниот текст: мислење) од страна на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата за вработување). 

Член 2 

(1) При издавање на мислење, од страна на Агенцијата за вработување се врши 
проверка за искористеноста на квотата и моменталните потреби на пазарот на труд во 
Република Македонија, при тоа се земаат во предвид доказите доставени кон 
барањето. 

(2) Доколку кон барањето не се доставени сите докази, од страна на Агенцијата за 
вработување не се издава мислење за што писмено се известува Министерството за 
внатрешни работи. 

Давање мислење за вработување на странец 

Член 3 

Врз основа на поднесено барање за издавање на дозвола за привремен престој на 
странец заради работа, од страна на Агенцијата за вработување се издава мислење врз 
основа на:  
- исполнетост на квотата која важи за вработување на странци во Република 
Македонија;  
- извршената проверка дали вработувањето на странецот нема негативни влијанија на 
пазарот на трудот, особено врз домашната состојба на невработеност, структурата на 
вработеноста или потребите за создавање на нови работни места.  

Член 4 

(1) Кон барањето за издавање на мислење за вработување на странец се приложуваат 
следните документи:  
1) докази за исполнување на условите на работодавачот:  
- доказ за регистрација односно упис во Централниот регистар на Република 
Македонија,  
- образложение за потребите за вработување на странец,  
2) докази за исполнување на условите на странецот:  
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот,  
- доказ за соодветно образование, стручна оспособеност, препораки, сертификати 
издени од надлежен орган од матичната држава или референци за реализирани 
соодветни обуки во струката,  
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- документ од надлежен орган на Република Македонија за исполнување на посебните 
услови при вработување, утврдени со закон.  

(2) Кон барањето за издавање на мислење за самовработување на странец се 
приложуваат документите од став (1) на овој член. 

Давање мислење за работа на странци упатени во Република Македонија 

Член 5 

Кон барањето за издавање на мислење за работа на странец, вработен во странска 
компанија упатен во Република Македонија заради давање на услуга од странско 
трговско друштво кое ги дава услугите во свое име и за своја сметка врз основа на 
склучен договор со клиент од Република Македонија, се приложува:  
- доказ за соодветна регистрација како правни субјекти на двете договорни страни,  
- документ со кој се докажува идентитетот на упатениот работник,  
- доказ дека упатениот работник најмалку една година е во работен однос и е пријавен 
во задолжително социјално осигурување од страна на странскиот работодавач,  
- договор за вршење на услуги за клиентот, кој има регистрирана дејност во Република 
Македонија,  
- термински план за извршување на работата.  

Член 6 

Кон барањето за издавање на мислење за работа на странец, вработен во странско 
правно лице кој привремено е упатен во филијала или друга организациска деловна 
единица преку кои ќе биде присутен на пазарот во Република Македонија, заради 
спроведување на некои специфични задачи или заради обезбедување на договорните 
услуги на територијата на Република Македонија, се приложува:  
- акт за упатување на работникот на времена работа во организациската едница,  
- доказ за регистрација односно упис на странското правно лице, филијалата или друга 
организациска деловна единица во Централниот регистар на Република Македонија,  
- договор на странецот со странското правно лице, филијалата или друга 
организациска деловна единица,  
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот,  
- доказ за соодветно социјално осигурување на странецот од матичната држава,  
- доказ за соодветно здравствено осигурување, согласно прописите во Република 
Македонија.  

Давање мислење за сезонско работење на странец 

Член 7 

Кон барањето за издавање на мислење за сезонско работење на странец, се 
приложува:  
- доказ за регистрација односно упис во Централниот регистар на Република 
Македонија,  
- образложение за потребата за сезонско работење на странец,  
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- документ со кој се докажува идентитетот на странецот и  
- доказ за соодветно образование или оспособеност на странецот.  

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 
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