
Кон барањето за издавање или продолжување на дозволата за привремен 

престој заради семејно обединување треба да се приложи: 

 фотографија на странецот или референтниот број од електронскиот клипборд на 

фотографии; 

 патна исправа или заверена фотокопија од патната исправа на странецот; 

 доказ за соодветно здравствено осигурување што ги покрива барем итните 

здравствени услуги во Република Словенија кога странецот ќе наведе дека не е 

задолжително здравствено осигурен во Република Словенија; 

 доказ дека има доволно средства за издржување; 

 уверение од кривичната евиденција од матичната држава на странецот, во случај 

кога се издава првата дозвола, а во останатите случаи само ако тоа го бара 

органот; 

 доказ за роднинските врски ако матичните факти не се запишани во матичниот регистар 

во Република Словенија. 

 

Кон барањето за продолжување на дозволата за привремен престој на полнолетен 

член од семејството
1
, освен доказите од претходниот став треба да се приложи и 

доказот за исполнување на условот владеење на словенечкиот јазика на почетно ниво 

А1 според Заедничката европска јазична рамка, а тоа членот на семејството го 

докажува со:  

– доказ за прием на јавно признати образовни или студиски програми во Република 

Словенија, кои се изведуваат на словенечки јазик; 

– доказ за завршено школување на кој било степен во Република Словенија; 

– доказ за завршено основно или средно училиште со настава на словенечки јазик на 

териториите во кои живеат припадници на автохтоната словенечка народна заедница во 

соседните земји; или  

– доказ дека членот на семејството има дополнето над 60 години; или 

– свидетелство за успешно завршен испит по словенечки јазик на почетно ниво А1 според 

Заедничката европска јазична рамка; или 

– потврда за успешно положен испит за говорна комуникација на словенечки јазик на 

почетно ниво А1 според Заедничката европска јазична рамка, во случај кога 

полнолетниот член од семејството, не е писмен, меѓутоа и покрај тоа говорно 

комуницира на словенечки јазик. 

 

Во постапката, управната единица по службена должност ќе ги добие следниве 

податоци: 

 од матичниот регистар на Република Словенија, за раѓањето или за бракот што странецот  

го склучил на територијата на Република Словенија односно за другите матични факти, 

доколку истите се запишани во матичниот регистар на Република Словенија; 

 за задолжително здравствено осигурување во Република Словенија, кога 

странецот како доказ за здравствено осигурување, ќе наведе дека тој е 

задолжително здравствено осигурeн во Република Словенија; 

                                                
1
 Условот владеење на словенечкиот јазик на почетно ниво А1 не мора да го исполнува полнолетниот член од 

семејството на странецот што има „Сина карта ЕУ“, дозвола за привремен престој заради вршење на работи од областа 
на истражувањата, вишото и високо образование, дозвола за престој издадена врз основа на член 3-б од Законот за 
странци, единствена дозвола издадена на лице што се преместува во рамките  на трговско друштво издадена врз основ 
на член 45-б и 45-д од Законот за странци или дозвола за привремен престој, ако тоа е во интерес на Република 
Словенија, за што одлучил надлежниот орган за издавање на дозволата, а врз основа на претходно мислење од 
надлежното министерство односно на друг државен орган. Исто така, условот владеење на словенечкиот јазик на 
почетно ниво А1 не мора да го исполнува полнолетниот член од семејството кој од здравствени причини што ја 
оневозможуваат комуникацијата, не е способен да го положи испитот во пропишаната форма. Докажувањето за 
исполнувањето на тој услов, што во фактичката состојба е наведен како неспособност за полагање на испит, се 
изведува со вешто лице. Трошоците што ќе настанат поради изведувањето на тој доказ паѓаат на товар на странецот.  

 



 од кривичната евиденција и од евиденцијата за донесените правосилни пресуди 

односно за решенијата за прекршоци што ги води Министерството за 

правосудство во Република Словенија; 

 од евиденциите за правосилните одлуки за сторените прекршоци што ги водат 

прекршочните органи во Република Словенија; 

 за поднесените обвинителни акти што влегле во правна сила и за издадените 

неправосилни пресуди од евиденциите што ги води надлежниот суд; 

 од евиденциите што ги води даночниот орган за втасаните ненамирени даночни 

обврски и за даночните прекршоци што се означени како даночна тајна. 

 

Информации во врска со заштита на личните податоци: 

 

 личните податоци од образецот се наменети исклучиво за издавање на дозволата за 

престој и истите се обработуваат во согласност со член 93 од Законот за странци; 

 органот има право да побара и други податоци ако тоа е во ваш интерес и ако со тоа се 

согласувате или ако тоа го допушта законот, а согласноста што сте му ја дале на органот 

може да ја отповикате кога било; 

 ако се исполнети пропишаните услови, вие имате право да се запознаете со сопствените 

лични податоци, право да побарате ограничување на обработката и право на приговор 

против обработката; 

 имате право да проверите дали вашите лични податоци што се внесени во дозволата за 

престој се точни и право да барате нивна измена или нивно бришење доколку се исполнети 

пропишаните услови за тоа; 

 управувачот ги чува вашите податоци во согласност со член 115 од Законот за странци; 

 контакт на овластеното лице - официр за заштита на личните податоци во Министерстворо 

за внатрешни работи: електронска адреса: dpo.mnz@gov.si; 

 ако мислите дека вашите податоци се обработуваат незаконски имате право да поднесете 

жалба до Информацискиот повереник. 
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