„Службен весник на РМ“ бр. 19 од 19.02.2007 година

Врз основа на член 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 ЛИЧНАТА КАРТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари 2007 година.
Бр. 07-709/1
12 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА
КАРТА
Член 1
Во Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија” број 8/95,
38/2002, 16/2004 и 12/2005), во членот 1 ставот 1 се менува и гласи:
“Личната карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот, државјанството на
Република Македонија, живеалиштето и адресата на граѓанинот на Република
Македонија.”
Член 2
Во членот 2 став 2 по зборот “негово” се додава зборот “лично”, а по зборот “барање”
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “по претходна согласност од
родителите, законскиот застапник или старателот”.
Член 3
Во членот 4 по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
“Поднесување на барање за издавање на лична карта и подигање на лична карта за
лице на кое со одлука на суд му е одземена или ограничена деловната способност го врши
старателот во присуство на тоа лице.
Со барањето од ставот 1 на овој член се поднесува и личната карта чиј рок на важење е
истечен, оштетената лична карта, дотраената лична карта што не може да служи на својата
намена или друга лична исправа од која може да се утврди идентитетот на граѓанинот.
Кога со личната карта од ставот 4 на овој член не може да се утврди државјанството на
граѓанинот се поднесува и уверение за државјанство.”
Ставот 3 станува став 6.
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Член 4
Во членот 5 ставот 1 се менува и гласи:
“Образецот на личната карта содржи: натпис “Република Македонија”, назив “лична
карта”, натпис “MKD”, место за фотографија, грб на Република Македонија и машински
читлив дел.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Во образецот на личната карта се запишуваат следниве податоци: презиме и име на
граѓанинот; државјанство; пол; датум на раѓање; матичен број на граѓанинот; датум на
издавање на личната карта; датум на важење на личната карта; место на раѓање на
граѓанинот; живеалиште и адреса на граѓанинот; надлежен орган кој ја издал личната
карта; број на личната карта и потпис на имателот на личната карта.”
Во ставот 5 по зборот “печати” се додаваат зборовите: “и податоците во него се
запишуваат”.
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
“Во образецот на личната карта меѓународните ознаки (кодови) се запишуваат согласно
со меѓународните стандарди утврдени во ICAO Doc 9303.”
Член 5
Членот 6 се менува и гласи:
“При поднесување на барањето за издавање на лична карта, од подносителот на
барањето задолжително се земаат податоци за неговите биометриски карактеристики,
заради утврдување на неговиот идентитет.
Податоци за биометриски карактеристики од ставот 1 на овој член се сметаат
отпечатоците од два прста и фотографија.”
Член 6
Во членот 7 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Граѓаниниот не смее да се служи со лична карта чиј рок на важење е истечен.”
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 7
Во членот 8 став 2 по зборот “должен” се додаваат зборовите: “во рок од 30 дена”.
Член 8
Во членот 11 став 1 по точката на крајот од ставот се додава нова реченица која гласи:
“При поднесување на барањето за издавање на нова лична карта, граѓанинот е должен да
приложи доказ дека во “Службен весник на Република Македонија” ја огласил порано
издадената лична карта за неважечка”.
Член 9
Членот 13 се менува и гласи:
“Личната карта се подигнува лично од граѓанинот, кој притоа е должен да ја предаде
старата лична карта на Министерството за внатрешни работи заради поништување.”
Член 10
Во членот 15 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 20 до 80
евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, кое:”.
Во точката 3 бројот “3” се заменува со бројот “6”.
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
“4. се служи со лична карта чиј рок на важење е истечен (член 7 став 2);”.
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Во точката 4 која станува точка 5 бројот “2” се заменува со бројот “4”.
Во точката 5 која станува точка 6 по зборот “карта” се додаваат зборовите: “во
законски утврдениот рок”.
Во точката 6 која станува точка 7 сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.
Во точката 7 која станува точка 8 точката се заменува со сврзникот “и” и се додава нова
точка 9, која гласи:
“9. нема да ја предаде старата лична карта на Министерството за внатрешни работи
заради поништување (член 13);”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Глоба во висина од 30 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
физичко лице кое не ја носи со себе личната карта или ќе одбие да ја покаже личната
карта (член 9 став 1).”
Член 11
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:
“Член 15-а
За прекршоците предвидени со одредбите од членот 15 на овој закон, прекршочната
постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.
Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на
комисијата.
Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од
најмалку седум години на предметната материја, а претседателот на комисијата е
дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку десет
години на предметната материја.”
Член 12
Членовите 16, 17 и 18 се бришат.
Член 13
Министерот за внатрешни работи во рок од три месеца од денот на влегувањето во
сила на овој закон ќе донесе подзаконски пропис за образецот на барањето за издавање на
личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта,
образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за
начинот на водење на евиденција за издадените лични карти.
Член 14
Личните карти издадени пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе важат до
рокот на важење кој е наведен во личната карта, но најдолго до три години од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”, а одредбите на членовите 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон ќе се
применуваат од 1 октомври 2007 година.
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