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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 

 
У К А З  

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 24 

декември 2012 година. 
 

        Бр.07-5256/1                                        Претседател 
24 декември  2012 година             на Република Македонија,                      
           Скопје                                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

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, 12/2005, 19/2007, 10/10, 51/11 и 13/12), во членот 9 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Не е дозволено задржување на туѓа лична карта, ниту давање на лична карта на друг 
на послуга, како и послужување со туѓа лична карта како со своја.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Задржување на туѓа лична карта, во смисла на овој закон, ги опфаќа дејствијата со кои 

од страна на службени лица, кои со закон се овластени да вршат легитимирање или кое 
било друго овластено лице, се чува туѓата лична карта, односно се држи подолго од 
времето потребно за утврдување на идентитетот на граѓанинот без негово непосредно 
присуство, како и секое дејствие со кое на граѓанинот му се оневозможува личната карта 
да ја носи со себе.“   

 
Член 2 

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 
 

“Член 9-а 
Личната карта може да ја копираат контролорите и/или обработувачите на збирки на 

личните податоци само во случаи утврдени со закон. 
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Личната карта покрај лицата на кои се однесува, може да ја копираат и нотарите при 
утврдување на идентитетот и субјективитетот на учесниците во постапките кои се водат 
пред нотар согласно со закон, како и од страна на други контролори и/или обработувачи 
на збирки на лични податоци само во случаи утврдени со закон. 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, личната карта може за однапред утврдена 
цел или цели да се копира и по претходна писмена изречна согласност на сопственикот на 
личната карта. 

По копирањето на личната карта, копијата соодветно се означува дека истата не може 
да се користи за друга цел освен за онаа за која согласно со закон е направена. 
Натамошното копирање, односно умножување на копијата е забрането, освен доколку со 
закон поинаку не е утврдено. 

На барање на сопственикот на личната карта контролорот, односно обработувачот е 
должен да издаде потврда за направената копија на личната карта во која задолжително се 
наведува целта за која е направена копијата и рокот на нејзиното чување. 

Забрането е обработување и чување на копија на лична карта во електронски облик, 
освен доколку со закон поинаку не е утврдено. 

Изразите „контролор“,  „обработувач“ и „согласност“, во смисла на овој закон, имаат 
исто значење како и изразите „контролор на збирка на лични податоци“, „обработувач на 
збирка на лични податоци“ и „согласност на субјектот на лични податоци“ кои се 
утврдени  со прописите за заштита на личните податоци.“ 

 
Член 3 

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
 

„Член 14-а 
Надзор  над  спроведувањето  на одредбите од  членовите 9 ставот 2 и  9-а од овој закон 

врши Дирекцијата за заштита на личните податоци.“  
 

Член 4 
Во членот 15 став 1 точката 7 се менува и гласи: 
„7) ќе ја задржи туѓата лична карта по кој било основ, односно ќе ја даде личната карта 

на друг на послуга или ќе се послужи со туѓа лична карта како со своја (член 9 став 2);“. 
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат: 
„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на правно лице - контролор, односно обработувач, ако постапува на начин спротивен на 
одредбите од членот 9-а од овој закон. 

Глоба во износ од 350 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
одговорното лице во правното лице - контролор, односно обработувач или на службеното 
лице во државен орган - контролор, односно обработувач за сторен прекршок од ставот 3 
на овој член. 

Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
физичко лице - контролор, односно обработувач за сторен прекршок од ставот 3 на овој 
член.“     

             
Член 5 

По членот 15-а се додава нов член 15-б, кој гласи: 
 

„Член 15-б 
За прекршоците предвидени со одредбите од членот 15 ставови 3, 4 и 5 од овој закон, 

прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Дирекцијата за заштита на 
личните податоци во согласност со прописите за заштита на личните податоци.“  
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Член  6 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за личната карта. 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 


