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 30 мај
2002 година.
Бр. 07-2242/1
30 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, 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),
во членот 5 став 1 зборовите: “со втиснат“ и “ознака на серијата и серискиот број“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Во образецот на личната карта се запишуваат следниве податоци: име и презиме на
граѓанинот; датум на раѓање; пол; државјанство; живеалиште и адреса на станот; единствен матичен број на граѓанинот; регистарски број; рок на важење на личната карта и
потпис на имателот на личната карта.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
“Образецот на личната карта се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо
и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
Податоците во образецот на личната карта се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а податоците за името и презимето на граѓанинот, полот и државјанството се запишуваат и на англиски јазик и неговото латинично писмо.
На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот на
личната карта се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија“.

