Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија,
вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на Собранието на Република Македонија, издава
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 март
2004 година.
Бр. 07-1149/1
12 март 2004 година
Скопје

Вршител на функцијата
Претседател
на Република Македонија,
Претседателот
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, 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 и
38/2002), во членот 1 став 1 сврзникот "и" се заменува со запирка, а по зборот "живеалиштето" се додаваат зборовите: "и престојувалиштето".
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Личната карта може да се употребува и за преминување на државната граница, во случаи и под услови утврдени со меѓународен договор ратификуван согласно со Уставот на
Република Македонија."
Ставот 2 станува став 3.
Член 2
Во членот 4 став 1 зборот "се" се заменува со зборовите: "граѓанинот лично го".
Ставот 3 се менува и гласи:
"Со барањето од ставот 2 на овој член по исклучок, граѓаните родени во странство поднесуваат и извод од матичната книга на родените."
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Член 3
Во членот 5 став 2 по зборовите: "живеалиште и адреса на станот;" се додаваат зборовите: "престојувалиште и адреса на станот".
Во ставот 3 зборот "латинично" се брише.
Во ставот 4 зборовите: ", а податоците за името и презимето на граѓанинот, полот и државјанството се запишуваат и на англиски јазик и неговото латинично писмо" се заменуваат со зборовите: "и на основно латинско писмо (ICAO Doc 9303)".
Во ставот 5 зборовите: "и податоците во него се запишуваат" се бришат.
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
"На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, образецот на личната карта се печати и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот."
Член 4
Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:
"Личната карта се издава со рок на важење од десет години, а за граѓанин помлад од 27
години живот со рок на важење од пет години."
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"На граѓанинот кој најмалку два пати ќе загуби лична карта или на друг начин ќе остане без неа, заменетата лична карта му се издава со рок на важење од една година. По истекот на овој рок, новата лична карта се издава со рок на важење утврден во ставот 1 на овој
член."
Ставот 2 станува став 3.
Член 5
По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-в, кои гласат:
"Член 7-а
Министерството за внатрешни работи на барање на надлежниот суд, кој под услови и
на начин утврдени со Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија може да бара одбивање на барањето за издавање на пасош, односно одземање на пасошот, со решение ќе забрани употреба на личната карта за преминување на државната
граница.
Против решението од ставот 1 на овој член жалба може да се поднесе до надлежната
комисија на Владата на Република Македонија.
Жалбата од ставот 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 7-б
За сите факти кои за последица имаат престанување на причините за забрана на употреба на личната карта за преминување на државната граница, надлежниот суд веднаш по
службена должност го известува Министерството за внатрешни работи.
Ќе се смета дека се престанати причините за забрана на употреба на личната карта за
преминување на државната граница, ако надлежниот суд не го обнови барањето по истекот на една година од денот на поднесувањето на барањето.
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Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, на барање на граѓанинот, Министерството
за внатрешни работи ќе ја избрише забраната за употреба на личната карта за преминување на државната граница.
Член 7-в
Министерот за внатрешни работи ќе го пропише начинот на забележувањето и бришењето на забраната за употреба на личната карта за преминување на државната граница,
како и начинот на водење на евиденцијата од членот 14 на овој закон."
Член 6
Во членот 11 став 1 по зборот "работи" се става запирка и се додаваат зборовите: "да ја
огласи за неважечка во "Службен весник на Република Македонија" на свој трошок".
Член 7
По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:
"Член 11-а
Граѓанинот на кој државјанството на Република Македонија му престанало со отпуст
согласно со Законот за државјанството на Република Македонија, должен е на денот на
врачување на решението за отпуст од државјанството на Република Македонија личната
карта да ја предаде на Министерството за внатрешни работи или ако живее во странство,
на дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство."
Член 8
Во членот 14 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Министерството за внатрешни работи води евиденција за запишувањето на забраната
и за бришењето на забраната на употреба на личната карта за преминување на државната
граница."
Член 9
Во членот 15 став 1 зборовите: "од една шестина до една половина од плата" се заменуваат со зборовите: "од 1.500 до 5.000 денари".
Во точката 5 по зборовите: "(член 8 став 2)" се става точка и запирка, а сврзникот "и" се
брише.
Во точката 6 по зборовите: "(член 9 став 2)" точката се заменува со сврзникот "и" и се
додава нова точка 7, која гласи:
"7. нема да ја предаде личната карта на Министерството за внатрешни работи, односно
на дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство
(член 11-а)".
Во ставот 2 зборовите: "до една петина од плата" се заменуваат со зборовите: "до 2.000
денари".
Член 10
Во членот 17 став 1 зборот "две" се заменува со зборот "три".
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Член 11
Подзаконскиот пропис чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе најдоцна
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македонија".
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