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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
МАТИЧЕН БРОЈ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за матичен број,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 

2016 година.
 

Бр. 08-1729/1  Претседател
16 март 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧЕН БРОЈ

Член 1
Во Законот за матичен број („Службен весник на Република Македонија“ број 137/13), 

во член 12 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Решението за поништување од ставот 1 на овој член се донесува во рок од 15 дена од 

денот кога е утврдено дека на еден ист граѓанин му е определен погрешен матичен број 
или му се определени повеќе матични броеви.“.

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8 и  9.

Член 2
Во член 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Решението за поништување од ставот (1) на овој член се донесува во рок од 15 дена од 

денот кога е утврдено дека на еден ист странец му е определен погрешен матичен број или 
му се определени повеќе матични броеви.“.

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и  7 стануваат ставови 3, 4, 5, 6, 7 и  8.

Член 3
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за 
општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).


