Службен весник на РМ, бр. 55 од 22.03.2016 година

20160551456
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 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 16 март
2016 година.
Бр. 08-1740/1
16 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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 08/95,
38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/10, 51/11, 13/12, 166/12 и 154/15), во членот 4 став 5
се брише.
Ставот 6 станува став 5.
Член 2
Во членот 7-а став 3 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „се поднесува во рок од
15 дена од денот на приемот на решението и“.
Член 3
Членот 12 се менува и гласи:
„Министерството за внатрешни работи во рок од 15 дена од денот на приемот на
барањето ќе му издаде лична карта на граѓанинот.
Доколку Министерството за внатрешни работи не ја издаде личната карта, односно не
донесе решение за одбивање на барањето за издавање лична карта во рокот од ставот 1 на
овој член, подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот на
поднесување на барањето, односно 15 дена од денот на приемот на решението за
одбивање на барањето од членот 4 став 1 од овој закон.
Жалбата од ставот 2 на овој член се поднесува до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.“.
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Член 4
Во член 14 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Евиденциите од ставовите 1 и 2 на овој член се водат согласно со Законот за општа
управна постапка и ги содржат податоците од членовите 5 и 6 од овој закон.“.
Член 5
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат
согласно со законот по кој биле започнати.
Член 6
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).
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