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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 

1449.  
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 ЛИЧНО- 
 ТО ИМЕ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личното име,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2016 година. 

Бр. 08-1732/1 
16 март 2016 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 

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

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
 ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ  

Член 1  
Во Законот за личното име („Службен весник на Република Македонија“ број 08/95, 66/2007, 103/2008, 51/11 и 

154/15), во членот 6 став (2) се менува и гласи:  
„Овластеното службено лице од Министерството за внатрешни работи кое ја води постапката е должно во рок од 

три дена од денот на приемот на барањето од членот 7 став (1) од овој закон да ги побара доказите и податоците кои се 
потребни за докажување на исполнетоста на условите од ставот (1) на овој член.“.  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„Овластено службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот (2)  

на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на бара- 
њето.”.  

Член 2  
Во член 7 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:  
„Кон барањето од ставот 1 на овој член подносителот приложува:  
- доказ за проверка на идентитетот на подносителот (лична карта или патна исправа);  
- доказ за уредно наплатена административна такса;  
- согласност од малолетно дете за кое се бара промена на личното име доколку истото има наполнето 10 годи- 

ни и  
- уредно полномошно, доколку барањето за промена на личното име е поднесено преку полномошник.  
Ако барањето за промена на личното име се однесува на малолетно дете, барањето се поднесува од страна на  

двајцата родители, освен во случај на отсуство односно спреченост на едниот родител, кога може да се приложи  
изјава заверена на нотар или во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во стран- 
ство.  

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5).  
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (21) кои стануваат 

ставови (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), ( 22) и (23) се бришат.  
 Ставот (22) станува став (6).  

Член 3  
По членот 8-а се додаваат два нови члена 8-б и 8-в, кои гласат:  

„Член 8-б  
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службе- 

но лице од Министерството за внатрешни работи ако не ги побара доказите во рок утврден во членот 6 став (2) од  
овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено 
лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци 
во рокот утврден во членот 6 став (3) од овој закон.  

Член 8-в  
За прекршоците утврдени во член 8-б од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува 

надлежен суд.“.  
Член 4  
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Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој 
биле започнати.  

Член 5  
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).  

 

L I GJ  
PЛR NDRYSHIMIN DHE PLOTЛSIMIN E LIGJIT PЛR EMRIN PERSONAL  

Neni 1  
Nл Ligjin pлr emrin personal ("Gazeta Zyrtare e Republikлs sл Maqedonisл" numлr 08/95, 66/2007, 103/2008, 51/11 dhe 

154/15), nл nenin 6 paragrafi (2) ndryshon si vijon:  
„Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria e Punлve tл Brendshme i cili e udhлheq procedurлn obligohet nл afat prej tre ditл 

nga dita e pranimit tл kлrkesлs nga neni 7 paragrafi (1) i kлtij ligji, t’i kлrkojл dлshmitл dhe tл dhлnat tл cilat janл tл 
nevojshme pлr dлshmimin e plotлsimit tл kushteve nga paragrafi (1) tл kлtij neni. ".  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:  
"Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik kompetent nga i cili janл kлrkuar dлshmitл nga paragrafi (2) i kлtij neni 

obligohet qл dлshmitл dhe tл dhлnat e kлrkuara t’i dorлzojл nл afat prej tre ditл nga dita e pranimit tл kлrkesлs.".  

Neni 2  
Nл nenin 7 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafл tл rinj (2) dhe (3) si vijojnл: " 
Me kлrkesлn nga paragrafi 1 i kлtij neni, parashtruesi paraqet:  
- dлshmi pлr kontroll tл identitetit tл parashtruesit (letлrnjoftim ose dokument udhлtimi);  
- dлshmi pлr rregullimin e taksлs administrative rrugore;  
- pлlqim nga fлmija i mitur pлr tл cilin kлrkohet ndryshimi i emrit personal nлse i njлjti ka mbushur 10 vjet;  
- autorizim tл vlefshлm tл rregullt nлse kлrkesa pлr ndryshimin e emrit personal лshtл parashtruar pлrmes personit tл 

autorizuar.  
Nлse kлrkesa pлr ndryshimin e emrit personal ka tл bлjл me fлmijл tл mitur, kлrkesa parashtrohet nga ana e tл dy 

prindлrve, pлrveз nл rast tл mungesлs, pлrkatлsisht pengesлs sл njлrit prindлr, kur mund tл jepet deklaratл e verifikuar nл noter 
ose nл pлrfaqлsitл diplomatike -konsullore tл Republikлs sл Maqedonisл jashtл vendit.  

Paragrafлt (2) dhe (3) bлhen paragrafл (4) dhe (5).  
Paragrafлt (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) dhe (21) tл cilлt bлhen 

paragrafл (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), ( 22) dhe (23) shlyhen.  
 Paragrafi (22) bлhet paragraf (6).  

Neni 3  
Pas nenit 8-a shtohen dy nene tл reja 8-b dhe 8-v, si vijojnл:  

"Neni 8-b  
Gjobл nл shumл prej 25 deri 50 euro nл kundлrvlerл denari do t’i shqiptohet pлr kundлrvajtje personit zyrtar tл  

autorizuar nga Ministria e Punлve tл brendshme nлse nuk i kлrkon dлshmitл tл pлrcaktuar nл nenin 6 paragrafi (2) tл kлtij  
ligji.  

Gjobл nл shumл prej 25 deri 50 euro nл kundлrvlerл denari do t’i shqiptohet pлr kundлrvajtje personit tл autorizuar 
zyrtar nga organi publik kompetent nga i cili janл kлrkuar dлshmitл, nлse nuk i dлrgon dлshmitл e kлrkuara nл afatin e 
pлrcaktuar nл nenin 6 paragrafi (3) tл kлtij ligji.".  

"Neni 8-v  
Pлr kundлrvajtjet nga neni 8-b tл kлtij ligji, procedurл pлr kundлrvajtje mban dhe sanksion shqipton gjykata 

kompetente." 

Neni 4  
Procedurat e filluara deri nл ditлn e fillimit tл zbatimit tл kлtij ligji do tл pлrfundohen nл pajtim me ligjin sipas tл cilit kanл 

filluar.  

Neni 5  
Ky ligj hyn nл fuqi nл ditлn e botimit nл "Gazetлn Zyrtare tл Republikлs sл Maqedonisл", ndлrsa do tл fillojл tл 

zbatohet me fillimin e zbatimit tл Ligjit pлr Procedurлn e pлrgjithshme administrative, nл pajtim me nenin 141 tл Ligjit pлr 
procedurлn e pлrgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikлs sл Maqedonisл" numлr 124/15).  
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