ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА ЗА ПРВ ПАТ
Институција што го издава документот: Министерство за
внатрешни работи
Опис на документот: Лична карта е јавна исправа со која се
докажува идентитетот, државјанството, живеалиштето и
престојувалиштето на граѓанин на Република Македонија.
Потребна документација:
-

Барање за издавање лична карта;
Извод од матична книга на родените ;
Уверение за македонско државјанство;
Лична карта на еден од родителите;
Уплатница на жиро сметка од 190,оо денари.

ВАЖНО:
Секој граѓанин со наполнети 18 години возраст е должен да има
лична карта.За да добиете лична карта, мора да имате пријавено
живеалиште. Лична карта може да му се издаде на
граѓанинот со наполнети 15 години живот по лично барање, со
претходна согласност од родителите, законскиот застапник или
старателот. Барањето за издавање лична карта се поднесува
лично до Министерството за внатрешни работи според местото
на живеење.
Рок на важење:
до 27 години - рокот на важење е 5 години;
над 27 години - рокот на важење е 10 години.

1.Замена на лична карта
Институција што го издава документот: Министерство за
внатрешни работи
Опис на документот: Лична карта е јавна исправа со која се
докажува идентитетот, државјанството, живеалиште и
престојувалиште на граѓанинот на Република Македонија.
Потребна документација:
- Барање за издавање на лична карта
- Доказ за извршената промена - (истечената лична карта,
оштетената или дотраената лична карта) или
- Доказ за промена на местото на живеење или
- Доказ за промена на име
- Уплатница на жиро сметка од 190,00 денари
ВАЖНО: Личната карта треба да се замени во следните случаи:
-

-

Ако на личната карта и истекува рокот на важење
(Треба да поднесите барање за замена на личната карта
најдоцна 30 дена пред датумот на кој и истекува рокот на
важење);
Ако го промените местото на живеење;
Ако го промените личното име;
Ако личната карта е оштетена.

2.Изгубена лична карта
Опис: Доколку ја изгубите или на друг начин останете без
личната карта, должни сте да пријавите на органот на
Министерството за внатрешни работи кој Ви ја издал личната
карта.
Потребна документација за издавање нова лична карта:
- Барање за издавање на лична карта;
- Пријава од ПС за украден документ ;
- Доказ дека изгубениот-исчезнатиот или украдениот документ
е објавен во Службен весник на РМ;
- Уплатница на жиро сметка од 190,00 денари.
Уплата на жиро-сметката на Министерството за внатрешни

работи
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка
Банка на примач: Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 190,00 денари;
Уплатна сметка: 060010012463112
Приходна шифра и програма: 724122 20
Цел на дознака: Уплата за образецот за лична карта.

( Можност и за безготовинско плаќање)

