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ЗАКОН ЗА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ
Сл. весник на Р Македонија бр. 36/92 од 08.06.1992 год.

Член 1
Матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: матичен број)
претставува единствена ознака на идентификационите податоци на
граѓанинот.
Член 2
Матичниот број се состои од тринаесет цифри распоредени во шест групи и
тоа:
И група: ден на раѓањето (две цифри),
ИИ група: месец на раѓањето (две цифри),
ИИИ група: година на раѓањето (три цифри),
ИВ група: број на регистарот (две цифри),
В група: комбинација на полот и редниот број за лица родени на ист датум
(три цифри). Мажи од 000 до 499, жени од 500 до 999 и
ВИ група: контролен број (една цифра).
Член 3
Делот на матичниот број што го означува денот на раѓањето (И група),
месецот на раѓањето (ИИ група), годината на раѓањето (ИИИ група) и
полот (В група) се определува врз основа на податоците од матичната
книга на родените.
Контролниот број (ВИ група) се определува со електронски сметач.
Ако податоците од став 1 на овој член се променат во постапка предвидена
со закон, новиот матичен број ќе се определи врз основа на решението со
кое е извршена промена или исправка на податоците во матичната книга
на родените.
Член 4
Во Република Македонија се утврдуваат девет регистрациони подрачја со
следниве броеви на регистри: Битола - за општините Битола, Ресен и
Демир Хисар - 41; Куманово - за општините Куманово, Кратово и Крива
Паланка - 42; Охрид - за општините Охрид, Дебар, Кичево и Струга - 43;
Прилеп - за општините Прилеп, Крушево и Брод - 44; Скопје - 45;
Струмица - за општините Струмица, Валандово и Радовиш - 46; Тетово - за
општините Тетово и Гостивар - 47; Велес - за општините Велес, Гевгелија,
Кавадарци и Неготино - 48 и Штип за општините Штип, Берово, Виница,
Делчево, Кочани, Пробиштип и Свети Николе - 49.
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Член 5
внатрешни работи

Министерството за
определува матичен број на
граѓанинот.
Определувањето на матичен број и водењето на евиденција е
автоматизирано.
Министерството за внатрешни работи обезбедува чување, користење и
заштита на податоците од неовластен пристап во согласност со закон.
Член 6
Матичен број се определува според местото на запишување на
новороденото дете во матичната книга на родените што се води на
територијата на Република Македонија.
На дете родено во странство матичен број се определува според
живеалиштето на родителите во Република Македонија.
Член 7
На странците кои во согласност со закон престојуваат во Република
Македонија и за кои врз основа на закон се водат евиденции и издаваат
јавни исправи, Министерството за внатрешни работи им определува
матичен број за странци.
Член 8
Матичен број не се менува при промена на живеалиштето на граѓанинот.
Член 9
Ако на граѓанинот му е определен погрешен матичен број или повеќе
матични броеви, истите со решение се поништуваат и се определува нов,
односно се задржува точниот матичен број.
Решението за поништување на матичен број се доставува до матичарот кој
ја води матичната книга на родените во која е запишано раѓањето на
детето.
Член 10
Матичен број се запишува во јавните исправи и евиденциите што се водат
за граѓаните, кога тоа со закон е определено.
Член 11
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за :
- обрасците и начинот на водење на евиденција на единствениот матичен
број;
- начинот на определување на контролниот број (ВИ група) и
- начинот на определување на матичниот број на странци за кои врз
основа на закон се водат евиденции и се издаваат јавни исправи, за
водењето на евиденција за матичните броеви што им се дадени на
странците, како и за запишување на издадените матични броеви на
странците.
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Член 12
На граѓанинот на кој не му е определен матичен број до влегувањето во
сила на овој закон истиот ќе му се определи според живеалиштето во
Република Македонија.
Член 13
За државјаните на Република Македонија кои имаат живеалиште во
Република Македонија на кои според досегашните прописи матичен број
им е определен во републиките на поранешна СФРЈ, во рок од 2 години од
влегувањето во сила на овој закон им се определува нов матичен број
според одредбите на овој закон.
Член 14
Подзаконските прописи врз основа на овој закон ќе се донесат во рок од 6
месеци од влегувањето во сила на законот.
До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат
досегашните прописи.
Член 15
По влегувањето во сила на законот, новоформираните општини ќе го
добијат бројот на регистарот на регистрационото подрачје на кое досега
припаѓале.
Член 16
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи
Законот за единствениот матичен број на граѓаните (“Службен весник на
СРМ” број 20/80, 35/86, 51/88 и 19/90), а Законот за воведување на
единствен матичен број на граѓаните (“Службен лист на СФРЈ” број 58/76)
нема да се применува на територијата на Република Македонија.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
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