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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 18 точка 2) од Законот за матичен број („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.137/13), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА 
МАТИЧЕН БРОЈ НА СТРАНЕЦ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ, 
КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МАТИЧНИОТ БРОЈ 

НА СТРАНЕЦОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на определување и поништување на 

матичниот број на странецот, формата и содржината на обрасците, како и начинот на 
водење на евиденцијата на матичниот број на странецот.

Член 2
Во случај кога на странецот му е признаено право на азил согласно посебен закон, но 

не му е определен матичен број, истиот поднесува барање за определување на матичен 
број на странец (во натамошниот текст: матичен број) до Министерството за внатрешни 
работи.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се определува матичен број најдоцна 
осум работни дена од денот на приемот.  

Член 3
Во случај кога на странецот му е определен погрешен матичен број или му се 

определени повеќе матични броеви, истиот поднесува барање за поништување на матичен 
број до Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се поништува матичниот односно 
матичните броеви од ставот 1 на овој член.  

Во случај кога при определувањето на матичен број настане грешка, но истиот не е 
внесен во службените евиденции кои се водат или во јавните исправи кои се издаваат 
согласно закон, матичниот број се поништува.

Член 4
Во случај кога на еден ист странец му се определени два или повеќе матични броеви, 

истите се поништуваат, а се употребува матичниот број кој е прв правилно определен.
Во случај кога еден од определените матични броеви е впишан во јавните исправи, 

останатите матични броеви се поништуваат, а се употребува матичниот број кој е впишан 
во јавните исправи.

Член 5
Барањето за определување на матичен број на странец по службена должност од членот 

2 став 1 од овој правилник, се пополнува на образец брoj 1.
Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и 

содржи:
1. назив на организациската единица во Министерството до која се поднесува 

барањето;
2. наслов на барањето;
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3. податоци за странецот: име, презиме, ден, месец и година на раѓање; пол; место, 
општина и држава на раѓање; име и презиме на мајката; име и презиме на таткото; датум, 
место, општина и држава на раѓање на мајката; датум, место, општина и држава на раѓање 
на таткото; адреса на живеење на мајката и адреса на живеење на таткото;

4. датум на поднесување на барањето;
5. потпис на лицето кое го доставува барањето и
6. потпис на службеното лицето кое го определува матичниот број.

Член 6
Барањето за поништување на матичен број од членот 3 став 1 од овој правилник, се 

пополнува на образец брoj 2.
Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и 

содржи:
1. назив на организациската единица во Министерството до која се поднесува 

барањето;
2. наслов на барањето;
3. основ за поништување;
4. податоци за подносителот на барањето: име; презиме; ден, месец и година на раѓање; 

место, општина и држава на раѓање; пол; место и адреса на живеење и адреса за контакт;
5. датум и место на поднесување на барањето;
6. потпис на подносителот на барањето;
7. податоци за контакт;
8.податоци за матичните броеви кои се поништуваат;
9. прилози кон барањето и појаснување; 
10. согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци 

и место за потпис на подносителот и
11. упатство за пополнување на барањето за поништување на матичен број.

Член 7
Евиденција на матичниот број се води електронски. 

Член 8
Обрасците број 1 и 2, се дадени во прилог број 1 и 2, кои се составен дел на овој 

правилник.

Член 9
Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 

начинот на определувањето на матичен број на странци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.35/93).   

Член 10
Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

Бр. 13.1-8294/1 Министер
6 февруари  2015 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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