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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 206 став 4 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/13), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, 

УПОТРЕБА И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И 
ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 

ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТОРИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот, начинот на 

издавање, употреба и одземање на службената легитимација и евиденцијата на издадените 
и одземените службени легитимации на инспектори за вршење надзор (во понатамошниот 
текст: легитимации).

Член 2
(1) Легитимацијата се издава на образец со димензии 8,5 цм X 5,5 цм, изработен на 

картон во црвена боја, обвиен во проѕирна пластична обвивка. Образецот на 
легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел грбот на 
Република Македонија, под него текстот: “Република Македонија“, „Министерство за 
труд и социјална политика”,  “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА” и “Инспектор за вршење 
надзор”. Од левата страна има место за фотографија со димензии 2,5 цм X 3 цм, а десно  
се впишуваат името и презимето на носителот на легитимацијата.

(2) На задната страна на образецот е отпечатен текстот: ,,Носителот на оваа 
легитимација ги има сите овластувања од Законот за заштита на децата (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.23/13), под текстот од левата страна има место за 
впишување на евидентниот број,  под него место за датум на издавање, место за печат и од 
десната страна место за потпис на министерот за труд и социјална политика.

(3) Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено 

својство на инспектор. 
(2) Инспекторот ја враќа легитимацијата најдоцна седум дена по престанокот на 

службеното својство на инспектор.

Член 4
Легитимацијата се одзема во следните случаи: 
- ако носителот противзаконски, несовесно и нестручно ја врши должноста;
- ако носителот ја употребува легитимацијата спротивно на одредбите од овој 

правилник; 
- ако носителот ја злоупотребува легитимацијата за лични интереси или за интереси на 

трети лица; или
- ако носителот на легитимацијата го нарушува угледот на органот кој му ја издал 

легитимацијата.   
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Член 5
(1) Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на 

сопствен трошок и за тоа го известува министерот за труд и социјална политика.
(2) Во случај од став 1 од овој член се издава нова легитимација.

Член 6
Легитимацијата се заменува со нова, ако поради оштетување или дотраеност стане 

неупотреблива и ако носителот на легитимацијата ги промени личните податоци.

Член 7
Легитиматициите кои се враќаат или заменуваат се поништуваат.

Член 8
(1) Евиденцијата на издадените легитимации содржи: реден број, име и презиме на 

лицето на кое му се издава легитимација, датум на издавањето, регистарски број и 
рубрика за забелешка.

(2) Евиденцијата на одземените легитимации содржи: реден број, име и презиме на 
лицето на кое му е одземена легитимацијата, датум на одземањето, регистарски број и 
рубрика за забелешка. 

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 11 - 2746/1
19 април 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
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