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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, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 
27/16), член 234 став (2) од Законот за социјална заштита(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16) и член 45 став (8) од 
Законот за инспекциски надзор(„Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 
162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16), министерот за труд и социјална 
политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА, 

ОДЗЕМАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 
ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

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

легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и 
одземените службени легитимации  на инспекторите за социјалната заштита и  заштита на 
децата (во натамошниот текст: легитимација).

Член 2
Легитимицијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрук во осенчена окер боја, 

пластифицирна со 175 микронска фолија со димензии  90 Х 55 мм, која е сместена во 
дводелен  кожен повез со сино зелена боја, и секој дел е со големина 75 Х 105 мм.

Легитимацијата од став 1 на овој член се издава на образец кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.

Член 3
Легитимацијата е сместена во десната страна од кожниот повез, под проѕирна 

пластична фолија.
Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел е 

грбот на Република Македонија,  под него е испишан текстот: “Република Македонија”,  а 
под него е испишан текстот: “Министерство за труд и социјална политика”,  во средината 
од десната страна е испишан текстот “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, а под него е 
испишан текстот: “Инспектор за социјална заштита и заштита на децата”, од левата страна 
има место за фотографија со димензии 24ммх 22 мм, под нив има  место за впишување на 
податоци за името и презимето на инспекторот за социјална заштита и заштита на децата 
и работното место.

Задната странана образецот содржи: адреса на живеење и единствен матичен број на 
инспекторот, датум на издавање и регистарски број на легитимацијата, под овој текст се 
впишува крвната група на инспекторот, потпис на министерот и печат на Министерство за 
труд и социјална политика.

На внатрешната лева страна од кожниот повез се наоѓа метална значка која е 
изработена од метал-позлатен месинг, со кружен облик каде што крајнитеточки од 
кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58 мм.
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Во средината на значката е втиснат грбот на Република Македонија, а околу грбот е 
испишан текст ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА-СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРОД ОБЛАСТА НА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“. Во долната половина во 
средината е втиснат бројот кој е истоветен со бројот на легитимацијатa.

Член 4
Инспекторите ја употребуваат легитимација само за време на вршење на 

инспекцискиот надзор.

Член 5
За издадените и одземените легитимации Министерството за труд и социјална 

политика води евиденција во електронска форма.
Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: реден број, име и презиме на инспекторот, 

ЕМБГ, работно место, крвна група на инспекторот, датум на издавање на легитимацијата, 
регистарски број и број на легитимација, датум на одземање или замена, како и рубрика за 
забелешки во која се запишуваат измените на податоците.

Член 6
Легитимацијата има важност сé додека лицето на кое му е издадена има статус на 

инспектор за социјална  заштита и заштита на децата.
На барање на инспекторот, легитимацијата му се заменува со нова најдоцна за пет дена, 

кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, истата е изгубена или 
кога инспекторот ги сменил податоците кои се впишани во легитимацијата.

Член 7
Легитимациите кои се вратени или заменети се поништуваат.

Член 8
На носителот на легитимацијата на кој ќе му престане работниот однос или ќе биде 

распореден на друго работно место, му се одзема легитимацијата најдоцна за  24 часа.

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

за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, 
употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на 
инспекторите  од областа за заштита на децата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.121/15)и

Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација, 
начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и 
одземените службени легитимации на инспекторите за социјална заштита  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.182/15).

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

весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4703/1 Министер
27 јуни 2016 година за труд и социјална политика,

Скопје Диме Спасов, с.р.
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