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Врз основа на член 39 од Законот за народниот правобранител 
(“Службен весник РМ” бр. 60/2003 и 114/2009), Народниот правобранител 
донесува 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
за формата, содржината и постапката за издавање, 
користење и одземање на службената легитимација 

на народниот правобранител, замениците и вработените 
во Стручната служба на Народниот правобранител 

 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата, содржината и постапката за 

издавање, користење и одземање на службената легитимација на народниот 
правобранител, замениците, вработените во Стручната служба на: Народниот 
правобранител и вработените во Стручната служба на Народниот 
правобранител како Национален превентивен механизам. 

 
Член 2 

Службената легитимација е со димензии 8 см. х 11 см. и се состои од два 
дела: едниот дел е корицата, а другиот дел е пластифицирана светло сива 
влошка на чија позадина се наоѓа логото на институцијата и податоци за 
носителот на службената легитимација и неговите овластувања. 

Корицата на службената легитимација е изработена од природна кожа во 
кафеава боја. 

На предната страна на корицата, во горниот дел е изгравиран текстот: 
“РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ”, во средината е 
изгравирано логото на Народниот правобранител, а под него е изгравиран 
текстот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. 

Во внатрешната десна страна од кожната корица се втиснува во метална 
форма логото на Народниот правобранител со големина од 4 см. 

На предната страна од влошката, е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ“, за легитимацијата на 
вработените во Стручната служба на Народниот правобранител како 
национален превентивен механизам е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ“, а под него текстот „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. Под овој 
текст на левата страна се наоѓа место за фотографија, а од десната страна 
регистарски број, датум на издавање, потпис на Народниот правобранител или 
на овластено лице и место на печат (М.П.). На истата страна во долниот дел се 
впишуваат податоци: име и презиме, функција, односно звање, матичен број и 
адреса на живеење на носителот на службена легитимација. 
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Втората страна од влошката, за службената легитимација на народниот 
правобранител и неговите заменици содржи извадоци од одредбите од Законот 
за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/2003 и 114/2009) 
во врска со овластувањата и посебните права, со текст наведен на образецот. 
Втората страна од влошката, за службената легитимација на вработените во 
Стручната служба кои постапуваат по претставки на граѓани и други лица 
содржи извадоци од одредбите од Законот за народниот правобранител 
(„Службен весник на РМ“ бр.60/2003 и 114/2009), во врска со овластувањата, со 
текст наведен на образецот.  

Втората страна од влошката, за службената легитимација на 
вработените во Стручната служба на Народниот правобранител како 
национален превентивен механизам содржи извадоци од одредбите од 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на 
сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување („Службен 
весник на РМ“ бр. 165/2008) и од Законот за народниот правобранител 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/203 и 114/2009), во врска со овластувањата, со 
текст наведен во образецот.  

За другите носители на службената легитимација, на втората страна од 
влошката нема текст. 

 
Член 3 

Обрасците на службената легитимација се отпечатени кон овој 
правилник и се негов составен дел. 

 
Член 4 

Народниот правобранител или од него овластено лице ја издава 
службената легитимација по изборот, односно вработувањето во Стручната 
служба на Народниот правобранител и има важност додека лицето на кое му е 
издадена има службено својство на: народен правобранител, заменик - 
народен правобранител, вработен во Стручната служба на Народниот 
правобранител и вработен во Стручната служба на Народниот правобранител 
како Национален превентивен механизам. 
 

Член 5 
Лицето на кое ќе му престане функцијата или работниот однос во 

Стручната служба на Народниот правобранител, односно во Стручната служба 
на Народниот правобранител како Национален превентивен механизам ја 
враќа службената легитимација.  

Службената легитимација што се враќа или заменува се поништува. 
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Член 6 
За издадените и одземените службени легитимации во Народниот 

правобранител се води евиденција. 
Евиденцијата за издадена службена легитимација содржи: реден број, 

име и презиме на лицето на кое му се издава службената легитимација, дата на 
издавањето, сериски број и рубрика за забелешка. 

 
Член 7 

Службената легитимација се заменува со нова кога поради оштетување 
или дотраеност ќе стане неупотреблива, доколку носителот кому му е издадена 
ја изгуби и кога имателот на службената легитимација ќе ги промени личните 
податоци. 

Секој носител на службена легитимација веднаш, а најдоцна во рок од 24 
часа го известува народниот правобранител доколку службената легитимација 
ја изгубил, а во случај кога се заменува со нова поради оштетување или 
дотраеност, имателот на легитимацијата треба да ја врати при издавањето 
нова. 

 
Член 8 

Службената легитимација на народниот правобранител, замениците и 
вработените во Стручната служба на Народниот правобранител, издадена 
согласно Правилникот за формата, содржината и постапката за издавање, 
користење и одземање на службената легитимација на народниот 
правобранител, замениците и вработените во Стручната служба на Народниот 
правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 11/2005), ќе биде заменета 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 
Правилникот за формата, содржината и постапката за издавање, користење и 
одземање на службената легитимација на народниот правобранител, 
замениците и вработените во Стручната служба на народниот правобранител 
(„Службен весник на РМ“ бр. 11/2005). 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

       НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
           Иџет Мемети  
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ОБРАСЦИ – 5 (пет) 
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