
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за народниот правобранител 
(“Службен весник на РМ” бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18), Народниот 
правобранител, донесе 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за образецот, содржината, постапката и начинот на издавање, 

користење и одземање на службените легитимации  
 
 

 
 
I. ОПШТА ОДРЕДБА  
 
 

Член 1 
 

Со овој Правилник се уредува образецот и содржината на службените 
легитимации на Народниот правобранител, замениците, вработените во 
Стручната служба на Народниот правобранител и вработените во Народниот 
правобранител како национален превентивен механизам, Народниот 
правобранител – механизам за граѓанска контрола и Народниот правобранител 
- национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграцијa (во 
натамошниот текст „Службената легитимација“), како и постапката и начинот на 
нејзино издавање, користење и одземање. 

Образецот и содржината на Службeнaтa лeгитимација се испишани на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија и на неговото 
писмо. 
 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

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 бела влошка на 
чија позадина се наоѓа логото на институцијата, со податоци за носителот на 
службената легитимација и неговите овластувања. 

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

На предната страна на корицата, во горниот дел, се втиснува логото на 
Народниот правобранител, под него со златно жолта боја е отпечатен текстот: 
“РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ”, а во 
средината е отпечатен текстот: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. 



Во внатрешната десна страна од кожната корица се втиснува во метална 
форма грбот на Република Северна Македонија со големина од 4 см. 

На предната страна од влошката, е отпечатен текстот “РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ”, во средина е 
отпечатен грбот на Република СЕВЕРНА Македонија, 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 за печат (М.П.). На истата страна 
во долниот дел се впишуваат податоци: име и презиме, функција-работно место. 

Втората страна од влошката, за службените легитимации на Народниот 
правобранител и неговите заменици содржи извадоци од одредбите од Законот 
за народниот правобранител (,,Службен весник на РМ” бр. 60/03, 114/09, 181/16, 
189/16 и 35/18 ) во врска со овластувањата и посебните права, со текст наведен 
на образецот.  

Втората страна од влошката, за службените легитимации на вработените 
во Стручната служба кои постапуваат по претставки на граѓани и други лица и 
вработените во Народниот правобранител како национален превентивен 
механизам, Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола и 
Народниот правобранител - национален известувач за трговија со луѓе и 
илегална миграцијa, содржи извадоци од одредбите од Законот за народниот 
правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 
35/18), во врска со овластувањата, со текст наведен на образецот.  

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

Член 3 
При издавањето на службената легитимација се генерира регистарскиот 

број кој претставува шестцифрен број разделен со цртичка после втората 
цифра.  

Првите две цифри од регистарскиот број од став 1, на овој член 
означуваат припадност на Народниот правобранител, додека останатите четири 
цифри означуваат реден број на издадената легитимација во Народниот 
правобранител, почнувајќи од бројот 0001. 

Образците на службената легитимација се отпечатени кон овој Правилник 
и се негов составен дел. 

 
III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНА И ВРАЌАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Член 4 
Народниот правобранител или од него овластено лице, ја издава 

службената легитимација по изборот, односно вработувањето и има важност 
додека лицето на кое му е издадена има службено својство на народен 
правобранител, заменик-народен правобранител и вработен во Стручната 



служба на Народниот правобранител, во Народниот правобранител како 
национален превентивен механизам, Народниот правобранител - механизам за 
граѓанска контрола и Народниот правобранител - национален известувач за 
трговија со луѓе и илегална миграцијa. 

Службените легитимациии се заменуваат со нови при промена на личното 
име на носителот и при оштетување на легитимацијата или нејзино губење, 
односно кражба. 
 

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

Стручната служба на Народниот правобранител, во Народниот правобранител 
како национален превентивен механизам, Народниот правобранител – 
механизам за граѓанска контрола и Народниот правобранител - национален 
известувач за трговија со луѓе и илегална миграцијa, ја враќа службената 
легитимација во рок од 3 дена и истата се чува во неговото досие. 

Кога легитимацијата не е вратена во согласност со ставот (1) на овој член, 
истата се одзема со решение донесено од страна на Народниот правобранител. 

Службената легитимација што се враќа или заменува се поништува. 
 
IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 6 
 

За секое издавање, одземање, заменување, уништување и губење на 
легитимацијата, во Народниот правобранител се води евиденција. 

 
Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води по електронски пат на 

посебен образец кој содржи податоци за: реден број, име и презиме на 
носителот, функција/звање/работно место, дата на издавање на легитимацијата, 
регистарскиот број на легитимацијата, дата на враќање на легитимацијата, дата 
на заменување на легитимацијата, број и дата на решение за одземање на 
легитимацијата, број и дата на решение за формирање на комисија за 
уништување на легитимацијата, дата на уништување на легитимацијата, дата на 
известување за губење на легитимацијата и забелешки. 

 
Член 7 

Службената легитимација се заменува со нова кога поради оштетување 
или дотраеност ќе стане неупотреблива, доколку носителот на кого му е 
издадена ја изгуби или му е украдена 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, односно му е украдена. Народниот правобранител на негов трошок, 
најдоцна во рок од 3 дена од пријавувањето, ја објавува за неважечка во 
"Службен весник на Република Северна Македонија". 



Во случај кога службената легитимација е оштетена, носителот при 
издавањето на нова легитимација ја враќа старата на Народниот 
правобранител. 
 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 8 
Службените легитимации на народниот правобранител, замениците, 

вработените во Стручната служба на Народниот правобранител и вработените 
во Стручната служба на Народниот правобранител, како национален 
превентивен механизам, издадени согласно Правилникот за 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 
(“Службен весник на РМ” бр. 11/05), ќе бидат заменети во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој Правилник. 

Старите легитимации од ставот (1) на овој член се уништуваат од комисија 
формирана од страна на Народниот правобранител. 

 

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 , вработените во Стручната служба на Народниот правобранител и 
вработените во Стручната служба на Народниот правобранител како 
национален превентивен механизам (,,Службен весник на РМ” бр. 11/05). 
 

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

во “Службен весник на Република Северна Македонија”. 
 
 

      НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
Насер Зибери 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
- за Народниот правобранител и замениците  

  

 
 
 
 
- за  вработените во Стручната служба  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- за вработените во Народниот правобранител - Национален превентивен 
механизам  
 

 
 
 
 
- за вработените во Народниот правобранител - Механизам за граѓанска 
контрола 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- за вработените во Народниот правобранител - Национален известувач за 
трговија со луѓе и илегална миграција  
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