Врз основа на член 39 од Законот за народниот правобранител
(“Службен весник на РМ” бр. 60/03) Народниот правобранител, донесува

ПРАВИЛНИК
за формата, содржината и постапката за издавање,
користење и одземање на службените легитимации 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

службените

легитимации

на

Народниот правобранител, замениците и вработените во Стручната служба
на Народниот правобранител.
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 со податоци за носителот на службената легитимација.
Корицата на службената легитимација е изработена од природна кожа
во црна боја.
На предната страна на корицата, во горниот дел, со златно жолта боја
е

отпечатен

текстот:

“РЕПУБЛИКА

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 Македонија со големина од 4 см.
На предната страна од влошката, е отпечатен текстот “РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ”, во средина е отпечатен
грбот

на

Република

Македонија,

а

под

него

текстот

“СЛУЖБЕНА

ЛЕГИТИМАЦИЈА”.
На првата страна од влошката, во горниот дел е отпечатен грбот на
Република Македонија, а по 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, работно
место-функција, матичен број и адреса на живеење на носителот на
службена легитимација.
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) 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 содржи извадоци од одредбите од
Законот за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр.60/03) во
врска со овластувањата со текст наведен на образецот. За другите
носители на службената легитимација на втората страна од влошката нема
текст.
Член 3
Образецот на службената легитимација е отпечатен кон овој
правилник и е негов составен дел.

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.
Член 5
Лицето на кое ќе му престане функцијата или работниот однос во
Стручната служба на Народниот правобранител ја враќа службената
легитимација.
Службената легитимација што се враќа или заменува се поништува.
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 на
кого 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
Службените легитимации на народниот правобранител, замениците и
вработените во Стручната служба на Народниот правобранител издадени
согласно Правилникот за образецот, содржината и постапката за издавање
и одземање на службени легитимации на народниот правобранител,
замениците на Народниот правобранител, советниците и овластените
работници во Стручната служба на Народниот правобранител (“Службен
весник на РМ” бр. 32/98 ), ќе бидат заменети во рок од 30 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 образецот, содржината и постапката за издавање и
одземање

на

службени

легитимации

на

народниот

правобранител,

замениците на народниот правобранител, советниците и овластените
работници во стручната служба на народниот правобранител (,,Службен
весник на РМ” бр. 32/98).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Иџет Мемети

ОБРАЗЕЦ
на службената легитимација
предна страница

задна страница

REPUBLIKA MAKEDONIJA
NARODEN PRAVOBRANITEL

SLU@BENA
LEGITIMACIJA

За легитимацијата на Народниот правобранител
и замениците на народниот правобранител
прва страница

втора страница
Nositelot na ovaa legitimacija so Zakonot za
naroden pravobranitel (“Slu`ben vesnik na RM”
br. 60/03) e ovlasten i ima pravo:

SLU@BENA LETIMACIJA
______________________
REGISTARSKI BROJ
_________________________
DATUM NA IZDAVAWE

M.P.

_________
POTPIS

_______________________
Ime i prezime
_____________________________
Rabotno mesto-funcija
_____________________________
EMB od li~na karta
_____________________________
Adresa na `iveewe

-da vleze vo slu`benite prostorii na organite od
~len 2 od Zakonot i da izvr{i neposreden uvid vo
predmetite i rabotite od nivna nadle`nost;
-bez prethodna najava i odobrenie da izvr{i
poseta i uvid vo kazneno-popravnite i vospitnopopravnite ustanovi, kako i da razgovara so
privedenite, pritvorenite i licata koi
izdr`uvaat kazna zatvor ili vospitno-popravna
merka bez prisustvo na slu`beni lica;
-da povika na razgovor izbrano ili imenuvano
lice, slu`beno lice i sekoe drugo lice koe mo`e
da dade opredeleni podatoci vo postapkata;
-da vleguva i da ima sloboden pristap na
stanicite, aerodromite i pristani{taata samo so
poka`uvawe na slu`bena legitimacija;
-na besplatna upotreba na javen, suvozemen ili
ezerski soobra}aj na teritorijata na Republika
Makedonija i
-na posebna za{tita na negovata li~nost,
semejstvoto i imotot, po negovo barawe dostaveno
do policijata vo mestoto na `iveewe, sekoga{
koga za toa postojat seriozni pri~ini za negova
bezbednost.

За легитимациите на вработените
во Стручната служба
прва страница

втора страница

SLU@BENA LETIMACIJA
_____________________
REGISTARSKI BROJ
_________________________
DATUM NA IZDAVAWE

M.P.

_________
POTPIS

_____________________________
Ime i prezime
_____________________________
Rabotno mesto-funcija
_____________________________
EMB od li~na karta
_____________________________
Adresa na `iveewe

Nositelot na ovaa legitimacija so Zakonot za
naroden pravobranitel (“Slu`ben vesnik na RM”
br. 60/03) e ovlasten:
-da vleze vo slu`benite prostorii na organite od
~len 2 od Zakonot i da izvr{i neposreden uvid vo
predmetite i rabotite od nivna nadle`nost;
-bez prethodna najava i odobrenie da izvr{i
poseta i uvid vo kazneno-popravnite i vospitnopopravnite ustanovi, kako i da razgovara so
privedenite, pritvorenite i licata koi
izdr`uvaat kazna zatvor ili vospitno-popravna
merka bez prisustvo na slu`beni licai
-da povika na razgovor izbrano ili imenuvano
lice, slu`beno lice i sekoe drugo lice koe mo`e
da dade opredeleni podatoci vo postapkata.

