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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3167. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 65 од Делов-

никот на Собранието на Република Македонија,  Соб-

ранието на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 6 јули 2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Од функцијата заменик на генералниот секретар 

на Собранието на Република Македонија се разрешува 

- м-р Весна Стоименовска. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-3104/1 Претседател 

6 јули 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

________ 

3168. 

Врз основа на членот 3  од Законот за научно-кул-

турните средби „Десет дена Крушевска Република” 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

29/98), Собранието на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 6 јули 2016 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ-

ВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА НАУЧНО - КУЛТУРНИТЕ 

СРЕДБИ „ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА" 

 

I. Во Одлуката за разрешување и избор на претседа-

тел и членови на Советот на научно - културните сред-

би „Десет дена Крушевска Република" („Службен вес-

ник на Република Македонија” број 32/15), во точката 

II, под б, за членови, во алинејата 5 зборовите: „Харун 

Ибраими, заменик директор во МРТ“ се заменуваат со 

зборовите: „д-р Музафер Бислими, историчар, врабо-

тен во Институтот за национална историја Скопје“.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-

ка Македонија". 

                            

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-3105/1 Претседател 

6 јули 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

3169. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 372 став 1 од 

Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 

(„Службен весник на Република Македонија” брoj 

169/15, 226/15 и 55/16), Собранието на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 6 јули 2016 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

 

 

I. Од функцијата член на Републичкиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата, се разрешува 

- Зоран Василевски, м-р на машински науки од 

Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија".                             

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-3107/1 Претседател 

6 јули 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3170. 

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛ-

ЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА 

КАПИТАЛ-ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ 

на ново задолжување преку издавање  државни  хартии  

од  вредност  на  меѓународниот  пазар  на  капитал   -

еврообврзница на Република Македонија, кои Минис-

терството за финансии ќе ги емитува во 2016 година. 

2. Министерството за финансии ќе издаде глобални 

сертификати за обврзница на вкупниот износ на емиси-

јата, врз основа на кои, во согласност со барањата на 

издавачите, еврообврзниците може да се издаваат во 

помали износи, и сите такви помали износи ќе бидат 

претставени со глобалните сертификати за обврзница 

(во понатамошниот текст „еврообврзница“). 
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3. Еврообврзницата се издава за буџетска поддршка 

во 2016 година и 2017 година и за рефинансирање на 

обврските кои достасуваат по основ на отплата на 

државниот долг на Република Македонија. 

4. Рокот на доспевање на еврообврзницата ќе биде 

до 10 години, во зависност од пазарните услови,  инте-

ресите и побарувањата на инвеститорите. Главницата 

на еврообврзницата достасува на денот на доспевање 

означен во условите за еврообврзницата. 

5. Вкупната номинална вредност на еврообврзница-

та изнесува до 650.000.000,00 евра или противвредност 

во американски долари. 

6. Министерството за финансии плаќа камата на ев-

рообврзницата еднаш годишно, доколку еврообврзни-

цата е во евра, или полугодишно, доколку еврообврз-

ницата е во американски долари. 

7. Министерството за финансии ги плаќа главница-

та и каматата на еврообврзницата или во евра или во 

американски долари, без притоа да пресметува и нап-

латува какви било даноци, провизии или давачки од 

сопствениците на еврообврзниците. 

8. Минималниот износ на номиналната вредност на 

една еврообврзница изнесува или 100.000 евра и кој 

било повисок износ што е делив со 1.000 евра, или 

200.000 американски долари и кој било повисок износ 

што е делив со 1.000 американски долари. 

9. Регистарот на сопственици на еврообврзницата 

се води во согласност со Договорот за фискален и пла-

тежен агент, склучен меѓу Министерството за финан-

сии и Дојче банк АГ, Лондон (Deutsche Bank AG, 

London). 

10.Министерството за финансии ги плаќа главница-

та и каматата на еврообврзницата преку својот фиска-

лен и платежен агент, Дојче банк АГ, Лондон (Deutsche 

Bank AG, London). Распределбата на главницата и ка-

матата по основ на еврообврзницата се врши преку 

системите за порамнување: Еуроклиар банк СА/НВ 

(Euroclear Bank SA/NV), Клиарстрим, Луксембург 

(Clearstream, Luxembourg) и/или Депозитари траст ком-

пани (Depositary Trust Company). 

11. Еврообврзницата ќе котира и со неа ќе се тргува 

на Ирската берза за хартии од вредност (Irish Stock 

Exchange). 

12. Министерството за финансии може, во име на 

Република Македонија, да ги откупи еврообврзниците 

на отворениот пазар или на друг начин по која било 

цена. Секоја еврообврзница што е така откупена може 

да биде поништена или чувана или повторно прода-

дена. Секоја еврообврзница што ќе биде така пониште-

на не може повторно да се издаде. 

13. Во случај на настан на неисполнување на фи-

нансиските обврски коишто произлегуваат од еврооб-

врзницата, таа може предвремено да достаса и да биде 

платлива. 

14. Емисијата на еврообврзницата и понатамошните    

постапки поврзани со исполнувањето на обврските од 

страна на Република Македонија се спроведуваат врз 

основа на договорите регулирани според англиското 

право, кои Министерството за финансии ќе ги склучи 

со инвестициските банки, фискалниот и платежен 

агент и другите  страни  наведени  таму,  вклучувајќи  

ги, без ограничување, Договорот за запишување 

(Subscription Agreement), Договорот за фискален и пла-

тежен агент (Fiscal and Paying Agency Agreement), сер-

тификатите за глобална обврзница и други такви дого-

вори и инструменти, кои се сметаат за неопходни или 

соодветни за издавањето на еврообврзницата и за неј-

зиното котирање на Ирската берза за хартии од вред-

ност. 

15. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесу-

вање и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 73/1 Заменик на претседателот 

21  јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3171. 

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање 

на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 

76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), ми-

нистерот за правда, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА 

РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД  

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 

Сe запира исплата на средствата за редовно годиш-

но финансирање од Буџетот на Република Македонија 

на политичките партии и тоа: 

1. ДЕМОКРАЦИА Е РЕ-ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕ-

МОКРАТИЈА (не се доставени: извештај од регистар 

на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 

и годишен финансиски извештај/член 27); 

2. ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА 

(не се доставени: извештај од регистар на примени до-

нации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ  (не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

4. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не се доста-

вени: извештај од регистар на примени донации/член 25); 

5. ДОСТОИНСТВО (не е доставена годишна 

сметка/член 26); 
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6. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доста-

вени: извештај од регистар на примени донации/член 

25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски из-

вештај/член 27); 

7. ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ  (не се 

доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

8. ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИ-

РИН (не се доставени: извештај од регистар на приме-

ни донации/член 25 и годишен финансиски извеш-

тај/член 27); 

9. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не е 

доставена годишна сметка/член 26); 

10. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: 

извештај од регистар на примени донации/член 25, го-

дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-

тај/член 27); 

11. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПА-

ЦИЈА-ОПЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 

годишен финансиски извештај/член 27); 

12. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се 

доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

13. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се 

доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

14. НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: из-

вештај од регистар на примени донации/член 25, го-

дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-

тај/член 27); 

15. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА ((не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

16. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не 

е доставен годишен финансиски извештај/член 27); 

17. ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА 

НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 

годишен финансиски извештај/член 27); 

18. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕ-

ДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 

годишен финансиски извештај/член 27); 

19. САНЏАЧКА ЛИГА (не се доставени: извештај од 

регистар на примени донации/член 25, годишна 

сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27); 

20. ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ (не 

е доставен извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25); 

21. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА   (не е доставен извештај од регистар 

на примени донации/член 25); 

22. ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: из-

вештај од регистар на примени донации/член 25, годи-

шен финансиски извештај/член 27); 

23. РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА (не се доста-

вени: извештај од регистар на примени донации/член 

25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски из-

вештај/член 27); 

24. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

25. ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од ре-

гистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 

26 и годишен финансиски извештај/член 27); 

26. ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 (не 

е доставена годишна сметка/член 26); 

27. АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА 

(не се доставени: извештај од регистар на примени до-

нации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-

нансиски извештај/член 27); 

28. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА 

РОМИТЕ  (не е доставен извештај од регистар на при-

мени донации/член 25. 

Политичките партии од точките 3, 7, 8, 13, 15, 19, 

20, 23 и 25 согласно известувањето на Основниот суд 

Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 620/2016 од 27.5.2016 

година се избришани од Единствениот судски регистар 

на политички партии.   

Запирањето на исплатата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија за политичките партии ќе трае до уредно исполну-

вање на обврските согласно член 25, 26 и 27 од  Зако-

нот за финансирање на политичките партии. 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/0 , 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Министерството за правда согласно член 27-б 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09 , 148/11, 142/12 и 23/13 ), Државниот завод за ре-

визија достави предлог број 23-414/1 од 27.05.2016 го-

дина  за донесување на Одлука за запирање исплата на 

средства за редовно годишно финансирање од Буџетот 

на Република Македонија на политичките партии, кои 

не ги исполниле обврските за финансиско известување 

за периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година, односно 

не доставиле извештај од регистар на примени дона-
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ции, годишна сметка или годишен финансиски извеш-

тај. Споменатите законски обврски не ги исполниле 

следните политички партии: ДЕМОКРАЦИА Е РЕ-

ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ДЕМОКРАТ-

СКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА 

УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТ-

СКА УНИЈА, ДОСТОИНСТВО, ОБЕДИНЕТИ ЗА МА-

КЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОК-

РАТИ, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИ-

РИН, РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА, МА-

КЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА 

ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД 

МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РО-

МИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ПАРТИЈА ЗА ДЕ-

МОКРАТСКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИ-

ЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИ-

ПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-

КА ВО МАКЕДОНИЈА, САНЏАЧКА ЛИГА, ДЕМОК-

РАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ, ДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИ-

ЈА НА ПРАВДАТА, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА 

НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21, АЛИЈАН-

СА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА  и ОБЕДИНЕТА 

ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ.   

Согласно член 25 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичка-

та партија подготвува извештај од регистар за добиени-

те донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за 

претходната година заедно со годишниот финансиски 

извештај од членот 27 од овој закон до Државниот за-

вод за ревизија.  

Согласно член 26 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот 

над финансиско-материјалното работење на политич-

ките партии го врши Државниот завод за ревизија сог-

ласно истиот се спроведува секоја календарска година 

за претходната година. Исто така, годишната сметка за 

финансиското работење, согласно со законските про-

писи, политичките партии ја доставуваат до: Управата 

за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот 

завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите 

веб страни.  

Согласно член 27 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политич-

ките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен 

финансиски извештај за претходната година. Извешта-

јот го содржи финансиското работење на сметката на 

политичката партија, како и потсметките на локалните 

ограноци и потсметката на партиско истражувачко – 

аналитичкиот центар на партијата. 

Согласно член 27-а годишниот финансиски извеш-

тај политичката партија е должна јавно да го објави на 

своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната го-

дина за претходната година.  

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не 

постапиле согласно член 25, 26 и 27 од  Законот за фи-

нансирање на политичките партии („Службен весник 

на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), согласно член 27-б став 4  од истиот закон, а по 

предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи ка-

ко во диспозитивот на оваа одлука. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11-2434/2  

27 јуни 2016 година Министер за правда, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3172. 

Врз основа на член 206 став (4)  од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-

донија“ 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 Ма-

кедонија“ 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), министе-

рот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, НАЧИНОТ 

НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА, ОДЗЕМАЊЕ И ЕВИ-

ДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТОРИ-

ТЕ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА  

ДЕЦАТА 

      

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на  службената легитимација, на-

чинот на издавање, употреба, одземање и евиденција 

на издадените и одземените службени легитимации  на 

инспекторите за социјалната заштита и  заштита на де-

цата (во натамошниот текст: легитимација).  



 Стр. 6 - Бр. 125                                                                                             7 јули 2016 
 

Член 2 

Легитимицијата е изработена од 135 грамска харти-

ја 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 Репуб-

лика Македонија,  под него е испишан текстот: “Репуб-

лика Македонија”,  а под него е испишан текстот: “Ми-

нистерство за труд и социјална политика”,  во средина-

та 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 димен-

зии 24ммх 22 мм, под нив има  место за впишување на 

податоци за името и презимето на инспекторот за соци-

јална заштита и заштита на децата и работното место. 

Задната странана образецот содржи: адреса на жи-

веење 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 крајните-

точки од кружниот облик се во висина 50 мм, а во 

ширина 58 мм. 

Во средината на значката е втиснат грбот на Репуб-

лика Македонија, а околу грбот е испишан текст ,,РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА-СЕКТОР ЗА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРОД ОБЛАСТА НА СОЦИ-

ЈАЛНА 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 Минис-

терството за труд и социјална политика води евиденци-

ја 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 легити-

мација, датум на одземање или замена, како и рубрика 

за забелешки во која се запишуваат измените на пода-

тоците. 

 

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 за-

менува со нова најдоцна за пет дена, кога поради оште-

тување 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 по-

ништуваат. 

 

Член 8 

На носителот на легитимацијата на кој ќе му прес-

тане 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 содржи-

ната на образецот на службената легитимација, начи-

нот на издавање, употреба, одземање и евиденција на 

издадените и одземените службени легитимации на 

инспекторите  од областа за заштита на децата („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.121/15)и 

Правилникот за формата и содржината на образе-

цот на службената легитимација, начинот на нејзиното 

издавање, употреба, одземање и евиденција на издаде-

ните и одземените службени легитимации на инспекто-

рите за социјална заштита  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.182/15). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот 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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