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20121162937
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и
55/12), министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ ЗА
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНИОТ И
ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот и начинот за
издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во
Армијата на Република Македонија.
Член 2
Образецот на легитимацијата се печати на картон во светло зелена боја со димензии
6х9 см и е сместен во проѕирна заштитна облога.
Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: на горниот средишен дел е
отпечатен грбот на Република Македонија, под него текстот „РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“; на левата страна има место за фотографија со димензии 2,5х3 см под кое
е отпечатен регистарскиот број на легитимацијата; на десната страна е отпечатен
симболот на Армијата на Република Македонија со дијаметар 3,5 см, а преку него е
отпечатен текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА“ и има место за впишување на податоци за името и
презимето, чинот/звањето и Воената пошта на имателот на легитимацијата.
Задната страна на образецот на легитимацијата содржи: отпечатен симбол на Армијата
на Република Македонија со дијаметар 5 см; ЕМБГ, податоци за регистарскиот број на
личната карта, датумот на издавањето, потпис на овластено лице и место за печат, а под
него е отпечатен текстот: „рок на важење 5 години;- Оваа легитимација е исправа со која
се докажува статусот на припадникот на воениот/цивилниот персонал;-Имателот на
легитимацијата е обврзан во вршењето на службата да ја носи легитимацијата и да ја
покаже по барање на овластено лице;-Во случај на промена на податоците од
легитимацијата или губење на истата имателот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15
дена тоа да го пријави во Министерството за одбрана;-не е дозволено давање на
легитимацијата на друго лице на послуга“.
На фотографијата, припадникот на воениот персонал како имател на легитимацијата е
во униформа на Армијата на Република Македонија.
Фотографијата на имателот и потписот на овластеното лице кое ја издало
легитимацијата се заверуваат со печат на Министерството за одбрана.
Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Легитимацијата се обновува на секои пет години, а по истекот на важноста се издава
нова легитимација.
Во случај на престанок на работниот однос, или губење на статусот на воен, односно
цивилен персонал, легитимацијата се враќа.
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Член 4
Во случај на губење на легитимацијата имателот ја огласува за неважечка на сопствен
трошок и за тоа го известува Министерството за одбрана.
Во случај од став 1 на овој член на имателот на легитимацијата му се издава нова
легитимација.
Член 5
Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане
неупотреблива, кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци, или во
случај на промена на чинот, звањето или Воената пошта.
Член 6
Легитимацијата што се враќа или заменува, се поништува.
Член 7
Издадените легитимации се евидентираат во Министерството за одбрана.
Редниот број од евиденцијата под која е извршен упис на податоците се впишува во
легитимацијата како регистерски број.
Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
образецот на воената легитимација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/03).
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-4600/1
4 септември 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Фатмир Бесими, с.р.
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