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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Врз основа на член 83 став (3) од Законот за културата („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13,  187/13, 
44/14 и 61/15) и член 45 став (2) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на 
Република Македонија“  бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14 и 33/15), министерот за 
култура, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КУЛТУРА, НАЧИНОТ 

НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ  И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ НА 
ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на службената 

легитимација на инспекторот за култура, начинот на нејзиното издавање и одземање  и 
изгледот на знакот на инспекциската служба во Министерството за култура. 

Член 2
Службената легитимиција на инспекторот за култура (во натамошниот текст: 

службената легитимиција), е изработена дводелно од 135 грамска хартија 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  на кој секој дел е со 
големина 75 Х 105 мм. 

Образецот на службената легитимиција е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

Член 3
Првата страна на образецот на службената легитимиција во горниот дел го содржи 

грбот на Република Македонија и текстот: „Република Македонија, Министерство за 
култура“, а на средина стои текстот: „Службена легитимација на инспектор за култура“.

На втората страна на образецот на службената легитимиција во горниот лев алог има 
празен простор за фотографија со димензии 24 Х 22 мм, во горниот десен агол стои знакот 
на инспекциската служба во Министерството за култура кој претставува стилизиран 
мотив на пауни инспириран од мозик во Стоби, под нив стои текстот: „Врз основа на член 
83 став (1) од Законот за културата се издава службена легитимација на инспекторот за 
култура“, под кој се впишуваат податоци за името, татковото име и презимето, називот на 
работното место и звањето на инспекторот, место за печат, сериски број на службената 
легитимација и датумот на издавање, место за потпис на министерот за култура и важност 
на службената легитимација.

Член 4
Службената легитимиција се врачува на непосредно претпоставеното одговорно лице 

на инспекторот за култура, по полагањето на испитот за лиценца за инспектор за култура, 
согласно закон.
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Член 5
Инспекторот на кој му престанал работниот однос треба најдоцна до 24 часа да ја врати 

службената легитимацијата во Министерството за култура преку непосредно 
претпоставеното одговорно лице.

На барање на инспекторот за култура најдоцна до пет дена, службената легитимација 
му се заменува со нова, кога е изгубена или има големо оштетување заради што е 
неупотреблива или кога податоците кои се впишани во службената легитимација се 
променети. 

Службените легитимации кои се вратени или заменети со нови, се поништуваат.
Старите службени легитимации се бришат од евиденцијата на издадени службени 

легитимации на инспекторите за култура во Министерството за култура.

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи  Правилникот 

за образецот на службената легитимација на инспекторот во областа на културата и за 
начинот на нејзиното издавање („Службен весник на Република Македонија" бр. 6/99).

Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден  од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија". 

Бр. 55-8065/1
6 јули 2015 година Министер за култура,

Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска,с.р
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