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2010027452
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за домување („Службен весник на Република
Македонија“ број 99/2009) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА
ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ДОМУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Легитимацијата на
инспекторите за домување и начинот на нејзино издавање и одземање.
Член 2
(1) Легитимацијата на инспекторот за домување се издава на образац кој е во
правоаголна форма отпечатен на два картона кои меѓусебно се поврзани и се
преклопуваат со димензии 70 х 100мм.
(2) Првиот картон на Легитимацијата е кожен со темно црвена боја и ги содржи
натписите: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под него е втиснат грбот на Република
Македонија, под грбот е „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ“ и е
втиснат бројот на Легитимацијата.
(3) Вториот картон на Легитимацијата е пластифициран и на него е отпечатено:
„МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ“, под него „ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ“, место за фотографија на инспекторот со димензии 25 х 30мм., име и
презиме на инспекторот, број на Легитимацијата, датум на издавање на Легитимацијата и
место за потпис и печат на овластено лице.
(4) Образецот на Легитимацијата од став (1) на овој член е даден во Прилог 1, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Легитимацијата на овластениот инспектор за домување се издава на образец кој е во
правоаголна форма со димензии 70 х 100мм отпечатен на два картона кои меѓусебно се
поврзани и се преклопуваат.
(2) Првиот картон на Легитимацијата е кожен со темно кафеава боја и ги содржи
натписите: „ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “, под него е втиснат грбот на Република
Македонија, под грбот е „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА
ДОМУВАЊЕ“ и е втиснат бројот на Легитимацијата.
(3) Вториот картон на Легитимацијата е пластифициран и на него е отпечатено:
„ОПШТИНА“, под него е името на општината, под него место за фотографија на
инспекторот со димензии 25 х 30мм., име и презиме на инспекторот, бројот на
Легитимацијата, датум на издавање на Легитимацијата, место за потпис и печат на
градоначалникот на општината.
(4) Образецот на Легитимацијата од став (1) на овој член е даден во Прилог 2, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Легитимацијата на овластениот инспектор за домување се издава на образец кој е во
правоаголна форма со димензии 70 х 100мм отпечатен на два картона кои меѓусебно се
поврзани и се преклопуваат.
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(2) Првиот картон на Легитимацијата е кожен со светло кафеава боја и ги содржи
натписите: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под него е втиснат грбот на Република
Македонија, под грбот е „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА
ДОМУВАЊЕ“ и е втиснат бројот на Легитимацијата.
(3) Вториот картон на Легитимацијата е пластифициран и на него е отпечатено: „ГРАД
СКОПЈЕ“, под него место за фотографија на инспекторот со димензии 25 х 30мм., име и
презиме на инспекторот, број на Легитимацијата, датум на издавање на Легитимацијата,
место за потпис и печат на градоначалникот на Град Скопје.
(4) Образецот на Легитимацијата од став (1) на овој член е даден во Прилог 3, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Легитимацијата на инспекторот за домување ќе му се одземе со престанок на
службеното својство на инспектор.
Инспекторот одземената Легитимација ја враќа на органот што ја издал.
Член 6
Во случај на губење на Легитимацијата на инспекторот за домување, инспекторот треба
да ја огласи Легитимацијата за неважечка и за тоа да го извести органот што му ја издал
Легитимацијата.
Член 7
Легитимацијата на инспекторите за домување може да се замени со нова, кога поради
дотраеност, оштетување ќе стане неупотреблива или кога имателот на Легитимацијата ќе
ги промени личните податоци.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2503/1
16 февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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