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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 45 став 2 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија” бр.
50/2010 и 162/2010), министерот за одбрана, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВЕН
ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР
1. Основна одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на воено воздухопловен
инженер- инспектор.

2. Форма, содржина и начин на издавање на
легитимацијата на воено воздухопловен инженер инспектор
Член 2
На воено воздухопловниот инженер кој се стекнал со звање воено воздухопловен инженер-инспектор му се издава
легитимација на воено воздухопловен инженер инспектор (во натамошниот текст: легитимација).

Член 3
Образецот на легитимацијата на воено воздухопловен инженер-инспектор се печати на бел картон со димензии 6 х 9
см., и е сместен во заштитна облога.
Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: во горниот дел текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“,
„МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, ЛЕГИТИМАЦИЈА, „ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР, во средината место
за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, а под неа место за впишување на податоци за името и презимето на
инспекторот, чинот и регистарски број на легитимацијата.
Задната страна на образецот на легитимацијата содржи податоци за: единствениот матичен број на граѓанинот,
регистарски број на личната карта на имателот на легитимацијата, датум на издавање на легитимацијата, место за
потпис на министерот за одбрана и место за печат.
Образецот на легитимацијата е заштитен со проѕирна пластична фолија.

Заштитната облога на легитимацијата е изработена од кожа во темносина боја во два дела кои меѓусебно се
поврзани и се преклопуваат, со димензии 7 х 10 см.
На предната страна на заштитната облога, со букви во боја на злато е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, под него е отпечатен грбот на Република Македонија во боја на
злато, а под него со златни букви е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, „ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕНЕРИНСПЕКТОР“.
Втората внатрешна страна на заштитната облога е изработена во два дела, од кои предниот дел е изработен од
проѕирна пластична фолија обрабена со кожа и претставува простор во кој се сместува образецот на
легитимацијата.
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).

Член 4
Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на воено воздухопловен
инженер-инспектор.
По престанокот на службеното својство на воено воздухопловниот инженер инспектор, инспекторот ја враќа
легитимацијата.

Член 5
Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа ја
известува Службата-Воено воздухопловен авторитет.
Во случај од став 1 на овој член на инспекторот му се издава нова легитимација.

Член 6
Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива или кога
имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци.

Член 7
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.

Член 8
Издадените легитимации се евидентираат во Министерство за одбрана (СВВА).
Редниот број од евиденцијата под која е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата, како
регистарскиот број.

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република
Македонија.
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