
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен 
весник на РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  
НА ЛИЦА И ИМОТ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата за обезбедување на лица 
и имот (во натамошниот текст: легитимација) и начинот на нејзиното издавање. 

 
II. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

 
Член 2 

 Легитимацијата е со големина 85 х 55 мм., изработена на картонска подлога со темно 
сина боја, на која е втиснат симболот на Комората на Република Македонија за 
обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: Комората) и е заштитена со 
пластична фолија. 
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е утврден во прилог број 1 и е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Предниот дел на легитимацијата содржи: Симбол на Комората, назив на органот што ја 

издава легитимацијата - "Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и 
имот", место за фотографија со димензии 3 х 2,5 см., назив "Легитимација за обезбеду-
вање" и место за впишување на: име, презиме, единствен матичен број и регистарски број 
на личната карта на работникот кој врши обезбедување на лица и имот. 
На задниот дел на легитимацијата е отпечатен следниот текст: 
"Носителот на оваа легитимација е овластен да ги извршува работите предвидени со 

Законот за обезбедување на лица и имот. 
Носителот на легитимацијата има право да носи оружје кое е во сопственост на 

правното лице кое врши обезбедување на лица и имот, за време на извршување на 
работните задачи". 
Во долниот лев дел од легитимацијата има место за впишување на крвната група на 

носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на издавање на 
легитимацијата. Во средината има место за печат "МП", а во долниот десен дел, назив 
"Претседател на Комората" и место за потпис на претседателот на Комората. 

 
III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

 
Член 4 

Барањето за издавање на легитимацијата се доставува до Комората. 
Со барањето се доставува: 
- извадок (фотокопија) од уписот во трговскиот регистар, заверен од нотар; 
- потврда за работен однос; 
- фотокопија од лиценцата за вршење на работи за обезбедување на лица и имот, 

заверена од нотар; 
- две фотографии со димензии 3 х 2,5 см и 
- доказ за уплатен надоместок за издавање на легитимацијата. 
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Член 5 
Во случај работникот кој врши обезбедување на лица и имот да ја изгуби 

легитимацијата или на друг начин остане без неа, за тоа веднаш ја известува Комората. 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане 

неупотреблива, кога е изгубена, како и кога носителот на легитимацијата ќе го промени 
личното име. 
Легитимациите што се заменуваат, се ништат. 
 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 

весник на Република Македонија". 
 
 Бр. 231-14061/1                                                                                             Министер                       

21 април 2000 година                                                                                 за внатрешни работи, 
       Скопје                                                                                               Доста Димовска, с.р 
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