Врз основа на член 106 став 3 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ИЗГЛЕДОТ НА ТРАКАТА НА РАКАВОТ НА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТА ОДНОСНО НА ЛИЦЕТО ЗА КОНТРОЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО СЛУЧАЈ НА ВООРУЖЕН СУДИР И
ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата и изгледот на траката на
ракавот на службеното лице ангажирано за заштита на културното наследство во случај на
вооружен судир, односно на лицето задолжено за контрола во смисла на ратификуваните
меѓународни договори и за начинот на нивното издавање.
Член 2
Легитимацијата е изработена од специјална бела хартија, со димензии 6,5 см х 9,5 см,
пластифицирана со 175 микронска фолија и се издава на образец што е составен дел на
овој правилник.
На предната страница од образецот на легитимацијата, во горниот лев и десен агол е
отпечатен меѓународниот знак за распознавање на културното наследство во случај на вооружен судир, со димензии 1,0 см х 1,5 см, во оригиналната сина боја, а во просторот меѓу
двете апликации на тој знак е отпечатен грбот на Република Македонија во оригиналните
бои и под него текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и „МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА”. Под тој текст, во средината, е отпечатен називот на легитимацијата, во три реда и
тоа: „ЛЕГИТИМАЦИЈА”, „_____________________________________” „на културното
наследство”, со тоа што на означеното место се впишуваат зборовите „на службено лице
за заштита”, односно „на лице задолжено за контрола”. Под него се впишуваат податоците
за: презимето, името, датумот на раѓање, звањето или чинот и функцијата на носителот на
легитимацијата, како и текстот: „е носител на оваа легитимација врз основа на Хашката
конвенција од 14 мај 1954 година за заштита на културните добра во случај на вооружен
судир”. Во долниот лев агол се впишува датумот на издавање, а во долниот десен агол регистарскиот број на легитимацијата. Под тоа, на златно-жолта подлога со црвена боја е отпечатен серискиот број на легитимацијата.
На задната страница од образецот на легитимацијата, во горниот лев агол се наоѓа место за фотографија во боја на носителот на легитимацијата, со димензии 2,5 см х 3 см. Во
горниот десен агол се наоѓа место за потпис на носителот на легитимацијата, а под тоа место за отпечаток од кој било прст на рака. Во средниот дел, на левата страна, под фотографијата се наоѓа место за втиснување сув печат на Министерството за култура. Под тоа, во
означените полиња се впишуваат податоци за растот, бојата на очите, бојата на косата и
крвната група на носителот на дозволата, како и место за впишување на други знаци за
распознавање. Во долниот дел, на златно-жолта подлога со црвена боја е отпечатен серискиот број на легитимацијата.
Текстот на предната и задната страница на образецот на легитимацијата е отпечатен во
темно сина боја.
Член 3
Траката на ракавот е изработена од бело платно, со ширина од 8 см. и должина до 50
см, со механизам за спојување односно суво прилепување најмалку на две места по
нејзината должина, на која е аплициран меѓународниот знак за распознавање на кул-
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турното наследство во случај на вооружен судир, во оригиналната сина боја, со димензии 4 см х 6 см, со сериски број на траката отпечатен со црвена боја на златно-жолта
основа над знакот, која е составен дел на овој правилник.
Член 4
Легитимацијата се издава во два примерока, од кои едниот се чува во Министерството
за култура.
Траката на ракавот се издава во еден примерок, заедно со легитимацијата.
Член 5
Издадената легитимација и траката на ракавот се враќаат на органот што ги издал во
случај на престанок на причините поради кои се издадени или престанок на обврската на
нивниот носител.
Член 6
Носителот кој ќе ја изгуби легитимацијата, односно траката на ракавот или на друг начин ќе остане без неа или без нив, во најкус можен рок, во зависност од околностите го известува за тоа Министерството за култура и доставува изјава за времето, местото и околностите под кои легитимацијата или траката на ракавот е изгубена или исчезната на друг
начин.
Во случаите од став 1 од овој член, на носителот му се издава нова легитимација, односно трака на ракавот.
Член 7
Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетеност стане неупотреблива и кога има промени на личните податоци на нејзиниот носител.
Траката на ракавот се заменува со нова во случаи на дотраеност или оштетеност.
Во случаите од ставовите 1 и 2 од овој член, претходно издадената легитимација, односно трака на ракавот се враќа на Министерството за култура.
Член 8
Легитимацијата и траката на ракавот што се враќа или заменува се поништува од страна на овластеното лице определено од министерот за култура.
Член 9
Евиденцијата која се води за секоја легитимација и трака на ракавот што е издадена, заменета или вратена според одредбите на овој правилник содржи: име и презиме на лицето
на кое му се издава легитимацијата и траката на ракавот, нивен сериски број, датум на издавањето и рубрика за забелешки во која се запишуваат измените на податоците.
Редниот број на евиденцијата под кој е извршен уписот на податоците се впишува во
легитимацијата како нејзин регистарски број.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-2163/2
5 април 2005 година
Скопје

Министер за култура,
Благој Стефановски, с.р.
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ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТА ОДНОСНО НА ЛИЦЕТО ЗА
КОНТРОЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО СЛУЧАЈ НА ВООРУЖЕН СУДИР

ИЗГЛЕД НА ТРАКАТА НА РАКАВОТ НА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТА, ОДНОСНО НА ЛИЦЕТО ЗА
КОНТРОЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО СЛУЧАЈ НА ВООРУЖЕН СУДИР
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