Врз основа на член 167 став 4 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на РМ” бр. 20/04), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот за културно наследство (во натамошниот текст: легитимација) и начинот на нејзиното издавање.
Член 2
Легитимацијата е изработена од 140 грамска хартија, мермер-меланж кашмир (бр. 049),
со димензии 6,5 см х 9,5 см, пластифицирана со 175 микронска фолија, сместена во тврди
корици изработени од природна кожа во темносина боја, со димензии 8,5 см х 10,5 см и се
издава на Образец што е составен дел на овој правилник.
На предната страница од образецот на легитимацијата, во горниот лев агол, се наоѓа место за фотографија во боја на носителот на легитимацијата, со димензии 2,0 см х 2,5 см, заштитена со правоаголен печат со мотив на “рајски птици”. Во горниот десен агол е отпечатен грбот на Република Македонија во оригиналните бои, а под него текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА – УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.” Во средниот дел е отпечатен текстот “ЛЕГИТИМАЦИЈА”, а под него се впишуваат податоци за: името и презимето на носителот на легитимацијата и за неговото работно место. Во долниот лев агол се впишува регистарскиот број на легитимацијата, а под него датумот на нејзиното издавање. Во долниот десен агол се наоѓа ознака за место за печат („М.П.”) и за потпис на министерот за култура.
На задната страница од образецот на легитимацијата е отпечатен текстот: „ОВЛАСТУВАЊА - Лицето чие име, презиме и фотографија се наоѓаат на оваа легитимација е вработен во Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството
за култура и согласно Законот за заштита на културното наследство е овластено да врши
инспекциски надзор. Ова лице има право: да врши увид и контрола, да забрани спроведување на незаконски мерки и дејства, да нареди извршување на прописите и на пропишани
мерки на заштита или отстранување на утврдени недостатоци и неправилности, времено
да одземе заштитено движно добро кое е стекнато со вршење на противправни дејства и
да презема други мерки и дејства утврдени со закон.”
Текстот на предната и задната страна на образецот на легитимацијата е отпечатен во
темно сина боја.
На предната страница од корицата, во горниот дел, со златножолта боја, е отпечатен грбот
на Република Македонија и под него, текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА - УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”, а
во долниот дел е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА”.
На внатрешната лева страница од корицата има преграда од проѕирна пластична фолија
и во таа преграда се сместува легитимацијата.
На внатрешната десна страница од корицата, релјефно, во метален облик, е втиснат грбот на Република Македонија.
Член 3
Издадената легитимација се враќа во случај на престанок на работниот однос или кога
нејзиниот носител е распореден на друго работно место во Управата за заштита на културното наследство (во понатамошниот текст: Управа).
Во случаите од став 1 на овој член, легитимацијата се предава веднаш на директорот на
Управата.

Член 4
Носителот кој ќе ја изгуби легитимацијата или на друг начин ќе остане без неа веднаш, а
најдоцна во рок од 24 часа, ги известува за тоа директорот на Управата и министерот за култура, и доставува изјава, заверена кај нотар, за времето, местото и околностите под кои легитимацијата е изгубена или исчезната на друг начин.
Во случаите од став 1 на овој член, на носителот му се издава нова легитимација, а
претходно издадената легитимација се огласува за неважечка.
Член 5
Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива и кога има промена на личните податоци на нејзиниот носител.
Во случаите од став 1 на овој член, претходно издадената легитимација му се предава
на директорот на Управата.
Член 6
Легитимацијата што се враќа или заменува се доставува веднаш до Министерството за
култура заради нејзино поништување.
Поништувањето на легитимацијата се врши од тричлена комисија, определена од страна на министерот за култура, од редот на вработените во Министерството за култура.
Член 7
За секоја легитимација што е издадена, заменета или вратена според одредбите на овој
правилник се води евиденција, којашто содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое
му се издава легитимацијата, датум на издавањето на легитимацијата и рубрика за забелешки во која се запишуваат измените на податоците.
Редниот број од евиденцијата под кој е извршен уписот на податоците се впишува во
легитимацијата како нејзин регистарски број.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”.
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