Врз основа на член 38 став 3 од Законот за пожарникарство (“Службен весник на Република Македонија” бр.67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РАКОВОДИТЕЛОТ НА АКЦИЈАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на раководителот на акцијата за гаснење на пожар (во натамошниот текст: (легитимацијата), начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените
легитимации.
Член 2
Образецот на легитимацијата се печати на бел картон со димензии 6 х 9,5 см и се сместува во заштитна обвивка, големина 8 х 32 см.
Заштитната обвивка на легитимацијата е изработена од кожа во црна боја во три дела
кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат.
Горниот дел од заштитната кожна обвивка е изработен во два дела, од кои предниот дел
е изработен од проѕирна пластична фолија обработена со кожа и претставува простор во
кој се сместува образецот на легитимацијата.
На внатрешната долна страна на заштитната обвивка се наоѓа триаголна метална значка,
која во горниот дел на златна подлога е отпечатен четвороцифрен број истоветен со регистарскиот број на легитимацијата, а по ободите на триаголната значка од левата и десната страна
има венец. Во средишниот дел на значката во овална форма на златна подлога е отпечатен
текстот “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. Во средината на овалниот дел е сместен знакот на
пожарникарите обиколен со венец.
На предната страна на образецот на легитимацијата е отпечатен текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, “ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ”, “ ЛЕГИТИМАЦИЈА”, “РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР” и во средината има место за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, а под неа се впишуваат податоци за: името и
презимето на раководителот на акцијата за гаснење на пожар потпис на лицето овластено
за издавање на легитимацијата и место за печат. Во долниот дел на златно-жолта подлога
со црвена боја е отпечатен регистерскиот број на летитимацијата.
Задната страна на образецот на легитимацијата содржи отпечатен симбол на Дирекцијата за заштита и спасување под кој се наоѓа место за впишување податоци за: датумот и
местото на раѓање на раководителот на акцијата за гаснење на пожар, адреса на живеење,
датум на издавање на легитимацијата, регистарскиот број и крвната група на раководителот на акцијата за гаснење на пожар.
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел од овој правилник.
Член 3
Легитимацијата се издава врз основа на поднесено писмено барање на раководителот
на акцијата за гаснење на пожар до Дирекцијата за заштита и спасување.
Барањето од став 1 на овој член содржи: име, татково име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот и звањето на лицето кое го поднесува барањето.

Член 4
Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има статус раководител на акција за гаснење на пожар.
По престанокот на статусoт-раководител на акција за гаснење на пожар, лицето ја враќа
легитимацијата во Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 5
Лицето кое ќе ја изгуби легитимацијата или на друг начин ќе остане без неа, веднаш ја
известува Дирекцијата за заштита и спасување.
Во случај од став 1 на овој член на раководителот на акцијата за гаснење на пожар му
се издава нова легитимација, по претходно нејзино огласување во службено гласило.
Доколку се утврди дека легитимацијата е изгубена заради небрежност, издавањето на
новата легитимација е на трошок на имателот на легитимацијата.
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
Евиденцијата за издадените легитимации содржи: реден број, име и презиме на имателот на легитимацијата, датум на издавањето, регистерскиот број на легитимацијата, назив
на организационата единица на Дирекцијата за заштита и спасување и звањето на лицето
кое го поднесува барањето и забелешки.
Редниот број на евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата како регистерски број.
Во забелешки се запишуваат измените на податоците од ставот 1 на овој член.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
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