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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 72 став (2) од Законот за спречување перење пари и финансирање 
на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 120/18), министерот за 
финансии донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, 
ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 

ВРАБОТЕНИТЕ ВО УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање, одземање 

и користење на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) на 
вработените во Управата за финансиско разузнавање.

Член 2
(1) Легитимацијата на вработените во Управата за финансиско разузнавање (во 

понатамошниот текст: Управата) е со правоаголна форма со димензии 75 х 105 mm, со 
корици изработени од природна кожа, во црна боја, а во внатрешниот дел има 
пластифицирана влошка.

(2) На предната страна на корицата во горниот дел е вдлабнат грбот на Република 
Македонија, со висина од 26 mm, а под него со златно - жолта боја, се напишани 
зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, 
„Управа за финансиско разузнавање”. Во долниот дел на предната страна на корицата со 
златнo - жолта боја стои натпис „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

(3) На задната страна на корицата во долниот средишен дел со златно - жолта боја е 
вдлабнат амблемот на Управата.

(4) На втората внатрешна страна од корицата во средишниот горен дел се наоѓа метална 
значка во форма на штит со амблемот на Управата со димензии од 60 х 50 mm.

(5) Пластифицираната влошка е бела и содржи: регистарски број на легитимацијата, 
натпис „Управа за финансиско разузнавање”, место за фотографија во боја со димензии 25 
х 30 mm,  податоци за: името и презимето на вработениот, место за потпис на директорот 
на Управата, датумот на издавање на легитимацијата и место за печат.

(6) Формата и содржината на службената легитимација од став (1) на овој член се 
дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Легитимациите се издаваат на лица кои се во редовен работен однос во Управата. 

Член 4
Легитимацијата е исправа која вработените во Управата ја користат за легитимирање 

при извршувањето на своите работи и задачи утврдени со одредбите од Законот за 
спречување перење пари и финансирање на тероризам. 

Член 5
(1) Вработениот на кој ќе му престане работниот однос во Управата, ја враќа 

легитимацијата во Управата и истата се поништува.
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(2) Вработениот кој ја изгубил легитимацијата или на друг начин ќе остане без неа, 
веднаш доставува писмено известување до директорот на Управата, наведувајќи ги 
причините поради кои останал без легитимацијата. 

(3) Изгубената легитимација Управата ја огласува за неважечка во “Службен весник на 
Република Македонија”.

(4) Легитимацијата се заменува со нова и во случај на дотраеност, оштетување или 
промена на личните податоци на имателот. 

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот 

за формата, содржината и начинот на издавање, одземање и користење на службената 
легитимација на вработените во Управата за финансиско разузнавање („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 211/15).

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 

Бр. 13-19437/1
24 декември 2018 година Министер за финансии,

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р.
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