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2.  Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

           Бр. 42-829/1 Заменик на претседателот
 23 февруари 2016 година на Владата на Република
             Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

923.
Врз основа на член 231 став (8) од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 
и 27/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на прекршочниот платен налог. 

Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице кој го 

издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во 
А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.1,  
кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице кој го 

издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е 
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.2, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правното лице кој го издава инспектор е отпечатен 
на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.3, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 5
Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правното лице кој го издава овластено лице за врше-
ње инспекциски надзор е отпечатен на хартија со бела 
боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.4, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 6
Прекршочниот платен налог за овластено службено 

лице кој го издава инспектор е отпечатен на хартија со 
бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог  бр. 5,  
кој е составен дел на овој правилник.

Член 7
Прекршочниот платен налог за физичко лице кој го 

издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во 
А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.6, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 8
Прекршочниот платен налог за физичко лице кој го 

издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е 
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.7, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 11-1436/1 Министер
19 февруари 2016 година за труд и социјална политика,

Скопје д-р Фросина Ташевска-Ременски,с.р.
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