
Врз основа на член  57-д став (14)  од  Законот за девизното работење („Службен

весник на Република Македонија“ бр.34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13,

97/15, 153/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен

налог.

Член 2

Прекршочниот  платен  налог  за  правно  лице односно  за  трговец  поединец

резидент или нерезидент  се печати на хартија во бела боја во А4 формат.

             Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се

дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот  платен  налог  за  одговорно  лице  во  правното  лице  односно

одговорно лице во трговецот поединец резидент или нерезидент се печати на хартија во

бела боја во А4 формат.

            Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се

дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице резидент или нерезидент се печати

на хартија во бела боја во А4 формат.

            Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се

дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој  правилник  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето  во

„Службен весник на Република Македонија“.

                  Бр. 13- 16322/1                                                                                            м-р Кирил Миноски

08.11.2016 година                                                                                     Министер за финансии

                         Скопјe



                                                                                                                                                                                                                                                 Прилог 1

      

Врз основа на член 57-д став (1) од Законот за девизното работење, овластеното службено лице на:

�Народна банка на Република Македонија

�Министерство за финансии - Државен девизен инспекторат

�Министерство за економија

�Комисија за хартии од вредност, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

 �за правно лице резидент или нерезидент

 �за трговец поединец резидент или нерезидент  

А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ РЕЗИДЕНТ ИЛИ НЕРЕЗИДЕНТ

Назив Даночен број

Седиште Жиро сметка и деловна банка 

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК

Место и време на 

сторување на 

прекршокот

Опис на прекршокот

Правна 

квалификација на 

прекршокот

Записник за сторен 

прекршок 

Износ на утврдената

глоба за прекршокот

Сметка за плаќање 

на глоба

На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се 

уплаќа) - ______, приходна шифра ______ и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба 

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од

осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и

веднаш  да  достави  доказ  за  извршената  уплата  до  ____________________________________________.  Сторителот  кој  ќе  ја

плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог,  ќе плати само половина од

изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен

налог,  овластеното  службено  лице  на  ____________________________________________  поднесува  барање  за  поведување

прекршочна  постапка  до  надлежен  суд  односно  пред  Комисијата  за  одлучување  по  прекршоци  во

____________________________________________.

.......................................................                                                                                                                                                    .................................................................

Потпис на сторителот                                                                         М.П. (*)                                                                    Овластено службено лице 



                                                                                                                                                                                                                                                Прилог  2

  

Врз основа на член 57-д став (1) од Законот за девизното работење, овластеното службено лице на:

�Народна банка на Република Македонија

�Министерство за финансии - Државен девизен инспекторат

�Министерство за економија

�Комисија за хартии од вредност, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

          �за одговорно лице во правното лице резидент или нерезидент

за одговорно лице во трговецот поединец  резидент или нерезидент

А ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ РЕЗИДЕНТ 

ИЛИ НЕРЕЗИДЕНТ

Име и презиме на одговорното лице Единствен матичен број

Адреса и живеалиште/привремен престој Трансакциска сметка и деловна банка 

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК

Место и време на 

сторување на 

прекршокот

Опис на прекршокот

Правна 

квалификација на 

прекршокот

Записник за сторен 

прекршок 

Износ на утврдената

глоба за прекршокот

Сметка за плаќање 

на глоба

На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се 

уплаќа) - ______, приходна шифра ______ и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба 

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од

осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и

веднаш  да  достави  доказ  за  извршената  уплата  до  ____________________________________________.  Сторителот  кој  ќе  ја

плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог,  ќе плати само половина од

изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен

налог,  овластеното  службено  лице  на  ____________________________________________  поднесува  барање  за  поведување

прекршочна  постапка  до  надлежен  суд  односно  пред  Комисијата  за  одлучување  по  прекршоци  во

____________________________________________.

.......................................................                                                                                                                                                  .................................................................

Потпис на сторителот                                                                  М.П. (*)                                                                         Овластено службено лице 



Прилог  3

      

Врз основа на член 57-д став (1) од Законот за девизното работење, овластеното службено лице на:

�Народна банка на Република Македонија

�Министерство за финансии - Државен девизен инспекторат

�Министерство за економија

�Комисија за хартии од вредност, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

за физичко лице резидент или нерезидент

А ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ РЕЗИДЕНТ ИЛИ НЕРЕЗИДЕНТ

Име и презиме Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

Адреса на живеалиште/привремен престој Трансакциска сметка и деловна банка 

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК

Место и време на 

сторување на 

прекршокот

Опис на прекршокот

Правна 

квалификација на 

прекршокот

Записник за сторен 

прекршок 

Износ на утврдената

глоба за прекршокот

Сметка за плаќање 

на глоба

На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 --- (општина каде се 

уплаќа) - _____, приходна шифра ______ и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба 

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од

осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и

веднаш  да  достави  доказ  за  извршената  уплата  до  ____________________________________________.  Сторителот  кој  ќе  ја

плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог,  ќе плати само половина од

изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен

налог,  овластеното  службено  лице  на  ____________________________________________  поднесува  барање  за  поведување

прекршочна  постапка  до  надлежен  суд  односно  пред  Комисијата  за  одлучување  по  прекршоци  во

____________________________________________.

.......................................................                                                                                                                                                  .................................................................

Потпис на сторителот                                                                     М.П. (*)                                                                     Овластено службено лице


