Службен весник на РМ, бр. 41 од 1.3.2016 година

20160411086
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 187/13, 201/14 и 215/15), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето од суд дека е
донесена правосилна пресуда, од нотар дека е донесено правосилно и извршно решение со
кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, донесени во постапка за
присилна наплата на парична обврска која произлегува од деловна трансакција и од
извршител за примено барање за извршување врз основа на извршена нотарска исправа.
Член 2
(1) Известувањето од член 1 на овој правилник се изготвува на образец од хартија во
бела боја со формат А4.
(2)Известувањето од став (1) на овој член ги содржи следните податоци и тоа:
- датум и број на прием на известувањето;
- исправка на известувањето МФ/УЈП (број);
1. Податоци за судот/нотарот/извршителот, кои го доставуваат известувањето:
- ЕДБ;
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт на подносителот на
известувањето;
- телефон и
- е-пошта.
2. Податоци за должник:
- ЕДБ;
- назив;
- адреса на вистинско седиште за контакт (е-пошта, телефон) и
- одговорно лице (е-пошта, телефон).
3.Податоци за доверител:
- ЕДБ;
- назив и
- адреса на вистинско седиште за контакт (е-пошта, телефон).
4. Фактури за кои должникот не извршил навремено плаќање:
- реден број;
- број на фактура;
- датум на фактура;
- рок на исполнување и
- број на денови на доцнење.
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5. Прилози:
5.1. Задолжителни прилози:
- правосилна пресуда;
- извршно решение;
- барање за извршување и
- фактура/друго барање за плаќање.
5.2. Дополнителни прилози:
- договор;
- писмена согласност;
- испратница;
- банкарски извод и
- друго.
6. Податоци за составувачот:
- назив/име и презиме;
- ЕДБ;
- својство;
- датум на пополнување и
- потпис.
7. Податоци за потписникот:
- име и презиме;
- ЕМБГ;
- својство;
- датум на пополнување и
- потпис.
(3) Формата и содржината на известувањето од став (1) на овој член се дадени во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 22-1268/1
19 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.
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